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1>អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពល
ូ

ថ្នអងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងតលាា កមពជា
ុ រដើមបីាត់រសឆកាីឧប្កកដក
ឋ មម

ខដេបានប្រប្េឹតរា ៅកនុង យៈាេថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរៅឆរនាេោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី
០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ រឆញសេដីា រស់ខួ ន
េ រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងខដេបានរឆញាេេីថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១1 ប្រឆ្ំងនឹង នួន
ជា នកង រខៀវ សំផន។
១.ម្រវតតិនីតិ វិធី

2>រៅកនុងសេប្កម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទប្តូវជារ់េក ទធេីរទា សម្ភេរ់

ង្ហគេ ( ួមរញ្ចូ េអំរេើមនសសឃាត) ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ នកងអំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀត (ម្ភនដូឆជា ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ នកងា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាី
ថ្ងេងូន រស់មនសសជាតក) រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើទឹកដីថ្នប្ររទសកមពុ
ជារៅឆរនាេោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ឆងឆ្នំ ១៩៧៧ នកងបានផានាៃរទាសជនជារ់រចាទទាំងេី ម្ភនក់
ៗដាក់េនធនាោ អស់មួយជី វច្ត2។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានទទួេ
ងេយសនកមមរដាយផ្លៃេ់េីរទឧប្កកដខឋ ដេ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានដាក់េក ទធរនាោះអាប្ស័យរហ្តរនោះ
បានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីសំទាមទា សំណងផេូវឆកតា នកងសមូហ្ភាេ រដាយ
បានសរប្មឆផាេ់សំណងឆំនួន ១១ ដេ់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី3។

3>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ីរេើរណាឹងសទកខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានដាក់សំរណើឆំនួន

៦ សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម រហ្ើយសំរណើទាង
ំ រនោះប្តូវបានរ ៀររារ់េមអកតរៅកនុងខផនកពាក់េ័នខា
ធ ងរប្ាម4។

1

សូមរមើេ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខភាេមៗប្រឆ្ំងនឹង

រសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីរី

(E301/9/1/1/3)។

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងរសឆកាី

សរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីេី (E284/4/8)។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆច
ដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13)។ ា រោងរេញរេញរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆទាំងរនោះ ា ដាក់ស ណា នកងឯកស
ដថ្ទរទៀតខដេបានដកប្សង់រៅកនុងសេដីារនោះម្ភនរៅកនុង ឧរសមព័នធ ក។ ត្តរាងេនយេ់។
2

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦០, ១១០៦ ដេ់ ១១០៧ នកងខផនកសរប្មឆរសឆកាី។

3

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១៥០ ដេ់ ១១៦០ នកងខផនកសរប្មឆរសឆកាី។

4

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ១៧ ជាអាទិ៍។

12
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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4>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៤ រនាៃរ់េីបានទទួេា អនញ្ញាតឱ្យរខនែមរេេរវលា
នកងសហ្ប្េោះរាជអាជាា

5

នួន ជា រខៀវ សំផន

បានដាក់រសឆកាីជូនដំណឹងរ ៀងៗខេួនអំេីរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូង6។ រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា បានរង្ហាញនូវទឡហីក ណ៍ឆំនួន
២២៣ រដាយបានអោះអាងថា រាេ់កំហ្សអងគរហ្ត រទាោះរីខតឯកឯង ឬ ួមជាមួយនឹងកំហ្សដថ្ទរទៀត សទធខត
រណា
ា េឱ្យម្ភនភាេអយតាក ម៌ នកងថា រាេ់កំហ្សអងគឆារ់ទាង
ំ អស់ ោ៉ៅងរហាឆណាស់បានរ ើឱ្
ឱ យខផនកខេោះថ្ន
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនសេេភាេរឡើយ7។ រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់
រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងនូវទឡហីក ណ៍ឆំនួន ១៤៨ នកងបានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស
រចាេសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានប្រាសថា

នកងរង្ហគរ់ឱ្យរដាោះខេង ូរោត់ឱ្យម្ភនរស ភា
ី េជារនាៃន់8។

ខេួនដាក់រណាឹងសទកខ“រដើមបីប្ររោជន៍ឆារ់”ប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេកនុងរ ឿងកាីរនោះបានសរប្មឆមកនេកចា ណារេើទប្មង់ III ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម
ួមខដេជាទប្មង់មួយថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ9។

5>រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ វច្ឆកាិ ឆ្នំ ២០១៤ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានដាក់ស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួនេ ។
6>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ ូន ឆ្នំ ២០១៤ រនាៃរ់េីបានទទួេា អនញ្ញាតរខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ នួន ជា
10

11

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើ រស់រមធាវីា ពា កាីសំរខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ រេើរសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ នកងស

5

ណារេើរណាឹងសទកខ (F3/3)។
រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា (E313/1/1)។ រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន

6

(E313/2/1)។
7

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (E 313/1/1) កថាខណឌ ២។

8

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់រមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន ប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (E313/2/1)

កថាខណឌ ១៥៣។
9

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1)។

10
11

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (F11)។
រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំរខនែមរេេរវលា នកងទំេ័ សប្ម្ភរ់ដាក់ស ណារណាឹងសទកខ នកងស ណាតរ (F9)។ រសឆកាី

សរប្មឆរេើសំរណើ រស់រមធា វីា ពា កាីសំរខនែមឆំនួនទំេ័

នកងរេេរវលាកនុងា រឆេើយតរ (F13/2)។ សូមរមើេផងខដ

រសឆកាី

សរប្មឆរេើសំរណើ រស់ នួន ជា សំដាក់ស ណារខនែម (F15/1)។

13
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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បានដាក់ស ណារណាឹងសទកខខតភាសអង់រលេស12

រហ្ើយ

រខៀវ

សំផន

បានដាក់ខតភាសបារាំងមួយ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ13។ សំរៅរកខប្រជាភាសខខម ថ្នស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូន
ដំណឹងរៅថ្ងៃទី ២៤ នកង ២៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៥ រ ៀងៗខេួន14។

7>រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៥ រនាៃរ់េីបានទទួេា អនញ្ញាតរខនែមរេេរវលា

15

ជនជារ់រចាទទាំង

េី បានដាក់ស ណាតររ ៀងៗខេួនរៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា16។

8>រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស

ឆ្នំ ២០១៥ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានដាក់ស ណាតរ រស់ខួ ន
េ រៅនឹងស ណារ

ណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទទាំងេី

17

ខតភាសអង់រលេសមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ18។ សំរៅរកខប្រជាភាសខខម ប្តូវ

បានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៥។

9>រៅថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៥ រនាៃរ់េីបានទទួេា អនញ្ញាត

19

សហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណី បានដាក់ស ណាតរ រស់ខួ ន
េ រៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទខតភាសអង់
រលេសមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ20។ សំរៅរកខប្រជាភាសខខម ប្តូវបានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០១៥។

10>រៅថ្ងៃទី ០២ ០៣ នកង ០៦ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០១៥

21

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានររើកសវនាា សួ

12

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា។

13

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំខកតប្មូវរេើស ណារណាឹងសទកខ រស់

រខៀវ សំផន (F18/3)។
14

ា រកខប្រជាភាសអង់រលេ សថ្នស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០១៥។
15

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ រដើមបីរ ើា
ឱ រឆេើយតរ (F13/2)។

16

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

17

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា។

18

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសំដាក់ស ណាតរខតជាភាសអង់រលេ សមួយរ៉ៅរណាណោះ (F21/1)។

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

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីសកទធក រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (F10/2)។

20

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី។

21

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/1.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ

F1/2.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/3.1។

14
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សកសីឆំនួន ៣ នាក់22 ខដេ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរាោះរៅ23។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេបានសរប្មឆថា

ភាលីេំប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្បរប្រើប្បាស់ឆរមេើយណាខដេទំនងជាបានទទួេត្តម យៈ

ា រ ើទា
ឱ ណកមមរឡើយ24។

11>រៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរឆញដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនា
ា រេើរណាឹងសទកខខដេនឹងប្តូវរ ើរឱ ឡើងរៅថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៨ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៥ នកងបានជូនដំណឹងដេ់
ភាលីអំេី“ា ខកខប្រប្ររភទរទរចាទ”ជាសាានេេ រដាយបានអរញ្ជ ើញភាលីដាក់ស ណាពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ25។
រដាយស រញ្ញាប្លរ់ប្លង សវនាា ប្តូវបានេនា រេេរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៥26។

12>រៅថ្ងៃទី

១៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានររើកសវនាា រេើរណាឹងសទកខ

រ៉ៅខនាមួយ យៈខេីរប្ាយមកបានផ្លអក រដាយស ខឱោះរមធាវីា ពា ប្សរឆារ់សប្ម្ភរ់ នួន ជា ខដេសហ្រមធាវី
ា ពាកាី រស់ោត់បានរដើ រឆញេីរនៃរ់សវនាា

27

រទើររណា
ា េឱ្យអងគជំនំជប្មោះសរប្មឆដាក់ទណឌកមមរេើស

ហ្រមធាវីា ពា កាីជាតក រស់ នួន ជា ឆំរពាោះកំហ្សវច្ជាជជីវៈ រស់ខួ ន
េ 28 នកងបានខណនាំអងគភាេោំពា ា
ា ពា កាីឱ្យរប្ជើសត្តំងរមធាវីរប្មុងសប្ម្ភរ់ា ពា កាី នួន ជា29។

13>រៅថ្ងៃទី

២៣ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១៥ រនាៃរ់េីា រប្ជើសត្តំងរមធាវី ផ្លត់ រៅស៊ាង រ ើជា
ឱ រមធាវីរប្មុង

សប្ម្ភរ់ នួន ជា30 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរង្ហគរ់ថា សវនាា រណាឹងសទកខប្តូវរនារៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ

22

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា រេើភសាត្ត
ុ ង (F24)។ រសឆកាីខណនាំសីេ
ា ីកកឆចនីតក វច្ ីថ្នសវនាា (F26)។ សូមរមើេផងខដ រស

ឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំររំ េញកកឆចរសើរសួ កនុ ងរោេរំណងរដើមបីវាយតថ្មេភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់សកសី (F28/4)។
23

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5)។

24

រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានទទួេត្តម យៈា រ ើទា
ឱ ណកមម (F26/12)។

25

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា រេើរណាឹងសទកខ (F30)។

26

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសែេ រេើសវនាា រណាឹងសទកខ (F30/4)។

27

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/4.1។

28

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីប្រប្េឹតា រស់រមធាវីា ពា កាី (F30/18)។

29

អនសស ណៈសាីេីា រប្ជើសត្តំងរមធាវីរប្មុង (F30/15)។ សូមរមើេផងខដ អនសស ណៈរដាោះប្សយរេើទំនាស់ផេប្ររោជន៍

(F30/15/1/1)។
30

ា រប្ជើសត្តំងរមធាវីរប្មុង រស់អងគភាេោំពា ា ា ពា កាី (F30/15/2)។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាស
ី រប្មឆរដករស ស ណា

រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (F30/16/1)។

15
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ហ្ូតដេ់ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦31។

14>រៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរនាសវនាា រេើរណាឹងសទកខរនោះ

32

នកងរនាៃរ់េីបានសារ់ស ណាផ្លៃេ់ម្ភត់ រស់ រខៀវ សំផន សហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងសហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាង
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អងគជំនំជប្មោះបានប្រាសរកទសវនាា រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦33។

15>រៅថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៦ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរឆញដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទប្រាស
សេដីារេើរណាឹងសទកខខដេប្តូវរ ើរឱ ឡើងរៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦34។

16>រៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមស នកង ទី១១ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស

សំរណើ រស់ប្កុមរមធាវីា ពា កាីសំណំរ ឿង ០០៣ នកង ០០៤ សំរ ើរ
ឱ ទអនារាលមន៍រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី
រេើរណាឹងសទកខថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឬដាក់ស ណា រស់អក
ន ខដេេំខមនជាភាលីថ្នរ ឿងកាី35។

31

ដីាសរប្មឆរនាសវនាា រេើរណាឹងសទកខ (F30/17) ។

32

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/5.1។

33

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/7.1 ទំេ័ ៦៧។

34

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទប្រាសសេដីា (F34)។

35

រសឆកាីសរប្មឆទីមួយសាីេីរទអនារាលមន៍ (F20/1)។ រសឆកាីសរប្មឆទីេី សាីេីរទអនារាលមន៍ (F31/1)។

16
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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២.្ំពណើ្ុំឱ្យដាក់ភ្តរតាង្រន្នែ រ
២.ក.ប្រវតាន
ក ត
ី ក វច្ ី

17>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ីរេើរណាឹងសទកខ នួន ជា បានរេើករឡើងជារប្ឆើនត្តម យៈ

សំរណើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទទួេយក នកងេកចា ណាភសាត្ត
ុ ងរខនែម។ សំរណើ រស់ោត់បាន ួម
រញ្ចូ េា ខសឱង ករដើមបីឱ្យទទួេបានសម្ភា ជារសតទសសន៍ ា រសនើសំឱ្យរាោះរៅរលគេឆំនួន ១៦ នាក់មក
រ ើជា
ឱ សកសី នកងា ទទួេយកសម្ភា ជាឯកស ឬរសតទសសន៍ រ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង36។

18>រៅថ្ងៃទី ០១ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើ រស់ នួន
ជា នកងបានផាួឆរផាើមររើកកកឆចរសើរសួ រខនែមរដាយរៅប្កមតំណាងេី ូរ អនរលាមត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃ
កនុង37។ រៅកនុងប្ករខ័ណឌថ្នកកឆចរសើរសួ រនោះ Robert LEMKIN បានផាេ់កំណត់រហ្ត រស់ោត់ខដេេំបាន
ផសេឱផាយជាសធា ណៈ នកងបានអោះអាងថា កំណត់រហ្តទាំងរនោះលឺជារសឆកាីសរងខរខេឹមស ថ្នកកឆចសម្ភាសន៍
ខដេ ូរោត់ នកង រងត សមបតាក បានរ ើរឱ ឡើងជាមួយរលគេឆំនួន ៤ នាក់ ខដេរលគេរនោះោត់បានរេើករឡើងរៅ
កនុងកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ោត់ជាមួយនឹងរៅប្កមតំណាង38 (“កំណត់រហ្ត រស់ Robert LEMKIN”)39។ ខផអក
ត្តមរសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននទីរីសីេ
ា ីកកឆចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/5) Robert LEMKIN រប្ាយមក
បានផាេ់អីខឱ ដេោត់រៅថា ប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងរលគេរួននាក់រនាោះ (“ប្រតកចា ឹក LEMKIN
”)40។

19>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើរខនែម
រស់ នួន ជា សំឱ្យទទួេយកកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ទាត់ រ ឿន41(SCW-5) រ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង

36

សូមរមើេ រសឆកាីសរងខរថ្នប្រវតាកនីតក វច្ ី ខផនកសរប្មឆរសឆកាីរេើសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេទា
ំ ន់បានសរប្មឆ (F2/9)។

37

រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននទីមួយសាីេីកកឆចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៦។

38

កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Robert LEMKIN ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៥ (F2/4/3/1)។

39

ឧរសមព័ន-ធ កំណត់រហ្ត រស់ Robert LEMKIN សាីេីកមម វច្ ីនរោបាយ រស់ ញឹម ស់ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៥

(F2/4/3/3.1)។
40

ប្រតកចា ឹកខដេបានផាេ់រដាយ Robert LEMKIN ថ្ងៃទី ០២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ (F2/4/3/3/6.2)។

41

កត់សម្ភគេ់ថា រ្
ម ោះ រស់ោត់ប្រករជាភាសឡាត្តំង “TOIT Thoeurn”(ទាត់ រ ឿន)។ រៅកនុងរាស់រសឆកាីសរប្មឆកនុងសំណំ

រ ឿង ០០២/០១ ួមទាំងសេដីារនោះផងខដ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរប្រើប្បាស់ភាសឡាត្តំងរនោះ។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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នកងរាោះរៅសកសី សំ សកទធី (SCW-3) សកសី រៅ វ៉ន (SCW-4) នកងទាត់ រ ឿន មកផាេ់សកខីកមម42 ខដេ
អនកទាំងអស់រនោះបានរ ើរឱ ឡើងរៅថ្ងៃទី ០២ ទី០៣ នកង ទី០៦ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០១៦43។

20>រៅថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆមួយរដាោះប្សយ
រេើសំរណើខដេរៅរសសសេ់ រស់ នួន ជា ខដេសំឱ្យទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរខនែម44 រដាយបានផាេ់សំអាង
រហ្តដូឆតរៅថា រដាយអនរលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង
នូវ (i) កំណត់រហ្តជាវីរដអូថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម Silvia CARTWRIGHT ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅ
វច្ទាសែន Aspen កនុងខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៣ ខដេរេេរនាោះ រលាកប្សី លឺជារៅប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង (“កកឆចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT”)45 (ii) រសឆកាីដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅឆំណងរជើង
ថា រៅប្កម នកងខខម ប្កហ្ម នកេនធរដាយអតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត Marcel Lemonde (“រសឆកាីដកប្សង់
រឆញេីរសៀរៅ រស់ LEMONDE”)46 (iii) ប្រតកចា ឹកឆំនួន ២ រស់ រេប្ជ ជឹម ថ្នសកខីកមមឆោះថ្ងៃទី ២៣ នកង
២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ (“ប្រតកចា ឹក
រស់ រេប្ជ ជឹម”)47 (iv) ប្រតកចា ឹក រស់ ទាត់ រ ឿន ថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង រងត សមបតាក នកង Robert
LEMKIN48

នកងខផអកត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខួ េន (v) កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ជាលាយេកខណ៍អកស

រស់មជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ (DC-Cam) ជាមួយ រៅ វ៉ន (“កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ DC-Cam ជាមួយ រៅ

42

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រាោះរៅសកសីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ (F2/5) កថាខណឌ ២៦។

43

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា រេើភសាត្ត
ុ ង (F24)។

44

ខផនកសរប្មឆរសឆកាីសីេ
ា ីសរំ ណើសដា
ំ ក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេំទាន់បានសរប្មឆ (F2/9) កថាខណឌ ៦ ដេ់ ៧។

45

ឧរសមព័នធ ៣៖ កកឆចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម Silvia Cartwright រៅវច្ទាសែន Aspen (ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៣) ថ្ងៃទី

២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ F2/9.3R។
46

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

ប្កហ្ម) ថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F2/9.4 (ា រញ្ចូ េោននូវរសឆកាីដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅខដេបានដាក់កនុង
សំណំរ ឿ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 ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម)(សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម)(សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.2។
48

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ ទាត់ រ ឿន ជាមួយ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN ឆោះថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ (F2/9.2) (រសឆ

កាីដកប្សង់រឆញេីប្រតកចា ឹក រស់ LEMKIN)។
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វ៉ន”)49 រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះបានសរប្មឆរដករស សំរណើរសសសេ់ដថ្ទរទៀត រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាុ
ត្តងរខនែម នកងរកទកកឆចរសើរសួ រខនែមខដេខេួនបានរ ើរឱ ឡើង។

21>រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស
ខដេរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះេកចា ណារេើខផនកសរប្មឆរសឆកាី រស់ខួ ន
េ រឡើង វច្ញ

សំរណើ រស់ នួន ជា

សាីេីសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ង

រខនែមខដេេំទាន់បានសរប្មឆ (F2/9) ឬផាេ់សំអាងរហ្តពាក់េ័នឱ្
ធ យបានមនា រនាសវនាា រេើរណាឹងស
ទកខ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា សំអាងរហ្តទាំងរនាោះនឹងប្តូវផាេ់រៅកនុងសេដីារនោះរេើខផនកអងគរស
ឆកាីថ្នរណាឹងសទកខ50។

22>រហ្តដូរឆនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងផាេ់សំអាងរហ្តសប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆខដេបានរ ើរឱ ឡើង

រៅកនុងខផនកសរប្មឆរសឆកាី រស់ខួ ន
េ សាីេីសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេំទាន់បានសរប្មឆរនាោះ(F2/9)។
២.ខ.ប្ករខ័ណឌឆារ់

23>រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីរាោះរៅសកសីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ
ា កំេូេបានផាេ់រសឆកាីសរងខរថ្នឆារ់ជា

(F2/5)51 អងគជំនំជប្មោះតលា

ម្ភន សប្ម្ភរ់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរេើរណាឹងសទកខដូឆខាងរប្ាម៖

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេ េ
ំ ឹកថា ម្ភនេកខខណឌេី សប្ម្ភរ់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះ កនុងា ទទួេយកភសាុ
ត្តងងមីរេើរណាឹងសទកខ។ ទីមយ
ួ វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង បានកំណត់េកខណៈ វច្នកឆ័យ
ិ ខដេ
ប្តូវអនវតាត្តម កនុងា សរប្មឆរេើសំរណើ រស់ភាលីសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម។ រនោះជាេកខខណឌ មមត្ត
សប្ម្ភរ់ា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរេើរណាឹងសទកខ។ វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងដូឆរៅកនុងខផនក
ខដេពាក់េ័នថា
ធ ៖
ភាលី អាឆរសនើសំរខនែមភសាត្ត
ុ ងឆំរពាោះមខអងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ រោងត្តមវច្ធាន ៨៧
(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ររើសន
ក ជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះមកនអាឆ កបានកនុងរេេសវនាា រហ្ើយខដេ
ជាកត្តាកំណត់នាឱ្
ំ យ្នដេ់ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរៅកនុងសវនាា ។ រសឆកាីរសនើសរ
ំ ខនែម

49

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រៅ វ៉ន ជាមួយ DC-Cam រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១១ (F2/9.1)។

50

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យរ ើា
ឱ េកចា ណារឡើង វច្ញ (F2/10/3) ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។

51

រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៥ ដេ់ ១៧។
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ភសាត្ត
ុ ង ប្តូវរញ្ញជក់ឱ្យបានឆាស់លាស់អំេទ
ី ំនាក់ទំនងរដាយផ្លៃេ់ វាងភសាត្ត
ុ ងរខនែមងមីរនោះ
ជាមួយនឹងសម្ភអងរហ្តជាក់លាក់ខដេអងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក។
អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេ េ
ំ ឹកថា

វច្ធានរនោះអនវតារៅរេើអងគរហ្តងមីខដេរទើរខត ក

រឃើញ នកងមរ ាបាយងមីខដេជាភសាត្ត
ុ ង (facta noviter producta and facta noviter
reperta)52។
ដូរឆនោះ រខនែមរៅរេើរទដាឋនទូរៅថ្នភាេអាឆទទួេយកបានត្តមវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រទ
ដាឋនខដេម្ភនរីឆណ
ំ ឆរនោះ

បានអនវតាឆំរពាោះរសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសភ
ំ សាត្ត
ុ ងរខនែមរៅដំណាក់

ាេរណាឹងសទកខ។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរជឿជាក់រដាយខេួនឯងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានផា
េ់ឱ្យរនាោះ៖ (i) េំអាឆ កបានរេេជំនជ
ំ ប្មោះ (ii) ជាកត្តាកំណត់នាឱ្
ំ យ្នដេ់ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ
រៅកនុងសវនាា រេើរណាឹងសទកខ នកង (iii)

ទាក់ទងរៅនឹងសម្ភអងរហ្តជាក់លាក់ រស់អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូង។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆទីមួយ យតាកសស្តសរា ៅកប្មកតអនា ជាតក តប្មូវឱ្យអនកដាក់
ពាកយរសនើសប្ំ តូវរង្ហាញថា “ភសាត្ត
ុ ង [ខដេបានរសនរើ ឡើង] េំអាឆ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ ររើរទាោះរី
53

ជាបានប្រឹងខប្រងខសឱង ករដាយយកឆកតទ
ា កដាក់ោ៉ៅងណាក៏រដាយ” ។ េកខខណឌតប្មូវរនោះម្ភនស ៈ
សំខាន់សប្ម្ភរ់រជៀសវាងកំឱ្យរប្រើប្បាស់យតាស
ក ស្តសាតវា៉ កាីខដេជាា ំខាន នកងោមនប្រសកទធកភាេ ។
54

ទីេី វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរញ្ញជក់ថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ អាឆ“រាោះរៅសកសីងី”ម
កនុងា សរប្មឆរេើរណាឹងសទកខខដេខេួនបានទទួេ។ អំណាឆរនោះ ជាឆនាៃនសកទធខក ដេអងគជន
ំ ំជប្មោះ
អាឆរប្រើប្បាស់ត្តមលំនកតផាួឆរផាម
ើ រស់ខួ ន
េ

រៅរេេខដេប្ររោជន៍យតាក ម៌តប្មូវ

េកចា ណារៅរេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាី ។
55

52

[រជើងទំេ័

កនុងា កំណត់ខរររនោះ

រដាយរ ា
ើឱ

អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះនឹងប្តូវ

៤៨ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5)][រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននទីមួយសាីេីកកឆច

រសើរសួ រខនែម (F2/4/3) ] កថាខណឌ ១៥។
53

[រជើងទំេ័ ៤៩ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC)

កថាខណឌ ៥០ (សរងខរយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY នកង ICTR ប្តង់ឆំណឆរនោះ)។
54

[រជើងទំេ័

៥០ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី ឯកស រេខ (F2/5)] សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី

Nahimana (ICTR)] កថាខណឌ ៤ ដេ់ ៥។ [រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) ] កថា
ខណឌ ៣។
55

[រជើងទំេ័ ៥១ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ [សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC)]

កថាខណឌ ៦២ (កនុងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាកំេូេថ្នតលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក (ICC) បានយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះម្ភន
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56

េកចា ណា ថារតើភសាត្ត
ុ ងងមីរនោះ“នឹងជួយកនុងា ខសឱង កា េកត” ខដ ឬោ៉ៅងណា ។ ា រប្រើប្បាស់
អំណាឆរនោះេំបានរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា សរប្មឆ រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេរេើទឡហក
ី ណ៍ រស់
នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះលរបីរប្រើប្បាស់យត្តា ា
ក រណាឹងសទកខកនុងា ជំនជ
ំ ប្មោះ

សជាងមី រេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង រឡើយ57។

24>រៅកនុងខផនកខាងរប្ាមរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកភាកាេមអកតរេើឆារ់ជា

ម្ភនទាក់ទងរៅនឹង

ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរេើរណាឹងសទកខ។
២.ខ.១.“កត្តាកំណត់”ត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនង
ុ

25>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ត្តងំ េីដំរូងថា

ប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ េំបានខឆងអំេីរសឆកាី

ខណនាំជារទដាឋនសាីេីេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ សប្ម្ភរ់ប្លរ់ប្លងា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងងមី រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ
58

រឡើយ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ដូឆបានរង្ហាញរៅខាងរប្ាម អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា
“ឆារ់ អ.វ.ត.ក. បានកំណត់នីតក វច្ ីថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញមួយដាឆ់រដាយខឡក”59 ខដេជាចាំបាឆ់ប្តូវបាន
រំរេញរខនែមរដាយវច្ធានសាីេីា ដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេប្សរជាមួយឆារ់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅខនាខសខរេកេី វច្ធាន
កនុងប្សុក។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កនុងា រកប្សយវច្ធាន ១០៨(៧) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេខសឱង កា
ខណនាំកនុងរទដាឋននីតក វច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក60។

26>វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្

ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតកសប្ម្ភរ់អតីតប្ររទស

ឆនាៃនសកទធកទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរេើរណាឹងសទកខ

ររើរទាោះរីជាម្ភនា យេ់រឃើញអវច្ជជម្ភនមួយ

ឬរប្ឆើនអំេេ
ី កខណៈ វច្នកឆ័យ
ិ ខដេ

កំណត់ភាេអាឆទទួេយកបានថ្នភសាត្ត
ុ ងរេើរណាឹងសទកខក៏រដាយ)។
56

[រជើងទំេ័ ៥២ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ វច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេប្តូវ

អានភាជរ់ជាមួយនឹង វច្ធាន ១០៤ សៃួន ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
57

រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៥ ដេ់ ១៧។

58

សូមរមើេម្ភប្ត្ត ៣៩៤ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ (ខឆងថា “រប្ាយរេេសួ ឆរមេើយជនជារ់រចាទ ួឆ ប្រធានសារ់ឆរមេើយ

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងអនកទទួេខសប្តូវ ដឋរបរវណីត្តមេំដារ់េំរដាយខដេខេួនយេ់រឃើញថា ម្ភនប្ររោជន៍។ សកសី នកងអនក
ជំនាញនឹងប្តូវបានរលសារ់ឆរមេើយេោះប្ត្តខតតលាា រង្ហគរ់ឱ្យរ ើដ
ឱ ូរចានោះ”)។
59

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៩១ ជាអាទិ៍។

60

សូមអាន ម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមី ផគួរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ៣៧ ងមី ថ្នឆារ់សីេ
ា ីា ររងកើតអងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងតលាា កមពជា
ុ ។
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យូរហាគសេ វី(“ICTY”) នកង វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក
សប្ម្ភរ់ប្ររទស វា៉ន់ដា(“ICTR”)ខឆងរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នដ
ធ ូឆខាងរប្ាម៖
ប្រសកនររើអងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនោះេំអាឆ កបានរៅរេេជំនំ

ជប្មោះម្ភនា ជារ់ពាក់េន
័ ធ នកងម្ភនភាេអាឆរជឿជាក់បាន អងគជំនជ
ំ ប្មោះនឹងប្តូវកំណត់ ថារតើភសាត្ត
ុ ង
រនោះអាឆជាកត្តាកំណត់ខដេនាំឱ្យ្នដេ់ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរៅរេេជំនំជប្មោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា
។

61

27>រដាយខផអករេើរទរបញ្ាតកខាា ងរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា
សាត្ត
ុ ងរខនែមរៅកនុងរណាឹងឧទធ ណ៍កនុងឆំរណាមរនាោះ

ICTY បាន ករឃើញថា ភ

ប្តូវខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្តខដេជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក ទធភាេ ឬា ប្រាសរទាស កនុងន័យថា ា យេ់រឃើញទាំងរនាោះ ម្ភ
នស ៈសំខាន់ ឬចាំបាឆ់រំផតសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក ទធភាេ ឬា ប្រាសរទាស”62 នកងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើរឡើង
រនោះ “អាឆម្ភនឥទធកេេដេ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ ររើនកោយមា៉ៅ ងរទៀត ភសាត្ត
ុ ងរនោះប្តូវខតជាភសាត្ត
ុ ង
ខដេអាឆរង្ហាញថា ា សរប្មឆរនាោះេំទាន់ម្ភនមូេដាឋន ឹងម្ភំ រៅរឡើយ ប្រសកនររើេកចា ណាកនុងរ ច្រទថ្នភសាុ
ត្តងខដេបានរង្ហាញរៅរេេជំនំជប្មោះ”63។ ដូឆរនោះ តប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញនូវ“េទធ ភាេជាក់ខសាងថា សេ
ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អាឆម្ភនភាេខសខរេកេីមន ប្រសកនររើភសាត្ត
ុ ងងមីប្តូវបានទទួេយក”64។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTY ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ជាាតេឱកកឆច រស់ភាលីខដេរសនើសំ

ដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរេើរណាឹងឧទធ ណ៍ ខដេជាអនករង្ហាញអំេីឥទធកេេរនាោះ65។

28>ដូឆោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក (“ICC”) បានអោះអាងថា រទាោះ

រីជា វច្ធាន ៦២ ថ្នរទរបញ្ាតក ា រស់ ICC េំបានតប្មូវជាេករសសក៏រដាយ៖

61

វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICTY នកង វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់

តលាា ICTR។
62

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ៨។

63

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ៩។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆរេើ

សំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៦ (“ភសាត្ត
ុ ងប្តូវខតអាឆម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កម ឧ. ភសាុ
ត្តងបានរង្ហាញថា ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេម្ភនមូេដាឋនេំ ឹងម្ភំ ”។
64

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ៩។

65

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Krajisnik (ICTY) កថាខណឌ ៧។
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[ក៏] ជាា ចាំបាឆ់ប្តូវរេើកេីេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ រង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនោះអាឆនាំឱ្យអងគជំនជ
ំ ប្មោះ
សលាដំរូង្នរៅខកខប្រា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេខសខរេកេីមនទាំងប្សុង ឬខផនកខេោះ។ េកខណៈ
វច្នកឆ័យ
ិ រនោះ ខផអករេើរោេា ណ៍ខដេថា ភសាត្ត
ុ ងលរបីប្តូវបានរង្ហាញឱ្យបានរប្ឆើនត្តម ខដេអាឆរ ើ ឱ
រៅបានរៅឆំរពាោះមខអងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង

រ៉ៅខនាមន
ក ខមនរៅដំណាក់ាេរណាឹងឧទធ ណ៍រឡើយ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ប្រសកនររើភសាត្ត
ុ ងរខនែមេំបានរង្ហាញថា ម្ភនស ៈសំខាន់ប្លរ់ប្ោន់ នកងេំអាឆរ ើ ឱ
ឱ្យា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេខប្រប្រួេរទរនាោះ

លឺេំម្ភនរហ្តផេណាខដេប្តូវអនញ្ញាតឱ្យរេើករឡើង

រៅដំណាក់ាេរណាឹងឧទធ ណ៍រឡើយ66។

29>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេា ណ៍ដូឆបាន ំឭកខាងរេើថា
ត្តងលរបីប្តូវបានរង្ហាញរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

ា រ ើដ
ឱ ូរឆនោះ

ណៈជាអនកខកតប្មូវថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខរៅ អ.វ.ត.ក.

ត្តម មមត្ត ភសាុ

លឺប្សរជាមួយនឹងឆ ច្តេកខ

ខដេជាប្រេ័នម
ធ ួយកនុងរនាោះអងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូង“ម្ភនាតេឱកកឆចសំខាន់កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត”

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេម្ភនតួនាទីកនុងា រផៃៀងផ្លៃត់ឱ្យរឃើញថា េកខខណឌកនុងា រង្ហាញធាតផសំថ្នរទរចាទឱ្យហ្ួសេី
វច្មតកសងស័យប្តូវបានរំរេញ រដាយេំចាំបាឆ់រ ើា
ឱ វាយតថ្មេសជាងមីរេើភសាត្ត
ុ ងរឡើយ67។

30>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រដើមបីរញ្ញជក់ថា ភសាត្តុ ងរខនែមខដេបាន
រសនើរឡើងរនាោះ អាឆជាកត្តា្នរៅ កា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆបាន
ភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ភាលីខដេរសនើសំភសាត្ត
ុ ងប្តូវខតរង្ហាញថា

ប្រសកនររើបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អាឆនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរនោះរ ើា
ឱ

សរប្មឆេីេក ទធភាេខសខរេកេីមនទាំងប្សុង ឬខផនកខេោះ។ កនុងា វាយតថ្មេខរររនោះ ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេបានរសនើ
រឡើង

ប្តូវខតបានវាយតថ្មេរៅត្តមរ ច្រទថ្នភសាត្ត
ុ ង

ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេម្ភនេកខណៈសំខាន់ ឬចាំបាឆ់រំផតឆំរពាោះា សរប្មឆដាក់
េក ទធភាេ ឬា ប្រាសរទាស។ អាប្ស័យរេើភាលីខដេរសនើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម កនុងា រង្ហាញេីឥទធកេេ
រស់ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើសដា
ំ ក់រខនែមរនាោះ។

66

សលាដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ៥៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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២.ខ.២.“ផេប្ររោជន៍យតាក ម៌”ទាក់ទងរៅនឹង វច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនង
ុ

31>ទាក់ទងរៅនឹងា េកនកតយភសាត្តុ ង“ងមី”

ត្តមវច្ធាន ១០៤(១)68 ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង េកខណៈ វច្នកឆ័យ
ិ ថ្ន“កត្តា

កំណត់”េំបានកំណត់ឆាស់លាស់រឡើយ។ ជាក់ខសាង វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេំបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់
ថារតើអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេលរបីខផអករេើេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ណាខេោះ កនុងា េកនកតយភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅកនុងនីតក
វច្ ីថ្នរណាឹងសទកខរឡើយ។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីរាោះរៅសកសីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ (F2/5)
អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេរញ្ញជក់ថា រៅកនុងា អនវតាឆនាៃនសកទធក រស់ខួ ន
េ ត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃ
កនុង រដើមបីរាោះរៅសកសីខដេជាភសាត្ត
ុ ង“ងមី” អងគជំនំជប្មោះប្តូវេកចា ណារេើរញ្ញា ថារតើា រាោះរៅសកសី
រនោះ“ម្ភនផេប្ររោជន៍យតាក ម៌”កនុងន័យថា “អាឆជួយខសឱង កា េកតបាន”69 ខដ
រញ្ចូ េក ណីខដេអងគជំនំជប្មោះប្តូវប្រ

ឬោ៉ៅងណា។ រនោះ ម
ួ

មជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ម្ភនសាានេេ

ចាំបាឆ់ប្តូវទទួេយករដើមបីរជៀសវាងភាេមកនយតាក ម៌

ខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ឬកនុងក ណីខដេជនជារ់រចាទបានរេើកេីភាេមនៃកេ

សងស័យ ខដេម្ភនេកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ ទាក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរថ្នា រ ើក
ឱ ំណត់រហ្តភសាត្ត
ុ ងលនេឹោះ70។ វច្ធាន
១០៤(១)

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងក៏បានអនញ្ញាតផងខដ ឱ្យរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងជកតសនកទធរៅនឹងភសាត្ត
ុ ង

ដថ្ទរទៀត ខដេម្ភនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ ឬខដេអាឆម្ភនឥទធកេេោ៉ៅងខាេង
ំ រេើភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន
ឬភាេអាឆរជឿជាក់បាន។

32>រហ្តរនោះ រសឆកាីសរប្មឆរាោះរៅសកសីខដេជាភសាត្តុ ងរខនែមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង លឺ
ជាឆនាៃនសកទធក រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទាំងប្សុង។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
រៅរេេរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធកកនុងា អនវតាតួនាទី រស់ខួ ន
េ ជាឆមបងប្តូវកំណត់ ថារតើសេប្កមម្ភនកំហ្ស
រដាយមូេរហ្តកំហ្សអងគឆារ់នាឱ្
ំ យរម្ភឃៈ ឬកំហ្សអងគរហ្តនាំឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ ខដ ឬោ៉ៅងណា
រដាយមកនចាំបាឆ់ររើកា ជំនំជប្មោះរេើអងគរសឆកាីជារេើកទីេី រឡើយ71។

កនុងរ ឿងរនោះ ក៏ប្តូវផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេី

ា កំណត់ថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនាោះ លឺ“អាឆជួយខសឱង កា េកត”បាន រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំ
លរបីទទួេយករដាយង្ហយៗនូវភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអងគរហ្ត ខដេេំម្ភនសាានេេនាំឱ្យ

68

វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។

69

រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៧។

70

រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ២៣ នកង ២៥។
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ម្ភនឥទធកេេដេ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ េីរប្ពាោះររើទទួេយករដាយង្ហយៗ រនាោះជារញ្ញាប្រ
នាទី រស់ខួ ន
េ

រដាយស ជាា រំរេញា ង្ហ ខដេេំជារ់ពាក់េ័ន។
ធ

រហ្តរនោះ

មរៅនឹងតួ

រេើកខេងខតម្ភនក ណី

េករសស អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេជារោេា ណ៍ អាឆេកនកតយភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅកនុងនីតក វច្ ីរណាឹងសទកខ
ត្តម វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងបាន កនុងាេៈរទសៈខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះ ប្រសកនររើបានដាក់រៅឆំរពាោះមខ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ អាឆនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរនោះរ ើា
ឱ សរប្មឆេីេក ទធភាេខសខរេកេីមនទាំងប្សុង ឬ
ខផនកខេោះ។ កនុងា វាយតថ្មេខរររនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើង ប្តូវខតបានវាយតថ្មេរៅត្តមរ ច្រទថ្នភសាត្ត
ុ ង
ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខផអកអងគរហ្តខដេម្ភនស
ៈសំខាន់ ឬចាំបាឆ់រំផតដេ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរនាោះ។

33>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា រកប្សយវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងត្តម វច្
ី

សស្តសាខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ នាំឱ្យម្ភនភាេប្តួតោនជារប្ឆើន វាងរទរបញ្ាតករា នោះ នកង វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្ន
វច្ធានថ្ផៃកនុង។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំខមនម្ភនន័យថា វច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង មកនសំខាន់រនាោះរទ។ ជា
ា កត់សម្ភគេ់ ខផអកត្តម វច្ធានរនោះ ភសាត្ត
ុ ងអាឆប្តូវបានទទួេយករៅកនុងនីតក វច្ ីរណាឹងសទកខ ប្រសកនររើភ
សាត្ត
ុ ងរនាោះ អាឆ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះរេើអងគរសឆកាី រ៉ៅខនា រដាយខផអករេើរហ្តផេរផសងៗ រទើរេំប្តូវបាន
ទទួេយក។ ដូឆោនរនោះខដ វច្ធានរនោះ អាឆជាមូេដាឋនកនុងា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រដើមបី
េកនកតយភសាត្ត
ុ ងត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខួ ន
េ រដាយេំចាំបាឆ់ម្ភនសំរណើសំ រស់ភាលីរឡើយ។

34>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេលរបីេកចា ណារេើសំរណើសំដាក់ភសាត្តុ ង រដាយខផអករេើប្ករខ័ណឌឆារ់ខដេ
បានរេើករឡើងខាងរេើ។

រសឆកាីសរងខរថ្នរសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងនឹងសំរណើនីមួយៗនឹងប្តូវរ ើរឱ ឡើង

រៅកនុងខផនកខាងរប្ាម។
២.ល.សំរណើសរំ ាោះរៅសកសី Gautam Kul CHANDRA (SCW-1) នកង Paul IGNATIEFF
(SCW-2)

35>ត្តមា រសនើសំរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ

នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រាោះ

រៅសកសី Kul CHANDRA (SCW-1) នកង Paul IGNATIEFF (SCW-2) “អនរលាមត្តមយត្តា កា េក
នកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខ”72 នកងហាក់រីដូឆជារសនរើ ឡើងថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ លរបីរាោះរៅ

72

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៣០ (ល)។

25
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
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រលគេេី ូររនោះត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខួ ន
េ ខដេបានទទួេសគេ់រៅកនុង វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា េំបានេនយេ់េីមូេរហ្តអឱីខដេសកសីទាង
ំ រនោះលរបីប្តូវបានរាោះរៅ នកងថារតើ
សំរណើរនោះ ប្សរជាមួយនឹង វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ73។ រលគេេី ូររនោះេំប្តូវបាន
រេើករឡើងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ

រ៉ៅខនាបានរេើករឡើងរៅកនុងសំរណើសំខតមាង។

មូេដាឋនោំប្ទនូវមូេរហ្តខដេរលគេេី ូររនោះលរបីប្តូវបានរាោះរៅរនាោះ

រដាយេំបានរេើកេី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

សរប្មឆរដករស សំរណើរនោះរចាេ។
២.ឃ.សំរណើសរំ ាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ន
ច្ នកង អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន

36>នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន រដាយ

ប្សរត្តមវច្ធាន ១០៨(៧)74ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើ រទរបញ្ាតករា នោះប្តឹមខតអនញ្ញាតឱ្យរេើក
រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ នូវភសាត្ត
ុ ងខដេ“េំអាឆ កបានរៅរេេសវនាា ”រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី នួន ជា បានសគេ់សកសីេី ូរខដេបានរសនើរឡើងរនាោះរៅរេេជំនំជប្មោះ នកងបានរសនើរឡើងមាងរហ្ើយមាង
រទៀតឱ្យសកសីរនោះរង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផងខដ

73

75

។

ឆងរប្ាយ

អងគជំនំជប្មោះ

សកសី Gautam Kul CHANDRA ទំនងជាររប្មើា ជាមស្តនាីទទួេរនៃក
ុ ខផនកកមម វច្ ីសប្ម្ភរ់អងគា UNICEF រៅកនុងភនំរេញ

ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ ១៩៧៥។ នួន ជា បានរសនើឱ្យោត់មករ ើជា
ឱ សកសីរៅរេេជំនំជប្មោះរដាយបានអោះអាងថា ោត់បានផាេ់ភសាុ
ត្តងអំេីេកខខណឌទូរៅរេើប្រជាជនមន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ (សូមរមើេ ឧរសមព័នធ ៣៖ រសឆកាស
ី រងខរសកសី (E93/4.3) ទំេ័
៣៥ ដេ់ ៣៦)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស រេើសំរណើរនោះ រដាយបានេកចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់េំជារ់ពាក់
េ័នធ ឬប្ឆំខដ (សូមរមើេ រសឆកាីរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) ឧរសមព័នធ II៖ រលគេប្តូវបានរសនើរឡើង រ៉ៅខនាេំប្តូវបានសារ់រៅ
ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (E312.2) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧)។ ទាក់ទងរៅនឹងសកសី Paul IGNATIEFF ទំនងជាប្រធានអងគា
UNICEF កនុងទីប្កុងភនំរេញចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងថា នួន ជា ទំនងជាបានរសនើឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរាោះរៅ
សកសីសប្ម្ភរ់រហ្តផេដូឆោននឹងា រាោះរៅ Gautam Kul CHANDRA (សូមរមើេ ឧរសមព័នធ ៣៖ រសឆកាីសរងខរសកសី
(E93/4.3) ទំេ័ ៥១ ដេ់ ៥២ (ភាសអង់រលេ ស))។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា េំម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា
រាោះរៅោត់ រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជា ួមខដេម្ភនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ (សូមរមើេ រសឆកាីរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312)
ឧរសមព័នធ II៖ រលគេប្តូវបានរសនើរឡើង រ៉ៅខនាេំប្តូវបានសារ់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (E312.2) ទំេ័ ៨)។
74

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៣០(ក)។

75

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំឱ្យរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1/1) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ៨ (សរងខរប្រវតាកនីតក វច្ ីថ្ន

សំរណើសំរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង)។

26
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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សលាដំរូងេំបានទទួេយកសំរណើរនោះរឡើយ76។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាសកសីទាង
ំ រនោះេំប្តូវបានអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងសរប្មឆរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម
ណាឹងសទកខ)77

(ា សរប្មឆរនោះប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់ាេរ

នកងជាា ខកតខំប្រឹងខប្រងរដាយយកឆកតទ
ា កដាក់រេញរេញ រស់ជនជារ់រចាទក៏រដាយ

ក៏េំ

អាឆនកោយបានថា សកសីទាង
ំ េី ូររនោះ“េំអាឆ កបានរៅរេេសវនាា ”ដូឆម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ១០៨(៧)
ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេខឆងរដាយប្សររៅនឹងតួនាទី រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថា

ម្ភនខត“អងគរហ្តងមី

ខដេរទើរ ករឃើញ” ឬ“មរ ាបាយងមីខដេជាភសាត្ត
ុ ង”រ៉ៅរណា
ណ ោះ រទើរអាឆទទួេយកបានរៅកនុងដំណាក់ាេ
ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ រី នោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេំអាឆអនវតាបានឆំរពាោះសំ
រណើសំរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ាក រ៊ានរ

37>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ឿន រឡើយ។

ថារតើអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេលរបីរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ ន
េ នកងលរបីរាោះ

រៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ប្សរត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ នួន ជា បានរេើកទឡហីក
ណ៍មួយឆំនួនរដាយខផអករេើា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេម្ភនកំហ្សរដាយស េំបានរាោះ
រៅរលគេទាំងេី រនោះ។ នួន ជា បានអោះអាងជាេករសសថា ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន លឺជាកងឱោះនូវ
ឯករាជភាេ រស់រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំនំជប្មោះសេដំរូង78ថា

រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំនំជប្មោះរនោះម្ភនកំហ្ស

រដាយេំបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆរេើា ទាមទា រស់ោត់សីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំនំជប្មោះ

ទាក់ទងរៅនឹង

ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន79ថា សកទធក រស់ោត់កនុងា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរដើមបីា ពា ខេួន ប្តូវបាន
ំរលាភរំពានរដាយស ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន80ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ
ឆារ់រដាយស េំបានរាោះរៅ អ៊ាក រ៊ានរ

76

ឿន មករ ើស
ឱ កសី81ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាង

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៧ ដេ់ ១១១ (កនុងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសថា េំអាឆ

ខសឱង កមតកភាលរប្ឆើនរេើសេរខដេប្តូវា សរមេងរៅប្កមរួន ូរទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរាោះរៅមកផា
េ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានផាេ់សំអាងរហ្តេី ដាឆ់រដាយខឡកេីោនរេើរញ្ញារនោះ)។
77

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ១៣៣។

78

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨ ដេ់ ៦៩។

79

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧០ ដេ់ ៧៣។

80

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៥។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២៩៩ នកង ៥៦៩ ដេ់ ៥៧០ នកង ៦១០។

81

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨២។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៥៧១។
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រហ្តរេញរេញ េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះេំបានេកភាការេើស ណា រស់រមធាវីា ពា កាីទាក់ទងរៅនឹងឆរមេើយ
រប្ៅតលាា រស់រលគេេី ូររនោះខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

82

ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរដករស មកនសារ់សកសីសំខាន់រំផតទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់

ទំនង វាងថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. ជាមួយនឹងកម្ភមភកបាេខដេម្ភនអំណាឆ83 នកងថា រដាយស ា សរប្មឆ
មកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ន
ច្ ខផនករៅកនុងសេប្កមខដេរដាោះប្សយរេើា រឆញរញ្ញជកនុងអំឡុងរេេថ្នា
ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងបានខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីខតម្ភនក់លត់84។

38>កនុងាេៈរទសៈទាំងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារេើរញ្ញា

ថារតើប្ររោជន៍យតាក ម៌ដ៏

ប្ររសើ រំផតម្ភនអតែកភាេ ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងា ខកតប្មូវកំហ្សខដេបានរចាទប្រាន់ ត្តម យៈា រាោះ
រៅសកសីខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ

រដាយខផអករេើា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ េនខដេអនរលាមត្តមវច្ធាន

១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ ា រ ើខឱ រររនោះជាា ផៃយ
ុ រៅនឹងរោេា ណ៍ខដេកំណត់ថា ភសាត្ត
ុ ងលរបីប្តូវ
បានសារ់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំខមនសារ់រដាយអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរនាោះរទ េីរប្ពាោះា រ ើ ឱ
ខរររនោះទំនងជាអាឆេនា រេេដេ់កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខ85។

ជាជរប្មើស

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នថ្ធ នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកងរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនណាក៏
រដាយឱ្យបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ ខដេរនោះអាឆចាត់ទកថា ជាា ចាំបាឆ់ នកងសមប្សរ86។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសននកដាឋនថា
សៈរនោះ

នកងថា

វច្ ីសស្តសាឆងរប្ាយរនោះម្ភនេកខណៈសមប្សររំផតកនុងាេៈរទ

កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីត្តម ររៀររនោះនឹងេំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ជនជារ់រចាទណាមួយ

រឡើយ នកងជួយ ួមឆំខណកកនុងា ជំ ញប្រសកទធកភាេរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី។

82

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១១។

83

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤២។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៦២១។

84

ស ណារណាឹងសទកខ 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។
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២.ង.សំរណើសទា
ំ ក់ទងរៅនឹងសកសី រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN

39>រខៀវ

សំផន87បានោំប្ទសំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរាោះរៅ រងត សមបតាក

នកង Robert LEMKIN មកផាេ់សកខីកមម រដាយប្សរត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង88។ នួន ជា បាន
ំឭកថា សកសីខដេបានរសនើរឡើងទាំងេី ូររនោះ លឺជាសហ្ផេកតក ថ្នឯកស ភាេយនាសប្តូវ រស់ប្រជាជន

នកងមួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេប្តូវបានយកមកសំអាងរៅកនុងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង89។ ខផអក
ត្តម នួន ជា បានឱ្យដឹងថា

តខខសវីរដអូខដេេំទាន់ផសេឱផាយរៅកនុងថ្ដ រស់អក
ន ទាំងេី ខដេម្ភន“កកឆច

សម្ភាសន៍ជាមួយសកសីខដេនកោយរដាយសៃក់រសៃើ ជាមួយ[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]”

អាឆនឹងរចាទជា

មនៃកេសងស័យដេ់រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ (រ.ក.ក.)ម្ភន
ឋានានប្កមតឹង ង
ឹ នកង

ួរ ួមោន នកងរេើា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ នួន ជា (ជាេករសស ា

សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) រដាយបានរង្ហាញថា ឧប្កកដក
ឋ មមខដេរចាទប្រាន់កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម ខដេ“បានអនវតាផយ
ៃុ េីរោេនរោបាយ រស់រកសចារ់ត្តង
ំ េីរេេ
ដំរូងថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយមក”90។

40>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់ថា

សម្ភា ខដេជាប្រភេរដើមរៅកនុងថ្ដ

រងត

សមបតាក

នកង

Robert

LEMKIN អាឆជាជំនួយរប្ឆើនជាងសកខីកមម រស់េួកោត់ នកងបានជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ា
យេ់ដឹង ជំនាញ ឆនៃៈ រស់េួកោត់កនុងា សហ្ា ជាមួយ អ.វ.ត.ក. នកងា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈថ្នសកខីកមម

87

មតកោប្ំ ទ រស់រមធាវីា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន ឆំរពាោះសំរណើេី ដំរូង រស់រមធាវីា ពា កាីរលាក នួន ជា សំឱ្យទទួេ នកង

េកចា ណារៅរេើភសាត្ត
ុ ងរខនែមទាក់ទងរៅនឹងរណាឹងសទកខ (F2/1/1)។
88

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៣, ២៤២, ៧៣០(ក)។ សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម

(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 ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រង្ហគរ់ឱ្យខសឱង កេ័ត៌ម្ភន
រខនែម (F2/4/3/3/2) កថាខណឌ ៧ នកង ១៣។
89

សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ១ នកង ១៤ ដេ់ ១៥។

90

សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ១៤។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧,

៨៣ នកង ២៤២។
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ខដេ ំេឹងឆង់បានរនាោះ91។ ជាា រឆេើយតរ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
រ៉ៅខនាបានយេ់ប្សរថា ជរប្មើសដ៏ប្ររសើ លឺលរបីខសឱង ក នកងទទួេយក

តខខស វីរដអូរនាោះ92។

២.ង.១.ភាេជារ់ពាក់េន
័ ថ្ធ នា ខរកបាក់រៅកនង
ុ រ.ក.ក. រៅនឹងា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ
រស់ នួន ជា

41>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកចា ណារឃើញថា
រដើមបីទទួេបាន

រោេរំណងឆមបងរៅកនុងសំរណើ រស់ នួន ជា លឺ

តខខសវីរដអូខដេរលរជឿថាម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់សហ្ផេកតក រនោះ93។

រនាៃរ់េីម្ភនា អោះអាងថា

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

តខខសវីរដអូរនោះអាឆ កបាន នកងជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ ម្ភនសកមមភាេជារនារនាៃរ់

ជារប្ឆើន ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីវាយតថ្មេ ថារតើ

តខខស វីរដអូរនោះអាឆទទួេបានភាេមៗ នកងត្តមរសឆកាីរញ្ញជក់

ដំរូង ជារ់ពាក់េ័នធ ខដ ឬោ៉ៅងណា94។ ជាេទធផេ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេកំណត់រហ្ត នកង
ប្រតកចា ឹក រស់

LEMKIN។ រនាៃរ់េីបានេកនកតយរេើសម្ភា រនោះ ួឆមក អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

សម្ភា រនោះម្ភនខផនកជារប្ឆើនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក. នកងសកមមភាេផាួេ ំេំ រ៉ៅេ េត
នកងា ដឹកនាំ រស់ នួន ជា95។ រដាយេកចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់អំេីស ៈសំខាន់ថ្ន
ាេៈរទសៈទាំងរនាោះរៅរេើា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេ នួន ជា

91

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/2) កថាខណឌ ៩, ១០ ដេ់ ១៦។

92

ា រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី (F2/3) កថាខណឌ ៣ នកង ៥។

93

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧ (“រមធាវីា ពា កាីបានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរាោះ

រៅ រងត សមបតាក នកង […] Rob LEMKIN រដើមបីរញ្ញជក់នូវឆ ច្តេកខណៈថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់េួកោត់ ”)។ ា
រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី
ប្សរទាំងប្សុងជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាាថា ា ទទួេយក

(F2/3) កថាខណឌ ៣ (“រមធាវីា ពា កាីយេ់

តខខសវីរដអូ លឺជាា េអប្ររសើ រំផត”)។ សូមរមើេផងខដ ស

ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN នកង រងត សមបតាក (F2/4/3/3/1) កថាខណឌ ៩។
94

រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកកឆចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៦។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ

រស់សកសី Lemkin ឯកស រេខ F2/4/3/1។ រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីេី សាីេីកកឆចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3/3)។ រស
ឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីរីសីេ
ា ីកកឆចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/5)។
95

រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីរួនសាីេីកកឆចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/6) ទំេ័ ៣។
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ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធរនាោះ អងគជំនំជប្មោះបានផាេ់ឱ្ាសរខនែមរទៀតឱ្យោត់រេើកស ណារេើឆំណឆរនោះ96
។

42>ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខដេខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដកឋ មម ួម

នួន ជា បានអោះអាងជា

ដំរូងថា ររើរទាោះរីជាោត់បាន ួមឆំខណករៅកនុងា រ ៀរឆំរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ក៏រដាយ ក៏រោេ
នរោបាយរនោះេំបានលកតទកជាមននូវឧប្កកដក
ឋ មមនានា ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយ“កម្ភមភកបាេមកនេអ”ខដេ
សែកតរៅរប្ាមឥទធកេេថ្នមហាអំណាឆរ រទស នកងបានង្ហករឆញេីម្ភោ៌រកស97។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េទធភាេ
នកងឆនៃៈ រស់កម្ភមភកបាេទាំងរនាោះកនុងា អនវតារដាយឯករាជយេីរសឆកាីខណនាំ រស់មជឈកមរកស ម្ភនា ជារ់
ពាក់េ័នធ ខដេទាំងអស់រនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញសាីេីរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានទាញយករហ្តផេោ៉ៅងរប្ឆើនរឆញេី“េំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតា រៅកនុងឆំរណាមកម្ភមភកបាេ
ថានក់រប្ាម”98។ ទីេី នួន ជា បានអោះអាងថា ឆនាសមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានរលយេ់ដឹងោ៉ៅង
ទូេំទូលាយថា ជារញ្ញាសំខាន់រំផត នកងជា “មូេដាឋន”សប្ម្ភរ់ា ជំនំជប្មោះនារេេអនាលត99។ ទាក់ទងរៅ
នឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេោត់បានផាេ់រនាោះ បានរ ើឱ្
ឱ យា ប្លរ់ប្លងរដាយម្ភន
ប្រសកទធភាេរដាយមជឈកមរកសរៅរេើថានក់រប្ាម

ម្ភនមនៃកេសងស័យថា

ា ខរកបាក់ខដេម្ភនខផនា កបត់

ប្រឆ្ំងនឹងថានក់ដឹកនាំរកស ម្ភនអតែកភាេត្តំងេីរដើមខខឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក100។ ទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា
ទទួេខសប្តូវដថ្ទរទៀត នួន ជា បាន ំឭកថា រដាយស ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើ
រញ្ញារនោះ បានខផអករេើសកទធកអំណាឆត្តមប្េឹតករា ហ្ត ឬា ប្លរ់ប្លងរដាយម្ភនប្រសកទធភាេរេើកម្ភមភកបាេខខម
ប្កហ្ម រទើរបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ភាេជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នា ខរកបាក់ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក. “ម្ភនេកខណៈ
ឆាស់លាស់”101។

96

រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីរួនសាីេីកកឆចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/6) ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។

97

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

98

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

99

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

100

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

101

ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ ៦៦។
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43>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ា អោះអាងខផនកអងគរហ្ត រស់ នួន ជា ជាញឹកញារ់េំប្តូវបានោំប្ទ
រដាយភសាត្ត
ុ ង ខដេោត់បានរោងរៅរេើ រដាយស ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ឬភាលរប្ឆើនេំលួ ឱ្យ
រជឿជាក់ ឬផៃយ
ុ រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង រហ្ើយភសាត្ត
ុ ងរនោះទាំងមូេ ោមនឥទធកេេរេើា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នធ នកងឋានានប្កម រស់ រ.ក.ក. រឡើយ102។ ជា
សំខាន់រំផត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អតែកភាេថ្នា ខរកបាក់ ឬា មកនរេញឆកតរា ៅកនុង រ.ក.ក. “េំ
ខមនម្ភនន័យថា ឋានានប្កមថ្នអងគា បាន

រ់ដំរណើ ា ” ឬថា សម្ភជកករកស“ខេងរ ើា
ឱ ជាមួយោន រដើមបី

រឆ្ពោះរៅាន់ខផនា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស ួមរនាោះរឡើយ”103។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាចាត់ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នធ រ.ក.ក. ថាម្ភនស ៈសំខាន់កនុងា រញ្ញជក់ថា រោេនរោបាយរកស
បានឆងាតេឱកកឆចដេ់សម្ភជកករកស នកងប្តូវបានអនវតាេកតប្បាកដខមន រ៉ៅខនាបានអោះអាងថា ា រេើករឡើង រស់
នួន ជា អំេីា ខរកបាក់ ររើរទាោះរីជាប្តឹមប្តូវទាំងប្សុងក៏រដាយ ក៏េំម្ភនឥទធ កេេរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ104។

44>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា

នួន ជា េំបានរដាោះប្សយរេើសំណួ

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរឡើយ រដាយស នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើា ខរកបាក់ខដេរកើតម្ភនរៅ
កនុង រ.ក.ក. រនាោះ ម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេដាឋនកនុងា
សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់ ដូឆរមាឆរឡើយ105។

45>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រៅកនុងសំរណើជារប្ឆើន រស់ោត់ខដេរសនើសំដាក់ភ

សាត្ត
ុ ងរខនែម នួន ជា បានរផ្លាតរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នថ្ធ នឋានាន
ប្កម រស់ រ.ក.ក. ា ប្លរ់ប្លងរដាយប្រសកទធភាេរៅរេើកម្ភមភកបាេថានក់រប្ាម នកងេទធភាេ រស់កម្ភមភកបា
េទាំងរនាោះ កនុងា អនវតារដាយឯករាជយេីរោេនរោបាយខដេថានក់ដឹកនាំរកសបានដាក់រឆញ106។ រទាោះជា

102

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

103

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ ២១ ដេ់ ២២។

104

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ ២៣។

105

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីសីេ
ា ីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/2) កថាខណឌ ៣ នកង ៧ ដេ់ ២០។

106

សូមរមើេឧ. សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ១៤។ សំរណើទីរី រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ង

រខនែម (F2/4) កថាខណឌ ១៨ ដេ់ ២០។ សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១០ ដេ់ ១៣។
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ោ៉ៅងណាកាី ា ប្លរ់ប្លងរដាយប្រសកទធភាេ លឺេំខមនជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរដាយ
ខផអករេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ។ ត្តមា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា107ថា ខផនា សម្ភៃត់កនុងា
រោះរបា

ឬសកមមភាេជាក់ខសាងខដេរប្ោងទករដើមបីផួេ
ា ំេំថានក់ដឹកនាំរកស

ចាំបាឆ់ថា កនុងរេេរនាោះ កម្ភមភកបាេ រ.ក.ក. បាន

េំបានសរញ្ញជក់ឱ្យរឃើញជា

រ់អនវតារសឆកាីខណនាំេីថានក់រេើ រស់ខួ ន
េ រឡើយ។ ររើ

រទាោះរីជា នួន ជា ជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រធានភូមកភាលេំបាន
អនវតារដាយឯករាជយោ៉ៅងណាក៏រដាយ108 ក៏ នួន ជា េំបានេនយេ់ ថារតើា សននកដាឋនខរររនោះម្ភនឥទធកេេរេើ
ា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខដេជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់

នកងទប្មង់

ថ្នា ទទួេខសប្តូវ ដូឆរមាឆរឡើយ។

46>នួន

ជា បានអោះអាងថា ា ទាញយករហ្តផេថ្នរោេនរោបាយរឆញេីេំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតា លឺជាា

ជខជកខវកខញករដាយេំប្តឹមប្តូវ រដាយស េំនាខំ ដេបានរេើករឡើងរនាោះ ួមរញ្ចូ េនូវសកមមភាេ រស់កម្ភមភក
បាេថានក់រប្ាមខដេប្រឆ្ំងនឹងម្ភោ៌រកស109។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនា រង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបាន
រសនើរឡើងរនាោះអាឆរ ើឱ្
ឱ យា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ រៅរេេ
ខដេា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករៅរេើេំនាថ្ំ នប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុង យៈរេេមួយោ៉ៅងយូ នកង
ពាសរេញថ្ផៃប្ររទស។ ជាា េកត រៅកនុងា ោំប្ទសំរណើ រស់ខួ ន
េ នួន ជា បានរោងរៅរេើស ណាដថ្ទ
រទៀត ខដេជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនា ំ (ខដេ
ប្តូវបានរចាទប្រាន់ថា បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់)110 រ៉ៅខនាេំបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេ
រង្ហាញថា ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើេំនារំ នាោះ លឺជាា េកចា ណា“េំសមរហ្តផេ”រឡើយ
។

ស ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/1) កថាខណឌ ៣។ ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេោះរៅ
កនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ ៣១ ដេ់ ៣៦។
107

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ ២១ ដេ់ ២២។

108

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

109

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

110

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

៦០។
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47>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

ា ខដេថា រតើ ឆនាសមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក.

ប្តូវបានចាត់ទកជារញ្ញាលនេឹោះរៅរេេជំនំជប្មោះខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ជាា េំជារ់ពាក់េ័នធ រេើកខេងខតរសឆ
កាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអងគរហ្តខដេពាក់េ័នធ

បានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទដេ់ធាតផសំរទ

ឧប្កកដឋ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញម្ភនអងគរសឆកាីខេោះរៅកនុងា
អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ឧប្កកដក
ឋ មមេំអាឆដាក់ឱ្យសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទទួេខសប្តូវបានរឡើយ
រដាយស ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងខផនា ួម ម្ភនន័យថា រៅរេេខដេឧប្កកដក
ឋ មមរនោះ
េំខមនជាខផនកមួយ ឬេំប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងា ជំ ញខផនា រនាោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អតែកភាេថ្នា
ខរកបាក់ោនរៅកនុង រ.ក.ក. នកងសកមមភាេរដើមបីផួេ
ា ំេំថានក់ដឹកនាំ េំប្តូវបានចាត់ទកថា ជាភសាត្ត
ុ ងប្លរ់
ប្ោន់ខដេរង្ហាញថា រទឧប្កកដេ
ឋ ំម្ភនរៅកនុងរោេរំណងរេមើស ួម ឬប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងា ជំ ញរោេ
រំណងរទរេើមស ួមរនាោះរឡើយ។

48>ស ររសឆកាីមក ផៃយុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំបានចាត់ទក ឆនា
សមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក. ថា ជា“ធាតផសំចាបា
ំ ឆ់”ថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរេើរទឧប្កកដណា
ឋ
មួយខដេ នួន ជា ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរដាយខផអករេើា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ
111

។ មូេដាឋនឆមបងសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខសប្តូវរនាោះ លឺថា ោ៉ៅងរហាឆណាស់ម្ភនសម្ភជកកថ្ន

សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមណាម្ភនក់អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនាោះ ខដេរនោះបានរណា
ា េ
ឱ្យម្ភនា ដាក់សម្ភជកកទាំងអស់ឱ្យទទួេខសប្តូវ

ួមទាំង នួន ជា ផងខដ

112

។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា តួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណាឆ លឺម្ភន“ា ភាជរ់ទំនាក់ទំនងប្លរ់ប្ោន់”
វាងឧប្កកដក
ឋ មម រស់ចា ីផ្លៃេ់ ជាមួយនឹង នួន ជា113ក៏រដាយ ក៏រនោះប្ោន់ខតជាធាតផសំេំចាបា
ំ ឆ់មួយរខនែមកនុង
ា ដាក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេសែកតរប្ាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

49>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ

ា ញុោះញង់

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរងកត

រឃើញថា ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឥទធកេេថ្នា ខរកបាក់រនាោះ ម្ភនេកខណៈសរងខរខេី នកងម្ភន

111

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

112

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ ៨៦២។

113

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ ៨៦២។
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ខផនកខេោះជាន់ោនជាមួយនឹងា រេើករឡើងខដេទាក់ទងរៅនឹងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម114។ រោងត្តមរហ្តផេខដេ
បានេនយេ់ខាងរេើ នកងផៃយ
ុ េីា អោះអាង រស់ នួន ជា115 “អតែកភាេថ្នា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក.” េំបាន
ផៃយ
ុ រៅនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណាឆរៅរេើកម្ភមភកបាេថានក់រប្ាម រស់រកស

នកងេំរចាទជាមនៃកេ

សងស័យខដេថា កម្ភមភកបាេទាំងរនោះប្តូវទទួេយករសឆកាីខណនាំេី ូរោត់ ឬរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក.
រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ រស់ នួន ជា ខដេជាថានក់រេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា

រដាយស េំម្ភនា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេណាមួយប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរប្ាមទប្មង់ថ្នា

ទទួេខសប្តូវរនោះ ា ជំទាស់រៅនឹងា សរប្មឆរនោះេំបានរ ើឱ្
ឱ យសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភ
ឃៈ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។
២.ង.២.ភាេអាឆទទួេយកបានឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរខនែម

50>ខផនករនោះជាា រ ៀររារ់អំេីវច្

ីសស្តសា

ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេអនវតារោេា ណ៍ខដេបាន

រេើករឡើងខាងរេើឆំរពាោះសំរណើជាក់លាក់នានា ខដេបានរសនើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
។ រដាយស ា រាោះរៅ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN ជាឆមបងប្តូវបានរសនើរឡើងរដើមបីរំភឺរេ េើកកឆច
សម្ភាសន៍ខដេអនកទាំងេី បានរ ើរឱ ឡើង នកងរដាយេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេ
សម្ភា ផ្លៃេ់ នកងមកនផ្លៃេ់ ដូឆជា ប្រតកចា ច្ក LEMKIN នកងកំណត់រហ្ត LEMKIN

ទាក់ទងរៅនឹងកកឆច

សម្ភាសន៍ខដេ ខផអកត្តម Robert LEMKIN លឺជាា រង្ហាញនូវទសសនៈនរោបាយ រស់

ស់ ញឹម(ញឹម

ស់) នកងា រ៉ៅនរ៉ៅងផាួេ ំេំ រ៉ៅេ េត នកងា ដឹកនាំ រស់ នួន ជា រៅកនុង រ.ក.ក.116រនាោះ ា េកចា ណាអំេី
ភាេអាឆទទួេយកបានទាក់ទងរៅនឹងសកសីខដេបានរសនើរឡើងទាំងេី រនោះ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង ួឆរាេ់រហ្ើយ ួម
ោនជាមួយនឹងា េកចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹងសម្ភា រដើម។

51>នួន ជា បានរេើករឡើងថា កំណត់រហ្ត LEMKIN នកង ប្រតកចា ឹក LEMKIN លរបីប្តូវបានទទួេយកជា
ភសាត្ត
ុ ង រដាយស ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធ អាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន

នកងជាភសាត្ត
ុ ង“លនេឹោះរដាោះរនៃក
ុ ”ខដេអាឆ

រង្ហាញថា រ.ក.ក. ម្ភនា ខរកបាក់ នកងថា ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានអនវតារដាយឯករាជយេីមជឈកមរកសត្តំង

114

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

115

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

116

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ LEMKIN (F2/4/3/1) កថាខណឌ ក៣៤។
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េីរដើមដំរូងថ្នយត្តា កា រេេរវលា117។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងខដេ

បានរសនើរឡើងរនោះទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង នកងកត្តាកំណត់ថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះ118។
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងកនុងឆំរណាមរនាោះថា ជំនាញ រស់ Robert LEMKIN េំអាឆប្រដូឆបានរៅ
នឹងជំនាញ រស់រលគេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់ម្ភនដូឆជា

Philip

SHORT

François

PONCHAUD នកង Stephen HEDER នកងថា រងត សមបតកា ម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លៃេ់ខួ ន
េ ជាមួយនឹង នួន ជា នកង
ថា វច្ ីសស្តសាកនុងា យករទសម្ភាសន៍ រស់េួកោត់ លួ ឱ្យសងស័យ119។ ជាា រឆេើយតរ នួន ជា បានជំទាស់
ថា ា រឆេើយតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រពា រេញរៅរដាយ“ា រំថ្ភេ រំភ័ន ា ា នកោយខសេីា េកត”120។

52>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរងកតរឃើញថា អំណោះអំណាងមួយឆំនួន រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេេំ
បានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងនូវសម្ភា ខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ ជាា រេើករឡើងផៃយ
ុ េំសមប្សរ ឬជាក់លាក់រឡើ
យ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ នួន ជា បានរសនើសំរាោះរៅ Robert LEMKIN កនុងនាមជាសកសី េំខមនជាអនកជំនាញ
នកងរដើមបីផេ
ា ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ខដេោត់បានរ ើជា
ឱ មួយ រងត សមបតាក េំខមនរេើ
អឱីខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងឆំរណោះដឹង រស់ោត់អំេីប្រវតាក រស់ខខម ប្កហ្មរឡើយ រ៉ៅខនារេើេកខណៈសមបតាក រស់ោត់
កនុង វច្ជាជជីវៈស េ័ត៌ម្ភនខផនករសើរសួ រៅវច្ញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អំណោះអំណាងខេោះ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
ខដេបានខផអករៅរេើកនុងរោេរំណងាត់រនែយភាេសំខាន់ថ្នា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ Robert LEMKIN កនុង
កកឆចា ផ្លៃេ់ជាមួយនឹង រងត សមបតាក នកងភាេសំខាន់ថ្នតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងឆំរពាោះកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN
រនាោះ លឺជាា រេើករឡើងរដាយបា៉ៅន់សមន121។ រសៃើ ខតេំលួ ឱ្យរជឿផងខដ ថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅ

117

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

រស់ នួន ជា សាីេីា ជរម្ភេោះ រស់ រ.ក.ក (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ ៥ ដេ់ ៩។
118

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

ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីប្រតកចា ឹក រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/6/3) កថាខណឌ ១៣ ដេ់ ៤០។
119

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/3) កថាខណឌ ៩ ដេ់ ១៨។

120

ា រឆេើយតរ រស់ នួន ជា រៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/4) កថា

ខណឌ ៣២។
121

រប្រៀររ ៀរ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី (F2/2) កថាខណឌ ១៦ ជាមួយនឹង កំណត់រហ្ត

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

រសឆកាី
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នឹងភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នសម្ភា ខដេបានផាេ់រដាយ Robert LEMKIN ខផអករេើកងឱោះឆំរណោះដឹងភាស
ខខម នកងកងឱោះេ័ត៌ម្ភនអំេីអតាសញ្ញាណ ជីវប្រវតាក នកងា ជំ ញទឹកឆកតជា
ា សាានេេឱ្យនកោយកហ្ក រស់អក
ន
ខដេប្តូវបានសម្ភាសន៍122 រដាយរហ្តថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេ

លរបីទទួេយកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀស

ខេួនអនាមកក សកសីជំនាញខដេេំម្ភនឆំរណោះដឹងភាសខខម នកងភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មអនាមកក123។

53>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ

រដាយស េំម្ភនា រង្ហាញថា សម្ភា រនោះជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាកត្តាកំណត់្នដេ់
រទើរអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស រេើសំរណើ រស់

នួន ជា

ខដេរសនើសំឱ្យទទួេយកប្រតកចា ឹក LEMKIN នកងកំណត់រហ្ត LEMKIN រ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង។ ជាដំរូង ភាល
រប្ឆើនថ្នសកមមភាេកបត់ខដេបានរោងរៅរេើរនាោះ លឺបានរកើតរឡើងរៅរប្ាយរេេា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់ាេទីមួយ

នកងរប្ាយា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ124។

ររើរទាោះរីជាបានដាក់ស ណាមួយឆំនួន

ទាក់ទងឆំណឆរនោះក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េំបានរង្ហាញជាសំខាន់ថា សកមមភាេទាំងរនោះដូឆជា ា រខងឱ រសបៀង
អាហា រប្រងឥនធនៈ នកងអាវ

ា កបត់ថ្ផៃកនុង ា រ ៀរឆំា រោះរបា រោធា អាឆរ ើឱ្
ឱ យា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះេំម្ភនមូេដាឋន ឹងម្ភំ សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់រឡើយ125។

ជាា កត់សម្ភគេ់

នួន ជា េំបានរង្ហាញថា សកមមភាេទាំងរនោះអាឆនាំរៅ កា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនមួយខដេថា រទឧប្កកដខឋ ដេ

សរប្មឆរសនើឱ្យដាក់ស ណា (F2/4/3/3/6) ទំេ័

៤ ា េកេណ៌នារេើកទីរី។ រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកកឆច

រសើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៥។
122

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី (F2/2) កថាខណឌ ១៦។ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអា

ជាាសាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ ១១។ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីកំណត់រហ្ត រស់
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 (ភាសអង់រលេ ស) 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 សាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ ៦(ខ-ល-ង)។
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ោត់ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរនាោះសែកតរៅរប្ៅវច្សេភាេថ្នខផនា ួម

ឬេំប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដើមបី

ជំ ញខផនា រនោះរឡើយ។

54>ទាក់ទងរៅនឹង“កកឆចប្រជំសម្ភៃត់”ខដេបានដឹកនាំរដាយ រស ភឹម នកង

ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ប្រខហ្េជា

កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងទីប្កុងភនំរេញ126 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា
បានេាោមរង្ហាញា ប្រជំរនោះរដាយខផអករេើកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN ខដេជាប្រភេមកនផ្លៃេ់ នកងេំ
បានរោងរៅរេើខផនកណាមួយថ្នរទសម្ភាសន៍ជាមូេដាឋនរនាោះរឡើយ។ ដូរឆនោះ នួន ជា េំបានផាេ់មូេដាឋនប្លរ់
ប្ោន់សប្ម្ភរ់ា អោះអាង រស់ខួ ន
េ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាសកសី ទាត់ រ ឿន បានផាេ់សកខីកមមថា
កកឆចប្រជំមួយខដេ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) នកងកម្ភមភកបាេជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀត រស់ រ.ក.ក. បានឆូេ ួមរនាោះ
ប្រខហ្េជាបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏ោត់បានអោះអាងថា េំម្ភនខផនា រោះរបា ប្រឆ្ំងនឹង រ៉ៅ
េ េត ប្តូវបានេកភាកាកនុងអំឡុងរេេរនាោះរឡើយ រេើកខេងខតសំរណើឱ្យខកខប្ររោេនរោបាយមួយឆំនួន
រស់ រ.ក.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះ127។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនា រង្ហាញថា ា “ប្រជំសម្ភៃត់”បានរ ើរឱ ឡើងក៏រដាយ ក៏
ខផអកត្តម ររៀរវា ៈថ្នកកឆចប្រជំរនាោះ េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា

ា ប្រជំរនោះអាឆម្ភនឥទធកេេណាមួយរៅរេើា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ នួន ជា ឆំរពាោះរទឧប្កកដណា
ឋ
មួយខដេោត់ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេ
រឡើយ។

55>ខផអកត្តម នួន ជា ា រង្ហាញសំខាន់មួយរផសងរទៀតខដេថា សកមមភាេកបត់ម្ភនដូឆជា“ខផនា ថ្នា រោះ
របា ប្រដារ់អាវ ប្រឆ្ំង រ៉ៅេ េត” បានរកើតរឡើងរៅមនរេេចារ់រផាើមថ្នយត្តា កា រេេរវលារនាោះ លឺជា
សំដី រស់ ទាត់ រ ឿន ខដេថា កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានសង់ឃាេង
ំ លាក់ទកអាវ

128

។ រ៉ៅខនា រៅរេេសួ រដញ

រដាេរៅកនុងតលាា អំេីាេៈរទសៈទាំងរនាោះ ទាត់ រ ឿន បានរញ្ញជក់ដខដេៗថា ត្តមខដេោត់ដឹង ឃាេង
ំ
លាក់ទកអាវ រៅរេេរនាោះ េំម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនា 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 សាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ ៦(ក)។
127

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៩។

128

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤២ នកង ៤៦២។ សូមរមើេផងខដ សំរណើទីរីសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/4)

កថាខណឌ ១៩ នកង ២៤។
129

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ២០ ដេ់ ២១, ២៨, ៣៧ ដេ់ ៣៨។
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56>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា កំណត់រហ្ត LEMKIN នកងប្រតក

ចា ឹក LEMKIN េំបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅដំណាក់ាេរណាឹង
សទកខរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រោងត្តមម្ភប្ត្ត ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
បានទទួេយកខតខផនកខេោះថ្នប្រតកចា ឹក LEMKIN ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយ ទាត់ រ ឿន េីរប្ពាោះ
ោត់បានឆូេខេួនមកឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងនាមជាសកសី

រហ្ើយឆរមេើយ រស់ោត់េីមនម្ភនា ជារ់ពាក់

េ័នរធ ៅនឹងា វាយតថ្មេរេើភាេរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងភាេរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម រស់ោត់។ រទាោះជាោ៉ៅងណា
កាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា េំម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា រាោះរៅសកសី ូររនោះត្តមា រសនើសំ
រស់ នួន ជា មាងរទៀតរឡើយ130។

57>រដាយេកចា ណារឃើញថា ជាឆមបង នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរាោះរៅ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN
េីរប្ពាោះេួកោត់បានរ ើក
ឱ កឆចសម្ភាសន៍រនោះ នកងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានអោះអាងេីមូេរហ្តខដេលួ ឱ្យ
រជឿជាក់បានថា សម្ភា ថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ទាង
ំ រនោះអាឆជារ់ពាក់េ័នធ នកងជាកត្តាកំណត់្នដេ់ា សរប្មឆដាក់
េក ទធភាេបានរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស សំរណើសំរាោះរៅរលគេទាំងេី ូររនោះ។
២.ឆ.សំរណើសឱ្
ំ យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវរទសម្ភាសន៍ រស់ រងត សមបតាក ជាមួយ វច្ទយុសរមេងអារម៉ៅ ក
ច្ ាំងជា
រខម ភាស

58>នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទទួេយកជាភសាត្តុ ងនូវខខសអាត់សរមេងថ្នរទសម្ភាសន៍
ខដេ រងត សមបតាក បានផាេ់រៅឱ្យវច្ទយុសរមេងអារម៉ៅ ច្កាំងជារខម ភាសាេេីថ្ងៃទី ១២ នកង ១៣ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០១៤ (“រទសម្ភាសន៍ រងត សមបតាក”)។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរងខរនូវអំណោះអំណាង រស់
ភាលី ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេយករទសម្ភាសន៍ រងត សមបតាក នកងបានរដាោះប្សយមួយឆំនួនរៅកនុងរសឆកាី
សរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីា រសើរសួ រខនែម (F2/4/3)131។ រៅកនុងខផនកសរប្មឆរសឆកាី រស់
ខេួនរេើសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេំទាន់បានសរប្មឆ (F2/9) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆ
រដករស សំរណើ រស់ នួន ជា។

130

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

131

រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកកឆចរសើរសួ រខនែម កថាខណឌ ៥ ដេ់ ១៣ នកង ២០។
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59>នួន ជា បានអោះអាងថា រទសម្ភាសន៍ រងត សមបតាក អាឆរចាទជារញ្ញាដេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹង ឆនាសមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក. នកងជាេករសស ា ទទួេខសប្តូវ រស់
ោត់ឆំរពាោះា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ132។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា
ា អោះអាង រស់ រងត សមបតាក េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រចាទជារញ្ញាដេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង រដាយស េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនងមីខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេបានទទួេសម្ភា រដើមខដេត្តមា សនមត រងត សមបតាក បានររញ្ច ញមតករោរេ់ដូឆោនរៅនឹង
អឱីខដេោត់បានអោះអាងរៅកនុងរទសម្ភាសន៍ នកងបានយេ់រឃើញថា េំខមនជាភសាត្ត
ុ ងសមប្សរកនុងា រដាោះ
រនៃក
ុ នួន ជា រឡើយ133។ ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា រទសម្ភាសន៏ រងត សមបតាក លឺជាភ
សាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ឱ្យរឃើញថា រដាយស ម្ភនា រប្ជៀតខប្ជកេី ដាឋភកបាេ រទើរភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ េំប្តូវបានដាក់
រញ្ចូ េកនុងសំណំរ ឿងរនាោះ134 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានចាត់ទកា អោះអាង រស់ រងត សមបតាក េំម្ភន
េកខណៈជាក់លាក់ នកងេំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទ រហ្ើយដូរឆនោះ ម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆរំផតេំអាឆទទួេយកជា
ភសាត្ត
ុ ងបានរឡើយ។
២.ឆ.សំរណើសឱ្
ំ យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវរទសម្ភាសន៍ រស់ CARTWRIGHT នកងរសឆកាដ
ី កប្សង់ថ្ន
រសៀវរៅ រស់ LEMONDE

60>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT លរបីប្តូវបានទទួេយកជាភសាុ
ត្តង េីរប្ពាោះរទសម្ភាសន៍រនោះម្ភនឆរមេើយមួយឆំនួន ខដេ“ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកាីបា មាដ៏សមរហ្តផេ រស់សធា
ណជនអំេីភាេេរមអៀង [ រស់រលាកប្សី] ប្រឆ្ំងនឹង រ.ក.ក. នកង នួន ជា” នកងពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេអនាលតក
រស់រៅប្កមជាតកខដេកំេងជំនំជប្មោះរៅកនុងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង135។ ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីដកប្សង់ថ្ន
រសៀវរៅ រស់រៅប្កម LEMONDE នួន ជា បានអោះអាងថា រទេករស ន៍ថ្នអនកយ័តភាេខដេបានរ ៀររារ់

132

សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ១៤។

133

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៣ ជាអាទិ៍។

134

សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ១៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧

នកង ៧៤។
135

សំរណើទីេី រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/1) កថាខណឌ ១៤។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា

កថាខណឌ ៤៩ ដេ់ ៥៣។
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រដាយអតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត LEMONDE រេេរនាោះបានរង្ហាញឱ្យរឃើញាន់ខតឆាស់រឡើងត្តម
យៈរទេករស ន៍ រស់សហ្រៅប្កមរសើររងកត

Laurent

តំខណងរនាកនុងឆំរណាមសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតដថ្ទរទៀត

KASPER-ANSERMET

ខដេបានឆូេាន់

នកងដូរឆនោះបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ា រ៉ៅោះពាេ់

រដាយស អនកយ័តភាេ នកងា រប្ជៀតខប្ជកខផនកនរោបាយរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០៣ នកង ០០៤ េំខសខរេកោនេី
ា រ៉ៅោះពាេ់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រឡើយ ខដេប្ោន់ខតជាា រនាោនរ៉ៅរណា
ណ ោះ136។

61>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងសំរណើទាងំ េី រនោះ។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា េំម្ភនា

អោះអាងរៅកនុងរទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT ខដេរេើករឡើងថា រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបាន“រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់រដាយស រទេករស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ា េរមអៀង ឬា រប្ជៀតខប្ជក
ខផនកនរោបាយរឡើយ”137។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងរនារទៀតថា រៅប្កម CARTWRIGHT ប្ោន់ខត
បានេកភាការេើ“លំនកតោំប្ទ

នកងលំនកតប្រឆ្ំងនឹងតលាា ឆប្មុោះមួយ”

នកងបានបា៉ៅន់សមនរេើ“ា រ៉ៅោះពាេ់ផូវេ

ឆកត”ា ខដេអាឆរកើតម្ភនរេើរៅប្កមខដេបានឆេងាត់ ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរនាោះ138។ ទាក់ទងរៅនឹងរស
ឆកាីដកប្សង់ថ្នរសៀវរៅ រស់ LEMONDE សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់ថា សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន សំ
ឱ្យទទួេយកមករ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង ប្តូវបានសរប្មឆរដករស រៅរេេជំនំជប្មោះ ួឆរហ្ើយ ដូរឆនោះ វច្ធាន ១០៨(៧)
ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេំអនញ្ញាតឱ្យរសនើសំឱ្យទទួេយករៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរឡើយ139។ រខនែមរេើរនោះ សហ្
ប្េោះរាជអាជាាបាន ំឭកថា ភាេេំប្តឹមប្តូវរៅកនុងា រសើរសួ ប្តូវបានរដាោះប្សយត្តម យៈដីាដំរណាោះប្សយ
នកងេំអនញ្ញាតឱ្យរេើកមាងរទៀតរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

នកងអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

រឡើយ140។

136

សំរណើទីេី រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/1) កថាខណឌ ១៦ ដេ់ ១៧។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថា

ខណឌ ៥៦។
137

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី (F2/2) កថាខណឌ ២១។

138

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី (F2/2) កថាខណឌ ១៨ ដេ់ ១៩។ សូមរមើេផងខដ ស ណា

តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣២ ដេ់ ៣៦។
139

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី (F2/2) កថាខណឌ ២៣។

140

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី (F2/2) កថាខណឌ ២៤។

41
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

62>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆទទួេយករទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT រ
ភសាត្ត
ុ ងអនរលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដាយស

ើជា
ឱ

រោរេ់ខដេោត់បានរ ើរឱ ឡើងកនុងប្កុម

េកភាការៅវច្ទយសែន Aspen លឺជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខដេថា ម្ភនា រង្ហាញេីភាេ
េរមអៀង នកងរដាយស ផេប្ររោជន៍យតាក ម៌ខដេតប្មូវឱ្យដាក់រញ្ចូ េរៅកនុងសំណំរ ឿង រដើមបីអាឆឱ្យភាលី
រ ើា
ឱ តវា៉រដាយោមនា ឹតតបកត នកងអាឆរ ើា
ឱ េកនកតយរេើអងគរសឆកាីថ្នស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញាមូេដាឋនថ្នភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី141។

63>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេក៏បានសរប្មឆផងខដ ថា រដាយអនរលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង
រដើមបីផេប្ររោជន៍យតាក ម៌ តប្មូវឱ្យទទួេយកសំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យទទួេយករសឆកាីដកប្សង់រឆញេី
រសៀវរៅ រស់រៅប្កម LEMONDE រ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ភសាុ
ត្តងរនោះអាឆ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ នកង ំឭកថា សម្ភា រនោះប្តូវបានរសនើរឡើង ួឆរហ្ើយទាក់ទងរៅនឹងរណាឹង
សទកខភាេមៗរៅឆំរពាោះមខខេួន នកងថា រៅរេេរនាោះ ប្តូវបានរដករស រចាេរដាយស មូេរហ្តនីតក វច្ ី រ៉ៅខនា
បានរញ្ញជក់ថា នួន ជា រៅម្ភនឱ្ាស“ដាក់សំរណើកនុងរេេអនាលតរដាយខផអករេើមូេដាឋនភសាត្ត
ុ ង នកងអំណោះ
អំណាងខដេម្ភន”រៅកនុងសំរណើសំរនាោះ142។ ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា នកយ័
តភាេជាសាានេេថ្នា រសើរសួ ប្តូវបានរដាោះប្សយត្តម យៈដីាដំរណាោះប្សយរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេបានសរងកតរឃើញថា នួន ជា េំបានរសនើសំរម្ភឃៈទាំងមូេ ឬខផនកខេោះថ្នកកឆចរសើរសួ រឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់
ខតរង្ហាញថា កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីទាង
ំ មូេ

ួមទាំងរៅដំណាក់ាេជំនំជប្មោះផងរនាោះ ម្ភនា រប្ជៀតខប្ជក

ខផនកនរោបាយោ៉ៅងទូេំទូលាយខដេបានរ ើឱ្
ឱ យកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីទាង
ំ រនោះម្ភនភាេេំប្តឹមប្តូវជាមូេដាឋន។

64>រញ្ញា

ថារតើកកឆចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT នកងរសឆកាីដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅ រស់

រៅប្កម LEMONDE បានោំប្ទដេ់អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ
ា នីតក វច្ ី ខដ

ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយប្រសកនររើម្ភន រតើដេ់កប្មកតណា លឺជារញ្ញាខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងសេដីារនោះ143។

141

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ១១៤។

142

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំឆណា
ំ
ត់ជាា រនាៃន់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ ១០ ដេ់ ១១។

143

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ១១៤, ១១៩។

42
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឹ ជាភសាត្ត
២.ជ.សំរណើសឱ្
ំ យទទួេយកប្រតកចា ក
ឹ រស់សកសី រេប្ជ ជម
ុ ង នកងា ទទួេយកត្តមលំនត
ក ផាឆ
ួ រផាម
ើ

រស់ខួ ន
េ នូវកកឆចសម្ភាសន៍ រស់សកសី រៅ វ៉ន ជាមួយមជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ (DC-Cam)

65>រោងត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នួន ជា បានរសនើសំរង្ហាញប្រតកចា ឹក រស់ រេប្ជ
ជឹម ទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈេី ខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងរនាោះ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះ
ប្សរជាមួយនឹងា រ ៀររារ់ រស់ រៅ វ៉ន(រៅ រៅ េត) ខដេថា កនុងកកឆចប្រជំរៅរខតាត្តខកវរប្ាយថ្ងៃ
ំរដាោះ ត្តម៉ៅក បានប្រាសថា ហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន ររ េន់ នេ់ េីស័កកម
ា ួយដេ់ស័កកប្ា បាំ144។ ទីេី នួន ជា
កត់សម្ភគេ់ថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនា េនយេ់ រស់ រេប្ជ ជឹម ទាក់ទងរៅនឹងអតែន័យថ្នពាកយថា“កម្ភចត់” ខដេ
សំរៅរៅរេើា ប្រប្េឹតា រស់ខខម ប្កហ្មរៅរេើរលគេ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររសធា ណ ដឋខខម

145

។ ត្តម

លំនកត រស់ នួន ជា រេប្ជ ជឹម បានរញ្ញជក់រខនែមរៅរេើា អោះអាង រស់ រៅ វ៉ន នកង រហ្ង សំ ច្ន ថា េំម្ភន
រោេនរោបាយសម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ
រឡើយ146។

66>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងសំរណើរនោះ រដាយបានអោះអាងថា ភសាត្តុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះររើ
េកចា ណាត្តមរ ច្រទ នកងជា ួម េំអាឆជាកត្តាកំណត់ អនរលាមត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ147។
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា កកឆចប្រជំខដេ រេប្ជ ជឹម បានសំរៅរៅរេើរនាោះ រកើតរឡើងរ៉ៅនាមនខខរប្ាយ
ប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងថា សកខីកមម រស់ោត់ប្តូវខតវាយតថ្មេរដាយរ ៀរនឹងភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ ដថ្ទ
រទៀត នកងថា ា រកប្សយ រស់ោត់អំេីពាកយ“កម្ភចត់”េំម្ភនេកខណៈប្បាកដប្រជារឡើយ148។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាអនា ជាតកបានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ប្រសកនររើអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទទួេយកភសាត្ត
ុ ងខដេបាន
រសនើរឡើងរដាយ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនាោះ នួន ជា នឹងអាឆរសនើសំឱ្យទទួេ
យកភសាត្ត
ុ ងជំទាស់ងីរ
ម ខនែមរទៀត149។

144

សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ ៧។

145

សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ ៨។

146

សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ ១៤ ដេ់ ១៦។

147

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីរួនសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ១, ៣, ១៤ ដេ់ ១៦។
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ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីរួនសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ៦ ដេ់ ១១។
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ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីរួនសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ១៦។

43
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

67>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា សំរណើ រស់ នួន ជា លរបីរដករស

រចា

េ។ ត្តមលំនកត រស់សហ្រមធាវីនាម
ំ ខ នួន ជា ម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេ រេប្ជ ជឹម រៅរេេសកសី ូររនោះ
បានរង្ហាញខេួនរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កនេងមក រ៉ៅខនារដាយា រ ស
ឱ ប្រខហ្ស នួន ជា េំបានសួ រដញ
រដាេរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះេំអាឆរ៉ៅោះពាេ់ភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ នកងេំអាឆជួយខសឱង កា េកតរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរនោះបាន
រឡើយ។ ឆងរប្ាយ សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានអោះអាងថា ា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ លឺផយ
ៃុ រៅនឹងភាេ
ចាំបាឆ់កនុងា ធានាបាននូវកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខឆ្រ់ ហ្័សបាន150។

68>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានប្សរជាមួយសហ្ប្េោះរាជអាជាា

នកងសហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណីខដេថា សំរណើ រស់ នួន ជា បានរសនើសឱ្
ំ យទទួេយកប្រតកចា ឹក រស់ រេប្ជ ជឹម ជាភសាត្ត
ុ ង
េំបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នកនុង វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា នួន ជា បានអោះ
អាងថា សំរណើសំឱ្យទទួេយកខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម ប្តូវបាន“ជំ ញរដាយផ្លៃេ់”េីកំណត់រហ្ត
សារ់ឆរមេើយខដេបានរង្ហាញរប្ាយា រញ្ច រា
់ ជំនំជប្មោះសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា នួន ជា លួ ខតសួ រេប្ជ ជឹម ឱ្យបានឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេ
ជារ់េ័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆជា ប្រធានរទអំេីខាមង
ំ ា ករមៃឆ នកងជាេករសស ា ខណនាំកនុងរេេ
ប្រជំខដេ ត្ត ម៉ៅក បាននកោយអំេីខាមង
ំ ា ខណនាំពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ា របាសសម្ភអតមស្តនាី” នកងា ប្រប្េឹតា
ឆំរពាោះអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
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។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះេំចាត់ទកថា េំអាឆ ក

បានរៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ។

69>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរប្មឆថា

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដើមបីផេប្ររោជន៍យតាក ម៌ អងគជំនំជប្មោះ

ប្តូវទទួេយកប្រតកចា ឹក រស់ រេប្ជ ជឹម រ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងអនរលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រប្ពាោះ
ខេឹមស ថ្នប្រតកចា ឹករនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆចប្រជំរៅរខតាត្តខកវ ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងជកតសនកទធរៅនឹងាេៈ
រទសៈថ្នអងគរហ្តសំខាន់ រដាយខផអករេើាេៈរទសៈរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆរាោះរៅ
សកសី រៅ វ៉ន មកផាេ់សកខីកមមរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ នកងម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេអំេីភាេ
150

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំរណើទីរួនសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/1) កថាខណឌ ១៤ ដេ់ ៣១។

151

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (រេប្ជ ជឹម) ឯកស រេខ E1/215.1 ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦, ២៥ ដេ់ ២៧, ៣០

ដេ់ ៣១, ៥៣, ៦១ ដេ់ ៦៣។

44
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រជឿទកឆកតបា
ា ន នកងភាេរជឿជាក់បាន រស់ រៅ វ៉ន។

70>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខួនេ បានទទួេយករទសម្ភាសន៍ រស់ DC-Cam ជា
មួយ រៅ វ៉ន ខដេម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេអំេីភាេរជឿទកឆកតា នកងជាឆរមេើយេីមន រស់សកសីខដេ
បានឆូេរង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ។
២.

.ា រសនស
ើ រំ ៅកនង
ុ សំរណើទប្ី បាំសដា
ំ ក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7)

71>រៅកនុងសំរណើទីប្បាំសំដាក់ភសាត្តុ ងរខនែម (F2/7) នួន ជា បានរសនើសំរដាយខផអកត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង
១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង៖ (i) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយឆំនួន ៤ ខដេបានរង្ហាញ
រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០៤ (ii) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ទាត់ រ ឿន នកងឧរស
មព័នភា
ធ ជ រ់ជាមួយ នកង (iii) ា រាោះរៅសកសីឆំនួន ៥ នាក់152។ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យទទួេយកភសាត្ត
ុ ង
រខនែមខដេរង្ហាញថា មជឈកមរកសបានប្លរ់ប្លងរដាយម្ភនកប្មកតរ៉ៅរណា
ណ ោះ នកងម្ភនា ខរកបាក់ោ៉ៅងខាេង
ំ នកង
ថា ប្រធានភូមកភាល ជាេករសស ស់ ញឹម(ញឹម ស់) នកង រស ភឹម ម្ភនសកទធកអំណាឆឯករាជយោ៉ៅងរប្ឆើន
រហ្ើយេួករលបានយកអំណាឆរនោះមករប្រើប្បាស់រដើមបីរោះរបា ប្រឆ្ំងនឹង រ.ក.ក.153។ នួន ជា ក៏បានរសនើរឡើង
នូវភសាត្ត
ុ ងរនោះផងខដ “កនុងា រញ្ញជក់រខនែម នកងរផៃៀងផ្លៃត់”រេើសកខីកមម រស់ ទាត់ រ ឿន ខដេបានឆូេខេួន
រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ154។ ា រសនើសំឱ្យទទួេយកកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ទាត់
រ ឿន នកងឧរសមព័នធ លឺកនុងរោេរំណងរដើមបី“ជួយដេ់អងគជំនំជប្មោះឱ្យយេ់បានរេញរេញអំេីេ័ត៌ម្ភន រៅ
កនុងសំណំរ ឿងពាក់េ័នរធ ៅនឹង”សកសី ូររនោះ155។

72>សហ្ប្េោះរាជអាជាា

បានជំទាស់រៅនឹងសំរណើទាង
ំ អស់រនាោះរេើកខេងខតកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់

ទាត់ រ ឿន នកងឧរសមព័នភា
ធ ជ រ់ជាមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ156។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរបញ្ាតកប្ា លរ់ប្លងកនុងា ទទួេយកភសាុ
ត្តងរខនែមរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

សកទធកអំណាឆជាឆនាៃនសកទធក
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សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ១៣, ៦១, ៦៧។

153

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៥៣ ដេ់ ៥៧, ៥៩ ដេ់ ៦៥។

154

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៤ នកង ៦២។

155

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៥៨ នកង ៦៦។

156

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ ៥៣។
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រស់អងគជំនំជប្មោះត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង េំលរបីប្តូវបានរប្រើប្បាស់ោ៉ៅងទូេំទូលាយរឡើយ ខាេឆ
ម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់តួនាទី រស់ខួ ន
េ ខដេ“ជាអនកកំណត់រទដាឋនថ្នា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងងមី” ត្តមវច្ធាន ១០៨
(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង157។ ទាក់ទងរៅនឹងអងគរសឆកាី សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងណា
មួយខដេអាឆប្តូវបានចាត់ទកថាជាកត្តាកំណត់រៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ
ពាក់េ័នធ

រដាយស ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះេំជារ់

នកងសទធខតរញ្ញជក់េីអតែកភាេថ្ន ឆនាសមព័នឋា
ធ នានប្កមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ158។

73>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ំឭកថា

“េទធភាេសមញ្ាសប្ម្ភរ់ា រេើករង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅ

ដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ” ម្ភនត្តម យៈវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង159។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេផាេ់រហ្តផេថា ភាលីេំអាឆសំអាងរេើ វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដើមបីរលឆរឆញេី
េកខខណឌតប្មូវត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេ“សំខាន់រំផតរដើមបីរជៀសវាងា រប្រើប្បាស់យតាកស
ស្តសាថ្នា តវា៉កាីខដេេំម្ភនប្រសកទធភាេ នកងជាា ំខាន”160។ រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននរនោះ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យ
រាោះរៅរលគេរី ូរ (2-TCW-959, 2-TCW-960 នកង 2-TCW-961) ខដេអតាសញ្ញាណ នកងតួនាទី រស់
រលគេទាំងរនោះរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ
រសៀវរៅមួយរៅកនុងឆ្នំ

២០១០

ប្តូវបានរង្ហាញជាសធា ណៈចារ់ត្តង
ំ េីា ផសេឱផាយ

ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង161។

ទាក់ទងរៅនឹងា រសនើសំសកខីកមម រស់

រលគេទាំងរនោះ នួន ជា េំបានសំអាងរេើេ័ត៌ម្ភនណាមួយខដេោត់េកតជាេំបានដឹងរៅកនុងឆ្នំ ២០១០ រទ ដូរឆនោះ
េ័ត៌ម្ភនរនោះលួ ប្តូវបានរង្ហាញរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។
រមើេ ថារតើ Robert LEMKIN នកង រងត សមបតាក ផាេ់

ា អោះអាងខដេថា

ោត់បាន ង់ចាំ

តខខសវីរដអូខដេទំនងជារង្ហាញេីរទសម្ភាសន៍

ជាមួយនឹងសកសីរីនាក់ខដេបានរសនើរឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណា162រនាោះ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆថា កនុងខផនករនោះថ្នសំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម
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ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ ៤ ដេ់ ៥។

158

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ ៧ ដេ់ ១០។

159

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៥។

160

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៦។

161

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៤២។

162

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៦៣។

46
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(F2/7) ប្តូវរដករស រចាេ រដាយស ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ អាឆ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ នកងេំ
ម្ភនមូេរហ្តសមប្សរកនុងា រប្រើប្បាស់សកទធកអំណាឆជាឆនាៃនសកទធកត្តមវច្ធាន

១០៤(១)

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើ

យ។

74>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដករស

សំរណើសំ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកសីទី ១ ទី ២ ទី ៣

នកង ទី ៤ រដាយខផអករេើមូេដាឋនថ្នភាេេំជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងឆាស់ រៅនឹងា យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេដាឋនថ្នា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់។

ខផអកត្តមកំណត់រហ្តសារ់

ឆរមេើយ សកសីបានរោងជាឆមបងរៅរេើាេៈរទសៈពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ចារ់ខួ ន
េ នកងសម្ភេរ់កម្ភមភកបាេភូមក
ភាលពាយ័េយ ួមម្ភន ស់ ញឹម (ញឹម ស់) រដាយកម្ភមភកបាេភូមកភាលនក តី ខដេរកើតរឡើងដំរូងរំផត លឺចារ់េី
ពាក់កណា
ា េ/ឆងឆ្នំ ១៩៧៦163 ម្ភនន័យថា ជាងមួយឆ្នំរប្ាយេីប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រប្ៅខតេី
រេេរវលាេំជារ់ពាក់េ័នឆ
ធ ាស់លាស់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកចា ណារឃើញថា ាេៈរទសៈខដេ
ដូឆោនរៅនឹងខាងរេើរនោះ េំអាឆម្ភនអានភាេរៅរេើា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរេើ នួន ជា រឡើយ។ ទាក់ទងរៅ
នឹងអឱីខដេ នួន ជា

បានចាត់ទកថា

“ជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់លាក់ថ្នសកមមភាេជាជំហានរឆ្ពោះរៅ កា រោះ

របា ”164 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តមសមាី រស់សកសី លឺសំរៅរៅរេើ ស់ ញឹម
(ញឹម ស់) ខដេបានយកឯកសណា
ឋ នរោធាេីកងទ័េរវៀតណាមកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ នកងខផនា “ប្រឆ្ំង រ៉ៅេ
េត”ខដេ្នដេ់ា ចារ់ខួ ន
េ កនុងពាក់កណា
ា េឆ្នំ ១៩៧៧165។ សកមមភាេទាំងរនាោះមកនប្តឹមខតេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរេេរវលារ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងេំអាឆរម្ភឃៈា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេជាមូេដាឋនថ្នា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា ដូឆា រេើករឡើងជាទូរៅខាងរេើ166។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងប្តូវបានចាត់ទកថា េំខមនជាកត្តាកំណត់ នកងេំអាឆជួយខសឱង កា េកត
រនាោះរឡើយ។

75>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ទាត់ រ

ឿន នកងឧរសមព័នធ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន

យេ់រឃើញថា កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសីមួយខដេបានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខតលាា ជា មម

163

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

164

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៥៦។

165

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ១៦, ២៧ ដេ់ ២៨។

166

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៤៥ ដេ់ ៤៩។

47
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ត្តលរបីដាក់ឆូេកនុងសំណំរ ឿង រដាយអនរលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ រ៉ៅខនា រៅកនុងរ ឿងកាី
រឆចរ
ុ បនន េ័ត៌ម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយេំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាខដេសកសីបានផាេ់សកខី
កមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

ដូរឆនោះេំអាឆរប្រើប្បាស់រដើមបីសួ រដញរដាេអំេីភាេរជឿទកឆកតា

បាន រស់សកសីរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សំរណើសំ រស់ នួន ជា ឆំណឆរនោះប្តូវរដករស រចាេ។
២.ញ.ា រសនស
ើ រំ ៅកនង
ុ សំរណើទប្ី បាំមយ
ួ រស់ នួន ជា សដា
ំ ក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8)

76>រៅកនុងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្តុ ងរខនែម

នួន ជា បានរសនើសំរដាយខផអកត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង

១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងថា (i) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវសកខីកមមឆំនួន ១០ (កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ប្រតក
ចា ឹកជំនំជប្មោះ នកងឆរមេើយេី DC-Cam) (ii) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវឯកស ឆំនួន ១២ រស់ ដាឋភកបា
េរ រទស ដូឆជា បាយា ណ៍ថ្នា រសើរា ណ៍ ទូ រេខសែនទូត នកង (iii) ា រាោះរៅសកសីេី ូរ167។
នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមទាំងរនោះអាឆរដករស ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខដេថា រ.ក.ក. ម្ភន ឆនាសមព័នឋា
ធ នានប្កមតឹង ឹង រដាយម្ភនកម្ភមភកបាេអនវតារសមោះប្តង់ឆំរពាោះា
ខណនាំេីថានក់ដឹកនាំ នកងថា នួន ជា បានរប្រើប្បាស់អំណាឆរ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆឆងរប្ាយរៅកនុង រ.ក.ក. នកង
ប្លរ់ប្លងរដាយម្ភនប្រសកទធភាេរេើកម្ភមភកបាេថានក់រប្ាម។ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនោះ ក៏បានរឆេើយតរ
ផងខដ រៅនឹងា មនៃកេសងស័យ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អនកខដេ រ.ក.ក. បានកំណត់អតា
សញ្ញាណថា ជា“ខាមង
ំ ”បានរងកា លំរាមកំខហ្ងេកតប្បាកដ រៅរេេេកចា ណារៅរេើខផនា រស់រវៀតណាម
កនុងា េប្ងីកា ប្លរ់ប្លង រស់ខួ ន
េ រេើកមពជា
ុ 168។ នួន ជា បានរេើករឡើ់ងថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនោះ បានរង្ហាញ
េី“សកទធកអំណាឆឯករាជយោ៉ៅងរប្ឆើន” រស់ប្រធានភូមកភាលមួយឆំនួនខដេបានរងកា រោះរបា ប្រឆ្ំងនឹង រ.ក.ក
. រដាយម្ភនា ោំប្ទេីរវៀតណាម169។

77>នួន

ជា បានអោះអាងរដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអាឆ

យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួមមួយ“ខដេម្ភនរមដឹកនាំនានាេាោមរងកា រោះរបា ”

167

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ៧០ នកង ១៥៦ ដេ់ ១៦០។

168

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ២ ដេ់ ៨ នកង ១៥១ ដេ់ ១៥២។

169

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ៩ ដេ់ ១២។

48
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់រនាោះបានរឡើយ170។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ជាា សំខាន់កនុងា
រំភឺអ
េ ំេីមូេរហ្តជាឫសលេ់ នកងផេវច្បាកថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន រ.ក.ក.
ដូឆជា

ា រផ្លាតរៅរេើា រ៉ៅនរ៉ៅង រស់រវៀតណាមរងកអសែក ភាេ

នកងឆងរប្ាយផាួេ ំេំ ដាឋភកបាេ“ប្សរ

ឆារ់ នកងប្តូវបានទទួេសគេ់ោ៉ៅងទូេំទូលាយ” នកងា សំអាងរេើប្កុមរោះរបា រៅកនុង រ.ក.ក.171។ ត្តមា
រេើករឡើង រស់ នួន ជា ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ លឺជាា រង្ហាញអំេីខផនា “ក” រស់រវៀតណាម ដូឆជាា ប្លរ់
ប្លងកមពជា
ុ ត្តម យៈា រោះរបា ថ្ផៃកនុង

នកងខផនា “ខ”ា ប្លរ់ប្លងកមពជា
ុ ត្តម យៈា ្
េ នពានរដាយរោ

ធាផ្លៃេ់172។

78>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា

ររើរទាោះរីជាសំរណើ រស់ នួន ជា បាន

េាោមរដករស ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងន ណាជាខផនកថ្នសហ្ឧប្កកដឋ
កមម ួមក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េំបានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញទាំងរនោះរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ
រឡើយ173។ សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានកត់សម្ភគេ់ថា ា យេ់រឃើញពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ រនោះេំខមនខផអករេើតួនាទីនីមួយៗ
រស់រលគេនីមួយរៅកនុង រ.ក.ក. រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាខផអករេើកត្តារផសងៗខដេេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ឆនាសមព័នធ
ឋានានប្កម រស់ រ.ក.ក.174។ សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានរេើករឡើងថា ររើរទាោះរីជា ឆនាសមព័នអ
ធ ងគា អាឆជារ់
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េំប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរដាយខផអក
រេើមូេដាឋនរនោះខដ

175

។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួនកនុងឆំរណាម

ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើសំឱ្យទទួេយករនាោះ េំសកត
ែ កនុង វច្សេភាេថ្នយត្តា កា រេេរវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/
០១ រឡើយ176។

170

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១៣ (រសឆកាីរញ្ញជក់េររចាេ)។

171

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១៧ ដេ់ ៦៩។

172

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១៥៣ ដេ់ ១៥៥។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២៩

ដេ់ ៥៣ (“ខផនា ក”) កថាខណឌ ៥៤ ដេ់ ៦៩ (“ខផនា ខ”)។
173

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ ១៣ ដេ់ ១៦។

174

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ ១៧ ដេ់ ២០។

175

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ ២៣ ដេ់ ២៨។

176

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ ២៩ ដេ់ ៣០។

49
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79>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានចាត់ទកសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្តុ ងរខនែម (F2/8)

ជាា ឥតប្ររោជន៍ នកង

េនា រេេ ដូរឆនោះ ប្តូវរដករស រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់រ ើា
ឱ េកចា ណារនារទៀតរឡើយ177។ ជាេករសស សហ្
ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើរឡើងរនាោះេំបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្ន វច្ធាន ១០៨(៧)
ឬ ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ រដាយស ខផនកខេោះថ្នភសាត្ត
ុ ងអាឆ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ រហ្ើយភសាត្ត
ុ ង
ទាំងមូេរនោះ“េំម្ភនទំនាក់ទំនងលួ ឱ្យរជឿបាន”រៅនឹងរទឧប្កកដខឋ ដេ នួន ជា ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេ178
។ ជាា កត់សម្ភគេ់ រប្ៅខតេីា រេើករង្ហាញរដាយរំភ័ន ា នកងរដាយប្តួសៗ នួន ជា េំបានរង្ហាញថា ជរម្ភេោះ
ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក.

ួមទាំងតួនាទី រស់រវៀតណាមកនុងា ោំប្ទសកមមភាេរោះរបា រនាោះ អាឆម្ភនឥទធកេេ

រេើា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ179។

80>នួន ជា បានរឆេើយតរថា សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំបានរង្ហាញអំេីសកទធក រស់ខួនេ
ខដេអាឆរ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខបាន នកងថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ អំណោះអំណាង រស់េួករល ោមនមូេដាឋន
ោំប្ទរឡើយ180។ នួន ជា ក៏បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរោងរៅរេើរទដាឋនប្តឹមប្តូវ
កនុងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងងមីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ នកងេំបានរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ោត់
ទាំងមូេរឡើយ181។

81>រញ្ញារឋម
177

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា សហ្

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ ៤, ៧ នកង ៤១ ដេ់

៤២។
178

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ ២ នកង ៤៥។

179

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ ៥, ១៩, ២៦ ដេ់ ២៧,

៣៩ នកង ៤៤។
180

ា រឆេើយតរ រស់

នួន

ជា

រៅនឹងស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំណំទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម

(F2/8/4) កថាខណឌ ៤ ។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៥ ដេ់ ១៧។
181

ា រឆេើយតរ រស់ នួន ជា រៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/6)

កថាខណឌ ៨, ១០ នកង ១៤។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៦ ដេ់ ៧ នកង ១១ (កនុងរនាោះ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេសាីររនាៃសសហ្ប្េោះរាជអាជាាឆំរពាោះា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍“ម្ភក់ង្ហយ” នកង“ភាសរ ើឱ្
ឱ យខឹងសមា”)។ រសឆកាីសរប្មឆរេើ
សំរណើសំរំរេញកកឆចរសើរសួ រេើភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់សកសី (F28/4) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧ (អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះ
ប្សយា តវា៉ រនោះរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ េនរេើសំរណើសំរំរេញកកឆចរសើរសួ រនោះ ួឆរហ្ើយ)។
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រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េំម្ភនសកទធករឆេើយតររៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយ រស់ោត់សំដាក់ភសាុ
ត្តងរខនែម។ រៅកនុងសំរណើរនោះ អងគជំនំជប្មោះយេ់ប្សរជាមួយ នួន ជា ប្តង់ឆំណឆខដេថា សហ្រមធាវីនា ំ
មខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទ ថារតើស ណា រស់ខួ ន
េ ប្សរត្តមរោេា ណ៍ដូឆ
បានកំណត់រៅកនុងយតាកសស្តសាមនៗោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ182 ដូឆជា ថារតើសំរណើ រស់ នួន ជា ម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់
ដេ់សកទធក

នកងផេប្ររោជន៍ រស់ខួ ន
េ ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។

ា ប្ោន់ខតរោងរៅរេើភាេចាំបាឆ់រដើមបីធានា

បាននូវ“តេយភាេ រស់ភាលី” ម្ភនេកខណៈជាទូរៅេំអាឆរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវ ររើរទាោះរីជារដើមរណាង
ឹ
ដឋរបរវណីម្ភនសកទធកទទួេបានសេប្កមទាន់រេេរវលាក៏រដាយ183។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេ

េំេកចា ណារេើស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ង

រខនែម (F2/8/1) រឡើយ។

82>ទាក់ទងរៅនឹងមូេដាឋនោំប្ទ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា ភសាុ
ត្តងខដេបានរសនើរឡើងឱ្យទទួេយករនាោះ

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់រឡើយ។

រហ្តផេជាឫសលេ់ នកងផេវច្បាកថ្នសកមមភាេមួយឆំនួនអាឆជាកមមវតែស
ុ មប្សរកនុងា េកចា ណាពាក់េ័នធ
រៅនឹងប្រវតាកថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍

រ៉ៅខនាេំម្ភនអានភាេឆំរពាោះា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរឡើយ

រ៉ៅខនាជាា

ទទួេខសប្តូវខផនកសីេ ម៌ រស់រលគេរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ររើរទាោះរីសនមតថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះរង្ហាញ
ថា រវៀតណាមម្ភនខផនា ផាួេ ំេំា ដឹកនាំ រស់ រ៉ៅេ េត នកង នួន ជា រៅកនុង រ.ក.ក. ត្តម យៈា ជួយ
ដេ់ា រោះរបា ថ្ផៃកនុង ឬា ្
េ នពានរដាយផ្លៃេ់រេើប្ររទសកមពជា
ុ ក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើ
ទាំងអស់រនោះម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញណាមួយ ខដេជាមូេដាឋនថ្នា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទឧប្កកដឋ
ជាក់លាក់ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ដូឆបានរេើករឡើង
ខាងរេើ ររើរទាោះរីជាម្ភនសកមមភាេរប្តៀមប្រឆ្ំងបានរកើតរឡើងោ៉ៅងទូេំទូលាយក៏រដាយ ក៏ា ខរកបាក់ជា
សាានេេរៅកនុង រ.ក.ក. េំប្តូវបានចាត់ទកជាធាតផសំសំខាន់រឡើយ រេើកខេងខតអាឆរដករស ធាតផសំថ្ន
ឧប្កកដក
ឋ មម ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវបាន184។ រខនែមរេើរនោះ សកសីទី ៥ ខកវ រេឿ សកសីទី ៦ សកសីទី ៧
ឡត សួយ នកងសកសី 2-TCW-918 បានសំរៅរេើសកមមភាេខដេបានរកើតរឡើងរៅឆងឆ្នំ ១៩៧៦ ១៩៧៧ ឬ

182

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

183

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ ៣២។

184

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៥ ដេ់ ៤៩។
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១៩៧៨ រដាយោមនទំនាក់ទំនងឆាស់លាស់រៅនឹងអំឡុងរេេេីដំរូងណាមួយ ឬវច្សេភាេថ្នរទរចាទនានា
រនាោះរទ185។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាសកសី ខសម រហ្ឿន បានផាេ់សកខីកមមអំេីឆេនារោះរបា សម្ភៃត់
បានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៥186ក៏រដាយ ក៏េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា ឃាេង
ំ ទកអាវ សម្ភៃត់ខដេ ខសម រហ្ឿន បាន
រេើករឡើងរង្ហាញថា ប្កុមរោះរបា ខដេម្ភនសាានេេរនាោះខេងអនវតាត្តមរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក.
តរៅរទៀតរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ខដេរឆញេី ដាឋភកបាេរ រទស រប្ៅខតេីភាេអាឆ កបានឯកស
រនោះរៅរេេជំនំជប្មោះ

ដូឆសហ្ប្េោះរាជអាជាារង្ហាញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ187 ឯកស រនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា

យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេដាឋនកនុងា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា
រនាោះ។

83>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសំរណើ

ទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) េំអាឆរ ើជា
ឱ កត្តាកំណត់រៅរេេជំនំជប្មោះ នកងេំអាឆ
ជួយខសឱង កា េកតបានរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សំរណើរនោះប្តូវរដករស រចាេ។
៣.រទដាឋនននការពិនិតយព

84> វច្ធាន

ើង្ វិញពលើរណតឹង្ោទុកខ

១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា មូេដាឋនថ្នរណាឹងសទកខរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

លឺជា“កំហ្សអងគឆារ់ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម

[…] ឬកំហ្សអងគរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌”188។ ម្ភចស់រណាឹងសទកខកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន
បានរេើករឡើងេីកំហ្សទាំងេី លឺកំហ្សអងគឆារ់ នកង កំហ្សអងគរហ្ត រហ្ើយរេើសេីរនោះរៅរទៀត ម្ភចស់រ
ណាឹងសទកខក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា សរប្មឆមួយឆំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីឆ ច្តេកខណៈ

185

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ៧២, ៧៩ នកង ៨២ (ខកវ រេឿ បានរ ៀររារ់ថា បាន

រឃើញឡានដឹកអាវ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រជំមួយខដេ រអឿន ជាអនករ ៀរឆំ នកងថា រអឿន ប្តូវបានចារ់ខួ េនរៅយរ់រនាៃរ់េីា ប្រជំរនាោះ។
សំអាងរេើាេរ ច្រឆិទថ្នា ចារ់ខួ េន រស់ រអឿន ា រឃើញ រស់ ខកវ រេឿ អាឆរៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៧)។ សូមរមើេផងខដ កថា
ខណឌ ១០០, ១០៤, ១០៨ ដេ់ ១០៩ នកង ១១១។
186

ឯកស ភាជរ់ ៥៖ ឯកស រេខ E1/320.1 ប្រតកចា ឹក រស់ ខសម រហ្ឿន ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៥ ថ្ងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា

ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F2/8.1.5 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។
187

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ ៩៥ ដេ់ ៩៧ នកង ១០៥។

188

វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
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ថ្ននីតក វច្ ី ខដេបានរ ើរឱ ឡើងកនុងអំឡុងរេេសវនាា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ នឹងរប្រើប្បាស់រទដាឋនថ្ន
ា េកនកតយរឡើង វច្ញរៅកនុងនីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខរនោះ រដើមបីរដាោះប្សយត្តមប្ររភទថ្នកំហ្សទាំងរនោះ។
៣.ក.ា រចាទប្រាន់អេ
ំ ក
ី ហ្
ំ សអងគឆារ់

85>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគឆារ់ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)

រដាយបាន

រោងរៅរេើយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញថា៖
រៅរេេភាលីរេើករឡើងនូវទឡហក
ី ណ៍ណាមួយ
រប្ាយវច្នកឆ័យ
ិ រេើអងគឆារ់ជា

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ

ខដេជាតលាា ឆង

ម្ភនរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ជារោេា ណ៍ ប្តូវបានឆងាតេឱកកឆច

កនុងា សរប្មឆ ថារតើកហ្
ំ សអងគឆារ់ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងោ៉ៅងជាក់ខសាងរេើរញ្ញានីតក វច្ ី ឬអងគរសឆ
កាី ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ ប្តូវេកនកតយរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះ
សលាដំរូងអំេីរញ្ញាអងគឆារ់ រដើមបីសរប្មឆ ថារតើា យេ់រឃើញទាំងរនោះ ប្តឹមប្តូវ ខដ ឬោ៉ៅងណា
រដាយមកនប្ោន់ខតសរប្មឆថា ា យេ់រឃើញរនាោះ សមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ189។

86>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា៖
រៅរេេខដេអងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេ ករឃើញថា

ម្ភនកំហ្សអងគឆារ់រៅកនុងសេប្កម រស់

អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេរកើតរឆញេីា ភ័នប្ា ឆឡំកនុងា អនវតានវូ រទដាឋនផេូវឆារ់រនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់នវូ រទដាឋនផេូវឆារ់ដ៏ប្តឹមប្តូវមួយ រហ្ើយប្តូវេកនកតយរឡើង វច្ញ នូវ
ខផនកសំអាងរហ្តខដេពាក់េ័ន ធ រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង។ ា រ ើខឱ រររនោះ អងគជន
ំ ំជប្មោះតលា
ា កំេូេ

មកនប្តឹមខតខកតប្មូវកំហ្សអងគឆារ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងអនវតានវូ រទដាឋនផេូវឆារ់

រដាយប្តឹមប្តូវឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ង ខដេម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នា ជំនជ
ំ ប្មោះ រហ្ើយកនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់
ប្តូវកំណត់

ថារតើខួ េនរជឿជាក់រេើរទដាឋនពាក់េ័នថ្ធ នា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងសំអាងរហ្ត

ខដេប្តូវបានជំទាស់រដាយភាលីណាមួយ រៅមនរេេខដេសំអាងរហ្តរនោះ ប្តូវបានទទួេយករៅកនុង
ដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ

ខដ

ឬោ៉ៅងណា។

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេអាឆខកខប្ររសឆកាី

សរប្មឆ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបាន ខតកនុងក ណីខដេខេួន ករឃើញថា ម្ភនកំហ្សអងគឆារ់
ខដេ“នាំឱ្យសេប្កម ឬរសឆកាីសរប្មឆរម្ភឃៈ”។ រ៉ៅខនា មកនខមនរាេ់កំហ្សអងគឆារ់ទាង
ំ អស់សទធ

189

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១៤។

53
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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ខតតប្មូវឱ្យម្ភនា រដករស ឬា ខកខប្ររសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរនាោះរទ190។

87>េំម្ភនភាលីណាមួយរៅកនុងរណាឹងសទកខរឆចរុ បនន

បានជំទាស់រៅនឹងរទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ រស់

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេទាក់ទងរៅនឹងកំហ្សអងគឆារ់

ខដេ ងា ជំទាស់រឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះ កេំ

រឃើញមូេរហ្តណាមួយ កនុងា ង្ហករឆញេីរទដាឋនរនោះ រៅរេេរដាោះប្សយរេើា រចាទប្រាន់កនុងរណាឹង
សទកខរឆចរ
ុ បននរនោះរឡើយ។
៣.ខ.ា រចាទប្រាន់អេ
ំ ក
ី ហ្
ំ សអងគរហ្ត

88>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគរហ្តរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)

រដាយបាន

រោងរៅរេើយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានអោះអាងថា៖
អនវតារទដាឋនថ្នភាេសមរហ្តផេកនុងា េកនកតយរឡើង វច្ញនូវខផនកសំអាងរហ្ត

ខដេ ងា ជំទាស់

រ៉ៅខនាមន
ក លកតថា សំអាងរហ្តរនាោះប្តឹមប្តូវ ឬម្ភនកំហ្សរនាោះរទ។ រដើមបីសរប្មឆ ថារតើសំអាងរហ្ត
រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង ប្សរ ឬមកនប្សររៅនឹងសំអាងរហ្ត រស់តលាា អងគរហ្តខដេ
ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេណាមួយរនាោះ

អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ“មកនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រនាកឆណា

រឡើយ ដេ់សំអាងរហ្ត រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង”191។

89>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរេើករឡើងថា
រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

អងគជំនំជប្មោះបានយេ់ប្សរជាមួយនឹង វច្ ស
ី ស្តសាទូរៅ

ICTY ឆំរពាោះា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង192ខដេអងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ដូឆខាងរប្ាម៖
រោងត្តមយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមនានា

ា សារ់ ា វាយតថ្មេ នកងា ងេឹងខងេងភសាុ

ត្តងខដេរង្ហាញរៅរេេជំនំជប្មោះ ជាឆមបង លឺជាកកឆចា រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង។ រហ្ត
ដូរឆនោះ

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេទទួេយកជាបានា នូវា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេបាន

សរប្មឆរដាយអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង។

រេើកខេងខតភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងយក

មកសំអាងរនាោះ មកនអាឆទទួេយកបាន រដាយតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមណាមួយខដេ វច្នកឆ័យ
ិ រេើភាេសម
រហ្តផេថ្នអងគរហ្ត

ឬរេើកខេងខតា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះម្ភន“ា ភ័នប្ា ឆឡំទាង
ំ ប្សុង”
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រទើរអងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេេ
ូ អាឆដាក់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ជំនួសា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបាន។
[…]
មូេរហ្តបានរង្ហាញឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ថា

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេមកនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា

យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។

អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនអាទក

ភាេជាង កនុងា េកនកតយរេើសកសីរដាយផ្លៃេ់ ដូរឆនោះ សែត
ក រៅកនុងតួនាទីមួយខដេប្ររសើ ជាងអងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ កនុងា វាយតថ្មេរេើភាេខដេលួ ឱ្យរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងរជឿជាក់បានថ្នភសាត្ត
ុ
ង។ រហ្តដូរឆនោះ អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទីឆមបងកនុងា កំណត់ ថារតើសកសីណាមួយលួ ឱ្យ
រជឿបាន រហ្ើយសរប្មឆ ថារតើសកខីកមម រស់សកសីណាខដេខេួនឆង់សារ់ រដាយមកនចាំបាឆ់រញ្ញជក់េីដំ
ណាក់ាេនីមួយៗថ្នសំអាងរហ្ត កនុងា សរប្មឆរសឆការី េើឆំណឆទាំងរនោះរឡើយ។ រទាោះរីជាោ៉ៅង
ណាក៏រដាយ ឆនាៃនសកទធករនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងកប្មកតថ្នាតេឱកកឆច រស់ខួ ន
េ កនុងា ផាេន
់ ូវសំអាង
រហ្ត […]193។

90>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ឆំណឆចារ់រផាើមខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរៅរេើភាេសម

រហ្តផេថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺា ផាេ់ជាសំអាងរហ្តរប្ាយេី
ា វច្ភាលរេើអងគរហ្ត ដូឆជាទាក់ទងរៅនឹងខផនកនីមួយៗថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេរចាទជារញ្ញារនាោះ។ ជាេករសស រៅ
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សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ ១២ នកង ២១៣។ សេដីារ ឿងកាី Kajelijeli (ICTR) កថា
ខណឌ ៥០។ សេដីារ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ ២១ (“ា ទទួេយកជាបានា ប្តូវបានខផអកោ៉ៅងសំខាន់រេើា
េកតខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទីសំខាន់កនុងា សរងកតសកសីរដាយផ្លៃេ់ នកងសារ់សកសីរៅរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ
នកងតួនាទីប្ររសើ កនុងា រប្ជើសរ ីស វាងា រ ៀររារ់ខសោនេីប្េឹតកា
ា ណ៍ នកងដូឆប្េឹតកា
ា ណ៍ ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សេដីា

រ ឿងកាី Simba (ICTR) កថាខណឌ ៩។ សេដីារ ឿងកាី Munyakazi (ICTR) កថាខណឌ ៨។ សេដីារ ឿងកាី Mrkšić (ICTY)
កថាខណឌ ១៤ (“ាតេឱកកឆចកនុងា សារ់ ា វាយតថ្មេ នកងា ងេឹងខងេងភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវបានរង្ហាញរៅរេេជំនំជប្មោះ ប្តូវផាេ់ជា
ឆមបងរៅឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង”) (ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៣០) នកងកថាខណឌ ៣០៦ (“
រដាយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទីេករសសកនុងា ងេឹងខងេងអាករបកក ច្ោ រស់សកសីផេ
ា ់សកខីកមម
ជំទាស់ខផនកអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាថ្នភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់សកសីរនាោះ

រៅរេេម្ភនា

ា ទទួេយកជាបានា នូវា សរប្មឆ រស់

តលាា អងគរហ្ត លឺា សមប្សររំផត”)។ 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

មរៅនឹងរញ្ញាភសាត្ត
ុ ងខដេមកនសីសង្ហឱក់ោន ឬឯកស ខដេេំសូវម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង (ដូឆ

ជាឆរមេើយរៅរប្ៅតលាា
នឹងរញ្ញា

ឬភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម) ា េនយេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

ថារតើសលាដំរូងអាឆ្នដេ់ា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនខផនកអងគរហ្តខដេសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងទាំង

រនោះរដាយ ររៀរណារនាោះ លឺទំនងជាម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់រ ើា
ឱ វាយតថ្មេ ថារតើរសឆកាីសននកដាឋនរនោះ សម
រហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ប្សរត្តមវច្ធានទូរៅ កនុងក ណីភសាត្ត
ុ ងខដេជាមូេដាឋន រមើេរៅទំនងជាម្ភន
កប្មកតទារ លឺតប្មូវឱ្យផាេ់សំអាងរហ្តឱ្យបានរប្ឆើនជាង រៅរេេខដេភសាត្ត
ុ ងរនាោះម្ភនមូេដាឋនសំអាងប្តឹម
ប្តូវ។ ដូឆោនរនោះខដ

អំណោះអំណាងខដេម្ភនកប្មកតប្តឹមខតជំទាស់រៅរេើរសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង នកងស ណាខដេបានខផអករៅរេើា រកប្សយភសាត្ត
ុ ងដខដេ រដាយេំបានរេើកអំណោះអំណាង
ោំប្ទរផសងរទៀតរនាោះ

េំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រដករស ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់តលាា អងគរហ្តបាន

រឡើយ194។

194

សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ ៥០។ សេដីារ ឿងកាី Kamuhanda (ICTR) កថាខណឌ ២៥២ នកង

៣៣៧

(“ម្ភចស់រណាឹងសទកខប្ោន់ខតរសនើសំដាក់ា វាយតថ្មេផ្លៃេ់ខួ េនរេើភសាត្ត
ុ ង

ជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង រដាយោមនរង្ហាញ ថារតើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនសមរហ្តផេ ឬម្ភនកំហ្សទាំងប្សុង ខដ ឬោ៉ៅង
ណារឡើយ។ ា រ ើខឱ រររនោះ មកនអាឆាេយជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់រណាឹងសទកខបានរឡើយ ”)។ សេដីារ ឿងកាី Niyitegeka (ICTR)
កថាខណឌ ២៥៦ (រដករស អំណោះអំណាងខដេប្ោន់ខតរសនើសំា “ា រកប្សយមួយរផសងថ្នភសាត្ត
ុ ងរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ សេដីារ ឿងកាី
Ntabakuze (ICTR) កថាខណឌ ២៥៤ (រដករស អំណោះអំណាងេីរប្ពាោះម្ភចស់រណាឹងសទកខ“ប្ោន់ខតរសនើសំដាក់ា វាយតថ្មេ រស់
ខេួនរេើភសាត្ត
ុ ង

ជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដាយោមនា រង្ហាញនូវកំហ្សជាក់លាក់ណាមួយរឡើយ ”)។

សេដីារ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ ១០១ (“កនុងក ណីខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខប្ោន់ខតរសនើសំដាក់ា វាយតថ្មេ
ផ្លៃេ់ខួ េនរេើភសាត្ត
ុ ងជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រដាយោមនេាោមរង្ហាញកំហ្សជាក់លាក់ណាមួយ ស
ណាខរររនោះប្តូវបានរដករស រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់េកនកតយរនារទៀតរឡើយ”)។ សេដីារ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ ១៣។
សេដីារ ឿងកាី Hadžihasanović (ICTY) កថាខណឌ ១៦៩ (“អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាឆនាៃនសកទធក
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា ងេឹងខងេងភសាត្ត
ុ ងសកសីរផសងៗកនុងរេេសវនាា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីរជឿជាក់សកសីមួយណាជាងរនាោះ

នកង ំឭកថា ា អោះអាង រស់ភាលីខដេថា

លឺេំខមនជាា ជំទាស់ទាេ់ខតរសោះរឡើយ”[ពាកយរដើម])(ដកប្សង់

សេដីារ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ៣០០)។ សេដីារ ឿងកាី Strugar (ICTY) កថាខណឌ ២១ (ចាត់ទកា រដករស
រដាយេំចាបា
ំ ឆ់េកចា ណារនារទៀត ជាា សមប្សរ“កនុងក ណីខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខប្ោន់ខតរសនើសំដាក់ា វាយតថ្មេ រស់ខួ េនរេើ
ភសាត្ត
ុ ងជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ឬអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆរោងរៅរេើរសឆកាី

សននកដាឋនមួយឆំនួនរឆញេីភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់ រដាយោមនបានផាេ់ា អោះអាង ឬា េនយេ់េីមូេ រហ្តអឱីបានជាមកនសមរហ្ត នកងថា

56
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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91>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើកំហ្សអងគរហ្តរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រៅរេេណារនាោះ

ជប្មោះតលាា កំេូេបានរេើករឡើងថា

លឺប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញ“ថា

អងគជំនំ

កំហ្សអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានររងកើតឱ្យម្ភនវច្មតកសងស័យសមរហ្តផេមួយរៅរេើេក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ”195។

92>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងរទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទាក់ទងរៅនឹង

ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគរហ្ត196 ដូឆបានរេើករឡើងរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)។ រៅកនង
ុ
ស ណា រស់ នួន ជា បានឱ្យដឹងថា អនរលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខឆងថា អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេ“ខដេជាកខនេងទទួេពាកយរណាឹងឧទធ ណ៍ផង នកងសរប្មឆរសឆកាីឆងរប្ាយផង” តួនាទី រស់
អងគជំនំជប្មោះរនោះ លឺប្តូវរ ើា
ឱ េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងឧទធ ណ៍ រដាយអនរលាមត្តមប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ
កមពជា
ុ
ខដេ ួមរញ្ចូ េា េកនកតយរឡើង វច្ញរដាយរ ើា
ឱ ជំនំជប្មោះសជាងមីរេើអងគរហ្ត រនាៃរ់េីអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរឆញរសឆកាីសរប្មឆឆងរប្ាយ197។ នួន ជា បានអោះអាងថា ខសេីតលាា

ICTY នកងយតាក

សស្តសាថ្នប្រេ័នឆ
ធ ារ់អង់កូ េសក់សង េំម្ភនមូេរហ្តអឱីខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ទទួេយកជាបាន
ា នូវា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ198។

93>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងរដាយមកនសម

រហ្តផេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះបាន
កត់សម្ភគេ់រឃើញថា “ដំរណាោះប្សយខដេម្ភនកនុងប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ប្តូវបានរញ្ចូ េរៅកនុងប្រេ័នធ
ថ្នរណាឹងសទកខមួយខដេម្ភនេកខណៈេករសស (sui generis)”199។ អនរលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៩ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.
ត.ក. េំខមនម្ភនន័យថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវខតជំនំជប្មោះសជាងមីរដាយខផអកត្តមម្ភប្ត្ត ៣៧៣ ថ្ន
អងគជំនំជប្មោះលរបីបានដកា សននកដាឋនខរររនោះរឆញ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សេដីារ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ២៩០។
សេដីារ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ១៦ (“អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំបានេកចា ណារេើអំណោះអំណាងទាំងរនាោះ កនុង
ក ណីខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខេំបានអោះអាងអំេីកំហ្ស ផៃយ
ុ រៅវច្ញប្ោន់ខតផាេ់ា រោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ សេដីា

រ ឿងកាី Gatete (ICTR) កថាខណឌ ១៥៦។
195
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣ ដេ់ ១១។

197
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198
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ប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
ខដេខសេីរណាឹងសទកខត្តមម្ភប្ត្ត ៤១៧ ថ្នប្កមនីតក វច្ ប្ី េហ្មទណឌកមពជា
ុ
។
ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ប្រវតាកថ្នា ត្តក់ខតងឆារ់ អ.វ.ត.ក. ទាក់ទងរៅនឹងម្ភប្ត្ត ៩ បានរង្ហាញថា រោេលំនកតដំរូង
បានប្ររមើេរឃើញអំេីដំរណើ ា នីតក វច្ ីម្ភនរីដំណាក់ាេ

ខដេកនុងរនាោះប្រេ័នស
ធ ីេ
ា ីា េកនកតយរឡើង វច្ញម្ភន

ដូឆជា សលាឧទធ ណ៍ប្តូវសារ់រណាឹងឧទធ ណ៍ នកងតលាា កំេូេប្តូវសារ់រណាឹងសទកខ រហ្ើយឆងរប្ាយ
សលាឧទធ ណ៍ប្តូវបានេររឆញេីម្ភប្ត្ត ៩ ងមីរនោះ200។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រសឆកាីសននកដាឋនដ៏សមប្សរមួយលឺ
ថា ឆារ់ អ.វ.ត.ក. បានកំណត់យកនីតក វច្ ីសីេ
ា ីា េកនកតយរឡើង វច្ញមួយខសខរេកេីរល ួមទាំងប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្ម
ទណឌកមពជា
ុ ផងខដ ។

94>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ដូឆបានរេើករឡើងរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេប្តូវបានអនញ្ញាតរដាយម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង វាងអងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងរាជ ដាឋភកបាេកមពុ
ជាទាក់ទងរៅនឹងា ាត់រសឆកាីរៅរប្ាមឆារ់កមពជា
ុ នូវឧប្កកដក
ឋ មម ខដេប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុង យៈាេថ្នកមពុ
ជាប្រជា កររតយយ (កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.) រ ើា
ឱ ខសឱង កា ខណនាំកនុងរទដាឋននីតក វច្ ីខដេបានររងកើត
រឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក ទាក់ទងរៅនឹង វច្សេភាេថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខ ដូឆម្ភនខឆងកនុង
វច្ធានថ្ផៃកនុង201 នកងប្តូវខសឱង កា ខណនាំេី វច្ ីសស្តសានានា រស់តលាា ICTY នកង ICTR202 ទាក់ទងរៅ
នឹងា េកនកតយរឡើង វច្ញឆំរពាោះា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ ា រកប្សយអំេី
200

ម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ថ្នឆារ់សីេ
ា ីា ររងកើតអងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងតលាា កមពជា
ុ ។ David Scheffer “អងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុង

តលាា កមពជា
ុ ” M. Cherif Bassiouni (ed.) ឆារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក របាោះេមពរេើកទី ៣ Koninklijke Brill NV ឆ្នំ ២០០៨
ទំេ័ ២៤៧ (“អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេជាកខនេងសប្ម្ភរ់ខតទទួេពាកយរណាឹងឧទធ ណ៍មួយលត់សប្ម្ភរ់ អ.វ.ត.ក. រហ្ើយរសឆកាី
សរប្មឆ រស់តលាា រនោះឆូេជាសែេ ទាំងអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត។ ឆារ់ អ.វ.ត.ក. ដំរូង ប្តូវបានឆ ចាកនុងឆ្នំ ២០០០ នកងបាន
អនម័តកនុងឆ្នំ ២០០១ ខឆងសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះទទួេរណាឹងឧទធ ណ៍ភាេមៗរៅឆរនាេោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងអងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី […] វច្រស នកមមរេើឆារ់ អ.វ.ត.ក. រនោះខដេបានអនម័តកនុងឆ្នំ ២០០៤ [...] បានដកអងគ
ជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍រឆញេី អ.វ.ត.ក.”(រជើងទំេ័ េររចាេ)) ទំេ័

២៥១ (“ឆារ់ អ.វ.ត.ក. ផាេ់សកទធកអំណាឆដេ់អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេថ្ន អ.វ.ត.ក កនុងា សរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទ ជន ងរប្ោោះ ឬសហ្ប្េោះរាជអាជាា ប្រឆ្ំងនឹងរស

ឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក.”)។ បាយា ណ៍ រស់អលគរេខា កា សាីេីា ាត់រទាសខខម ប្កហ្ម កថា
ខណឌ ២៦ ([…] ឆនាសមព័នរ
ធ ីថានក់ខដេបានកំណត់សប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងអំឡុងរេេថ្នា ឆ ចារេើកដំរូងប្តូវបានខក
ខប្រមកេី ថានក់ខដេសមញ្ាជាង”)។
201

វច្ធាន ១០៤(១)សៃួន ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
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សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១៣។

58
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដំរណើ ា នីតក វច្ ីខដេម្ភនេី ដំណាក់ាេ

ដូឆបានរេើករឡើងរៅកនុងឯកស ជាមូេដាឋន រស់

អ.វ.ត.ក.

ទទួេបានា ោំប្ទោ៉ៅងរប្ឆើន រៅរេេេកចា ណាអំេី វច្សេភាេជាក់លាក់ នកងភាេសមល
ុ សមញថ្នា ជំនំជប្មោះ
ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ រទើររ ើឱ្
ឱ យា ជំនំជប្មោះសជាងមី េំអាឆរ ើ ឱ
រៅបាន នកងេំលួ រ ើរឱ ៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរឡើយ។ ា រ ើខឱ រររនោះអាឆេនា រេេោ៉ៅងរប្ឆើនដេ់កកឆច
ដំរណើ ា នីតក វច្ ី។ រេើសេីរនោះរទៀត ខផអកត្តមទប្មង់នីតក វច្ ីខដេរប្រើប្បាស់ា ជំនំជប្មោះរេើអងគរហ្តសជាងមី
តលាា ថ្នរណាឹងសទកខ

ម្ភនសកទធកអំណាឆសមប្សរកនង
ុ ា េកនកតយរឡើង វច្ញោ៉ៅងទូេំទូលាយ

រដើមបីខកខប្រ

សេប្កមឱ្យប្សរត្តមអងគរហ្តខដេបានរង្ហាញោ៉ៅងដូរចានោះ នកងម្ភនជរប្មើសកនុងា រងឱកេសំណំរ ឿងឱ្យរ ើ ឱ
ា ជំនំជប្មោះរឡើង វច្ញបាន ត្តម យៈរណាឹងសទកខខដេរសនើសំឱ្យរ ើា
ឱ េកនកតយរឡើង វច្ញជាឆងរប្ាយ។ ទប្មង់
ប្ររភទរនោះ បានសនមតជាមនថា កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រស់តលាា រឆោះខតរនា ហ្ូតទាេ់ខតអាឆកំណត់បាន
នូវ“ា េកតជាសតានម័ត”អំេីប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេរចាទជារញ្ញារនាោះ។ ឆំខណករៅកនុងរ ច្រទ រស់ អ.វ.ត.ក.
រដាយស កងឱោះ នធាន បានរារាំងា ប្រាសេក ទធភាេ នកងរទាសរៅដំណាក់ាេរណាឹងឧទធ ណ៍203 រូក ួម
ជាមួយនឹងា ហាមឃាត់ា រងឱកេសំណំរ ឿងប្តឡរ់រៅតលាា ជាន់ដំរូងឱ្យជំនំជប្មោះរឡើង វច្ញរនាោះ204

លឺ

បានរង្ហាញនូវា រផ្លាតរៅរេើា េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រដាយស តួនាទីកនុងា ខកតប្មូវរៅរេើដំរណើ
នីតក វច្ ីរៅរណាឹងឧទធ ណ៍ ប្តូវបានកប្មកត នកងេររចាេ កនុងរោេរំណងរដើមបីា ពា ផេប្ររោជន៍ជនជារ់
រចាទ នកង/ឬរមធាវីា ពា កាី (ភាលីា ពា កាី)។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រដើមបីឱ្យម្ភនេកខណៈប្សររៅត្តមទប្មង់
ថ្ននីតក វច្ ីរណាឹងឧទធ ណ៍ រស់ អ.វ.ត.ក. លឺប្តូវេកនកតយរមើេរេើតួនាទី រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រខនែម
េីរេើា ខកតប្មូវកំហ្សអងគឆារ់ជាឆមបង កនុងា េកនកតយរផៃៀងផ្លៃត់រេើរញ្ញា ថារតើេកខខណឌកនុងា រង្ហាញ
ធាតផសំថ្នរទរចាទប្តូវបានរំរេញ ខដ

ឬោ៉ៅងណា ជាជាងា ររើកសវនាា ប្ឆំខដេ រហ្ើយយកា យេ់

រឃើញផ្លៃេ់ រស់ខួ ន
េ មកជំនួសា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង វច្ញ។ ទប្មង់នីតក វច្ ីខដេ នួន ជា

203

វច្ធាន ១១០ នកង ១១១ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ភាជរ់ជាមួនឹងម្ភប្ត្ត ១៤(៥) ថ្នកតកាសញ្ញាអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធកេេ ដឋ នកងនរោបាយ។

សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកាី Gomariz ទេ់នឹង ប្ររទសរអសា៉ៅញ (េកខកតទំនាក់ទំនង រស់លណៈកម្ភម កា សាីេីសកទធកមនសស) កថាខណឌ
១៣៩

(“ររើរទាោះរីជារលគេខដេប្តូវបានសរប្មឆឱ្យ ួឆខេួនរៅដំណាក់ដំរូង អាឆប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរៅដំណាក់ាេរ

ណាឹងសទកខរដាយតលាា រណាឹងសទកខក៏រដាយ ក៏ាេៈរទសៈរនោះមកនអាឆរារាំងសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា េកនក
តយរឡើង វច្ញរេើា ដាក់េក ទធ ភាេ នកងា ប្រាសរទាសរនោះេីតលាា ជាន់ខពស់បានរឡើយ ររើរទាោះរីជា ដឋភាលីេំប្តូវបានឆងាតេឱកកឆច
ក៏រដាយរនាោះ”)។
204

ម្ភប្ត្ត ៣៦ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.។
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អោះអាងកនុងា រកប្សយរឆញេីម្ភប្ត្ត ៩ ងមី អាឆនឹងផាេ់ផេប្ររោជន៍ដេ់ភាលីា ពា កាី រ៉ៅខនាេំបានរ ើឱ្
ឱ យ
ម្ភនប្រសកទធភាេ នកងតេយភាេទាំងប្សុងរឡើយ។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា េំម្ភនមូេ
ដាឋនសំអាងណាមួយសប្ម្ភរ់ភាលីា ពា កាីរៅកនុងខេឹមស ថ្នម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ឬរៅកនុងរោេរំណងថ្នឆារ់ អ.វ.
ត.ក. រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស នូវា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេ
ថា រដាយស ខតប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ បានយកេំនាត្ត
ំ មប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េ (RomanoGermanic)

រទើរ“ស ៈសំខាន់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. កនុងនាមជាអនកខសឱង កា េកត

បានងយឆោះ […]”205។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ដូឆរ ឿងកាីរៅកនុងប្រេ័នឆ
ធ ារ់
សី វច្េដថ្ទរទៀតខដ ខដេបានកប្មកតា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងឧទធ ណ៍ឆំរពាោះា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត
206

បានរ ើឱ្
ឱ យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. ាេយជាតលាា ជាន់ដំរូងមួយដ៏សំខាន់ខដេម្ភនភា កកឆច

កនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត។ ឆងរប្ាយ ដូឆ នួន ជា បានអោះអាង207ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
កនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន បានខផអកោ៉ៅងរប្ឆើនរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា នកងថា ទឡហីក ណ៍ជារប្ឆើនថ្នរណាឹងស
205
206

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០។
រទរបញ្ាតកប្ា រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះម្ភនរៅកនុងម្ភប្ត្ត ៤៥២(១)ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌប្ររទសរ៉ៅូឡូញ (“តលាា ឧទធ ណ៍េំ

ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យររើកសវនាា រេើភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងឆ ច្តេកខណៈេករសសថ្នសំណំរ ឿងរឡើយ ”)
នីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ រស់សធា ណ ដឋ

Latvia

ខផនក ៥៦៩(៣)ថ្នប្កម

(“តលាា ជាន់ខពស់េំអាឆវាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងសំណំរ ឿងសរឡើង វច្ញបាន

រឡើយ”) ម្ភប្ត្ត ៣៩៧.២ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌប្ររទស Azerbaijan (“អងគរហ្តខដេបានរង្ហាញរដាយតលាា ជាន់ដំរូងប្តូវ
ខតេកនត
ក យរឡើង វច្ញរដាយតលាា ឧទធ ណ៍កនុងខដនកំណត់ថ្នពាកយរណាង
ឹ ឬរណាឹងសទកខខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”) ម្ភប្ត្ត ២៩៧(ខ)ថ្នប្កមនីតក
វច្ ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស

Georgia (“កនុងអំឡុងរេេសវនាា រេើរណាឹងសទកខ ម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើដាក់ងីរម ៅឆំរពាោះមខ

តលាា ឧទធ ណ៍រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអាឆយកមកេកនកតយបាន រហ្ើយរាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេបានេកនកតយរដាយតលាា ជាន់ដំរូងប្តូវបានចាត់ទក
បានេកនកតយ ួឆរហ្ើយ រេើកខេងក ណីខដេភសាត្ត
ុ ងប្តូវបានេកនកតយរដាយម្ភនា ំរលាភរំពាន ន
ៃ ់ ៃ រេើឆារ់ រហ្ើយភាលីម្ភនសកទធក
ដាក់សំរណើសំឱ្យេកនកតយរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះសរឡើង វច្ញបាន”)។ ម្ភប្ត្ត ៣៩៨(២) ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស Montenegro
(“តលាា ឧទធ ណ៍ប្តូវកប្មកតា េកនកតយរឡើង វច្ញ រស់ខួ េនប្តឹមខតា ំរលាភរំពានខដេម្ភនខឆងរៅកនុងកថាខណឌ ១ ឆំណឆ ១ នកង
២ ថ្នម្ភប្ត្តរនោះ”)។ ប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស Macedonia ម្ភប្ត្ត ៤២៧(១) (“តលាា ឧទធ ណ៍ប្តូវេកនកតយខតរេើខផនកថ្ន
សេប្កមខដេប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់រណាឹងឧទធ ណ៍”) ម្ភប្ត្ត ៣៦២ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស Ukraine (“ា
េកនកតយរេើា ជំនំជប្មោះរដាយតលាា ឧទធ ណ៍ប្តូវរ ើរឱ ឡើងរដាយប្សរត្តមជំេូក ២៦ ថ្នប្កមរឆចរ
ុ បនន ខតកនុងក ណីពាក់េ័នរធ ៅនឹង
ខផនកណាមួយថ្នសេប្កម ខដេភាេនីតយនកូេភាេ នកងសេេភាេ រស់សេប្កមរនោះ ប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់ាេរណាឹងស
ទកខរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។
207
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ទកខ រស់ោត់ លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកំហ្សកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង208។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី េំបានរ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់រទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញរឡើយ។

ប្រសកនររើរេើកផៃយ
ុ េីរនោះ

រទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើ

កំហ្សអងគរហ្ត លឺអាប្ស័យរេើភាេជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីនម
ី ួយៗ នកងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរដាយ
ម្ភចស់រណាឹងសទកខ ដូរឆនោះទឡហីក ណ៍រនោះឆាស់ណាស់ោមនមូេដាឋនោំប្ទរឡើយ។

95>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេរេើរាេ់ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគ

រហ្ត រៅរេើរទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ ដូឆម្ភនរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) ខដេបានសរងខរ
ខាងរេើ។
៣.ល.ា ជំទាស់រៅនឹងា សរប្មឆសាេ
ី ឆ
ី ត
ច្ េកខណៈថ្ននីតក វច្ ី

96>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់រដាយផ្លៃេ់ ឬរដាយប្ររោេ
រៅនឹងា សរប្មឆមួយឆំនួនពាក់េ័នរធ ៅនឹងឆ ច្តេកខណៈថ្ននីតក វច្ ី

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតា

កនុងអំឡុងរេេជំនំជប្មោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ជំទាស់រនោះអាឆប្តូវបានចាត់
ទកថា ជាា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគឆារ់ ឬកំហ្សអងគរហ្ត រហ្ើយអាឆប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយអនរលាម
ត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង។

97>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាញឹក

ញារ់ បានរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ ន
េ កនុងា អនវតាកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី209។ រដាយប្សរត្តមរោេា ណ៍
ខដេបានកំណត់រៅកនុងប្ររោលឆងរប្ាយថ្ន វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ អន
វតាវច្ ីសស្តសាកនុងា េកនកតយរឡើង វច្ញខដេទទួេយកជាបានា នូវរសឆកាីសរប្មឆត្តមឆនាៃនសកទធក

នកងរ ើអ
ឱ នារា

លមន៏រៅរេើា រប្រើឆនាៃនសកទធក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខតកនុងក ណីខដេ“កំហ្សខសាងរឆញេីា រប្រើ
ឆនាៃនសកទធក […] ខដេនាំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខ”។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY ICTR នកងតលាា

208

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៩។

209

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំឆំណាត់ា ជារនាៃន់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ ២១ នកង ២៦។ រសឆកាស
ី រប្មឆរេើរណាឹង

សទកខប្រឆ្ំ ងនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13) កថាខណឌ ៣០។ រសឆកាស
ី រប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ី
ភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣៣។
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ICC បានអនវតារទដាឋនកនុងា េកនកតយរឡើង វច្ញខដេទទួេយកជាបានា នូវរសឆកាីសរប្មឆត្តមឆនាៃនសកទធ210
ក ។
ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICC បានសរប្មឆថា៖
៧៩.

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ

េំប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់អងគររ ជំនំ

ជប្មោះ […] េីរប្ពាោះ អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ កនុងក ណីខដេខេួនម្ភនសកទធអ
ក ណា
ំ
ឆ អាឆរ ា
ើឱ
សរប្មឆរផសងេីរនោះ។ ា រ ើដ
ឱ ូរឆនោះ លឺជាា ដរណាម
ើ យកអំណាឆ ខដេេំប្តូវបានប្រលេ់ឱ្យខេួន នកងរ ើ ឱ
ឱ្យអំណាឆខដេបានប្រលេ់ឱ្យោ៉ៅងេករសសដេ់អងគររ ជំនំជប្មោះខប្រាេយរៅជាោមនតថ្មេ។
៨០. […]

មខង្ហ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ បាន ួមរញ្ចូ េា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើា រប្រើ

ប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះ រដើមបីធានាថា អងគជន
ំ ំជប្មោះរនោះប្តូវរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់
ខេួនឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេេំប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងា រប្រើ
ប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះ […]

រេើកខេងខតម្ភនា រង្ហាញថា រសឆកាស
ី រប្មឆរនាោះ

ប្តូវទកជារម្ភឃៈ រដាយស ម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ កំហ្សអងគរហ្ត ឬកំហ្សខផនកនីតក វច្ ី នកងខតកនុង
ក ណីខដេកំហ្សរនោះ បានរ៉ៅោះពាេ់ជាសតានម័តរេើរសឆកាស
ី រប្មឆរនាោះ ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ន័យខាងរដើម
រនោះររងកើតអានភាេថា

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងរសឆកាស
ី រប្មឆខដេខផអករេើ

ឆនាៃនសកទធក ខតកនុងេកខខណឌម្ភនកប្មកតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រោេជំហ្ រនោះ ប្តូវបានោំប្ទរដាយយតាកសស្តសា
រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកដថ្ទរទៀត

ម
ួ ទាំងយតាកសស្តសា រស់តលាា កនុងប្សុកផងខដ ។

តលាា ទាំងរនាោះ បានកំណត់អំេីេកខខណឌប្តឹមប្តូវកនុងា រ ើអ
ឱ នារាលមន៍រៅដំណាក់ាេរណាឹងស
ទកខលឺ (១) រៅរេេខដេា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក ម្ភនកំហ្សកនុងា រកប្សយឆារ់ (២) រៅរេេ
ខដេា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធរក នោះ ម្ភនកំហ្សោ៉ៅងឆាស់កនង
ុ ា កំណត់អងគរហ្ត ឬ (៣) រសឆកាី
សរប្មឆខដេម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ នកងេំសមរហ្តផេ នាំឱ្យម្ភនា ំរលាភរំពានរេើឆនាៃនសកទធក211។

98>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

210

ICTY នកង ICTR បានដាក់រឆញនូវរទដាឋនខដេម្ភនេកខណៈ

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)។
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ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះ កនុងា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរសឆកាីសរប្មឆខដេខផអករេើឆនាៃនសកទធក212។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រទដាឋនទទួេយកជាបានា កនុងា េកនកតយរឡើង វច្ញ ខដេបានយកមកអន
វតារដាយតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះ ម្ភនេកខណៈសមប្សរជាមួយនឹងរ ច្រទថ្ន អ.វ.ត.ក. រហ្ើយអងគជំនំ
ជប្មោះនឹងប្តូវរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើកំហ្សខដេ ងា រចាទប្រាន់

រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆខដេខផអករេើឆនាៃន

សកទធក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាមួយនឹងរទដាឋនរនោះ។
៣.ឃ.ឥទធេ
ក េថ្នកំហ្សនានាខដេរ ឱ្
ើឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សេប្កម

99>អនរលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ា កំណត់ប្តឹមខតអតាសញ្ញាណថ្នកំហ្សរៅកនុងសេប្កម
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាា េំប្លរ់ប្ោន់ រដើមបី្នរៅខកខប្រសេប្កម រៅកនុងនីតក វច្ ីថ្នរណាឹង
សទកខបានរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅ វច្ញ សេប្កមខដេម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ប្តូវចាត់ទកជារម្ភឃៈ ប្រសកនររើកំហ្ស
អងគរហ្តរនាោះរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌។

សេប្កមមួយខដេអាឆចាត់ទកជារម្ភឃៈរដាយស

កំហ្សអងគឆារ់ រហ្ើយប្រសកនររើកំហ្សរនាោះមកន្នរៅដេ់រម្ភឃៈសេប្កមរទ រនាោះសេប្កមអាឆនឹង
ប្តូវបានសរប្មឆខកខប្រា ប្រាសដាក់េក ទធភាេទាំងប្សុង ឬខផនកខេោះ213។ សេប្កមខដេម្ភនភាេមកនយតាក ម៌
សំរៅរេើន័យថា “េទធផេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រស់តលាា ម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ទាង
ំ ប្សុង”214។ ទាក់
ទងរៅនឹងកំហ្សអងគរហ្ត

ខដេនាំឱ្យសេប្កមម្ភនភាេមកនយតាក ម៌

សំរៅរេើ“កំហ្ស ន
ៃ ់ ៃ ដេ់ា

ប្រាសអំេីេក ទធភាេ”215។ ភាលីប្តូវម្ភនាតេឱកកឆចរង្ហាញឱ្យរឃើញ ថារតើកំហ្សអងគរហ្តរនាោះេកតជាខសាងឱ្យ
រឃើញភាេមកនយតាក 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 (“ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគឆារ់ខដេេំម្ភនឱ្ាសខក

ខប្រេទធផេថ្នា សរប្មឆ

អាឆប្តូវបានរដករស រចាេរដាយខផអករេើមូេរហ្តរនាោះ”)។

សូមរមើេផងខដ

សេដីារ ឿងកាី

Lubanga (ICC) កថាខណឌ ១៩ (កំហ្សអងគឆារ់អាឆនាំឱ្យម្ភនា រដករស សេប្កម ប្រសកនររើសេប្កមរនាោះទទួេ ងឥទធកេេ
“ជាសតានម័ត”រដាយស កំហ្សរនាោះ ខដេអាឆនកោយកនុងក ណីថា “ប្រសកនររើអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរឆញសេប្កមមួយ

ខដេខសខរេកោនេីរសឆកាស
ី រប្មឆខដេម្ភនកំហ្សរនាោះ អងគជំនំជប្មោះេំម្ភនកំហ្សរឡើយ”។
214

សេដីារ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ ៣៧ រោងត្តមវឆនានប្កម Black’s Law របាោះេមពរេើកទី ៧ ឆ្នំ ១៩៩៩។

215

សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ២៩។
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100>ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្សអំេីឆ ច្តេកខណៈថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ី នកងជាេករសស កំហ្សទាក់ទងរៅនឹង

ា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរណាឹងសទកខភាេមៗថា កំហ្ស
រៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក ប្តូវខត“រណា
ា េឱ្យម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខ”។ រៅ
កនុងរ ច្រទថ្នរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមខដេប្តូវបានរឆញរៅរេេរញ្ច រ់ថ្នកកឆចជំនំជប្មោះ ប្សរត្តម
វច្ធាន ១០២ ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងេកចា ណារេើរញ្ញា ថារតើា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក
ខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រកើតម្ភនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចជំនំជប្មោះទាំងមូេ ខដ

ឬោ៉ៅងណា។

មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត េំខមនកំហ្សថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ទា
ី ំងអស់សទធខតនាំរៅ កា ខកខប្រសេប្កមរនាោះរឡើយ
រេើកខេងខតកំហ្សរនាោះរណា
ា េឱ្យ“ម្ភនេទធផេមកនយតាក ម៌ទាង
ំ ប្សុង

រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រស់

តលាា ”។ រៅកនុងា សរប្មឆ ថារតើរកើតម្ភនក ណីរនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹង
ប្តូវរ ើា
ឱ េកចា ណាប្លរ់ដំណាក់ាេទាំងអស់ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រដាយ ួមទាំងឆំណាត់ា ខដេបានរ ើ ឱ
រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេម្ភនរណាឹងសទកខ។
៣.ង.េកខខណឌតប្មូវកនុងា ផាេម
់ េ
ូ ដាឋនោំប្ទអំណោះអំណាងរៅដំណាក់ាេរណាង
ឹ សទកខ

101>រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា៖
រៅរណាឹងសទកខ

ភាលីមកនអាឆប្ោន់ខតរេើកទឡហីក ណ៍ដខដេៗ

ដំណាក់ាេជំនំជប្មោះរឡើយ ដរារណា ភាលីរង្ហាញថា ា រដករស

ខដេេំទទួេបានរជាលជ័យរៅ
រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង

រេើទឡហីក ណ៍រនោះ លឺជាកំហ្សមួយខដេប្តូវខតម្ភនា អនារាលមន៍េអ
ី ងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ។ ទ
ឡហីក ណ៍ រស់ភាលីខដេេំម្ភនសាានេេរ ើឱ្
ឱ យរសឆកាីសរប្មឆខដេ ងា ជំទាស់រនាោះ

អាឆប្តូវបាន

រដករស រចាេ ឬខកខប្ររនាោះ អាឆប្តូវបានរដករស រចាេភាេមៗរដាយអងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ
នកងេំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវរ ើា
ឱ េកចា ណារេើអងគរសឆកាីរឡើយ។ រដើមបីឱ្យអងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេេ
ូ វាយតថ្មេ
រេើទឡហីក ណ៍ រស់ភាលីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ ភាលីរណាឹងសទកខប្តូវបាន ំេឹងថា នឹងផាេ់
ា រោងរៅរេើទំេ័ ប្រតកចា ឹកពាក់េ័ន ធ

ឬកថាខណឌជាក់លាក់រៅកនុងសេប្កមថ្នអងគជន
ំ ំជប្មោះស

លាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់។ រខនែមរេើសរនោះរទៀត អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេ “មកនតប្មូវឱ្យេកចា
ណាស ណា រស់ភាលីជាេមអត
ក រនាោះរទ ប្រសកនររើស ណាទាំងរនាោះ ម្ភនេកខណៈមកនឆាស់លាស់
ម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ នកងម្ភនេកខណៈប្សរេឆប្សេកេ ឬម្ភនភាេមកនរេញរេញជាផេូវា ខដេរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញោ៉ៅងជាក់ខសាង”។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ ម្ភនឆនាៃនសកទធក កនុងា រប្ជើសរ ីសស ណា
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ណាមួយខដេស័កាកសម កនុងា ទទួេបាននូវា េកនកតយេកចា ណារដាយេអកតេអនជា
់ លាយេកខណ៍អកស
។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ អាឆរដករស ទឡហីក ណ៍ណាខដេមកនម្ភនមូេដាឋនសំអាងប្លរ់ប្ោន់
រដាយមកនចាំបាឆ់ផេ
ា ់សំអាងរហ្តេមអកតរឡើយ216។

102>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវអនវតាវច្

ីសស្តសាដូឆោនរេើរណាឹងសទកខរៅឆំរពាោះមខរនោះ។ ជាា

កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះេំរ ើា
ឱ េកចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេប្ោន់ខតរេើករឡើងថា រសឆកាីសរប្មឆ ឬ
សម្ភអងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយេំបានរេើកមូេដាឋនោំប្ទ ថារតើមូេរហ្តអឱី
បានជារសឆកាីសរប្មឆ ឬសម្ភអងរហ្តរនោះ ម្ភនកំហ្សរនាោះរឡើយ។
៤.រណតឹង្ោទុកខររ្់ នួន ជា និង្ ពខៀវ ្ំផន
៤.ក. មមនញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនង
ុ

103>រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ីឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹង មមនញ្ាភាេ

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដាយបានអោះអាងថា៖
-ា អនម័ត វច្ធានរនោះ លឺជាា រប្រើប្បាស់អំណាឆនីតករបញ្ាតកខា ដេជាា ផៃយ
ុ រៅនឹងម្ភប្ត្ត ៩០
ថ្ន ដឋ មមនញ្ាកមពជា
ុ
-កកឆចប្រជំរេញអងគ រស់រៅប្កមថ្ន អ.វ.ត.ក. េំម្ភនសកទធកអំណាឆអនម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ
នកង
- វច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនភាេផៃយ
ុ រៅនឹងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.217។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរដករស ា ជំទាស់រនោះរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេី មមនញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង

(E51/14) រដាយបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា អនម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងេំប្តូវបានហាមឃាត់រដាយកកឆចប្េមរប្េៀង
អ.វ.ត.ក. រឡើយ218 នកងថា រោេរំណងថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង លឺជាា “ ួមរញ្ចូ េោន វាងនីតក វច្ ីជា

ម្ភន រស់កមពុ

ជា ខដេប្តូវបានរំរេញរខនែមរដាយរទដាឋនអនា ជាតក កនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់ នកងសមប្សរ”219។ អងគជំនំជប្មោះ

216

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

217

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥ រោងរៅរេើអញ្ាប្តកមមរឋម (E51/3) កថាខណឌ ៦៦ ដេ់ ៧១។

218

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៦។

219

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៧។
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សលាដំរូងបានេនយេ់ថា “ា ជំនំជប្មោះរៅ អ.វ.ត.ក. ម្ភនភាេខសោនោ៉ៅងរប្ឆើនេីក ណីរៅតលាា ជាតក
កមពជា
ុ ”220 នកង ថា “តលាា អនា ជាតកដថ្ទរទៀតខដេជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរ ឿងកាីរៅ
ឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ក៏បានអនម័ត វច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ងផងខដ រដើមបីសប្មួេោ៉ៅងេករសសឱ្យប្សរ
ត្តមតប្មូវា ថ្នា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌអនា ជាតក ខដេម្ភនេកខណៈសមល
ុ សមញ”221។ រេើសេីរនោះរទៀត
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា វច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនេកខណៈ“ប្សរជាមួយនឹងាតេឱកកឆច រស់
អ.វ.ត.ក. […] កនុងា ដឹកនាំកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រដាយប្សរត្តមរទដាឋនយតាក ម៌អនា ជាតក ភាេប្តឹមប្តូវ
នកងដំរណើ ា ត្តមឆារ់កំណត់”222។ ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អំេីកំហ្សអងគឆារ់មួយឆំនួន រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងរនោះ223 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ រដាោះប្សយត្តមេំដារ់េំរដាយ។

104>ទីមួយ ឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា មូេដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ
នឹងា អនវតា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម នកងអងគជំនំជប្មោះអនា ជាតកនានាម្ភនភាេេំប្តឹមប្តូវ រដាយស តលាា
នកងអងគជំនំជប្មោះទាំងរនាោះេំប្តូវបានកប្មកតរដាយឆារ់កនុងប្សុក នកងម្ភនរទរយញ្ាតកជា
ា ក់លាក់ខដេអនញ្ញាតឱ្យ
រ ើា
ឱ អនម័ត វច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង224រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង

េកតជាេំបានេនយេ់អំេីរហ្តផេអឱីខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរោងរៅរេើា អនវតា រស់

តលាា ដថ្ទរទៀតរនាោះខមន រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេមកនចាត់ទកថា រនោះជាកំហ្សអងគឆារ់ រឡើយ។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្តថា រដាយស ខតតលាា ឧប្កកដក
ឋ មម នកងអងគជំនំជប្មោះអនា
ជាតកនានាបានអនម័ត វច្ធានជាក់លាក់រនាោះ រទើរ អ.វ.ត.ក. ក៏អាឆរ ើដ
ឱ ូរឆនោះបានផងខដ ។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងប្ោន់ខតបានរ ើា
ឱ កត់សម្ភគេ់អំេីអតែកភាេថ្នវច្ធានជាក់លាក់ទាង
ំ រនោះ នកងថា វច្ធានទាំងរនោះ ប្តូវបានរោង
រៅកនុងអំឡុងរេេរ ើរឱ សឆកាីប្ពាងវច្ធានថ្ផៃកនុងខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ា សរងកតខដេម្ភនភាេពាក់េ័នខា
ធ ងរដើមរនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងមកនប្តឹមខតរេើសមតែកកឆចកនុង

220

រសឆកាីសរប្មឆសាីេី មមនញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង

(E51/14)

កថាខណឌ ៧ រោងរៅរេើសេដីាសាីេីដីារដករស ពាកយសំ

រម្ភឃភាេ (D55/I/8) កថាខណឌ ១៤។
221

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៧។

222

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៧។

223

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦។

224

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦។
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ា អនម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេរកើតរឆញេីេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក នកងតលាា ឆប្មុោះអនា
ជាតករ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានរង្ហាញនូវភាេចាំបាឆ់សប្ម្ភរ់តលាា ទាំងរនាោះកនុងា ររងកើតឱ្យម្ភនវច្ធាន
ជាក់លាក់រដើមបីប្រតករតាកា ណ៍ រស់ខួ ន
េ ។

105>ទីេី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាា េកត ឆារ់ នកងកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.

េកតជាេំបានខឆងឆាស់លាស់អំេីា អនញ្ញាតឱ្យកកឆចប្រជំរេញអងគថ្ន អ.វ.ត.ក. រ ើា
ឱ អនម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងរនាោះ
រឡើយ។ រ៉ៅខនា រោងត្តមវាកយខណឌទីមួយម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ខឆងថា “នីតក វច្ ប្ី តូវសម
ប្សរជាមួយឆារ់កមពជា
ុ ” នកងថា៖
រៅរេេណាខដេឆារ់កមពជា
ុ

េំអាឆរដាោះប្សយបានឆំរពាោះរញ្ញាេករសសណាមួយ

ឬម្ភនភាេមកន

ឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងា រកប្សយ ឬា អនវតារទរបញ្ាតណា
កា
ខដេពាក់េ័នឆ
ធ ារ់កមពជា
ុ
ឬក៏
ម្ភនរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរោន វាងរទរបញ្ាតកខា រររនោះ រៅនឹងរទដាឋនអនា ជាតក រលអាឆ
ខសឱង កា ខណនាំកនុងរទដាឋននីតក វច្ ី ខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក225។

106>ដូរឆនោះ ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.

ំេឹងទកោ៉ៅងជាក់ឆាស់ថា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ

.ត.ក. អាឆឃាេតរឆញេីនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌទូរៅ រស់កមពជា
ុ ។ រៅកនុងឆារ់ អ.វ.ត.ក. ា អនញ្ញាតរនោះប្តូវ
បានរញ្ញជក់ោ៉ៅងេករសសរៅកនុងដំណាក់ាេនីមួយៗថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រដាយបានផាេ់សកទធកអំណាឆដេ់
សែរ័នពាក់េ័នធ រស់តលាា កនុងា ខសឱង ករសឆកាីខណនាំេី“ វច្ធានសាីេីនីតក វច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងរៅកប្មកត
អនា ជាតក”226។ ឃាេរនោះេំខមនម្ភនន័យដូឆា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា រៅប្កម រស់ អ.វ.ត.ក. អាឆ

ប្តឹមខតរេើកយករទដាឋនសប្ម្ភរ់ា អនវតាេករសសរៅកនុងសែនា ណ៍ជាក់លាក់

ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី នកងប្តូវបានហាមឃាត់មកនឱ្យអនម័ត វច្ធានខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុងអតែ
ន័យទូរៅ នកងអ ូររី នាោះរទ ជាេករសសម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. េំបានកំណត់េកខខណឌដេ់
សែរ័នតលាា ជាក់លាក់រឡើយ រ៉ៅខនាប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុងអតែន័យទូរៅ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កនុងន័យសម
ប្សរ ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. េំបានហាមឃាត់ា អនម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងរដាយកកឆចប្រជំ
រេញអងគរៅប្កមរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កនុងា សរប្មឆរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា តប្មូវឱ្យម្ភន
ា េកចា ណារៅរេើ សំណួ េី ៖ ជាដំរូង ថារតើ វច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនខេឹមស ោ៉ៅ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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ថ្ផៃកនុងខដេបានអនម័តរដាយកកឆចប្រជំរេញអងគរៅប្កម ឆងាតេឱកកឆចរេើសែរ័នថ្ន អ.វ.ត.ក. ខដ

ឬោ៉ៅង

ណា។ ទាក់ទងរៅនឹងសំណួ ទីមួយ ប្តូវរ ើា
ឱ កត់សម្ភគេ់ថា វច្ធានថ្ផៃកនុងមកនខមនប្សរោនប្លរ់ខផនកទាំងអស់
រនាោះរទ ម្ភនខផនកខេោះជាា រេើករឡើង វច្ញអំេីឆារ់កមពជា
ុ
ខផនកខេោះជាា រេើករឡើងេមអកតអំេីរទដាឋនអនា ជាតក
នកងខផនកខេោះរទៀត

ជាវច្ធានរខនែមខដេប្តូវបានអនម័ត

ប្សយបានឆំរពាោះក ណីេករសសណាមួយ

“រៅរេេណាខដេឆារ់កមពជា
ុ ជា

ម្ភនេំអាឆរដាោះ

ឬប្រសកនររើម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងា រកប្សយ

ឬា អនវតា ឬក៏ប្រសកនររើម្ភនរញ្ញាពាក់េ័នទា
ធ ក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរោន វាងរទរបញ្ញាតាករៅកនុងឆារ់កមពុ
ជារៅនឹងនកោមអនា ជាតក”227។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកជាអាស រង់នូវអំណោះអំណាងទាក់ទង
រៅនឹងអ មមនញ្ាភាេខដេបានរេើករឡើងថា វច្ធានថ្ផៃកនុងបានរញ្ញជក់រឡើង វច្ញនូវឆារ់ជា
រខនែមខេឹមស ណាមួយរប្ៅខតេីឆារ់កមពជា
ុ ជា

ម្ភនរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងសំណួ ទីេី

ម្ភន រដាយោមន
អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ខដេរេើករឡើងថា េំម្ភនរទរបញ្ាតកណា
ា
មួយរៅកនុងឯកស រដើមថ្ន
ា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ឬកនុងឆារ់កមពជា
ុ ជា

ម្ភន ខដេផាេ់អំណាឆនីតករបញ្ាតកដ
ា េ់កកឆចប្រជំរេញអងគរៅប្កម

រឡើយ។ ខផអកត្តមមូេរហ្តរនោះ វច្ធានថ្ផៃកនុងេំម្ភនអានភាេឆងាតេឱកកឆចដូឆឆារ់ទូរៅរទ រហ្ើយដូឆខដេអងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរញ្ញជក់េីខាងរដើម នកងដូឆម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ា ច្ោ
េ័យ នកងអងគជំនំជប្មោះ រស់ អ.វ.ត.ក. រៅខតម្ភនសកទធកអំណាឆអនវតាឆារ់ខដេខេួនយេ់រឃើញថាសមប្សរ
រៅកនុងក ណីនីមួយៗ ួមទាំង“ា ខកខប្រ”េករសសកនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់228។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ វច្ធានថ្ផៃកនង
ុ
ប្តូវខតបានរង្ហាញជាឆមបងថា ា រកប្សយឆារ់ជា

ម្ភនប្តូវខតម្ភនា ឯកភាេោន

ួមរញ្ចូ េទាំងភាេ

ចាំបាឆ់ខដេតប្មូវឱ្យម្ភន“ា ខកខប្រ”ផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អានភាេឆងាតេឱកកឆចរនោះរកើតម្ភនដរារ
ណា វច្ធានរនោះផាេ់តថ្មេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន នកងប្តូវបានអនម័តរឆញេីា េកភាកា នកងា ឯកភាេេីមតកភាល
រប្ឆើន រស់រៅប្កម អ.វ.ត.ក. រហ្ើយ វច្ធានរនោះ បាន ួមឆំខណកោ៉ៅងម្ភនប្រសកទធភាេដេ់ភាេអាឆេាក ណ៍ទ
កជាមនបានអំេីឆារ់ ជាជាងកនុងក ណីខដេ អ.វ.ត.ក. ខផអកខតរៅរេើសកទធកអំណាឆ រស់អងគជំនំជប្មោះនីមួយ
ៗ

កនុងា រំរេញភាេខឱោះឆរនាេោះ

នកងខសឱង ករសឆកាីខណនាំេី វច្ធានអនា ជាតកកនុងសែនភាេជាក់លាក់ រនាោះ229។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ វច្ធានថ្ផៃកនុងបានរង្ហាញអំេីា ួមរញ្ចូ េោននូវប្ករខ័ណឌឆារ់ជា

227

កថាខណឌទីប្បាំរេឱកថាថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។

228

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៤២៣។

229

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៤២៣។

ម្ភនខដេេំខមនជាា
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ដរណាើមយកសកទធកអំណាឆនីតករញ្ាតករា នាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងខដេថា វច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនអ មម
នញ្ាភាេទាំងមូេ ប្តូវបានរដករស រចាេ។

107>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានយេ់រឃើញថា វច្ធាន
អនា ជាតក អាឆយកមកសំអាងបាន“កនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់ នកងសមប្សរ” េីរប្ពាោះម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង
អ.វ.ត.ក.

អនញ្ញាតសប្ម្ភរ់រទដាឋនណាខដេម្ភនេកខណៈតូឆឆរងអៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ230។

អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា អនវតាវច្ធានអនា ជាតកប្តូវខតប្សរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.
ត.ក.។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រទរបញ្ាតករា នោះប្តូវខតអាន ួមជាមួយរញ្ញាជារប្ឆើនរទៀតខដេរកើតរឡើងពាក់េ័នរធ ៅ
នឹង ឆនាសមព័នធ នកងអាណតាកជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. ប្េមទាំងឆារ់កមពជា
ុ ផងខដ ។ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា
នីតក វច្ ីខដេម្ភនខឆងកនុងប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
េំប្សរទាំងប្សុងត្តមេកខណៈេករសស រស់ អ.វ.ត.ក.
រឡើយ ទីមួយ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ច្ោេ័យនីមួយៗ រស់តលាា រនោះ សម្ភសភាេជាតកប្តូវបានរំរេញរខនែម
រដាយសម្ភសភាេអនា ជាតក ខដេរង្ហាញឱ្យរឃើញេី“ា បា មាោ៉ៅងខាេង
ំ ” រស់សហ្លមន៍អនា ជាតកអំេី “ា
ំរលាភោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ រេើឆារ់កមពជា
ុ
នកងឆារ់អនា ជាតក កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរៅឆរនាេោះ
េីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩”231។ ទីេី

ឆនាសមព័នធ រស់ អ.វ.ត.ក. ខសខរេកេីប្រេ័នត
ធ លាា កមពជា
ុ ប្តង់

ដំណាក់ាេឧទធ ណ៍រៅ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបានប្ឆបាឆ់រញ្ចូ េោនខតមួយ232 ទីរី កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីប្តូវរ ើរឱ ឡើង
ជារប្ឆើនភាសជារដើម។ រោេរំណងទាំងមូេកនុងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. បានអនញ្ញាតឱ្យ អ
.វ.ត.ក. ជំនោះរាេ់ា េំបាកជាសាានេេនានាខដេអាឆរកើតរឆញេីរហ្តា ណ៍េកតទាំងរនោះ រដើមបីធានាបាន
នូវភាេប្តឹមប្តូវទាំងមូេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី។ រៅកនុងរ ច្រទរនោះ េកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ រៅកនុងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្ន
កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងថា“ឆារ់កមពជា
ុ េំអាឆរដាោះប្សយរេើរញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយ”បានប្លរ
ដណារ់រេើរញ្ញាខដេជាផេវច្បាករជៀសមកនផត រដាយស េកខណៈេករសស រស់ អ.វ.ត.ក.។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ
ា រកប្សយពាកយរេឆន៍ទាំងរនោះកនុងន័យឆរងអៀត ជាា ប្រងយប្រថាន រដាយស ប្រសកនររើប្តូវរោ េរដាយ
ប្តង់ៗត្តមនីតក វច្ ីកមពជា
ុ
រនាោះ អ.វ.ត.ក. នឹងជំ ញខេួនឯងឱ្យជួរា េំបាកកនុងា ប្រតករតាក នកងប្បាកដជារដើ
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មហាសននកបាតអងគា សហ្ប្រជាជាតក រសឆកាីសរប្មឆរេខ 57/228A ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៣ A/RES/57/228 រេឱក

ថា។
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ផៃយ
ុ រៅនឹងសម តី រស់កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ ជាស រ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស រចាេា
រេើករឡើងថា រទដាឋនខដេរប្រើប្បាស់“កនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់ នកងសមប្សរ”អាឆនឹងផៃយ
ុ រៅនឹងឆារ់រនាោះ។

108>ជាស ររសឆកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងអ មម

នញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
៤.ខ.ភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆដ
ច រំ ណើ ា នីតក វច្ ី

109>នួន

ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ម្ភនា ំរលាភជារប្ឆើនរេើសកទធកកនុងា ទទួេបានា ជំនំ

ជប្មោះប្រកររដាយយតាក ម៌។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។
៤.ខ.១.សកទធទ
ក ទួេបានា ជំនជ
ំ ប្មោះរដាយតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមឯករាជយ នកងឥតេរមអៀង

110>នួន

ជា បានអោះអាងថា សកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ជំនំជប្មោះរៅឆំរពាោះមខតលាា ឧប្កកដក
ឋ មម

ឥតេរមអៀង នកងឯករាជយ ប្តូវបាន ំរលាភរំពាន។ នួន ជា បានរេើករឡើងជារប្ឆើនទាក់ទងរៅនឹងា រសើរ
អរងកតខដេបានរ ើរឱ ឡើងមនរេេជំនំជប្មោះ233រហ្ើយក៏បានទទួេសគេ់ផងខដ ថា រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ
ជំនំជប្មោះ នកង រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត ខដេរ ើរឱ ឡើងកនុងអំឡុងរេេរសើរអរងកតថ្នរ ឿងកាីរនោះ េំអាឆដាក់
រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដើមបីរ ើា
ឱ េកនកតយបានរឡើយ234។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេប្តូវរេើកយកស ណាទាំងរនោះមកេកចា ណា

ខតប្តង់ឆំណឆខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងទឡហីក ណ៍

រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងេីរញ្ញាកងឱោះឯករាជភាេ នកងភាេអនាលតក រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

111>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនភាេេរមអៀងោ៉ៅងខាេងំ ប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ នកង
ថា “សេប្កម លឺជាា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីភាេប្តឹមប្តូវរប្ាយរហ្តា ណ៍ថ្នជំរនឿយូ មករហ្ើយថា ជនជារ់
រចាទ លឺជាមនសសលួ ឱ្យសអរ់រខពើម រហ្ើយសមនឹងទទួេា ដាក់ទណឌកមម ន
ៃ ់ ៃ រំផត”235។ រៅកនុងស ណា
នួន ជា រេើករឡើងថា ភាេេរមអៀង បានរង្ហាញត្តម យៈា រកប្សយេំប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
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ដំរូងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង236 ខដេេំម្ភនេកខណៈសស
ី ង្ហឱក់ោន ឬា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តេំសមរហ្តផេ237
នកងរទដាឋនឆារ់េំម្ភនេកខណៈសីសង្ហឱក់ោន238។ រដើមបីោប្ំ ទនូវទឡហីក ណ៍ទាង
ំ រនោះ នួន ជា បានរោងជា
ឧទាហ្ ណ៍រៅរេើា រេើករឡើងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេអងគជំនំជប្មោះរនោះ ប្តូវ
បានរចាទប្រាន់ថា ម្ភនកំហ្ស239។

112>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

រៅប្កមប្តូវខតបានសនមតថា

ម្ភនភាេអនាលតក240។

ម្ភនា រេើករឡើងថា “រដើមបីរង្ហាញនូវភាេេរមអៀងេកតប្បាកដ ភាលីប្តូវផាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេអាឆរជឿជាក់បានថា
ឆកតល
ា ំនកត រស់រៅប្កម ម្ភន ឬអាឆម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រប្ោងទកជាមន កនុងា រដាោះប្សយរញ្ញានានា
រៅឆំរពាោះមខខេួនជាេកខណៈររ វច្នកឆ័យ
ិ ”241។

ភាេេរមអៀង

ឬអានភាេថ្នា ខសាងរឆញឱ្យរឃើញេីភាេ

េរមអៀង រកើតម្ភនរៅកនុងាេៈរទសៈខដេអនកសរងកតា ណ៍ឥតេរមអៀងណាម្ភនក់ រប្ាយេីបានទទួេេ័ត៌ម្ភន
ប្តឹមប្តូវប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ អាឆយេ់បានរដាយសមរហ្តផេថា

ម្ភនភាេេរមអៀង242។ ា រង្ហាញេីភាេ

េរមអៀង ឬា ខសាងរឆញឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀង អាឆប្តូវបាន ករឃើញកនុងឆំរណាមរនាោះរៅកនុងសំអាងរហ្ត
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សេប្កមរ ឿងកាី Kyprianou ទេ់នឹង Cyprus (ECtHR) កថាខណឌ ២៨។ សេប្កមរ ឿងកាី Albert and Le Compte ទេ់

នឹង ប្ររទសខរេហ្សីក (ECtHR) កថាខណឌ ៣២។ សេប្កមរ ឿងកាី Hauschildt ទេ់នឹង ប្ររទសដាន់ម្ភ៉ៅក់ (ECtHR) កថា
ខណឌ ៤៧។ សេដីារ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ ៩១។ រសឆកាីរប្មឆទាក់ទងរៅនឹង វច្ធាន ១៥ (ខ)រ ឿងកាី Blagojević

នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ១៣។ មតកដាឆ់រដាយខឡកសាីេីា ប្រម្ភងតលាា កនុងរ ឿងកាី S. Milošević (ICTY) កថាខណឌ ៧។
សូមរមើេផងខដ

សេដីារ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ ១៩៦ ដេ់ ១៩៧ (“តប្មូវឱ្យម្ភនរទដាឋនខពស់កនុងា ជំទាស់

រៅនឹងសឆចធា ណ៍ឥតេរមអៀង […] ា ដកខេួនរឆញប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងខតកនុងក ណីខដេម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេេរមអៀង
សមរហ្តផេ ត្តម យៈររ វច្នកឆ័យ
ិ រហ្ើយរនោះប្តូវខតរង្ហាញឱ្យបានឆាស់លាស់”)។
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រណាឹងដកតឆកតរា ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ ២៤។
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រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងដកតឆកតរា ៅប្កម (E55/4) កថាខណឌ ១១។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីរណាឹងដកតឆកតរា ៅប្កម រសម សក ច្វឌឍ

(1/4) កថាខណឌ ១០។ សេដីារ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ ១៨៩។ រសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរ ឿងកាី
Karemera (ICTR) កថាខណឌ ១៨។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងដកតឆកតរា ឿងកាី Brdjnanin (ICTY) កថាខណឌ ៦។ រសឆកាីសរប្មឆ
រេើរណាឹងដកតឆកតរា ឿងកាី Seromba (ICTR) (ា េកភាកាសរប្មឆ កថាខណឌ ១)។
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ថ្នរសឆកាីសរប្មឆមួយ រស់តលាា ខដេ ងា រចាទប្រាន់243។ រដាយស នួន ជា បានទទួេសគេ់រៅកនង
ុ
ស ណា រស់ខួ ន
េ ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ួឆរហ្ើយ

រនាោះអងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេ េំចាបា
ំ ឆ់េកនកតយរេើរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ រេើក
ខេងខតរញ្ញា ថារតើសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហាញេីកងឱោះនូវភាេអនាលតក ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះ244។ នួន ជា បានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញមួយឆំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រដាយ
បានអោះអាងថា

កំហ្សទាំងអស់រនោះ“លឺជាកំហ្សខដេមកនសមរហ្តផេខាេង
ំ ខដេមកនខមនរកើតរឆញេីា

វច្ភាល ឬា យេ់រឃើញេីអងគរហ្តរដាយមកនេរមអៀងរនាោះរឡើយ”245។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់
ថា ឧទាហ្ ណ៍ខដេ នួន ជា បានដកប្សង់ កងឱោះភាេអនាលតករនាោះរទ រហ្ើយក៏េំខមនជាកំហ្សអងគរហ្ត ឬអងគ
ឆារ់ខដ ។ ភាលីខដេរ ើរ
ឱ ណាឹងដកតឆកតរា េើសឆចធា ណ៍ថ្នភាេអនាលតក រស់រៅប្កម ម្ភនរនៃក
ុ ប្តូវរង្ហាញភសាុ
ត្តងកនុងកប្មកតខពស់246។ កនុងាេៈរទសៈរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកអំណោះអំណាងរនោះ េំម្ភន
មូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់

រហ្ើយេំចាបា
ំ ឆ់រ ើា
ឱ េកចា ណារនារទៀតរៅកនុងរ ច្រទថ្នអំណោះអំណាងខដេបាន

រេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេេរមអៀងរឡើយ។

113>រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានរោងរៅរេើរទសម្ភាសន៍ខដេរៅប្កម CARTWRIGHT បានផាេ់រៅ
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រសឆកាីសរប្មឆទាក់ទងរៅនឹង វច្ធាន ១៥ (ខ) រ ឿងកាី Blagojevic នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ១៤ (“រដាយស សែរ័នេំបាន

រដករស ទាំងប្សុងរេើេទធ ភាេខដេថា រសឆកាីសរប្មឆខដេបានរឆញរដាយរៅប្កម នកងអងគជំនំជប្មោះខេួនឯងអាឆម្ភនេកខណៈប្លរ់
ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីភាេេរមអៀងជាក់ខសាង ខដេរនោះរកើតម្ភនខតកនុងក ណីេករសសរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងដកតឆកតា

រ ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ ១២។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងដកតឆកតរា ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ១០។ រណាឹង
ដកតឆកតរា ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ ២១។
244

សំរណើ រស់ នួន ជា សំរ ើរ
ឱ ណាឹងដកតឆកតរា េើរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ ២៤។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាស
ី រប្មឆរេើរណាឹង

ដកតឆកតរា ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ ១២ (“ក ណីខដេម្ភនា រចាទប្រាន់[អំេីភាេេរមអៀង] សែរ័នម្ភនាតេឱកកឆចេកនក
តយរេើខេឹមស ថ្នរសឆកាីសរប្មឆ រស់តលាា ខដេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នា េរមអៀងរនាោះ។ រោេរំណងនឹងា េកនកតយរនោះ លឺេំខមនខសឱង
កកំហ្សរនាោះរទ រ៉ៅខនារដើមបីកំណត់ ថារតើកំហ្សរនាោះ ប្រសកនររើម្ភន រង្ហាញថា រៅប្កមមួយ ូរ ឬរប្ឆើន ម្ភនភាេេរមអៀងជាក់ខសា
ង ឬថា ម្ភនា ខសាងរឡើងនូវភាេេរមអៀង ខដ ឬោ៉ៅងណា”)។ រណាឹងដកតឆកតរា ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ ២១។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦។

246

សេដីារ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ ១៩៦ ដេ់ ១៩៧។ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំរឹង
ា ដកតឆកតរា ៅប្កម រសម

សក ច្វឌឍ (1/4) កថាខណឌ ១០។
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សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក រៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៣247 ខដេថា ខផនកមួយឆំនួនថ្នរទសម្ភាសន៍រនោះ បានឆេោះុ
រញ្ញចង
ំ េី“ភាេេរមអៀងោ៉ៅងខាេង
ំ ”248។ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ជាេករសសថា រលាកប្សីរៅប្កមបានរេើករឡើង
ថា ដាឋភកបាេកមពជា
ុ បានប្រលេ់ជនជារ់រចាទម្ភនសាានេេរៅឱ្យ អ.វ.ត.ក. “ោ៉ៅងង្ហយប្សួេ” នកងថា
ខខម ប្កហ្មបាន“របាសសម្ភអតរញ្ាវនា” “អនកខដេប្តូវបានសងស័យថា ជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវ
បានសម្ភេរ់”ថា

“ប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់

រដាយស ា សងសង់ទំនរ់ឥតប្ររោជន៍”

នកងថា

“រោេរំណងថ្នា ជំនំជប្មោះទាំងឡាយរៅ អ.វ.ត.ក. លឺរដើមបីធានាថា ជនផ្លាឆ់ា នឹងប្តូវនាំមកជំនំជប្មោះ

នកងបានរ ើឱ្
ឱ យអាម្ភ៉ៅស់”249។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រញ្ញារនោះ លឺជារញ្ញាសំខាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/
០១” នកងថា “េំម្ភនរៅប្កមណាម្ភនក់ រនាៃរ់េីបានេកនកតយរេើអងគរហ្តរឃើញត្តម យៈា រេើករឡើងោមនមូេ
ដាឋន នកងរំរផេើសហ្ួសេីា េកត រស់រៅប្កម CARTWRIGHT ួឆរហ្ើយ រៅខតអាឆវាយតថ្មេរេើា រចាទ
ប្រាន់បានប្តឹមប្តូវ នកងឥតេរមអៀងរនាោះរទ”250។ រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់
នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ251។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងា រេើករឡើង រស់
នួន ជា នកងបានកត់សម្ភគេ់កនុងឆំរណាមរនាោះថា រសឆកាីអ ករាយ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT បានរកើត
រឡើងរៅរេេខដេសវនាា រេើភសាត្ត
ុ ងបានរញ្ច រ់

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេរសឆកាីសននក

ដាឋនរញ្ច រក
់ កឆចេកភាការដញរដាេផ្លៃេ់ម្ភត់ នកងជាលាយេកខណ៍អកស ួឆរហ្ើយ252។

114>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើទឡហីក ណ៍ រស់

នួន

ជា

ខដេថា

ា រេើករឡើង រស់

រៅប្កម CARTWRIGHT ខសាងឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេេរមអៀងរនាោះរឡើយ។ រៅកនុងា រេើករឡើងខដេ ង
ា ជំទាស់រនោះ រៅប្កម CARTWRIGHT បានរេើករឡើងជាេកខណៈទូរៅខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ ោត់េំបាននកោយ
សំរៅរៅរេើ នួន ជា រឡើយ។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ រៅរេេនកោយអំេីរោេរំណងកនុងា នាំយកជនផ្លាឆ់
ា មកាត់រទាស នកងរ ើឱ្
ឱ យអាម្ភ៉ៅស់ ោមនរលគេសមរហ្តផេណាម្ភនក់ រនាៃរ់េីបានទទួេេ័ត៌ម្ភនប្តឹមប្តូវ
247

ឧរសមព័នធ ៣៖ រទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម Silvia Cartwright ជាមួយ វច្ទាសែន Aspen (ថ្ងទី ០៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៣) ថ្ងៃ

ទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ F2/9.3R។
248

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩ ដេ់ ៥០។

249

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩។

250

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០។

251

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៨។

252

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣២។

73
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយអាឆយេ់បានថា ោត់សំរៅរៅរេើ នួន ជា ខដេរៅរេេរនាោះ សលាដំរូងេំទាន់បាន
សរប្មឆរៅរឡើយ ថារតើ នួន ជា ជារ់េក ទធភាេ ឬក៏ោមនរទាសោ៉ៅងណារនាោះរទ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អនកសរងកត
ា ណ៍ឥតេរមអៀងណាក៏អាឆនឹងយេ់បានថា

ោត់នកោយសំរៅកនុងន័យទូរៅអំេីប្រតកកមម រស់តលាា

ឆំរពាោះអំរេើរឃា រៅខដេម្ភនភាេ ំរ ង253។

115>ទាក់ទងរៅនឹងា រោងរៅរេើស ណារណាឹងដកតឆកតរា ៅប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កនុងសំ

ណរំ ឿង ០០២/០២254 នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT
ក៏បានរង្ហាញឱ្យរឃើញផងខដ ថា រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេេរមអៀងឆំរពាោះ ូរោត់255
។ នួន ជា បាន ំេឹកថា រៅប្កម CARTWRIGHT បានរេើករឡើងថា រៅប្កមជាតកជាញឹកញារ់“ អ៊ាូ ទាំខររ

ច្ៈលន់ នកង“ររញ្ច ញមតកោ៉ៅងរប្ោតប្ោត ឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ”256។ រលាកប្សីរៅប្កមអោះអាងថា រៅប្កម
ជាតកេី ូរបានទទួេ ងឥទធកេេរដាយផ្លៃេ់េីទរងឱើ រស់ខខម ប្កហ្ម257។

116>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរជឿជាក់ថា ា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT េំបានរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងេីសំណាក់រៅប្កមជាតករឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹង“មតកោ៉ៅងរប្ោតប្ោត” ខដេប្តូវបាន
រចាទប្រាន់រេើរៅប្កមជាតក ររើត្តមសមតែភាេផ្លៃេ់ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT លឺោត់េំអាឆយេ់
ភាសខខម បានរឡើយ រហ្ើយប្ោន់ខតជា“ា ប្សរមើប្សថ្ម”រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេថា មតកខដេរេើករឡើងរដាយរៅប្កម
ជាតក ម្ភនេកខណៈរប្ោតប្ោត នកង ច្តខតរង្ហាញឆាស់ថា រលាកប្សីរៅប្កមោមនសំអាងអឱីខដេខេួនោត់បាន
សនមតោ៉ៅងដូរឆនោះរនាោះរឡើយ។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនខដ

រហ្តា ណ៍ខដេថា

រោងត្តមរៅប្កម

CARTWRIGHT រៅប្កមជាតកមួយឆំនួនខដេទទួេ ងរដាយផ្លៃេ់េីទរងឱើ រស់ខខម ប្កហ្មរនាោះ ជា មមត្ត េំ
បានខសាងឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងរឡើយ។

រៅរេេខដេអំរេើរឃា រៅកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំប្តូវបានជំនំជប្មោះកនុង

ប្សុក ទំនងជាម្ភនរៅប្កមមួយឆំនួន ឬទាំងអស់ខដេឆូេ ួមជប្មោះរ ឿងកាីរនាោះ បានឆេងាត់អំឡុងរេេថ្នអំរេើ

253

សូមរមើេ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៥។

254

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២ រោងរៅរេើសំរណើ រស់ នួន ជា សំរ ើរ
ឱ ណាឹងដកតឆកតរា ៅប្កម (E314/6)

កថាខណឌ ៥៣ ដេ់ ៦០។
255

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២។

256

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២។

257

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២។

74
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រនោះ នកងម្ភនរទេករស ន៍រ ៀងៗខេួនទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានរចាទប្រាន់។ ប្រសកនររើម្ភនា យេ់
រឃើញថា រហ្តា ណ៍ខាងរដើមរនោះបានរ ើឱ្
ឱ យរៅប្កមម្ភនភាេេរមអៀងរនាោះ ប្េឹតកា
ា ណ៍ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកេំ
លរបីម្ភនា ជំនំជប្មោះរៅកនុងប្សុករនាោះរឡើយ។ សំខាន់រំផត លឺថា រៅប្កមខដេម្ភនវច្ជាជជីវៈ ប្តូវបានរល ំេឹង
ថា នឹងមកនយករទេករស ន៍ខដេខេួនបានឆេងាត់មកលាយឡំ រៅរេេរ ើា
ឱ វច្នកឆ័យ
ិ រ ឿងកាីរនាោះរឡើយ រហ្ើយ
រញ្ញារនោះក៏ប្តូវបានកំេងអនវតាផងខដ

ឆំរពាោះសែនា ណ៍រប្ាយជរម្ភេោះ នកងរញ្ញាប្រ

មថ្នអំរេើរឃា រៅ

កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ។ ប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានេកេណ៌នារដាយរៅប្កម CARTWRIGHT ត្តម យៈរទេករស ន៍
ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ោត់ជាមួយនឹងរៅប្កមេី ូររទៀត
រចាទណាមួយ

ឬរលគេជាក់លាក់ណាមួយ

ររើរទាោះរីជាប្តឹមប្តូវក៏រដាយ

ក៏េំបានសំរៅរេើជនជារ់

នកងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទខដេបានជំនំជប្មោះកនុងរ ឿងកាី

រឆចរ
ុ បននរនោះ រ៉ៅខនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខខណឌទូរៅថ្នជី វច្តរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ258។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។

117>នួន

ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនឯករាជភាេប្លរ់ប្ោន់259។ កនង
ុ

ា រចាទប្រាន់ថា ប្រេ័នត
ធ លាា កមពជា
ុ េំម្ភនេកខណៈឯករាជយរនាោះ នួន ជា បានរង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេត្តម យៈស ណា រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងា រំរេញកកឆចរសើរសួ

ក៏ដូឆជាា រេើករឡើងរៅ

កនុងរណាឹងដកតឆកតរា ៅប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឆញេីសមតែកកឆចជំនំជប្មោះសំណំរ ឿង ០០២/០២260។

118>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆចរសើរសួ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានេកចា ណា នកងសរប្មឆរដករស កនេងមកនូវអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេម្ភនេកខណៈ
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ

261

អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “ា រចាទប្រាន់ខផនកអងគរហ្តខដេពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់រៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២

258

សូមរមើេ សំរណើទីេី រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/1) ទំេ័ ២ ដេ់ ៣។

259

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០។

260

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៤ រោងរៅរេើសំរណើ រស់ នួន ជា សំរ ើរ
ឱ ណាឹងដកតឆកតរា ៅប្កម (E314/6)

កថាខណឌ ៤៣ ដេ់ ៥១ (អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរោងរៅរេើកថាខណឌជាក់លាក់ថ្នឯក
ស រប្ាយ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ កថាខណឌ ៤៣ ដេ់ ៥១ ម្ភនា រេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងេីកងឱោះឯករាជភាេ
រៅកនុង ឆនាសមពនធ រស់តលាា កមពជា
ុ )។
261

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116/1/7)។

75
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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បានឆេងាត់ា តវា៉កាី នកងរប្ាមា េកចា ណាោ៉ៅងទូេំទូលាយ រៅឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត នកង
អងគររ ជំនំជប្មោះ”

រហ្ើយ កេំរឃើញកំហ្សរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបាន

សរប្មឆរដករស េំ វច្នកឆ័យ
ិ មាងរទៀតរេើា ជំទាស់រនោះរឡើយ262។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រៅកនុងរសឆកាី

សរប្មឆសាីេីសំរណើសំឆំណាត់ា ជារនាៃន់263 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់ប្សររៅនឹងា វាយតថ្មេ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

កំណត់រហ្តខដេបានដាក់រដាយអតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា

ជាតក KASPER-ANSERMET ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០៣ នកង ០០៤ េំបានរង្ហាញជារសឆកាី

រញ្ញជក់ដំរូងនូវា រប្ជៀតខប្ជករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រឡើយ264។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញ
ថា េំម្ភនរហ្តផេប្តូវេកនកតយរេើរញ្ញាទាំងរនោះរឡើង វច្ញរឡើយ។ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន
ជា បានរេើករឡើងរខនែមនូវអំណោះអំណាងរដើមបីោប្ំ ទា ជំទាស់ រស់ខួ ន
េ ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
មកនម្ភនឯករាជភាេប្លរ់ប្ោន់ រហ្តដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ រដាោះប្សយអំណោះអំណាង
ទាំងរនោះដូឆខាងរប្ាម។

119>ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ឥទធកេេខផនកនរោបាយរៅរេើកកឆចរសើរសួ ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ត្តម យៈា អោះអាង រស់រៅប្កម Marcel LEMONDE រៅកនុងរសៀវរៅមួយសាីអំេីមខង្ហ រស់ោត់ជា
អតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតករៅ អ.វ.ត.ក.។ នួន ជា បានរោងជាេករសសរៅរេើរសៀវរៅរនាោះ
ប្តង់ឆំណឆថា “រាេ់រៅប្កមកមពជា
ុ ទាំងអស់ ឆងរប្ាយប្តូវខតរ ើត្ត
ឱ ម ដាឋភកបាេ រដាយស ខតា ភ័យខាេឆ
ឬរដាយស ខតភាេជកតសនកទធជាមួយអនកម្ភនអំណាឆ នកងថា រាជ ដាឋភកបាេកមពជា
ុ ជាអនកញាក់ខខសរៅេីរប្ាយ
រៅប្កមកមពជា
ុ ទាំងអស់រនាោះ”265។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា រសឆកាីខងេងា ណ៍ទីមួយ លឺ

262

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣២។

263

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីសំរណើសំឆំណាត់ា ជារនាៃរ់ (E189/3/1/8)។

264

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីសំរណើសំឆំណាត់ា ជារនាៃរ់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ ១៩ នកង ២២។

265

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កថាខណឌខដេរេើក

រឡើងរនាោះ េំម្ភនា រោងជាក់លាក់រៅរេើរសៀវរៅរនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា
នួន ជា សំរៅរៅរេើា រេើករឡើងរៅកនុងទំេ័ ៥១ កនុងរសៀវរៅខដេថា៖ “រៅរេេេកេណ៌នាអំេរ
ី ញ្ញាសងគម រៅប្កមបានរេើក

រឡើងថា ខាំប្ុ តូវខតប្រុងប្រយ័តនឆំរពាោះរៅប្កមកមពជា
ុ ទាំងអស់ៈ េួករល ស់រៅកនុងភាេភ័យខាេឆអនកខដេម្ភនអំណាឆ ឬអនកខដេរៅជកត
សនកទធ រ៉ៅខនារៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ រញ្ញារនោះេំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងឯករាជយរឡើយ ” (រសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ ទំេ័ ១២ ERN

76
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ររញ្ច ញមតក រស់រៅប្កមកមពជា
ុ មួយ ូរខដេមកនររញ្ច ញរ្
ម ោះ

បាននកោយរៅាន់

រៅប្កម LEMONDE កនុងរ ច្រទសាីេីា ខតងត្តំងសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតជាតក ខដេជាប្រធានសលាឧទធ
ណ៍។ រដាយស ខតម្ភនេកខណៈជាទូរៅ នកងកងឱោះនូវា រោងរៅរេើសំណំរ ឿង ០០២ រសឆកាីខងេងា ណ៍
រនោះេំម្ភនេកខណៈសមប្សរ កនុងា រង្ហាញអំេីកងឱោះឯករាជភាេ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរសឆកាីខងេងា ណ៍ទីេី

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង266 ា រេើករឡើងខដេ

រាជ ដាឋភកបាេកមពជា
ុ ជាអនកញាក់ខខសបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ នូវឆំណារ់អា មមណ៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់រៅប្កម

ថា

LEMONDE កនុងអំឡុងរេេថ្នដំណាក់ាេដំរូង រស់តលាា
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

នកងា រ ើរឱ សឆកាីប្ពាងថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង267។

េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីកងឱោះឯករាជភាេេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរឡើយ។

120>ទីេី

នួន ជា បានអោះអាងថា ត្តមា រេើករឡើង រស់ រងត សមបតាក រៅកនុងរទសម្ភាសន៍ បានរង្ហាញឱ្យ

រឃើញេីកងឱោះឯករាជភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង268។ ជាេករសស ឆរមេើយរៅនឹងសំណួ

ថារតើសកសី

សាានេេម្ភន“ា បា មាអំេីសវតែកភាេផ្លៃេ់ខួ ន
េ ” ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ រងត សមបតាកបានរឆេើយថា៖
បាទោត់...រេេខដេោត់នោ
ក យហា
៎ា ស ោត់សួ ខាំុ ោត់ថារតើប្រសកនររើជាខាន
ំុ កោយរតើ រ ឿងហ្នឹង
សវតែកភាេោត់លកតោ៉ៅងរម៉ៅឆ។ ខាំស
ុ ួ ោត់ថារហ្តអឱ?ី ខាំដ
ុ ឹងរហ្ើយ ខាំដ
ុ ឹងរប្ពាោះអី។ រន
ក ខាំឆ
ុ ង់ដឹងេី
រោរេ់ោត់ ោត់រឆេើយប្បារ់ខំថា
ាុ រលាកដឹងថាអនកដឹកនាំរៅកនុង ដាឋភកបាេអនកណារទ? បា៎ា! ខាំថា
ុ ខាដ
ំុ ឹ
ង។ អញ្ច ឹងររើខំន
ាុ ោ
ក យរៅរលមកនសម្ភេរ់ខ។
ំាុ ោត់នោ
ក យអញ្ច ង
ឹ បាទ។ ររើសកនម្ភនា ធានាេកតប្បាកដ
ថាធានាអាយ សនាកសខ រស់េួកោត់ េួកោត់នឹងរឡើងនកោយ269។

121>ា រេើករឡើង រស់ រងត សមបតាក ថា
(ភាសបារាំ ង)

រលគេខដេម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង ដាឋភកបាេកមពជា
ុ អាឆរងក

00893650) ួមទាំងា រេើករឡើងរៅកនុងទំេ័ ៣២ “ជាក់ខសាង ម្ភនអនករៅេីរប្ាយរៅប្កមកមពជា
ុ រៅកនុង ដាឋភក

បាេខដេជាអនកញាក់ខខស” (រសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ LEMONDE ERN (ភាសបារាំ ង) 00893641)។
266

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីរសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ រស់ LEMONDE (E280/2/1)។

267

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីរសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ រស់ LEMONDE (E280/2/1) កថាខណឌ ១៧។
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សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ៦។ អតែរទខដេបានដកប្សង់ លឺជាប្រតកចា ឹកមកនផេូវា ថ្ន

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រងត សមបតកា ខដេបានផាេ់រដាយរមធាវីា ពា កាី នួន ជា។
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រប្ោោះថានក់ដេ់សកសីខដេមកផាេ់សកខីកមម។ ររើរទាោះរីជាា រចាទប្រាន់រនោះម្ភនភាេប្បាកដប្រជា (រ៉ៅខនាេំ
ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទ)

ោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏េំអាឆសនមតបានថា ា លំរាមកំខហ្ងរេើសកសី ប្រសកនររើម្ភន

ប្បាកដខមន អាឆនឹងរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ឯករាជភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬសម្ភជកកណាម្ភនក់ថ្នអងគជំនំ
ជប្មោះរនោះរឡើយ។ មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត ា រចាទប្រាន់អំេីា រំភកតរំភ័យសកសី នកងា ជំទាស់អំេីកងឱោះឯករាជ
ភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺជារញ្ញាខដេេំម្ភនជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ន រឡើយ។

122>ទីរី នួន ជា បានរេើករឡើងថា “សំអាងរហ្ត រស់រៅប្កមជាតក កនុងា ោំប្ទរសឆកាីសរប្មឆមកនរាោះ
រៅ រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម”បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីកងឱោះឯករាជភាេ រស់រៅប្កមជាតក270។ ពាក់េ័នធ
រញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រញ្ញាថារតើ រហ្ង សំ ច្ន ួមទាំងសកសីដថ្ទរទៀត លរបីប្តូវបាន
រាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជាកមមវតែថ្ុ នរសឆកាីសរប្មឆមួយឆំនួនរៅកនុងដំណាក់ាេថ្ន
កកឆចរសើរសួ នកងា ជំនំជប្មោះ271។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆទាំងរនោះ រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំនំជប្មោះនីមួយៗយេ់
រឃើញថា ា រាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន មករ ើជា
ឱ សកសី េំម្ភនភាេចាំបាឆ់រនាោះរឡើយ ឆំខណកឯរៅប្កមអនា ជាតក
បានយេ់រឃើញថា រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវបានរាោះរៅ។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងឆំរណាមរនាោះបានសរប្មឆមកនរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន រដាយរហ្តថា អងគជំនំ
ជប្មោះេទ
ំ ទួេបានសរមេងភាលរប្ឆើនរេើសេរ ដូរឆនោះេំអាឆរាោះរៅសកសី ូររនោះបានរឡើយ272។

123>នួន

ជា បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនកនុងា ោំប្ទា ជំទាស់ រស់ខួ ន
េ ថា អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង លួ ខតរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម នកងបានជំទាស់រៅនឹងសំអាងរហ្ត រស់រៅប្កម
ជាតកទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត

ខដេសរប្មឆមកនរាោះរៅសកសី ូររនោះ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា រញ្ញាខដេប្តូវេកចា ណាលឺេំខមន ថារតើសកសី រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរាោះរៅ ខដ ឬោ៉ៅង
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រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៦ ដេ់ ១១១។ ា រញ្ញជក់ដំរូង រស់រលគេខដេប្តូវបានសារ់ (E236/1)

កថាខណឌ ១ ដេ់ ៣ នកង ៦។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរសឆកាជ
ី ំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ៣៧ ដេ់ ៣៩។
ដីាសរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (D314) កថាខណឌ ៧ នកង ១៦ ដេ់ ១៧។ សេដីារេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំ ងនឹងដីា
សរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (D314/1/7 D314/1/8) កថាខណឌ ១៣។ សេដីាទីេី រេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំ ងនឹងដីា
សរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (D314/2/10 D314/1/12) កថាខណឌ ៤០ ដេ់ ៤១។
272

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៦។
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ណារនាោះរទ រ៉ៅខនា ប្តូវេកចា ណារេើរញ្ញា ថារតើសំអាងរហ្ត រស់រៅប្កមជាតក“បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីកងឱោះ
ឯករាជភាេ នកងសឆ ច្តភាេ” ខដ ឬោ៉ៅងណា273។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រញ្ញាខាង
រប្ាយរនោះ េំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់អាឆសននកដាឋនបានថា ជាកងឱោះឯករាជភាេ នកងសឆ ច្តភាេរនាោះរឡើយ។
រៅប្កមជាតកទទួេសគេ់នូវភាេពាក់េ័នជា
ធ រឋមថ្នសកខីកមម រស់សកសី រហ្ង សំ ច្ន រ៉ៅខនាបានអោះអាងថា ភាេ
ពាក់េ័នរធ នោះរៅម្ភនកប្មកត រហ្ើយជារញ្ញាខដេប្តូវបានេកភាកាខវកខញក កនុងា ខខឱងរោរេ់ោនរដាយរ ៀរ
នឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។ កនុងឆំរណាមរនាោះ រៅប្កមជាតកបានទទួេសគេ់ថា សកសី រហ្ង សំ ច្ន េកតជាបាន
រេើករឡើងនូវឆំណឆខដេ នួន ជា យកមកសំអាង។ រខនែមរេើរនោះ រៅប្កមជាតកបានងេឹងខងេងរេើតថ្មេជាសាាន
េេអំេីសកខីកមម រស់សកសី រហ្ង សំ ច្ន ជាមួយនឹង“ភាេជាក់ខសាងខដេោត់បានរដករស មកនរោ េត្តមដីា
រាោះ ខដេបានរឆញរដាយសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតក រហ្ើយខដេប្តូវបានសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង េកចា ណាអំេី វច្ធានា រងខំឱ្យផាេ់សកខីកមមត្តម យៈា ដាក់ទណឌកមមប្េហ្មទណឌ”274 រដាយស ឆំណឆ
រនោះរហ្ើយ រទើររចាទជារញ្ញាដេ់សមតែភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា រង្ហគរ់ឱ្យឆូេខេួនដេ់សកសី
ត្តម យៈវច្ធានា ចារ់រងខំឆំរពាោះសកសីសាានេេខដេម្ភនអភ័យឯកសកទធកសភា275។ រហ្តរនោះរហ្ើយ រសឆកាី
សរប្មឆ រស់រៅប្កមជាតកខដេបានរ ើរឱ ឡើង អាឆម្ភនតថ្មេប្តឹមខតជា ូរភាេ ខដេម្ភនន័យថា ជាា ទទួេ
សគេ់នូវភាេទន់រខាយថ្នសកទធកអំណាឆ រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេប្តូវអនវតាឆំរពាោះសកសីមកនសហ្ា នកងជារញ្ញា
ខដេរកើតម្ភនជា មមត្តឆំរពាោះមខតលាា ប្េហ្មទណឌខដេម្ភនកប្មកតអនា ជាតក
ខដេរនោះេំខមនជារញ្ញាកងឱោះឯករាជភាេរនាោះរទ។

នកងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមនានា

រញ្ញាមួយឆំនួនខដេទាក់ទងរៅនឹងា មកនរាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ច្ន ប្តូវេកចា ណាដូឆខាងរប្ាម៖
-ថារតើបានរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ នួន ជា កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនរដាយប្រសកទធភាេ
ខដ ឬោ៉ៅងណា
-ថារតើម្ភនា រប្រើប្បាស់ វច្ ីសស្តសាខសោនកនុងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង ខដ ឬោ៉ៅងណា នកង
-ថារតើេំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ា ប្រាសេក ទធភាេដូឆ នួន ជា បានអោះអាង ខដ ឬោ៉ៅងណា

273

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៤។
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រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៦។

275

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៧។

79
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រនាោះ276 លឺជារញ្ញាខដេប្តូវរដាោះប្សយកនុងខផនករនារនាៃរ់រៅកនុងសេដីារនោះ។

124>ជាមួយោនរនោះខដ

រៅរប្ាមឆំណងរជើងទូរៅខដេថា “ឯករាជភាេ នកងភាេអនាលតក រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង” នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់រដាយបានដករឆញនូវ
សកខីកមមពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រប្ាយឆ្នំ ១៩៧៩277។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
ម្ភនកំហ្សរដាយបានដករឆញនូវសំណួ
រេេថ្នរទរចាទក៏រដាយ

ឬភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួន ររើរទាោះរីជាពាក់េ័នប្ធ េឹតកា
ា ណ៍រប្ាយអំឡុង

ក៏អាឆរង្ហាញនូវតួនាទី រស់រវៀតណាមខដេបានរ ើយ
ឱ តាកកមមរេើា ្
េ នពានខស

ឆារ់ នកងា ប្តួតប្ត្ត រស់ខួ ន
េ ថាប្តឹមប្តូវមករេើប្ររទសកមពជា
ុ
ត្តម យៈា ប្រឌកតោ៉ៅងងរងើេថាជាអំរេើ
សហាវយង់ឃនង រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ
នកងជាា ទទួេខសប្តូវ រស់រមដឹកនាំ រស់រកសរនោះ278។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆរនោះ េំម្ភនស ណាណាមួយរៅរេើរណាឹងសទកខ នកងរៅឆំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ នួន ជា រោងរៅរេើ279 បានរង្ហាញនូវមូេរហ្តខដេថា ា រដករស មកនទទួេ
យកភសាត្ត
ុ ង ឬមកនអនញ្ញាតឱ្យសួ សំណួ រេើប្រធានរទរនោះ ាេយជាឫសលេ់ថ្នកងឱោះភាេឯករាជយរនាោះរឡើយ
រប្ៅខតេីរ ើរឱ ឡើងត្តម យៈា យេ់ដឹងអំេីភាេេំជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នប្េឹតកា
ា ណ៍

ខដេរៅរប្ៅយត្តា កា រេេ

រវលា រស់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះ នកងរេើសេីរនោះរទៀត រដាយមកនរង្ហាញេីា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជាក់
លាក់ណាមួយរឡើយ។ រដាយស េំម្ភនា រេើកភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរខនែម អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។

125>ទាក់ទងរៅនឹងប្រេ័នតធ លាា កមពជា
ុ នួន ជា បាន ំេឹកថា រៅប្កមរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ

ួមទាំងរៅ

ប្កមជាតកថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានខតងត្តំង តរមេើងឋាននា ស័កកា រញ្ឈរ់មខតំខណង នកងដាក់ វច្ន័យ
រដាយឧតាមប្កុមប្រឹកាថ្នអងគរៅប្កម រហ្ើយសម្ភជកកឧតាមរួន ូរប្តូវបានខតងត្តំងរដាយអងគនីតកប្រតករតាក ួម
ទាំងសហ្ប្េោះរាជអាជាាជាតក នកងសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតជាតកថ្ន អ.វ.ត.ក. ផងខដ

280

។ នួន ជា បានកត់

សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅប្កមជាតករៅអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កំេងរនាាន់តួនាទី រស់ខួ ន
េ រេញរម្ភ៉ៅងរៅកនុង

276

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨ ដេ់ ៧៥។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៦ ដេ់ ៧៩។

278

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៧។

279

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៩ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា

(E295/6/3) កថាខណឌ ៥៧ ដេ់ ៥៩។
280

រណាឹងដកតឆកតា រស់ នួន ជា ប្រឆ្ំងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ ៤៣។

80
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្រេ័នត
ធ លាា ជាតក281។ នួន ជា ក៏បានឆងអេ
ុ រង្ហាញផងខដ ថា រៅប្កមរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ
ទទួេបាន
ប្បាក់ររៀវតសទារ នកងេំម្ភនសវតែកភាេកនុងមខតំខណង នកង ម្ភនា រចាទប្រាន់ថា ម្ភនា ីករាេដាេថ្នអំេី
េក េួយ282។

126>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ទំនាក់ទំនង វាងប្រេ័នត
ធ លាា នកងសែរ័នដថ្ទរទៀត

រស់ ដឋ រៅខតម្ភនទំនាស់ នកងម្ភនភាេត្តនតឹងនឹងោន ដូឆជារៅកនុងប្ររទសប្រាន់េទធកប្រជា កររតយយរជឿន
រេឿន ខដេប្បាថានឆង់បានោ៉ៅងខាេង
ំ នូវសាង់ដា នីតក ដឋខពស់រំផត ដូឆជា រៅសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកង ដឋសម្ភជកក
នានាថ្នប្កុមប្រឹកាអឺ ៉រខដ
ប្កម

283

។ រញ្ញាប្រ

មថ្ន ឆនាសមព័នធ ួមម្ភន ររៀរថ្នា រប្ជើសរ ីស នកងខតងត្តំងរៅ

រដើមបីរារាំងកឱ្
ំ យម្ភនអតេយភាេកនុងឆំរណាមសែរ័ន ដឋ

នកងា ងេឹងខងេងនូវសវតែកភាេមខតំខណង រស់

រៅប្កម រដាយរ ៀរជាមួយនឹងា េប្ងឹងប្រសកទធភាេ នកង វច្ន័យ េំខមនជាក ណីេករសសឆំរពាោះខតប្ររទសកមពុ
ជារនាោះរឡើយ រហ្ើយក៏ជាា សមប្សរកនុងា នកោយថា េំទាន់ម្ភនប្រេ័នដ
ធ ៏េអឥតរខាចោះណាមួយ ប្តូវបានអន
វតារនាោះរឡើយ។ រដាយស ា ខកទប្មង់ប្រេ័នត
ធ លាា កនុងទកសរៅរដើមបីេប្ងឹងសឱ័យភាេ នកងឯករាជភាេ284
រៅខតផាេ់ស ៈសំខាន់ រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ ត្តមា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេរដករស នូវភាេប្សរ
ឆារ់ថ្នា ជំនំជប្មោះរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រដាយប្ោន់ខតខផអករេើភាេមកនប្សរោនជាអ ូរីយ វាងទប្មង់ថ្ន
សែរ័នរៅកនុងប្រេ័នត
ធ លាា កមពជា
ុ
ជាមួយនឹងរទដាឋនអនា ជាតក ជាា េំសមប្សររទ។ ា រេើកអំណោះ
អំណាងខរររនោះ ជារោេា ណ៍អាឆនឹងរចាទជារញ្ញាឆំរពាោះមូេរហ្តរៅេីរប្ាយតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមឆប្មុោះ
នានា ខដេរនោះលឺជាា សននកដាឋនមួយេំអាឆទទួេយកបានសប្ម្ភរ់សែរ័ន ខដេប្រតករតាករប្ាមា ឧរតែមោ
ា ប្ំ ទ
េីអងគា សហ្ប្រជាជាតក។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រញ្ញា ឆនាសមព័នខធ ដេអាឆរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ភាេប្តឹមប្តូវ ប្បាកដជា
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីជាក់លាក់ ខដេអាឆរ ើា
ឱ វាយតថ្មេបានថា កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរនោះ
ទំនងជាម្ភនា ខសាងឱ្យរឃើញេកតប្បាកដ នកងសមរហ្តផេនូវភាេេរមអៀងណាមួយរនាោះ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

281

រណាឹងដកតឆកតា រស់ នួន ជា ប្រឆ្ំងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ ៤៣។

282

រណាឹងដកតឆកតា រស់ នួន ជា ប្រឆ្ំងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ ៤៤។

283

សូមរមើេ មតករោរេ់រេខ ១០ (ឆ្នំ ២០១៥) សាីេីជំហ្ ថ្ន រស់តលាា (CCJE) កថាខណឌ ២។ មកតរោរេ់រេខ ១០

(២០០៧) សាីេីប្កុមប្រឹកាសប្ម្ភរ់តលាា រដើមបីរសវាសងគម (CCJE)។
284

សមពនក
ធ មពជា
ុ សប្ម្ភរ់រេើកកមពស់ នកងា ពា សកទធកមនសស “កំខណទប្មង់ប្រេ័នត
ធ លាា នកងឆារ់កនុងកមពជា
ុ ” ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៦

ទំេ័ ២ រលហ្ទំេ័ ៖ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/79LICADHOLegalJudicialReformPaper06.pdf។
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រញ្ញារនោះ ររើរទាោះរីជាអាឆជំទាស់បានថា សម្ភសភាេថ្នឧតាមប្កុមប្រឹកាអងគរៅប្កមកមពជា
ុ
េំបានរំរេញ
ត្តមនកោម រស់ប្កុមប្រឹកាអឺ ៉រោ៉ៅងណាក៏រដាយ285 ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
ក៏រញ្ញារនោះ េំខមនជាា ខសាងឱ្យរឃើញេកតប្បាកដនូវភាេេរមអៀងេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។
ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខសេីសេប្កម រស់តលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស
(ECtHR) កនុងរ ឿងកាី Volkov ទេ់នឹង ប្ររទសអ៊ាយខប្កន286 ខដេ នួន ជា រោងរៅរេើរនាោះ ប្តង់ថា រៅ អ.
វ.ត.ក. សម្ភជកកថ្នអងគនីតកប្រតករតាក េំបានឆូេ ួមកនុងា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននរនោះរទ នកងេំម្ភនា រចាទ
ប្រាន់រេើករឡើងថា ម្ភនរៅប្កមជាតកណាមួយរៅកនុងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាម
កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីដាក់ វច្ន័យរដាយឧតាមប្កុមប្រឹកាថ្នអងគរៅប្កមរឡើយ។ ដូរឆនោះ ា រចាទប្រាន់ខដេថា
មខង្ហ រស់រៅប្កមរៅ អ.វ.ត.ក. សែកតរប្ាមឥទធកេេថ្នអងគនីតកប្រតករតាកត្តម យៈឧតាមប្កុមប្រឹការនោះ លឺេំ
ម្ភនភាេជាក់ខសាង នកង ឹងម្ភំ រឡើយ។ រេើសេីរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងខដេថា បានរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់
ដេ់អនាលតក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដាយស សហ្ប្េោះរាជអាជាាជាតក ជាសម្ភជកកថ្នឧតាមប្កុមប្រឹកា
រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា កំណត់ប្ត្តរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ នកង ០០២ បានរង្ហាញ
ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនា សៃក់រសៃើ កនុងា សរប្មឆរេើរញ្ញាសតានម័តជារប្ឆើន ខដេប្រឆ្ំងនឹង
ជំហ្ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

នកងរឃើញថាេំម្ភនា ភកតភ័យរដាយស ខតតួនាទី រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ជាតក រៅខាងរប្ៅ អ.វ.ត.ក. រឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា អោះអាងរេើរញ្ញាប្បាក់ររៀវតសេំប្លរ់ប្ោន់ នកងអំរេើ
េក េួយរដាយោមនា រង្ហាញនូវភាេេកតជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេឆងអេ
ុ រង្ហាញថា រៅ អ.វ.ត.
ក. ា ធានាមួយឆំនួនប្តូវបានផាេ់រៅឱ្យប្លរ់ខផនកទាំងអស់ ដូឆជាប្បាក់ររៀវតសប្លរ់ប្ោន់ ា ទរ់សកត់អំរេើ
េក េួយ ខដេអាឆរារាំងរៅប្កមថ្ន អ.វ.ត.ក. េីរញ្ញាទាំងរនាោះបាន។ ឆំរពាោះរញ្ញាដថ្ទរទៀត ខដេទាំង
រៅប្កមអនា ជាតក នកងរៅប្កមជាតកប្តូវប្រ

មម្ភនដូឆជា៖ ា កប្មកត យៈរេេាន់មខតំខណង ងវច្ាខផអក

ទាំងប្សុងរៅរេើប្ររទសផាេ់ជំនួយ នកងសម្ភព មករេើា រំរេញា ង្ហ ត្តមអាណតាក។ ទាំងអស់រនោះ ប្តូវបាន
េកភាកាោ៉ៅងផសផេរៅកនុងយតាកសស្តសាអនា ជាតក287នកងកនុងឯកស រស់អក
ន សកកាប្សវប្ជាវ។ អងគជំនំជប្មោះ
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អនសសន៍ CM/Rec (ឆ្នំ ២០១០) សាីេីរៅប្កម៖ ឯករាជភាេ ប្រសកទធភាេ នកងា ទទួេខសប្តូវ។ មតករោរេ់រេខ ១ សាេ
ី ី

រទដាឋនពាក់េ័នន
ធ ឹងឯករាជភាេ រស់តលាា (CCJE)។
286

សេប្កមរ ឿងកាី Volkov ទេ់នឹងប្ររទសអ៊ាយខប្កន (ECtHR)។
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រសឆកាីសរប្មឆរេើអញ្ាប្តកមម(ឯករាជភាេ រស់តលាា ) (SCSL) កថាខណឌ ៣៧ ដេ់ ៣៨។
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តលាា កំេូេយេ់ឆាស់ថា រណាឹងសទកខរនោះេំបានរចាទប្រាន់ថា អ.វ.ត.ក. ជារោេា ណ៍ ម្ភនកំហ្ស
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនាោះរឡើយ។

127>រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ផងខដ ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនលំនកតេរមអៀងឆំរពាោះ ូរោត់។

រៅកនុងា ោំប្ទនូវា រចាទប្រាន់រនោះ រខៀវ សំផន បានរេើកនូវទឡហីក ណ៍មួយឆំនួន ខដេអងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ រដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។

128>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតានីតក វច្ ី“សាង់ដា េី ” ខដេេរមអៀង

រៅ កសហ្ប្េោះរាជអាជាា រដាយរ ើឱ្
ឱ យខូឆប្ររោជន៍ដេ់ភាលីា ពា កាី288។

កនុងា ោំប្ទនូវអំណោះអំណាង

រស់ខួ ន
េ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទំនងជាបានរំភកតរំភ័យសកសី រស់ភាលី
ា ពា កាី ខតខរ ជាា ពា សកសីខដេផាេ់សកខីកមមប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទរៅវច្ញ289។ ជាេករសស រខៀវ សំ
ផន បានសំរៅដេ់ា រេើករឡើង រស់រៅប្កម LAVERGNE រៅកនុងរេេសួ សំណួ សកសី នកងសំណួ
រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងបានរង្ហាញេីភាេផៃយ
ុ ោន វាងា រេើករឡើងទាំងរនាោះ នកងា សួ សំណួ ជាមួយ
ា ប្រប្េឹតា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះសកសី ភី ភួន290។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកនកតយ
រឡើង វច្ញរេើទំេ័ នីមួយៗថ្នប្រតកចា ឹកខដេបានរោងរដាយ រខៀវ សំផន នកងរដាយស ោមនា រេើកភសាត្ត
ុ ង
ោំប្ទឆាស់លាស់ណាមួយ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំអាឆកំណត់អំេីេកខណៈេំសមប្សរ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង ឬ រស់រៅប្កមណាម្ភនក់ថ្នអងគជំនំជប្មោះរនោះខដេបានប្រប្េឹតដា
ា ក់សកសីទាង
ំ រនោះរឡើយ។ ររើ
រទាោះជា រខៀវ សំផន រៅខតរេើករឡើងថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយបានាត់រនែយរេេ
រវលា រស់ខួ ន
េ កនុងា សួ សកសី ភី ភួន ក៏រដាយ291 ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រមធាវី
ា ពា កាី

រខៀវ

សំផន

បានរញ្ច រ់ា សួ សំណួ រស់ខួ ន
េ រេញរេញរៅត្តមរេេរវលាខដេបានផាេ់
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤១។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា សកសីរ្
ម ោះ ភី ភួន ឬ ៉

ចាម តន រៅ “ វីជាម”។ សូមរមើេប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ (ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/96.1 ទំេ័ ៤៣។
291

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ១០៥។

83
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឱ្យរនាោះ292។ ជាស រមក ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឆាស់លាស់ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សណាមួយខដេម្ភនភាេេរមអៀងឆំរពាោះ ូរោត់រឡើយ។

129>រខៀវ

សំផន បានរេើករខនែមរទៀតថា ា ប្រប្េឹតេ
ា ំរសមើោន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបាន

រង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈា រដាោះប្សយរេើសំរណើ សឱ្
ំ យទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាឯកស រញ្ចូ េរៅកនុងសំណំ
រ ឿង293។ រខៀវ សំផន ដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសរប្មឆរេើសំរណើសឱ្
ំ យ
ទទួេយកអតែរទាខសតជាភសាត្ត
ុ ង

រោងត្តមអតែរទាខសតរនោះ

សកសីខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរៅ

ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រប្ាយមកបានរដករស ឆរមេើយ រស់ខួ ន
េ វច្ញ294។ ា ខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានសរប្មឆរេើសំរណើសំ រស់រមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន ររើរទាោះរីជា ម្ភនា ំឭកេីរមធាវី
ា ពា កាីក៏រដាយ រហ្ើយខដេអាឆចាត់ទកថាម្ភនកំហ្សរនាោះ295 ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំអាឆយេ់
ប្សរត្តមា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដ រដាយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមរេើ
ា រដករស សំរណើសរំ នោះបានរទ រទើររប្ជើសរ ីសេំរអើរេើរេើសំរណើសំរនោះ។ រដាយេកចា ណារឃើញអំេីភាេ
រប្ឆើនសនធឹកសនាធរ់ថ្នឯកស ខដេភាលីបានរសនើសំឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង នកងជាក់ខសាង ជាញឹកញារ់ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

ខតងខតផ្លអកា សរប្មឆ រស់ខួ ន
េ ហ្ូតដេ់រេេអងគជំនំជប្មោះម្ភនឱ្ាសេកភាកាសរប្មឆ

រនាោះ ដូរឆនោះអាឆម្ភនកងឱោះា សរប្មឆខដេប្ោន់ខតជាា រមើេ ំេងរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំខមនជារញ្ញាមកនសមរហ្ត
សមផេរនាោះរឡើយ។

130>រខៀវ

សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ភាេេរមអៀង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានខសាងឱ្យ

រឃើញត្តម យៈា ខដេអងគជំនំជប្មោះ បានទទួេយកសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេសំឱ្យរញ្ចូ េរៅកនុង
សំណំរ ឿងនូវប្រតកចា ឹកថ្នបាឋកថា រស់សកសីជំនាញ Philip SHORT រ៉ៅខនា បានរដករស សំរណើ រស់ នួន
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ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័ ៤៥ (រមធាវីា ពា កាី

រខៀវ សំផន បានរញ្ញជក់ថា ខេួនេំម្ភនសំណួ រនាសួ សកសី ៉ចាម តន រទៀតរទ)។
293
294

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២ រោងរៅរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន សំឱ្យទទួេយកឯកស ងមី

(E220)(ភាសខខម នកងបារាំង)។
295

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/207.1 ទំេ័ ៦៦ (រមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន បានរញ្ញជក់ថា

អងគជំនំជប្មោះេំបានសរប្មឆរេើសំរណើសំ រស់ រខៀវ សំផន ឱ្យទទួេយកអតែរទាខសតរ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង)។
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ជា

ខដេសំឱ្យទទួេយកអតែរទាខសតពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច្ ស
ី ស្តសាកនុងា ត្តក់ខតងរសៀវរៅ រស់

Philip

SHORT រៅវច្ញ296។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរទៀតថា រហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆ
រដករស សំរណើ រស់ោត់ ជាេករសសប្តង់ឆំណឆ ា សកសួ សកសីជំនាញ រៅកនុងតលាា ទាក់ទងសំណួ
ទាំងរនាោះ ក៏ប្តូវខតអនវតាឱ្យដូឆោនឆំរពាោះសំរណើសំ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាផងខដ
ស ពាក់េ័នធ

នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង298

297

។ រនាៃរ់េីេកនកតយរេើឯក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណា

រឃើញថា រសឆកាីសរប្មឆរដករស រនោះ ម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់។ ឯកស ខដេ នួន ជា រសនើសំឱ្យទទួេយក លឺ
ជារសឆកាីដកប្សង់ខេីមួយរឆញេីអតែរទាខសតខដេេកភាការេើរសៀវរៅ រស់ Philip SHORT សាីេី រ៉ៅេ
េត រ៉ៅរណា
ណ ោះ299។ ដូឆោនរៅនឹងា េកេណ៌នារដាយមកនផ្លៃេ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច្ ស
ី ស្តសាថ្នា ត្តក់ខតងរនោះ ខដេ
ជាា េកតជា រញ្ញាមួយចាំចាឆ់ប្តូវខតម្ភនា រដញរដាេកនុងអំឡុងរេេថ្នា សួ សកសី។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ឯក
ស ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើសឱ្
ំ យទទួេយក

លឺជាខខសអាត់សំរឡងដ៏ខវងមួយថ្នបាឋកថាផ្លៃេ់ រស់

Philip SHORT300។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដាោះប្សយរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេ
អាឆរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នឯកស មួយឆំនួន ខដេប្តូវបានរសនើសំឱ្យទទួេយក ខដេឯកស ទាំងរនោះ ទំនងជាប្តូវ
បានរ ៀរឆំរដាយប្កុមរមធាវីា ពា កាី នួន ជា301។ រនាៃរ់េីេកនកតយរេើឯកស ខដេរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ឯកស រនោះ ទំនងជាសែកតរៅកនុងប្ររភទឯកស ខដេបានផាេ់នូវ
យតាកកមមរខនែមរទៀតសប្ម្ភរ់ា រដករស រចាេ ររើរ ៀររៅនឹងឯកស ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើរឡើង
រនាោះ។

131>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កងឱោះអនាលតក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានរង្ហាញ

296

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២។
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ឆរមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វច្ធាន ៨៧ (៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E260)។

299

Philip Short៖ ប្េឹតករ
ា ័ប្ត Asian Wall Street (E226.1)។

300

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

ទាក់ទងរៅនឹង វច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E230) កថាខណឌ ២ ដេ់ ៣។
301

ឆរមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វច្ធាន ៨៧ (៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E260) កថាខណឌ ៨។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ឱ្យរឃើញត្តម យៈា មកនយកឆកតទ
ា កដាក់ជាប្រេ័នរធ េើភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ 302 ា រំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង
កមមផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ រខៀវ សំផន ផងខដ

ួមទាំងសកខី

រដើមបីរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនប្រឆ្ំងនឹងោត់303 នកងអនវតាេំប្តឹមប្តូវរៅ

ត្តមរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ304។ រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផង
ខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានយេ់រឃើញហ្ួសេី វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១305។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ម្ភនេកខណៈមកនសីជរប្

នកងេំ

ម្ភនមូេដាឋនោំប្ទ ថារតើកំហ្សរនាោះ ប្រសកនររើម្ភន បានរង្ហាញឱ្យរឃើញនូវភាេេរមអៀងោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ
306

ខដេេំខមនជាកំហ្សអងគឆារ់ ឬអងគរហ្ត។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរប្មឆេំ

េកចា ណារេើអំណោះអំណាងរនោះរនារទៀតរឡើយ។
៤.ខ.២.សកទធទ
ក ទួេបានា ា ពា ការី ដាយប្រសកទធភាេ

132>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនរដើមបីោប្ំ ទា អោះអាង រស់ខួនេ ខដេថា សកទធក
រស់េួកោត់កនុងា ទទួេបានា ា ពា កាីរដាយប្រសកទធភាេ ប្តូវបាន ំរលាភរំពាន។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេនឹងរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងរនោះត្តមេំដារ់េំរដាយ។
៤.ខ.២.ក.ា សរប្មឆមកនរាោះរៅសកសី

133>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា សកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ា ពា កាីរដាយប្រសកទធភាេប្តូវបាន

ំរលាភរំពាន េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរាោះរៅសកសីមួយឆំនន
ួ 307។ សកសីទាង
ំ រនោះ ម្ភនដូឆជា
រហ្ង សំ ច្ន308 អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន309 នកង Robert LEMKIN310 ួមទាំងសកសីខដេនឹងប្តូវផាេ់សកខក
ី មមរេើសែន

302

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣។

303

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៤ ដេ់ ៤៥។

304

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦។

305

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៧។

306

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១។

307

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨០ ដេ់ ៨១។

308

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨១។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨២។
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ភាេរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅមនរេេជរមេៀស កនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥311 នកងសកសីខដេសកខីកមម រស់ខួ ន
េ
អាឆជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងអនក ដឋា នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

ខដ

ឬោ៉ៅងណា312។

មនរេេរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើទឡហីក ណ៍រនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេម្ភន

រំណងរង្ហាញថា រដាយឥតមនៃកេសងស័យ សកទធករសនស
ើ ំឱ្យរាោះរៅសកសីខដេសែកតកនុងឆំរណាមសកទធកទទួេបាន
មរ ាបាយា ពា ខេួន លឺជាសម្ភសភាលចាំបាឆ់ថ្នសកទធកទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយយតាក ម៌។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាក៏រដាយ សកទធករនោះេំខមនជាសកទធកដាឆ់ខាតរនាោះរទ។ ប្សរត្តម ររនីតក វច្ ី រស់ អ.វ.ត.ក. អាប្ស័យរៅរេើ
អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងខដេជាអនកសរប្មឆរេើសំរណើសំឱ្យសារ់សកខីកមមរនោះ។ រសឆកាីសរប្មឆរនោះជាឆមបង
ប្សររៅត្តមប្ររោលឆងរប្ាយថ្នវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេបានកំណត់េីមូេដាឋនសំអាងកនុងា
រដករស សំរណើសឱ្
ំ យសារ់សកខីកមម។ រសឆកាីសរប្មឆរនោះ លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកមួយថ្នឆនាៃនសកទធខក ដេអងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ ប្តូវទទួេយកជាបានា នូវា យេ់ដឹងឆាស់លាស់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី
រ ឿងកាីរដាយស អងគជំនំជប្មោះជាអនកប្លរ់ប្លងផ្លៃេ់រេើភសាត្ត
ុ ង រដាយខផអកត្តមរទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ
ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ313។
៤.ខ.២.ក.១.សកសី រហ្ង សំ ន
ច្

134>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរំពានសកទធក រស់ នួន ជា

កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនរដាយប្រសកទធភាេ េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះេំបានរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន រនាោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា រញ្ញាថារតើសកសី ូររនោះលរបីប្តូវរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណា
លឺបានរកើតរឡើងជារប្ឆើនរេើករប្ឆើនសមករហ្ើយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ។
ី

135>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរសើរសួ កនុងសំណំរ ឿង ០០២ ាេេីថ្ងៃទី ២៤ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ រមធាវី
ា ពា កាី

នួន

ជា

បានដាក់សំរណើសំរំរេញកកឆចរសើរសួ ឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត

310

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៣។

311

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៤។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៥។

313

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧។

ខដេកនុង
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ឆំរណាមរនាោះបានរសនើសំឱ្យសារ់ឆរមេើយ រហ្ង សំ ច្ន ទាក់ទងរៅនឹងប្រធានរទមួយឆំនួន314។ រៅថ្ងៃទី ២៥
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតក Marcel LEMONDE បានរឆញដីារាោះរៅសកសី
រហ្ង សំ ច្ន315 រ៉ៅខនា សកសី រហ្ង សំ ច្ន េំបានអនវតាត្តមដីារាោះរនោះរទ។ រៅកនុងេកខកតកំណត់សម្ភគេ់
(Note of International co-investigating Judge) ឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១០ រស់សហ្រៅប្កម
រសើរអរងកតអនា ជាតកបានរញ្ញជក់ថា “ដូរឆនោះរយើងរមើេរឃើញោ៉ៅងឆាស់ថា រលគេទាំងរនាោះ ួមម្ភន រហ្ង សំ ច្
ន ផងខដ បានរដករស កនុងា មកផាេ់សកខីកមម”316។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើរលអាឆរងខំជនទាំងរនាោះ ម
ួ
ម្ភន រហ្ង សំ ច្ន ឱ្យឆូេមករង្ហាញខេួនរដាយរប្រើប្បាស់អាជាា
ប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតក

សធា ណៈបាន ខដ ឬរទ រនាោះ សហ្រៅ

បានកត់សម្ភគេ់រេើរញ្ញាសមល
ុ សមញថ្នអភ័យឯកសកទធកតំណាងរាស្តសាម្ភនសាានេេ

ខដេរលគេទាំងរនាោះអាឆប្ជករានបាន

ួមទាំង“ា េំបាកជាក់ខសាង” ខដេ“កនុងក ណីខរររនោះ អាឆនឹង

េនា រេេរដាយឥតសមប្សរដេ់ា រកទកកឆចរសើរសួ ខដេផៃយ
ុ រៅនឹងភាេចាំបាឆ់កនុងា េរនេឿនកកឆចដំរណើ
ា នីតក វច្ ”ី 317។ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានសននកដាឋនថា “រយើងលួ ទកេទធភាេជូនអងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
[…] កនុងា រប្រើប្បាស់នូវ វច្ធានា ចារ់រងខំនានា ត្តម យៈសកទធកអំណាឆថ្នា រឆញរសឆកាីសរប្មឆកនុងនាមជា
សែរ័នជំនំជប្មោះកាី”318។

136>រៅកនុងដីាសរប្មឆរេើសំរណើសំឱ្យរាោះរៅសកសី

(D314)

រនាោះបានជូនដំណឹងដេ់ភាលីអំេីា ខខឱងរោរេ់ោន រស់េួករល

សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតកនុងឆំរណាម

“រេើរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងា រដាោះប្សយរេើ

សំរណើសំរាោះរៅ នកងសកសួ […] រហ្ង សំ ច្ន […] អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន […]” នកងប្រាសថា “ឆំរពាោះសហ្

រៅប្កមរសើរអរងកតជាតក សំរណើទាង
ំ រនោះប្តូវរដករស រចាេ” នកង“ឆំរពាោះសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតក
ររើរទាោះរីជាសំរណើរនោះប្តូវបានទទួេយកជារោេា ណ៍ក៏រដាយ

ក៏មកនអាឆរំរេញបានដូឆម្ភនរញ្ញជក់អំេី

រហ្តផេរៅកនុងេកខកតកំណត់សម្ភគេ់រដាយខឡក ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង (E301)”319។ ទាក់ទងរៅនឹង

314

សំរណើទីដរ់ រស់ នួន ជា សំរំរេញកកឆចរសើរសួ (D136)។

315

ដីារាោះសកសី រហ្ង សំ ច្ន (D136/3/1)។

316

េកខកតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។

317

េកខកតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។

318

េកខកតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។

319

ដីាសរប្មឆរេើសំរណើសំឱ្យរាោះរៅសកសី (D314) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ១៨។
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េកខកតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត

ខដេបានសរប្មឆទកេទធភាេឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរដាោះប្សយរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ វច្ធានា ចារ់រងខំនានាកនុងឆំរណាមរនាោះសកសី រហ្ង សំ ច្ន
រនាោះ អងគររ ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញរៅកនុងា សរប្មឆរេើរណាឹងឧទធ ណ៍ រស់ នួន ជា នកង រអៀង ស ី ថា
រសឆកាីសននកដាឋនខរររនោះបានរ ើរឱ ឡើងរដាយប្តឹមប្តូវ ក៏រ៉ៅខនា អងគររ ជំនំជប្មោះ បានផាេ់សំអាងរហ្តផ្លៃេ់ខួ ន
េ
ជំនួសឱ្យសំអាងរហ្ត រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតក320។ ជាា កត់សម្ភគេ់ អងគររ ជំនំជប្មោះបាន
យេ់រឃើញថា ជាា “េំអាឆទទួេយកបាន”ឆំរពាោះរោេជំហ្ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតកខដេ
ថា “រលគេខដេប្តូវបានរាោះ ួមទាំង [រហ្ង សំ ច្ន] ផងរនាោះ បានរដរក ស មកនឆូេ ួមផាេ់សកខីកមម”321។

137>រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ីរនារនាៃរ់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានរេើកសំរណើ

មាងរហ្ើយមាងរទៀតកនុងឆំរណាមរនាោះថា រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវបានរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង322។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ង សំ ច្ន លរបីផេ
ា ់សកខីកមមមកនប្តឹមខតរេើប្េឹតកា
ា ណ៍
ខដេជាប្រធានរទថ្នរទរចាទប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងទាក់ទងរៅនឹងអតាឆ ច្ត រស់ោត់
ខដេជារញ្ញាជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រាសរទាស ប្រសកនររើម្ភនា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរនាោះ323។

138>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមមរៅ

កនុងរសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312)។ រៅប្កម នកេ ណន ោ៉ៅ សខន នកង យូ ឧតារា (“មតកភាល
រប្ឆើន”) បានយេ់រឃើញថា រហ្ង សំ ច្ន េំលួ លរបីរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមមឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះរឡើយ324។
មតកភាលរប្ឆើនបានរ ើា
ឱ កត់សម្ភគេ់ថា “ដីារាោះ លឺជាដីារង្ហគរ់ដេ់រលគេណាម្ភនក់ឱ្យឆូេរង្ហាញខេួនរៅ
ឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. កនុងក ណីខដេមកនបានអនវតាត្តមដីារនោះរទ រនាោះអាឆនឹងនាំឱ្យម្ភនា ដាក់ទណឌកមម
ខផនកប្េហ្មទណឌ”325។ រដាយបាន ំឭកេីប្រវតាកនីតក វច្ ីទាក់ទងរៅនឹងសំរណើសំឱ្យ រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម

320

សេដីារេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងដីាសរប្មឆរេើសំរណើសំឱ្យរាោះរៅសកសី (D314/1/8 D314/2/7)។

321

សេដីារេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងដីាសរប្មឆរេើសំរណើសំឱ្យរាោះរៅសកសី (D314/1/8 D314/2/7) កថាខណឌ ៦៨។

322

សូមរមើេ សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំឱ្យរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1/1) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ៧ (រ ៀររារ់

សំរណើរផសងៗរទៀតខដេរសនើសំឱ្យរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន ខដេ នួន ជា បានរសនើសំរៅមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង)។
323

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំឱ្យរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1)។

324

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៧ ដេ់ ១០៣។

325

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៩។
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រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរសើរសួ រនាោះ មតកភាលរប្ឆើនបានកត់សម្ភគេ់ថា រហ្ង សំ ន
ច្ “បានរដករស មកនមកផា
េ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.”326 នកងថា “រញ្ញារចាទរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ លឺមន
ក
ប្តឹមខតេកចា ណារេើរញ្ញា ថារតើលួ ឬមកនលួ រឆញដីារាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងប្តូវេកចា ណាផងខដ ថារតើ
លួ ឬមកនលួ រប្រើប្បាស់ វច្ធានា ចារ់រងខំ ខដ ឬោ៉ៅងណា”327។ មតកភាលរប្ឆើនបាន ំឭកា យេ់រឃើញ រស់
អងគររ ជំនំជប្មោះខដេថា “េទធភាេថ្នា ដកអភ័យឯកសកទធកតំណាងរាស្តសាអាឆម្ភនា េនា រេេយូ

ទប្ម្ភំ

ដេ់រេេ រហ្ង សំ ច្ន អាឆមកផាេ់សកខីកមមរៅកនុងដំណាក់ាេរសើរអរងកត”328។

139>ទាក់ទងរៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដេរល ំេឹងទករនាោះ

មតកភាលរប្ឆើនបាន

ំឭកនូវប្រធានរទទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ខដេបានរសនើសំរនោះ329 នកងបានេនយេ់ថា ត្តមា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ
ប្រធានរទរនោះប្តូវបានរដាោះប្សយ ួឆរាេ់រហ្ើយរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីប្រវតាកនីតក វច្ ី

ឬរដាយស េំម្ភន

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជំនំជប្មោះ (ដូឆជា ា រប្ជៀតខប្ជកខាងនរោបាយ នកងតួនាទី រស់រវៀតណាម) រហ្ើយ
សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ន
ច្ សាីេីប្រធានរទដថ្ទរទៀត“ម្ភនភាេប្ឆំខដេ” ឬ“េំខមនជារ ឿងងមី”( ឆនាសមព័នធ
រោធា នកងា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ)330។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមខដេអាឆជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆច
ប្រជំកនុងទីប្កុងភនំរេញាេេីថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ មតកភាលរប្ឆើនបាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសារ់ភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ដូរឆនោះ ម្ភនន័យថា “ភសាត្ត
ុ ងរខនែមណាមួយរនាោះអាឆ
នឹងម្ភនេកខណៈប្ឆំខដេ” នកងថា នួន ជា ទំនងជាេាោមរញ្ចុោះរញ្ចូ េអងគជំនំជប្មោះត្តម យៈា រញ្ញជក់ថា
នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយកម្ភចត់ េំខមនពាកយករមៃឆ រៅរេេេកេណ៌នាអំេីរោេនរោបាយ រ.ក.ក. ឆំរពាោះ
ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ331។ មតកភាលរប្ឆើនម្ភនមនៃកេសងស័យទាក់ទងរៅនឹងភាេ
ជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នរញ្ញារនោះ រដាយបានកត់សម្ភគេ់រេើសកខីកមម រស់សកសីជំនាញ Stephen HEDER អំេីអតែ
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ន័យថ្នពាកយកម្ភចត់ ខដេរមធាវីេំបានតវា៉រៅរេេរនាោះរឡើយ332។ ខផអកត្តមទកដភា
ឋ េម្ភនកប្មកតថ្នរ ឿងកាីខដេ
អាឆជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន រនាោះ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ មតកភាលរប្ឆើនបាន
សននកដាឋនថា េំបានរប្តៀមេកខណៈរឆញដីារាោះរឡើយ333។ ទាក់ទងរៅនឹងសកទធក រស់ នួន ជា កនុងា សំឱ្យ
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
កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Ben KIERNAN ជាមួយ រហ្ង សំ ច្ន ខដេប្តូវបានទទួេយកជាភសាុ
ត្តងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បាន“រង្ហាញលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន”ថា រហ្ង សំ ច្ន េកតជាបានផាេ់
ឆរមេើយខដេ នួន ជា ម្ភនរំណងយកមកសំអាង នកងថា “ា រាោះរៅសកសីរនោះមករញ្ញជក់ខេឹមស ថ្នកកឆច
សម្ភាសន៍រនាោះ

ក៏េំអាឆរង្ហាញឱ្យរឃើញេីនតែកភាេថ្នរោេនរោបាយករមៃឆអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម រនាោះខដ ។ រញ្ញារនោះលរបីប្តូវបានងេឹងខងេងរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ”335។

140>ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើសំរាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ច្ន មករ ើជា
ឱ “សកសីអតាឆ ច្ត” មតកភាលរប្ឆើនកត់

សម្ភគេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងអំេីអតាឆ ច្តេអ រស់ជនជារ់រចាទមនប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទ
ប្រាន់រនោះេំជារ់ពាក់េ័ន336
ធ រឡើយ។ មតកភាលរប្ឆើនេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា
ទំនាក់ទំនងា ង្ហ រស់ោត់ជាមួយ រហ្ង សំ ច្ន បានរនា ហ្ូតដេ់អំឡុងរេេខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទ
រចាទរនាោះរទ337។ មតកភាលរប្ឆើនបានរង្ហាញកាីបា មាថា នួន ជា រេើកសំរណើសំរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន រនោះ “កនង
ុ
រោេរំណងេាោមរងកឱ្យម្ភនភាេឆប្មូងឆប្ម្ភស” នកងថា រនោះ លឺជា“យទធសស្តសាមករេើា ជំនំជប្មោះ”338។
មតកភាលរប្ឆើនបានកត់សម្ភគេ់ថា េទធភាេខដេអាឆរ ើរឱ ៅបានកនុងា រដាោះប្សយ“រញ្ញាជារ់ពាក់េ័នរធ នោះ […]
លឺប្តឹមខតា ផាេ់ទមៃន់ជាភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆដេ់សកខីកមម”រនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាបានសននកដាឋនថា សំរណើសំឱ្យរាោះ
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រៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរដករស រចាេ រដាយស ត្តមា យេ់រឃើញ រស់ខួ េន ទំនងជាថា ា
ទទួេយកសំរណើរនោះនឹងអាឆអូសរនាេយរេេរវលាថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី នកងថា សំរណើរនោះ លឺរ ើរឱ ឡើងកនុង
រហ្តផេយទធសស្តសា339។

141>រៅប្កម

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

ជាមួយនឹងរសឆកាីសននកដាឋន រស់មតកភាលរប្ឆើនប្តង់ ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរាោះរៅ ខដ ឬោ៉ៅងណា340។
មតកភាលតកឆបាន ំឭកថា ដូឆេេ ដឋទូរៅខដ រហ្ង សំ ច្ន ម្ភនាតេឱកកឆចជួយដេ់តលាា កនុងា ខសឱង កា
េកត រដាយបានកត់សម្ភគេ់រៅរេើស ៈសំខាន់ថ្នរ ឿងកាីសប្ម្ភរ់ប្រជាជនកមពជា
ុ ទាំងមូេ341។ មតកភាលតកឆបាន
រញ្ញជក់ថា រញ្ញាអភ័យឯកសកទធកសភាអាឆយកមករប្រើប្បាស់ខតកនុងក ណីខដេសកសីរដករស មកនប្េមមកផាេ់
សកខីកមមខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ

នកងថា

េទធភាេខដេសកសីអាឆប្ជករានរប្ាមអភ័យឯកសកទធករនោះ

“េំអាឆរញ្ឈរ់

ាតេឱកកឆច រស់អងគជំនំជប្មោះមកនឱ្យរាោះរៅសកសីមកសារ់សកខីកមមបានរឡើយ”342។ មតកភាលតកឆបាន ំឭកថា
អភ័យឯកសកទធកប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញប្បាកដ ថា េកតជាបានយកមករប្រើប្បាស់រដាយរលគេពាក់េ័នខធ មន “ជាជាង
ប្តឹមខតជាា ំេឹងទកោ៉ៅងដូរចានោះេីអងគជំនំជប្មោះ” នកងថា េំម្ភន“េ័ត៌ម្ភនរង្ហាញថា សកសីសាានេេទាំងរនោះ
បានរង្ហាញឆនៃៈផ្លៃេ់ខួ ន
េ ណាមួយមកនប្េមមកផាេ់សកខីកមមកនុងតលាា រនាោះរឡើយ”343។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ត្តមា យេ់រឃើញ រស់មតកភាលតកឆ រញ្ញា ថារតើអភ័យឯកសកទធកសភាអាឆយកមករប្រើប្បាស់ នកងរារាំង រហ្ង
សំ ច្ន មកនឱ្យមកផាេ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជា“ា បា៉ៅន់សមន នកងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ”344។ មតកភាល
តកឆបាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតអនវតាឱ្យបានរសមើៗោនឆំរពាោះសកសីទាង
ំ អស់ នកងថា “ា ជំនំ
ជប្មោះរៅ អ.វ.ត.ក. ម្ភនរោេរំណងជំ ញឱ្យម្ភនា ផសោះផាជាតក រេើកសៃួយាតេឱកកឆចរដើមបីររប្មើយតាក ម៌
ខដេមស្តនាី រស់កមពជា
ុ
ត្តមា សនមត ប្តូវខតម្ភនា យកឆកតទ
ា កដាក់”345។ មតកភាលតកឆបានរេើករហ្តផេ

339

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១១៨។

340

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១១១។

341

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៦។

342

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៧។

343

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៧។

344

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៧។

345

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៩។

92
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រខនែមរទៀតថា រហ្ង សំ ច្ន ទំនងជាម្ភនេ័ត៌ម្ភនខដេសកសីរផសងរទៀតេំបានដឹង346 អាប្ស័យរហ្តរនោះ លរបី
រាោះរៅមករ ើជា
ឱ សកសី347។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នា េនា រេេខដេអាឆរណា
ា េមកេីា រាោះរៅ

សកសី រហ្ង សំ ច្ន មតកភាលតកឆបានយេ់រឃើញថា ា េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីេំអាឆយកមករ ើយ
ឱ តាកកមម
សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆមកនរាោះរៅសកសីខដេអាឆម្ភនស ៈសំខាន់បានរឡើយ នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
លរបីរាោះរៅសកសីរនោះរៅដំណាក់ាេដំរូងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីជំនំជប្មោះ

ប្រសកនររើម្ភនមតកភាលរប្ឆើន

តប្មូវឱ្យរ ើដ
ឱ ូរចានោះ348។ មតកភាលតកឆបានសរប្មឆមកនររញ្ច ញមតករោរេ់រេើរញ្ញា ថារតើា សរប្មឆមកនរាោះ
រៅ រហ្ង សំ ច្ន នាំឱ្យម្ភនា ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់ នួន ជា កនុងា ទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹម
ប្តូវ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ349។

142>នួន ជា បានរេើករឡើងជាឆមបងអំេីា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនប្េមរាោះរៅ រហ្ង
សំ ច្ន កនុងន័យថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខឱោះឯករាជភាេ រញ្ញារនោះអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះ
ប្សយ ួឆរហ្ើយ350។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង
សំ ច្ន បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនរដាយប្រសកទធភាេខដេម្ភនឥទធកេេ
ផ្លៃេ់រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់
ឆំរពាោះអនក ដឋា

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

351

រ.ក.ក.

។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា ា សរប្មឆ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន លឺជាា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធកប្តឹមប្តូវ352 នកងថា រៅ
ប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ នួន ជា េំបានរង្ហាញេីផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរដាយស ា ខដេ រហ្ង សំ ច្ន មកន
បានមកផាេ់សកខីកមមរៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ353។
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350

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១២២ ជាអាទិ៍។

351

ស ណារណាឹងសទកខ 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។

93
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

143>រដាយស រញ្ញា ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវបានរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក

ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវងេឹងខងេងអំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នា

សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន ជាមួយនឹងរទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញកនុងា ទទួេយកជាបានា នូវរស
ឆកាីសរប្មឆខដេជាឆនាៃនសកទធក354។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រៅរេេ
ខដេ ករឃើញថាម្ភនកំហ្ស លឺតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញ ថារតើកំហ្សរនោះ“រណា
ា េឱ្យម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់
ម្ភចស់រណាឹងសទកខ ម្ភនន័យថា “កំហ្សរនោះនាំឱ្យេទធផេខសឆគង ន
ៃ ់ ៃ រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី ខដ ឬ
ោ៉ៅងណា”355។

144>េកខណៈវច្នកឆ័យិ ខដេសំខាន់រំផតសប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
រៅមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខតលាា

ខដ

ថារតើសកសីប្តូវរាោះ

ឬោ៉ៅងណា លឺជាភាេជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នសកខីកមមរៅនឹងប្េឹតក ា

ា ណ៍ខដេជាកមមវតែថ្ុ នរទរចាទទាំងរនាោះ។ ជាមួយោនរនោះខដ នកងជាេករសស រៅរេេសកសីសាានេេមួយ
ឆំនួន ឬមរ ាបាយដថ្ទរទៀតខដេជាភសាត្ត
ុ ង ម្ភនអតែកភាេពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រនាោះ អងគជំនំជប្មោះនឹង
ប្តូវរប្ជើសរ ីសយកសកសីខដេប្តូវរាោះរៅ កនុងរោេរំណងរដើមបីធានានូវា េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី។
ា សរប្មឆខរររនោះបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ កនុងឆំរណាមរនាោះរៅកនុង វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេរ ៀររារ់េី
មូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា រដករស សំរណើសំឱ្យេកនកតយភសាត្ត
ុ ង ួមម្ភនភសាត្ត
ុ ងខដេ“មកនជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាា រសនើ
សំជាន់ោន”។ ជាទូរៅ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីប្រឹងខប្រង កសកសី ឬមរ ាបាយរផសងៗខដេជាភសាុ
ត្តងខដេអាឆរំភឺរេ េើប្េឹតកា
ា ណ៍រនាោះបានេអប្ររសើ ។

145>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន មករ

ើជា
ឱ សកសីរដាយ

ខផអករេើតួនាទី រស់ រហ្ង សំ ច្ន ជាអតីតអនរមរញ្ញជា កងេេភូមកភាលរូពា៌ នកងជារលគេម្ភនក់កនុងឆំរណាម
រលគេម្ភនឋានៈខពស់រំផតខដេរៅ ស់ នកងម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេ
ជារញ្ញាមួយកនុងឆំរណាមរញ្ញាសំខាន់ៗរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១។ រោងត្តមកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាស
ន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដេបានរ ើរឱ ឡើងជាមួយនឹង Ben KIERNAN នួន ជា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា រហ្ង
សំ ច្ន អាឆផាេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំមួយរៅទីប្កុងភនំរេញខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងាេេីថ្ងៃទី ២០ ខខ

354

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧ ជាអាទិ៍។

355

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០។
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ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេរៅរេេប្រជំរនាោះរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានផសេឱផាយផងខដ ។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន អាឆម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងសំណំ
រ ឿង ០០២/០១ ជាា េកតមួយខដេមកនប្តឹមខតមតកភាលតកឆបានទទួេសគេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងមតកភាលរប្ឆើន
ថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានទទួេសគេ់ផងខដ រ៉ៅខនារៅកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះ356។

146>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាបានទទួេសគេ់ថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន អាឆម្ភនភាេជារ់ពាក់
េ័នធ នកងម្ភនស ៈសំខាន់ោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏មតកភាលរប្ឆើនបានេកចា ណាថា េំលរបីរាោះរៅរឡើយ រដាយស
មូេរហ្តេនា រេេខដេទំនងជារណា
ា េមកេីា រឆញរសឆកាីសរប្មឆរាោះរៅ រហ្ើយនឹងអាឆ“រ ើឱ្
ឱ យអងគ
ជំនំជប្មោះធាេក់ឆូេរៅកនុងសែនភាេមួយខដេរពា រេញរៅរដាយភាេេំបាកេំរកន”357។

រហ្តផេសប្ម្ភរ់

ា េនា រេេ នកងា េំបាកខដេម្ភនដូឆា ំេឹងទករនោះ លឺជាា សនមតរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេថា រហ្ង សំ ច្ន េំ
ម្ភនឆនៃៈរោ េត្តមដីារាោះ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតសំអាងរេើ វច្ធានា ចារ់រងខំកនុងា អនវតា
ដីារនោះ ថា រហ្ង សំ ច្ន អាឆនឹងយកអភ័យឯកសកទធកសភាមករប្រើប្បាស់ទាក់ទងរៅនឹង វច្ធានា ចារ់រងខំរនាោះ
នកងថា សែនភាេរនោះេំអាឆរដាោះប្សយបានកនុងរេេឆ្រ់ៗរឡើយ។

147>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ា សនមតរនោះ បានខផអកជាមូេដាឋនោ៉ៅង ំរេើា បា៉ៅន់សមន

រ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូរឆនោះ េំអាឆាេយជាមូេដាឋនសមប្សរសប្ម្ភរ់ា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធករឡើយ។ ដូឆបានរេើករឡើង
ខាងរេើ ម្ភនខតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតករ៉ៅរណា
ណ ោះខដេបានេាោមខសឱង កសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ
ច្ន រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរសើរសួ អស់ យៈរេេជកតប្បាំឆ្នំរៅមនអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឆញរសឆកាីស
រប្មឆ។ ររើរទាោះរីជាសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតកបានសននកដាឋនសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នកកឆចរសើរសួ ថា
រហ្ង សំ ច្ន បានរដករស មកនផាេ់សកខីកមម នកងថា ម្ភនរញ្ញាអភ័យឯកសកទធកសភាជាសាានេេ អាឆរងកឱ្យ
ម្ភនា េនា រេេក៏រដាយ358

ក៏េំម្ភនា ប្រឹងខប្រងរខនែមរទៀតប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីរាោះរៅរនាោះរឡើយ។

រេើសេីរនោះរទៀត េំម្ភនា អោះអាងណាមួយ រស់ រហ្ង សំ ច្ន រៅកនុងសំណំរ ឿងរង្ហាញថា ោត់ម្ភនឆនៃៈ
ជាក់ខសាងេំមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងយកអភ័យឯកសកទធកសភាមករប្រើប្បាស់

356

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៦៖ (ទទួេសគេ់ថា “ររើរទាោះរីជាទទួេយកក៏រដាយ ក៏សកខីកមម រស់

សកសី [រហ្ង សំ ច្ន] អាឆពាក់េ័នត
ធ កឆតួឆរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១”។
357

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៧។

358

ដីាសរប្មឆ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។
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រឡើយ ប្រសកនររើោត់ប្តូវបានរាោះរៅខមនរនាោះ។ ជាា េកត អងគររ ជំនំជប្មោះបាន ច្ោះលន់ថា ជាា េំអាឆ
ទទួេយកបានរទឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតកខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ

ថា

រហ្ង សំ ច្ន “បានរដករស មកនឆូេមកផាេ់សកខីកមម”រនាោះ359។ ររើរទាោះរីជា ម្ភនា សនមតថា រហ្ង សំ ច្ន េំ
ម្ភនឆនៃៈមកផាេ់សកខីកមមរៅដំណាក់ាេរសើរសួ ក៏រដាយ ក៏េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា រហ្ង សំ ច្ន បាន កា
រោេជំហ្ រនោះដខដេ រៅរេេរ ឿងកាីជាក់ខសាងបានមកដេ់ដំណាក់ាេជំនំជប្មោះ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រលអាឆ
សនមតបានថា អនកនរោបាយនាំមខរល រស់កមពជា
ុ េំសៃក់រសៃើ កនុងា ួមឆំខណករំរេញអាណតាក រស់ អ.វ.ត.
ក. ខដេជាសែរ័នមួយររងកើតរឡើងរដាយឆារ់ខដេបានអនម័តរដាយសភាជាតកកមពជា
ុ ខតមួយ រហ្ើយោត់ជា
ប្រធាន។

148>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីប្រឹងខប្រងទទួេបានា ឆូេខេួន រស់សកសី រហ្ង សំ
ច្ន មកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ។ ម្ភនខតកនុងក ណីខដេ រហ្ង សំ ច្ន រដករស មកនរឆេើយតរ
រៅនឹងដីារាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវរប្រើប្បាស់ វច្ធានា ចារ់រងខំ

សកសីយកអភ័យឯកសកទធកសភាមករប្រើប្បាស់

រហ្ើយប្រសកនររើ

រនាោះអងគជំនំជប្មោះប្តូវសរប្មឆអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នា រប្រើប្បាស់

អភ័យឯកសកទធករៅរេើា អនវតាវច្ធានា រនាោះ។ ម្ភនខតកនុងក ណីខដេរង្ហាញថា េំអាឆម្ភនេទធភាេទទួេ
បានសកខីកមមេីសកសី រហ្ង សំ ច្ន ទាេ់ខតរសោះ ឬអាឆទទួេបានកនុងរេេរវលាេំសមប្សររ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេ
សំរណើសំរនោះប្តូវរដករស រចាេរដាយសមរហ្តផេ ត្តមវច្ធាន ៨៧(៣-ខ) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។

149>ទាក់ទងរៅនឹងេទធភាេខដេរងកឱ្យម្ភនា េនា រេេរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា រញ្ញាថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីឆូេរង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដ ឬោ៉ៅង
ណារនាោះ ប្តូវបានដឹងឮរៅរេេរ ឿងកាីរនោះបានមកដេ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរាោះ
រៅ រហ្ង សំ ច្ន មករ ើជា
ឱ សកសីរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជារេើកដំរូងរៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ
២០១១360 នកងរនាៃរ់មកបានរេើកសំរណើរនោះជារប្ឆើនរេើករប្ឆើនស។ រ៉ៅខនាផយ
ៃុ រៅវច្ញ អស់ យៈរេេរីឆ្នំ
កនេោះលកតចារ់េីសំរណើរេើកទីមួយរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆមួយរេើសំរណើរនោះរៅ
កនុងខខសីហា ឆ្នំ ២០១៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រនោះេំម្ភនា រញ្ញជក់ថា រញ្ញាថ្នា ឆូេរង្ហាញខេួន រស់ រហ្ង សំ ច្ន

359

សេដីារេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងដីាសរប្មឆរេើសំរណើសំរាោះរៅសកសី (D314/2/7 D314/1/8) កថាខណឌ ៦៨។

360

ឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខរ រស់ នួន ជា អំេីសកសីខដេបានរសនើរឡើង (E9/10.1) ទំេ័ ៦៨។
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កនុងនាមជាសកសី ប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងរេេរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា សននកដាឋនណាមួយ រស់
មតកភាលរប្ឆើនរៅរេើា េនា រេេជាសាានេេរនាោះ

េំជារ់ពាក់េ័នធ

នកងេំអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមបានរឡើយ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេអាឆសននកដាឋនថា ា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសំរណើសំឱ្យរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន េំសមរហ្តផេរឡើយ នកងម្ភនកំហ្ស។

150>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
ររើម្ភនសកសី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ ជាេករសសប្រសកន

ឬភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងកមមវតែថ្ុ នអងគរហ្តដូឆោន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆ

សរប្មឆមកនរាោះរៅទាំងអស់រឡើយ រ៉ៅខនាអាឆរាោះរៅប្តឹមខតសកសីណាខដេម្ភនា ពាក់េ័នរធ ប្ឆើនរំផតរៅ
កនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះមខរ៉ៅរណា
ណ ោះ361។

151>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ង សំ ច្ន លឺ“ជាសកសីសំខាន់រំផត”ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរឆញេីទី
ប្កុងភនំរេញ នកងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ362។ រដាយស

រហ្ង សំ ច្ន ទទួេរនៃក
ុ កងវ រសនា ំរេខ

១២៦ ថ្នកងេេ ំរេខ ១ កនុងភូមកភាលរូពា៌ នកងជាអនរមរញ្ញជា កងេេ ំរេខ ១ នួន ជា បានអោះអាងថា
រហ្ង សំ ច្ន ប្បាកដជា“បានដឹងរដាយផ្លៃេ់”េីរទរញ្ញជ រស់កម្ភមភកបាេថានក់កំេូេទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀស
នកងទាក់ទងរៅនឹង“ជរម្ភេោះ វាងភូមកភាល នកងភូមកភាលកនុងឆំរណាមកងកម្ភេំងខដេបាន ំរដាោះទីប្កុងភនំរេញ”363។
រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានអោះអាងថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន អាឆនឹងរដាោះរនៃក
ុ រដាយខផអករេើរទ
សម្ភាសន៍ រស់ Ben KIERNAN ជាមួយ រហ្ង សំ ច្ន។ ជាេករសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា រោងត្តម
កំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រហ្ង សំ ច្ន បានអោះអាងថា រៅរេេប្រជំកនុងទីប្កុងភនំរេញាេេីខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយមួយទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ឆំរពាោះអនក ដឋា នកង
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថា លរបី“ដកអនកទាំងរនោះរឆញេីប្ករខ័ណឌ” រ៉ៅខនាេំខមនឱ្យសម្ភេរ់រនាោះរទ។ ជា
ា រឆេើយតរ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន េំម្ភនអឱីខរេក នកងេំខមនជាភសាុ
ត្តងរដាោះរនៃក
ុ រនាោះរទ364។

361

សូមរមើេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៦។

362

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩។

363

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩, ៦៤ (រជើងទំេ័ ១៥១)។

364

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាណឌ ៣៨។
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152>ដំរូង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េំម្ភនា រញ្ញជក់ណាមួយខដេថា រហ្ង សំ ច្ន
បានទទួេេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេសកសីដថ្ទរទៀតេំបានដឹងរនាោះ
រឡើយ។ ររើរទាោះរីោត់ជារមរញ្ញជា កងវ រសនា ំរេខ ១២៦ នកងជាអនរមរញ្ញជា កងេេ ំរេខ ១ រៅ
កនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះក៏រដាយ ក៏ោត់បានទទួេរទរញ្ញជេី ឆ័នៃ ឆប្កី ជារមរញ្ញជា កងេេ ំខដេ
ប្តូវរាយា ណ៍រៅរេខាភូមកភាល ដូឆខដេ នួន ជា បានទទួេសគេ់365។
រញ្ញជក់ថា

រៅកនុងសំណំរ ឿង េំម្ភនា

ោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងរដាយផ្លៃេ់រៅនឹងរសឆកាីខណនាំ ឬរទរញ្ញជខដេរឆញេីមជឈកមរកសរនាោះរទ

ផៃយ
ុ រៅវច្ញ េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបានរញ្ចូ នរនាមកឱ្យ នួន ជា ត្តម យៈរមរញ្ញជា កងេេ រស់ោត់366 ខដេសី
សង្ហឱក់ជាមួយនឹងខខសរណា
ា ញថ្នា ទំនាក់ទំនង

ខដេបានអោះអាងរដាយអតីតរមរញ្ញជា កងវ រសនា ំម្ភនក់

ខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង367។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេក៏កត់

365

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦៣។

366

កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713946 (រហ្ង សំ ច្ន បានអោះអាងថា ោត់មកនបានឆូេ ួមផ្លៃេ់រៅកនុងកកឆចប្រជំខដេមជឈកមរកសបានផាេ់ា ខណនាំ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា វាយប្រហា នកងា ជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញរដាយផ្លៃេ់រនាោះរទ រ៉ៅខនាោត់ប្តូវបានប្បារ់ប្តួសៗរដាយរមរញ្ញជា កង
េេ ំ រស់ោត់ លឺឆប្កី)។ សូមរមើេផងខដ ផងខដ កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ
E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713956-7 (បានអោះអាងថា រប្ៅេីរៅកនុងកកឆចប្រជំប្រជាខហ្េកនុងថ្ងៃទី
២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ធាេរ់បានជួរ រ៉ៅេ េត មាងរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ កនុងរេេ“ប្រជំ ំ”កនុងឆ្នំ ១៩៧៧)។ ត្តមា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះ ឆំណឆរនោះផៃយ
ុ ោនរៅនឹងសមមតកកមមខដេថា រហ្ង សំ ច្ន ម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លៃេ់ជាមួយនឹងមជឈកមរកសរៅរេេ
ជរមេៀសរនាោះ។
367

សកសី ម្ភស រវឿន ខដេប្រហាក់ប្រខហ្េនឹង រហ្ង សំ ច្ន ខដ លឺជារមរញ្ញជា កងវ រសនា ំទទួេរនៃក
ុ រេើទាហាន ៦០០ នាក់

រៅកនុងអំឡុងរេេវាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ
E1/129.1 ទំេ័ ៧១, ៧៦, ៧៨។ ោត់បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានទទួេរទរញ្ញជេីរមរញ្ញជា កងេេ I ខដេរាយា ណ៍ផ្លៃេ់
រៅរេខាភូមកភាល នកងថា អឱីខដេោត់បានដឹងលឺប្តឹមកប្មកតភូមកភាល។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស
រវឿន) ឯកស រេខ E1/129.1 ទំេ័ ៧២ ដេ់ ៧៩ នកងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ
E1/130.1 ទំេ័ ១៨ នកងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/132.1 ទំេ័ ១០។ ោត់បាន
រញ្ញជក់ថា ោត់េកតជាបានទទួេខផនា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញេីរមរញ្ញជា កងេេ ំ ខដេបានទទួេកនុងអំឡុងរេេប្រជំខដេ
ដឹកនាំរដាយ នួន ជា។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/129.1 ទំេ័ ៧៤ នកង
ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/130.1 ទំេ័ ៧៣។ អ៊ាង ខ ៉ន ខដេជារមរញ្ញជា កងវ
រសនា ំ បានអោះអាងថា ោត់េំបានដឹងអំេីទំនាក់ទំនង វាងរមរញ្ញជា កងេេ ំ នកងថានក់រេើរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី
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សម្ភគេ់ផងខដ ថា មស្តនាីរោធាខដេបានរង្ហាញខេួនជាសកសីរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាក់ខសាង
ប្តូវបានសួ រដញរដាេោ៉ៅងទូេំទូលាយទាក់ទងរៅនឹងរទរញ្ញជ ខដេប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា វាយ
ប្រហា នកងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ368។ ដូរឆនោះ េំខមនម្ភនខតសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខត
មួយលត់រនាោះរឡើយ។ ទីេី ខផអកត្តម នួន ជា បានឱ្យដឹងថា តថ្មេសូេ
ន ថ្នសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន លឺថា ោត់
“បានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមម”រៅកនុងជរម្ភេោះ វាងភូមកភាល នកងមជឈកម នកង វាងភូមកភាល នកងភូមកភាល“ខដេចារ់រផាើម

០៩ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/157.1 ទំេ័ ៥០។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័

៦, ១០, ១១ (រអៀង ផ្លន ខដេជារមរញ្ញជា ថ្នកងវ រសនាតូឆ បានអោះអាង

ថា រមរញ្ញជា កងេេតូឆ នកងកងេេ ំប្តូវបានតប្មូវឱ្យឆូេ ួមប្រជំខតរៅកនុងកប្មកតភូមកភាលរ៉ៅរណា
ណ ោះ)។
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សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/130.1 ទំេ័ ៩ (ម្ភស រវឿន ប្តូវបាន

សួ ថារតើរទរញ្ញជរនាោះជារទរញ្ញជអឱីរៅកនុងកកឆចប្រជំខដេោត់បានឆូេ ួមរនាោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/131.1 ទំេ័ ៧០ (ោត់ប្តូវបានសួ អំេីរទរញ្ញជដថ្ទរទៀតខដេបានទទួេទាក់ទងរៅនឹងា វាយ
ប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/157.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨,
៣៣។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/158.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤១ (អ៊ាង ខ ៉ន ប្តូវបានសួ
អំេីា ជរមេៀស នកងរទរញ្ញជខដេោត់បានដឹងថា រឆញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនាោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ១០ ដេ់ ១២, ១៤ (រអៀង ផ្លន ប្តូវបានសួ សំណួ អំេីរទរញ្ញជឱ្យជរមេៀសប្រជាជន
រឆញេីទីប្កុង នកងមូេរហ្ត)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកស រេខ E1/159.1 ទំេ័

៣៤,

៣៥, ៤៩, ៥៣ ដេ់ ៥៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកស រេខ E1/177.1 ទំេ័ ៥៣ ដេ់
៥៤, ៦៣, ៦៧ ដេ់ ៦៩ (រឆ្ម ខស ខដេអនរមរញ្ញជា កងេេ ំម្ភនទាហាន ១០០ នាក់ ជារ់ពាក់េ័ននធរៅនឹងា ជរមេៀសទីប្កុង
ភនំរេញ។

ោត់ប្តូវបានសួ សំណួ ោ៉ៅងទូេំទូលាយអំេីេកខណៈ

នកងា អនវតាជាក់ខសាងនូវរទរញ្ញជខដេទទួេបានពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញា

រនាោះ)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ៧២ នកង ៨៤
ដេ់ ៨៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/139.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥ (លង់ លីម បាន
អោះអាងថា ោត់ជាកូនទាហានកនុងអំឡុងរេេថ្នា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ រនាៃរ់មកប្តូវបានតរមេើងជាប្រធានកងរៅរេេទីប្កុង
សែកតរប្ាមា ាន់ារ់)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ៧២ ដេ់ ៧៦,
៨៤ ដេ់ ៨៦ នកងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/139.1 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦, ៨, ៤៣ ដេ់
៤៧ (លង់ លីម ប្តូវបានសួ សំណួ ជាក់លាក់ នកងប្រភេថ្នរទរញ្ញជខដេបានទទួេ ួមម្ភនរណា
ា ញថ្នា រញ្ញជ នកងមស្តនាីខដេជាអនក
រាយា ណ៍)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១១ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ៩, ១០ ដេ់ ១១, ១៣, ១៩
ដេ់ ២២, ៣៨, ៣៩, ៤៤, ៥៥ នកង ៥៩ (ស៊ា៊ុំ ជា ខដេជាកូនទាហានសមញ្ា ប្តូវបានសួ សំណួ អំេីខេឹមស នកងប្រភេថ្នរទរញ្ញជ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសរនាោះ)។
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ត្តំងេីរដើមឆ្នំ ១៩៧៣ នកងរនា ហ្ូតដេ់ថ្ងៃឆូេទីប្កុងភនំរេញ”369។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជាា រ ៀររារ់ រស់ រហ្ង សំ ច្ន រឃើញថា ម្ភនអតែកភាេថ្នភាេជាសប្តូវនឹង
ោន កនុងកប្មកតមួយ វាងភូមកភាលនកងភូមកភាលចារ់ត្តង
ំ េីឆ្នំ ១៩៧៣370ក៏រដាយ ក៏ រហ្ង សំ ច្ន បានរេើករឡើង
មាងរហ្ើយមាងរទៀតោ៉ៅងឆាស់ថា

េំម្ភនសកមមភាេរោះរបា

ំដំបានរកើតរឡើងប្រឆ្ំងនឹងមជឈកមរកសរៅមនខខ

សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ រឡើយ កំថាដេ់រៅម្ភនា ប្រឆ្ំងនឹងរទរញ្ញជ រស់រកសរនាោះ371។ រោងត្តមកំណត់
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩ នកង ៦៤។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា នួន ជា ម្ភនកំហ្ស

រៅរេេរញ្ញជក់ថា Stephen HEDER “បានយេ់ប្សរ” ថា រហ្ង សំ ច្ន“បានប្រឆ្ំ ងនឹងកងទ័េខដេោំប្ទមជឈកមរកស” កនុងខខ រម
ស ឆ្នំ ១៩៧៥ (រ ៀរសំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1/1) កថាខណឌ ១៤ ជាមួយនឹងប្រតកចា ឹក
ឆោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/224.1 ទំេ័ ៧៣ ដេ់ ៧៥)។ សូមរមើេផងខដ ស
ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤២ នកងរជើងទំេ័ ៦៧៤ បានអោះអាងថា ា ខរកបាក់ខដេដឹកនាំរដាយរេខាភូមកភាល
ពាយ័េយ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ទំនងជាម្ភនខផនា រោះរបា ប្រដារ់អាវ ប្រឆ្ំ ងនឹង រ៉ៅេ េត ត្តំងេីរដើមឆ្នំ ១៩៧៥។ ា អោះអាង
រនោះខផអករេើេ័ត៌ម្ភនខដេថា រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ទាត់ រ ឿន បានសងសង់ឃាេំងទកអាវ សម្ភៃត់ខដេ ឹរអូសបានេីទាហាន េន់ ន
េ់។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរងកតរេើសកខីកមម រស់ ទាត់ រ ឿន រៅរេេផា
េ់សកខីកមមឆំរពាោះមខខេួន រដាយោត់បានរដករស ថា អាវ រនាោះប្តូវបានប្រមូេកនុងរោេរំណងរប្រើប្បាស់កនុងរេេរោះរបា ប្រឆ្ំ ង
នឹងមជឈកមរកសរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ២០, ២៣
ដេ់ ២៤។
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កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

(ភាសខខម ) 00713952-3

(េកេណ៌នាអំេីា រ៉ៅោះទងគកឆ វាងកងទ័េភូមកភាលរូពា៌ជាមួយនឹងនក តីរកើតរឡើងឆ្នំ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN
១៩៧៣)។ ERN

(ភាសខខម ) 00713949-52 (រ ៀររារ់ត្តម យៈពាកយរេឆន៍េំឆាស់លាស់ថា “ា រោះរបា ប្រឆ្ំ ងនឹង រ៉ៅេ េត”កនុងឆ្នំ ១៩៧៤ កនុង
រាោះកង)។ ERN (ភាសខខម ) 00713946-7 ( ំឭកថា រដាយស ា ប្លរ់ប្លងទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានខរងខឆកកនុងឆំរណាមកងរផស
ងៗ ទាហានេំប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យឆូេតំរន់ រស់កងដថ្ទរឡើយ នកងថា រេេោត់េាោមឆូេរៅតំរន់ដថ្ទ រលលំរាមចារ់ខួ េនោត់)។
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កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713959-60, 0071394-5 (អោះអាងថា ា រោះរបា ប្រឆ្ំ ងនឹងកងទ័េ រស់ រ៉ៅេ េត ចារ់រផាើមរៅថ្ងៃទី ២៥ ខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨), 00713961, 00713962-3, 00713965, 00713974-5 (រញ្ញជក់ថា ររើរទាោះរីជាោត់ នកងអនកដថ្ទរទៀតបាន
កាទកត្តមរោេនរោបាយ រស់រកសចារ់ត្តំងេីឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏រទើរខតប្តឹមខខ កញ្ញា ដេ់ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ រ៉ៅរណា
ណ ោះ រៅ
ឹ នាំបានខកខប្រេកខនកក
រេេថានក់ដក
ា ៈ រស់ រ.ក.ក. ខដេេួកោត់ចាត់ទកសកមមភាេ រស់ រ៉ៅេ េត ថា មកនេអ នកងដូឆជាអឱីរនាោះ នកង
ប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៧ េួកោត់េហា
ំ ននកោយអឱីរសោះ។ េួកោត់បានរ ើា
ឱ តស៊ាូសៃត់ៗ រ៉ៅខនា“រៅ
រេេរនាោះវាម្ភនសភាេតឹង ឹង នកង ច្តតបកតខាេង
ំ េំម្ភនឱ្ាសរដើមបីរប្ាកតស៊ាូរឡើយ ” ដូរឆនោះ េួកោត់ចាខំ តឱ្ាសរោះរបា រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។
ERN (ភាសខខម ) 00713990 (រសកសាយថា ោត់រទើរបានដឹងអំរេើ រស់ រ៉ៅេ េត ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៦ ខតកនេងមក រហ្ង សំ ច្ន េំ

100
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន ោ៉ៅងរហាឆណាស់ដេ់ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ “ោមនន ណាម្ភនក់” ួម
ទាំង ូរោត់ នកង រស ភឹម ផងខដ រនាោះ“ហា
៊ា ន”ជំទាស់រៅនឹងរសឆកាីខណនាំខដេរឆញរដាយមជឈកមរកសរឡើយ
ររើហា
៊ា ន“រលប្បាកដជាសម្ភេរ់រចាេ”372។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំបានរដករស ា
ជារ់ពាក់េ័នត្ត
ធ មរសឆកាីរញ្ញជក់ដំរូងថ្នសកខីកមមខដេថា រហ្ង សំ ច្ន អាឆមកផាេ់ទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត
ឆំណឆរនោះក៏រដាយ ក៏ត្តមរសឆកាីរញ្ញជក់ដំរូង េំទំនងជាថា សកខីកមម រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អាឆ
ជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ រនាោះរឡើយ។

153>ឆងរប្ាយ នួន ជា បានអោះអាងថា កំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន លឺ“ជាភសាត្តុ ងផ្លៃេ់
ខតមួយលត់ខដេអាឆរញ្ញជក់អំេី’រឆតនា” រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រប្េឹតឆ
ា ំរពាោះអនក ដឋា
ររសធា ណ ដឋខខម
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នកងទាហានថ្ន

។ នួន ជា បានឆងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើា អោះអាង រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដេថា រៅកនុង

កកឆចប្រជំរៅទីប្កុងភនំរេញខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រខហ្េជារៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីផសេឱ
ផាយេីរោេជំហ្ ខផនកនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយ“កម្ភចត់”កនុងា េកេណ៌នា
រោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

374

។ រហ្ង សំ ច្ន បានយេ់ឆាស់ថា ពាកយ

រនោះ លឺម្ភនន័យថា “មកនប្តូវទកេួករលឲ្យរៅកនុងប្ករខ័ណឌរទៀតរឡើយ” នកងបានរញ្ញជក់ថា វាលមកនរៅរេេប្រជំ
ហា
៊ា នរ ីរប្មោះ េីរប្ពាោះររើរទាោះរីជាម្ភនា សងស័យេីដំរូងក៏រដាយ ោត់រៅខត“រជឿរេើរកស”) ERN (ភាសខខម ) 00713974 (បាន
ឹ ថា “រ៉ៅេ េត ជាជនកបត់”កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់បានេាោមរ ីរប្មោះប្រឆ្ំ ងនឹង“ វច្ធានា ”រឆញ
អោះអាងថា ចារ់ត្តំងេីរេេោត់ដង
េីថានក់ដឹកនាំ រ៉ៅខនាេំទាន់ម្ភនេទធភាេរ ើដ
ឱ ូរចានោះរៅរឡើយ) ERN (ភាសខខម ) 00713974-7, 00713979-80, 00713992 (រង្ហាញ
ថា រេខាភូមកភាលរូពា៌ រស ភឹម ខដេមជឈកមរកសបានសងស័យថា ោត់រងកឆេនារោះរបា បាននកោយកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ថា ឆេនាត
ស៊ាូេំលរបី“វាយប្រហា មកតា” ខតលរបី“សារ់ត្តមរទរញ្ញជ” រស់រកសោ៉ៅងរហាឆណាស់បានមួយ យៈ រប្ាយមកកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ រស
ភឹម “រៅខតេម្ភ
ំ នជំហ្ ឆាស់លាស់” នកង“រៅខតរជឿរេើ រ៉ៅេ េត” ដូរឆនោះក៏បានរញ្ឈរ់ខផនា រោះរបា រ ីរប្មោះ)។ ា រ ៀររារ់
រស់ ជា សីម កនុងឆ្នំ ១៩៩១ ខផអកត្តម បាយា ណ៍ រស់ Ben KIERNAN បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងទកដឋភាេជារប្ឆើនថ្នឆរមេើយ
រស់ រហ្ង សំ ច្ន។ សូមរមើេ កំហ្ត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ស រេខ E3/1568 ឆោះថ្ងៃទី ៣០
ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ឯក ERN (ភាសខខម ) 00713946។
372

កំហ្ត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ស រស រដាយថ្ដ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/5593 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713939។
373
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់

នួន

ជា

កថាខណឌ

៥៩

រោងរៅរេើកំហ្ត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់

KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713955។
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រនាោះេំបានរប្រើប្បាស់ពាកយ“ករមៃឆ”ខដេម្ភនន័យថា រ ើឱ្
ឱ យរខៃឆ ឬសម្ភេរ់រឡើយ375។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើង
រខនែមរទៀតថា រោេនរោបាយខដេបានរេើករឡើងរៅរេេប្រជំកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ“ជារ់ពាក់

ឹ នាំ ថ្ន ដាឋភកបាេថ្នសធា ណ ដឋខខម ខតរ៉ៅរណាណោះ” ដូឆា អោះអាង រស់ រហ្ង សំ ច្ន នកង ជា
េ័នរធ ៅនឹងរមដក
សីម រៅកនុងរទសម្ភាសន៍រនាោះ376។

154>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍បានរេើករឡើងនូវរញ្ញា

ជារប្ឆើនពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១377 ខដេរញ្ញាមួយឆំនួនលួ បានរញ្ញជក់ត្តម យៈ

375

កំហ្ត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713955។
376

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦៧ រោងរៅរេើថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ឯ កស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០

ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713955 (រហ្ង សំ ច្ន) នកង ERN (ភាសខខម ) 00713927-8 (ជា សីម)។
377

ជាដំរូង េំម្ភនភាេឆាស់លាស់ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន នកង ជា សីម បាននកោយសំរៅជាក់លាក់រៅរេើ“រមដឹកនាំ”ថ្ន ររ េន់ នេ់

មកនខមនសំរៅរេើទាហាន ឬមស្តនាី មមត្តថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដ ឬោ៉ៅងណា ឬថារតើម្ភនខត Ben KIERNNAN ខដេជាអនក
សននកដាឋនថា អនកខដេប្តូវបានរលយកសម្ភាសន៍បាននកោយអំេីរមដឹកនាំរ៉ៅរណា
ណ ោះរនោះ រដាយស រៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍
រនាោះ ា សំរៅខរររនោះទំនងជាដាក់កនុង ងឱង់ប្កឆកខដេជា មមត្តរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហាញថា ជាលំនកត រស់ Ben KIERNAN (សូម

រមើេ កំហ្ត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN
(ភាសខខម ) 00713955 (រហ្ង សំ ច្ន) នកង ERN (ភាសខខម ) 00713927-8 (ជា សីម))។ ា សំរៅជាក់ខសាង រស់ រហ្ង សំ ច្ន
រៅរេើរមដឹកនាំថ្ន ររ េន់ នេ់ ម្ភនភាេមនៃកេសងស័យរខនែមរទៀត រដាយស ខតជាា រកខប្រឃាេរនោះទាំងមូេ រស់ Ben
KIERNAN ថា “komchat puok rattakar chinh” (កម្ភចត់េក
ួ ដឋា រឆញ) (កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ស រស រដាយថ្ដ រស់
KIERNAN ឯកស រេខ E3/5593 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713934) ខដេកនុងរនាោះ ពាកយ“rattakar”

រកខប្រថា “អនក ដឋា ថ្ន ររ[េន់ នេ់]” រដាយោមនា កប្មកតជាក់លាក់ណាមួយរឡើយ។ ទីេី រហ្ង សំ ច្ន បាន ំឭកនូវពាកយដូឆ
ោនខដេ នួន ជា បាននកោយ នកងអតែន័យប្តង់ថ្នពាកយរនោះ រ៉ៅខនាេបា
ំ នេនយេ់ថា ោត់យេ់ោ៉ៅងដូឆរមាឆអំេីពាកយរនោះរៅកនុងរ ច្រទ
រនាោះរឡើយ។ ត្តមា ជាក់ខសាង

នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយថា “komchat”កម្ភចត់ កនុងន័យសប្ម្ភេរដើមបីផេ
ា ់ជាស ខដេម្ភន

ន័យរងករ់ រ៉ៅខនាឆាស់លាស់អាឆយេ់បានឆំរពាោះអនកសារ់។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញ
ថា រហ្ង សំ ច្ន នកង ជា សីម បាននកោយអំេីា រប្រើប្បាស់ពាកយសប្ម្ភេប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះ ( សូមរមើេ កំណត់រហ្តថ្នកកឆច
សម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 007139278 (“រមើេខង”ម្ភនន័យ“សម្ភេរ់”) ERN (ភាសខខម ) 00713931 (“សប្មកតសប្ម្ភំ ងរដាយប្រុងប្រយ័តន”ម្ភនន័យ“សម្ភេរ់”))។ ទីរី
ទំនងជាម្ភនភាេមកនប្សរោនខផនកអកស សស្តសាកនុងឆំរណាមអនកសកការេើា រកខប្រប្តឹមប្តូវថ្នពាកយ“កម្ភចត់”ជាភាសអង់រលេ ស។
Ben KIERNAN ករខប្រពាកយ“komchat” ថា “scatter” ឬ “don’t allow them to remain in the framework” កំទកឱ្យរៅកនុង
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សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ រហ្ង សំ ច្ន។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា េទធភាេថ្នា រក
ប្សយ ពាកយររើរោងត្តម រហ្ង សំ ច្ន ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅរេេប្រជំរនាោះ អាឆជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍រនាោះ ជាក់ខសាងប្តូវបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង ួឆរហ្ើយ។ មតកភាលរប្ឆើនបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា កំណត់រហ្តរនោះ“បានរង្ហាញប្លរ់ប្ោន់ នកងអាឆរជឿ
ទកឆកតបា
ា នថា [រហ្ង សំ ច្ន] បានរញ្ញជក់នូវពាកយរនោះ នកងរោរេ់ខណនាំខដេរមធាវីា ពា កាី នួន ជា
េាោមសំអាងរៅរេើរនាោះ”378។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន ប្រខហ្េជាេំបានផាេ់
េ័ត៌ម្ភនសំខាន់រខនែមសប្ម្ភរ់ជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំរៅថ្ងៃទី

២០

ខខ

ឧសភា

ឆ្នំ

១៩៧៥ រឡើយ។

155>ស ររសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងមកនរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន េំរណា
ា េឱ្យម្ភន“េទធផេខសឆគង ន
ៃ ់ ៃ រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី”
រនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេថា េ័ត៌ម្ភនខដេម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ អាឆប្តូវបាន
ចាត់ទកថាជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ

េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ួឆរហ្ើយ។

រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើេ័ត៌ម្ភនប្លរ់ប្ោន់ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជារញ្ញាដាឆ់
រដាយខឡក ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម ជាមួយទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នថ្ធ នរ
ណាឹងសទកខ379។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ កនុងក ណីសមប្សរនឹងប្តូវរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនជាប្ររោជន៍ដេ់
ជនជារ់រចាទរដាយខផអករេើកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន។
៤.ខ.២.ក.២.សកសី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន

ប្ករខ័ណឌ (រសៀវរៅ រស់ Ben KIERNAN៖ ររ រ៉ៅេ េតៈ ា ខសឱង កអំណាឆ នកងប្រេ័យេូជសសន៍រៅកនុងកមពជា
ុ រប្ាម
ររខខម ប្កហ្ម ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩ ឯកស រេខ E3/1593 ទំេ័ ៨៩ ERN (ភាសខខម ) 00637444) រ៉ៅខនាឆខំ ណកឯ
Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមថា “កម្ភចត់”ម្ភនន័យ ន
ៃ ់ជាង“scatter” នកងម្ភនន័យថា “រំបាត់រឆញ េររំបាត់” ដូរឆនោះរសៃើ
ដូឆោននឹងពាកយករមៃឆ(ពាកយរដើម)”។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ
E1/224.1 ទំេ័ ៧៨។
378

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៨។

379

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៨៤៦ ជាអាទិ៍។
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156>ប្រវតាកនីតកវច្

ីទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន លរបីប្តូវបានរាោះរៅ ខដ ឬោ៉ៅងណា លឺដូឆោន

រៅនឹងរញ្ញា រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដ ។ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតកបានរឆញដីារាោះកនុងឆ្នំ ២០០៩
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន េំបានរង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខរៅប្កមរឡើយ380។ នួន ជា បានរសនើសំរៅ

កនុងរដើមឆ្នំ ២០១១ ថា អងគជំនំជប្មោះលរបីរាោះរៅ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន មកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខខេួន នកង

រប្ាយមកបានរេើកសំរណើរនោះសជាងមីរទៀត381។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) មតកភាល
រប្ឆើនសននកដាឋនថា អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន េំលរបីប្តូវបានរាោះរៅរឡើយ382។ រដាយកត់សម្ភគេ់ថា នួន ជា បានរសនស
ើ ំ

សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះអំេីតួនាទី រស់រវៀតណាម ួឆរហ្ើយ មតកភាលរប្ឆើនបានចាត់ទករញ្ញារនោះេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរឡើយ383។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នា រប្ជៀតខប្ជកខាងនរោបាយខដេជាប្រធានរទម្ភន
សាានេេថ្នសកខីកមម មតកភាលរប្ឆើន ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេខដេថា “េំម្ភន
មូេដាឋនកនុងា រាោះរៅសកសីមកផាេ់សកខីកមមរេើរទរចាទខរររនាោះ”384។ ទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នរ
ធ ញ្ញជ
មួយរផសងរទៀតរៅកនុង រ.ក.ក. មតកភាលរប្ឆើនកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកសីដថ្ទរទៀតបានផាេ់សកខីកមមរេើរញ្ញា
រនោះ ួឆរហ្ើយ ដូរឆនោះ សកខីកមម រស់ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន អាឆជាន់ោនទាំងប្សុង។ ទាក់ទងរៅនឹងឆរមេើយខដេរ ើរឱ ឡើង

រៅកនុងកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen HEDER ជាមួយ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ខដេថា រៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥

ខផនា ប្តូវបានររងកើតរឡើង រដើមបីសងសង់ទីជប្មកសប្ម្ភរ់អក
ន ខដេនឹងប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ
រប្ាយរេេដួេ េំ មតកភាលរប្ឆើនបានកត់សម្ភគេ់ថា កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ លឺជាខផនកមួយថ្នភសាត្ត
ុ ង
ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ នកងអាឆសំអាងរៅរេើបាន។ កំណត់រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ
លឺប្លរ់ប្ោន់ផងខដ សប្ម្ភរ់រដាោះប្សយប្តង់ឆំណឆខដេ នួន ជា បានអោះអាងថា ឆរមេើយរនោះជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះ

380

ដីារាោះសកសី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ឯកស រេខ A298/1។

381

ឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខរ រស់ នួន ជា អំេីសកសីខដេបានរសនើរឡើង (E9/10.1) ទំេ័ ១៤៨។

382

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៩ ដេ់ ១០៣។

383

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០០។

384

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០០ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៧៩ ដេ់

៨០ (អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា រញ្ញា ថារតើរលគេម្ភនក់ លឺជា“រមដឹកនាំជាន់ខពស់” ឬ“ទទួេខសប្តូវខពស់រំផត”
រេើរទឧប្កកដថ្ឋ ន ររខខម ប្កហ្ម ខដ ឬោ៉ៅងណា េំអាឆជំនំជប្មោះបានរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរទ រ៉ៅខនាប្តូវសកត
ែ
រប្ាមឆនាៃនសកទធក រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត នកងសហ្ប្េោះរាជអាជាា)។
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រនៃក
ុ រនាោះ ដូរឆនោះ េំម្ភនភាេចាំបាឆ់រាោះរៅ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន មករញ្ញជក់រេើឆរមេើយរនោះរឡើយ385។ មតកភាល

រប្ឆើនបានសននកដាឋនថា “រញ្ញាេំបាក នកងអាឆអូសរនាេយ នឹងរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងអភ័យឯកសកទធក រស់ [អ៊ាក
រ៊ានរ

ឿន] េីា រចាទប្រាន់” នកងថា េំលួ េកចា ណារេើ“រញ្ញាឆារ់ នកងា េំបាកជាក់ខសាងខដេមកនម្ភន

ភាេចាំបាឆ់”386រឡើយ។

157>មតកភាលតកឆេំយេ់ប្សររៅនឹងរសឆកាីសនកដាន ឋ ន រស់មតកភាលរប្ឆើន
ខេួនថា អ៊ាក រ៊ានរ
រាោះរៅរនាោះខដ

នកងបានរង្ហាញា យេ់រឃើញ រស់

ឿន លរបីប្តូវបានរាោះរៅសប្ម្ភរ់មូេរហ្តដូឆោនរៅនឹង រហ្ង សំ ច្ន ខដេលរបីប្តូវបាន
387

។ មតកភាលតកឆបានកត់សម្ភគេ់ថា “សកខីកមម រស់ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ខដេជារមដឹកនាំភម
ូ ក

ភាល ត្តមា អោះអាង រស់ នួន ជា បានប្រយទធ ោនជាមួយកងទ័េមជឈកមរៅឆងទសវតសឆ្នំ ១៩៧០ អាឆផាេ់ភ
សាត្ត
ុ ងពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់ នកងម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងអំេីរសឆកាីខណនាំរៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងខផនា ផាេ់ទីជប្មកដេ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”388។

158> ដូឆក ណី រហ្ង សំ ច្ន ខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សរប្មឆ រស់មតកភាល

រប្ឆើនមកនរាោះរៅសកសី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន លឺជាកំហ្សរៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក េីរប្ពាោះររើខផអកត្តម

េ័ត៌ម្ភនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆ កបានរនាោះ េំម្ភនា រញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា សកសីជាក់ខសាងបាន
រដករស មកនមកផាេ់សកខីកមម នកងថា រញ្ញារនោះបានរងកឱ្យម្ភនា េនា រេេរដាយេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ
389

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូឆក ណី រហ្ង សំ ច្ន េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា កំហ្សខផនកប្រវតាកនីតក វច្ ីជាក់ខសាងបាន

រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ នួន ជា នកងរណា
ា េឱ្យម្ភន“េទធផេខសឆគង ន
ៃ ់ ៃ រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី”រឡើយ។
ជាេករសស អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Stephen HEDER អ៊ាក រ៊ាន
រ

ឿន ត្តមា រាយា ណ៍ បានអោះអាងថា រៅកនុងខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅេ េត បានរឆញរោេនរោ

បាយសម្ភៃត់មួយឱ្យ“របាសសម្ភអតសម្ភសភាេទាំងអស់ថ្ន ររ េន់ នេ់” រដាយបានរញ្ញជក់នូវា កំណត់

385

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០១ ដេ់ ១០២។
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389

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១៤៧ ដេ់ ១៤៩។
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រោេរៅជាក់លាក់ខដេប្តូវខត“របាសសម្ភអត” ឬ“របាសឱ្យសអត”390។ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំកនុងខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ត្តម បាយា ណ៍ បានប្រាសថា ថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក.បានខណនាំឱ្យ “ប្រឆ្ំងមឺង

ម្ភ៉ៅត់ នកងោស់ ំរេើង”នូវ ររចាស់ខាងវច្ស័យ“នរោបាយសតកអា មមណ៍ នកងខផនកចាត់ត្តង
ំ ”391។ ទាក់ទងរៅ
នឹងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងសកមមភាេរោះរបា ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក. អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
ខផអករេើរទសម្ភាសន៍រនោះ សកមមភាេរនោះបានរកើតរឡើងចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៨392។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នេ័តម្ភ
៌ ន
ខដេអាឆចាត់ទកថា ជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ត្តមា កត់សម្ភគេ់ រស់មតកភាលរប្ឆើន េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបានដាក់
ួឆរហ្ើយរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងទប្មង់ជាកំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ ដូរឆនោះ ប្តូវបានយក
មកេកចា ណា ួឆរាេ់រហ្ើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ខ.២.ក.៣.សកសី Robert LEMKIN

159>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស បានរដករស
ខដេសំឱ្យរាោះរៅ Robert LEMKIN ឬរ ើឆ
ឱ ំណាត់ា រសើរអរងកតរដើមបីទទួេបាន

សំរណើ រស់ោត់

តខខសវីរដអូេីសកសី

ូររនោះ ខដេត្តមា អោះអាងថា ខខសវីរដអូរនោះអាឆម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា នួន ជា ោមនា ទទួេខសប្តូវរេើ
ប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ393។

160>កនុងា រដករស

សំរណើ រស់ នួន ជា សំសារ់សកសី Robert LEMKIN ឬចាត់ វច្ធានា រសើរអរងកត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករហ្តផេដូឆតរៅ៖ (i) Robert LEMKIN បានរង្ហាញេីា មកនសហ្ា

390

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ាក រ៊ារ

ឿន ឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័ ៦។ អងគជំនំ

ជប្មោះតលាា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា សរងកត រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ “របាសសម្ភអត” លឺជាពាកយរក
ខប្រប្តឹមប្តូវជាភាសខខម ខដ ឬរទ (សូមរមើេ រសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ
៣៨៦ រជើងទំេ័ ៨៣៧) នកងា េកចា ណារេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER រេើឆំណឆរនោះ (សូមរមើេប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១
ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័ ៨) យេ់រឃើញថា ពាកយ“របាសសម្ភអត” នកង“របាស
ឱ្យសអត”អាឆប្តូវបានចាត់ទកជំនួសោនបានរៅកនុងរ ច្រទថ្នអតែរទសម្ភាសន៍ រស់ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន។
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កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ាក រ៊ារ

ឿន ឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័ ៨។
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ឿន ឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័ ២២ ជាអាទិ៍

។
393

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៣។
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ជាមួយតលាា កនេងមក នកងត្តម យៈអីខមេខដេោត់បានរផាើរៅាន់រមធាវីា ពា កាី នួន ជា ាេេីថ្ងៃទី
០៩ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០១៣ នកងត្តមា រសនើសំ រស់ នួន ជា េំបានរញ្ញជក់ ថារតើោត់បានរប្តៀមខេួនរបាោះរង់នូវ
រេឱសកទធកជាអនកស េ័ត៌ម្ភន ខដ ឬោ៉ៅងណារឡើយ (ii)

តខខសវីរដអូរនាោះជាក់ខសាងេំខមនរទើរខតងតងមីៗរនោះ

រទ លឺងតត្តំងេីមនខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ មករមេ៉ៅោះ (iii) នួន ជា បានេនា រេេោ៉ៅងយូ កនុងា របាោះរង់ា
សនា កាា សម្ភៃត់ទាក់ទងនឹងា សម្ភាសន៍ រស់ោត់ជាមួយនឹង រងត សមបតាក (iv) រដាយេំម្ភនេ័ត៌ម្ភន
ឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើសំ ដូឆរនោះា រសើរអរងកត អាឆនឹងរកើតម្ភនហានកភ័យ រដាយ
ស “ា ខសឱង កភសាត្ត
ុ ងរដាយោមនទីរញ្ច រ់”ខដេនាំឱ្យអូសរនាេយរេេរវលារដាយេំសមប្សរ (v) ររើរទាោះ
រីជាសម្ភា ម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងសាានេេក៏រដាយ ក៏ប្តូវខតរ ើា
ឱ ងេឹងខងេង វាងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ ា
នីតក វច្ ីជាមួយនឹងតប្មូវា ចាំបាឆ់កនុងា ជំនំជប្មោះឱ្យបានឆ្រ់ ហ្័សផងខដ នកង (vi) ររើរទាោះរីជា Robert
LEMKIN បានសហ្ា ជាមួយ អ.វ.ត.ក. ក៏រដាយ ក៏ប្តូវឆំណាយរេេយូ សប្ម្ភរ់ា ដាក់សម្ភា រនោះឆូេ
កនុងសំណំរ ឿង រហ្ើយតលាា នកងភាលីក៏ប្តូវឆំណាយរេេយូ កនុងា រមើេសម្ភា រនោះផងខដ

161>រទាោះរីជាខផអកត្តមវច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង

395

394

។

ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានរ ើា
ឱ សរប្មឆឱ្យប្សររៅត្តមេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ថ្ន វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃ
កនុង ខដេខឆងជាេករសសអំេីភសាត្ត
ុ ង លឺភសាត្ត
ុ ង“មកនអាឆ កបានកនុង យៈរេេសមប្សរណាមួយ”
ជារ់ពាក់េ័ន”ធ

ឬ“ម្ភនរឆតនាេនា កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ”ី រឡើយ។

“មកន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានកត់

សម្ភគេ់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្តឹមខតរចាទជា“សំណួ ”រ៉ៅរណា
ណ ោះ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ
តខខសវីរដអូរនោះអាឆទទួេយកបានត្តមវច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណា ម្ភនដូឆជា ថារតើ
នួន ជា អាឆរង្ហាញថា

តខខស វីរដអូរនោះេកតជាេំអាឆ កបានមនរេេចារ់រផាើមសវនាា ខដ ឬរទ396 រប្ៅេី

រនាោះេំបានកំណត់អីរឱ ផសងរទៀតទាក់ទងរញ្ញារនោះរឡើយ។

162>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរដករស

េំរ ើា
ឱ រសើរអរងកតរេើខេឹមស ជាក់លាក់ នកងអតែកភាេថ្ន

ខខសវីរដអូខដេអាឆ កបាន រដាយស ខតអងគជំនំជប្មោះប្េួយបា មាអំេីា រឆញសេប្កមមកនទាន់រេេកំណត់

394

រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងងមី ា រសើរសួ នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ១៦ នកង ១៩ ដេ់ ២៤។

395

រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងងមី ា រសើរសួ នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ១០។

396

រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងងមី ា រសើរសួ នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ២០។
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នកងហានកភ័យខដេថា ា រសើរអរងកតរនោះេំអាឆរញ្ច រ់បានកនុងរេេសមប្សរមួយ397។ ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ ជា
រឋម

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

េំយេ់ប្សររៅនឹងា រេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់

ឆំណឆខដេថា ប្តូវខតម្ភនា ងេឹងខងេង វាងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី ជាមួយនឹងតប្មូវា កនុងា
ជំនំជប្មោះឱ្យបានឆ្រ់ ហ្័ស398។ អងគជំនំជប្មោះនីមួយៗកនុងតលាា រនោះ ប្តូវសែកតរប្ាមាតេឱកកឆចកនុងា ធានា
ថា កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីប្តូវប្រប្េឹតរា ៅរដាយប្តឹមប្តូវ នកងឆ្រ់ ហ្័ស399។ ទកដភា
ឋ េេី ោ៉ៅងខដេជារ់ពាក់េន
័ ធ
រៅនឹងា ជំនំជប្មោះប្រកររដាយយតាក ម៌រនាោះ
ា េនា រេេរដាយមកនសមរហ្តផេ400
ខេួន”401

លឺសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា ជំនំជប្មោះោមន
នកងសកទធក“សំឱ្យសកសីឆូេខេួន

នកងសកទធកសួ សំណួ សកសីកនុងនាម

រដាយេកចា ណារៅរេើសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា ជំនំជប្មោះ

ោមនា េនា រេេ

រដាយមកនសមរហ្តផេ តថ្មេភសាត្ត
ុ ងខដេ ំេឹងថានឹងោំប្ទរទរចាទរនាោះ អាឆប្តូវបានងេឹងខងេងឱ្យម្ភនតេយ
ភាេជាមួយនឹងរេេរវលាខដេចាំបាឆ់កនុងា ទទួេបានភសាត្ត
ុ ង402។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សកទធកទទួេបានា
ជំនំជប្មោះោមនា េនា រេេរដាយមកនសមរហ្តផេរនោះ

េំបានកប្មកតសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេ

បានភសាត្ត
ុ ងសប្ម្ភរ់រ ើជា
ឱ មរ ាបាយា ពា ខេួនរឡើយ។ រ៉ៅខនា កាីបា មាទូរៅអំេីដំរណើ ា នីតក វច្ ីឆ្រ់ ហ្័ស
បានកប្មកតសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានភសាត្ត
ុ ងរនោះ

រដាយស ខតសំរណើសំឱ្យទទួេយកភសាុ

ត្តងជាក់ខសាង េំម្ភនប្ររោជន៍ជាមរ ាបាយា ពា ខេួន ដូឆបានកំណត់កនុង វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង

397

រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងងមី ា រសើរសួ នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ២៤។

398

រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងងមី ា រសើរសួ នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ១៩។

399

ម្ភប្ត្ត ៣៣ (ងមី)ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីភសាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Aleksovski (ICTY) កថាខណឌ

១៩។
400

ម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ល) ថ្នកតកាសញ្ញាអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធកេេ ដឋ នកងសកទធកនរោបាយ។

401

ម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ង) ថ្នកតកាសញ្ញាអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធកេេ ដឋ នកងសកទធកនរោបាយធានាថា សកទធកទទួេបានា ជំនំជប្មោះប្តឹមប្តូវ

រស់ភាលី ួមរញ្ចូ េសកទធករង្ហាញភសាត្ត
ុ ង។ ពាកយថា“សកសី”ម្ភនអតែន័យសឱ័យប្រវតាកខដេប្តូវបានអនវតាឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងប្ររភទរផស
ងៗ ួមទាំងសកសីជំនាញ សហ្ជនជារ់រចាទ ជន ងរប្ោោះ ឬភសាត្ត
ុ ងជាឯកស ។ 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. រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសំឱ្យររើករ ឿងកាីសរឡើង វច្ញរ ឿងកាី

Gotovina (ICTY) កថាខណឌ ២៣។

សេដីារ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ២៩០ ដេ់ ២៩៣។
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នកងរដាយរហ្តថា ភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើឱ្យទទួេយករនាោះ េំម្ភនជារ់ពាក់េ័នធ នកងប្ឆំខដេ ឬក៏រ ើរឱ ឡើងកនុងរោេ
រំណងអូសរនាេយកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ403។

163>ខផអកត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា
ដាក់ឯកស ងមី ា ររើកកកឆចរសើរសួ នកងរាោះរៅសកសី (E294/1) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរកប្សយមកន
បានប្តឹមប្តូវរៅរេើឆារ់ជា

ម្ភន រដាយចាត់ទកភាេឆ្រ់ ហ្័សថ្នកកឆដ
ច ំរណើ ា នីតក វច្ រី នោះសំខាន់ជាងា

េកចា ណារៅរេើភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំនំជប្មោះ នកងសកទធកទទួេបានភសាត្ត
ុ ង។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានអនវតាត្តមេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ថ្នវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េកតជាម្ភនកំហ្សខផនកនីតក វច្ ី រដាយរហ្ត
ថា បានសរប្មឆមកនរាោះរៅ Robert LEMKIN ឬមកនចាត់ វច្ធានា រសើរអរងកតរេើ

164>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

តខខសវីរដអូរនោះ។

រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ េំខមនរាេ់កំហ្សខផនកនីតក វច្ ីសទធខតបាន ំរលាភ

រំពានរេើសកទធក រស់ នួន ជា កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនប្រកររដាយប្រសកទធភាេរនាោះរឡើយ។ រ៉ៅខនា ជាា
ចាំបាឆ់ប្តូវខតរ ើា
ឱ វាយតថ្មេ ថារតើជនជារ់រចាទេកតជាបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស កំហ្សរនោះ ខដ
ឬោ៉ៅងណា រដាយេកចា ណារៅរេើកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ទា
ី ង
ំ មូេ ួមទាំង វច្ធានា នានាខដេបានរ ើរឱ ឡើងកនុង
អំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ។ ទាក់ទងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេ ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានររើកកកឆចរសើរសួ រខនែមរដើមបីឱ្យដឹង ថារតើ

តខខសវីរដអូខដេ

ម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN អាឆទទួេបានកនុងរេេរវលាសមប្សរ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណា នកង ថារតើម្ភនេ័ត៌ម្ភនអឱីខេោះខដេអាឆយកបានេី

តខខសវីរដអូរនោះ404។ េទធផេថ្នកកឆចរសើរសួ

រខនែមខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេ លឺសម្ភា ខដេជាប្រភេផ្លៃេ់ នកងមកនផ្លៃេ់ ម្ភនដូឆជា ប្រតក
ចា ឹក រស់ Robert LEMKIN នកងកំណត់រហ្ត រស់ Robert LEMKIN ទាក់ទងរៅនឹងរទសម្ភាសន៍ខដេ

403

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីភសាត្ត
ុ ងងមីរ ឿងកាី Galić (ICTY) ខដេបានដកប្សង់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភសាត្ត
ុ ងងមី ា

រសើរសួ នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) រជើងទំេ័ ៣៦។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆសាីេា
ី ររើករ ឿងកាីសរឡើង វច្ញរ ឿង

កាី Kanyabashi (ICTR) កថាខណឌ ២៣ ដេ់ ២៥ (រញ្ញជក់ថា ភសាត្ត
ុ ងងមីម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង ចាំបាឆ់ប្តូវខតសំខាន់ជាងា រ៉ៅោះ
ពាេ់ខដេបានរងករឡើងរដាយស ា េនា រេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីឆ្រ់ ហ្័ស

នកងប្តឹមប្តូវ

នកងថា

កត្តាពាក់េ័នខធ ដេប្តូវ

េកចា ណា ួមម្ភនដំណាក់ាេខដេា ជំនំជប្មោះបានរ ើរឱ ឡើង នកងសាានេេសប្ម្ភរ់ា េនា រេេរនោះ)។
404

រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននទីមួយសាីេីកកឆចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៦។
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Robert LEMKIN បានចាត់ទកថា ម្ភនា រង្ហាញអំេីតួនាទី រស់ ញឹម ស់ រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងា រ៉ៅន
រ៉ៅងផាួេ ំេំា ដឹកនាំ រ.ក.ក. រស់ រ៉ៅេ េត នកង នួន ជា405។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានផាេ់ឱ្ាស
ប្លរ់ប្ោន់ឱ្យភាលីរ ើ់ស
ឱ
ណាសាេ
ី ភា
ី េពាក់េ័នថ្ធ នសម្ភា ខដេបានផាេ់រដាយ Robert LEMKIN ប្េមទាំងសាីេី
ា ភាជរ់ា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក. រៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ នួន ជា
ផងខដ

406

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសននកដាឋនថា សម្ភា រនោះេំលរបីទទួេយកជាភ

សាត្ត
ុ ងរនាោះរទ រប្ពាោះសម្ភា រនោះេំខមនជាកត្តាកំណត់ដេ់ា សរប្មឆ ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា វច្នកឆ័យ
ិ រេើអងគ
រហ្តរឡើយ407។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រដាយខផអករេើកកឆចដំរណើ
ា នីតក វច្ ទា
ី ង
ំ មូេ នួន ជា េំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់េីរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើ
យ។
៤.ខ.២.ក.៤.សកសីទាក់ទងរៅនឹងសែនភាេមនជរមេៀស

165>នួន

ជា

បានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយរហ្តថា

អងគជំនំជប្មោះបាន

សរប្មឆមកនរាោះរៅសកសីខដេទាក់ទងរៅនឹងសែនភាេកនុងទីប្កុងភនំរេញ រៅមនា ជរមេៀសប្រជាជនកនុងខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥408។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា409
ខដេថា ា សរប្មឆមកនរាោះរៅសកសីរខនែមទាក់ទងរញ្ញារនោះ េំរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ នួន ជា រឡើយ
េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ ួឆរហ្ើយរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ េនថា
រេេជរមេៀសកនុងទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនា េំបាក នកងថា ម្ភនកងឱោះរសបៀងអាហា

410

េកខខណឌរៅមន

។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏

រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា កត្តាខាងរដើមរនោះេំអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមរេើា ជរមេៀសរឆញេីទី
ប្កុងភនំរេញបានរឡើយ។ រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដ ឬោ៉ៅងណា ទាក់ទងរៅនឹងា

405

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ LEMKIN (F2/4/3/1) កថាខណឌ ក៣៤។

406

រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននទីេី សាីេីកកឆចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3)។ រសឆកាីសរប្មឆររណា
ា ោះអាសននទីរួនសាីេីកកឆចរសើរសួ

រខនែម (F2/4/3/3/6)។
407

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៣, ៥៦ ជាអាទិ៍។

408

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៤។

409

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦១។

410

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៧។
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វាយតថ្មេរេើភាេជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នសែនភាេខាងរេើរនោះនឹងប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងសេដីារនោះ

ដូឆជារៅ

កនុងា េកភាកាអំេីយតាកកមមថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ411។
៤.ខ.២.ក.៥.សកសីទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកនង
ុ ា កំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដឋា នកងទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម

166>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាង រស់
កំហ្ស

នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

រៅរេេសរប្មឆរដករស សំរណើសំរាោះរៅសកសី

នរោបាយកនុងា កំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដឋា

ខដេនឹងប្តូវផាេ់សកខីកមមអំេីអតែកភាេថ្នរោេ

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

412

អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរាោះរៅរលគេទាំងរនោះ លឺរដើមបីតទេ់រៅនឹងា រញ្ញជក់
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អងគជំនំជប្មោះទទួេយករាេ់ឆរមេើយមនៗ រស់រលគេទាំងរនោះ មករ ើ ឱ
ជាភសាត្ត
ុ ង។ ដូរឆនោះ ស ៈសំខាន់ថ្នរញ្ញារនោះ លឺថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆសំអាងរេើឆរមេើយមនៗ
រស់សកសីទាង
ំ រនាោះ កនុង វច្សេភាេរ៉ៅនណា រទើរេំម្ភនតប្មូវា ឱ្យសកសីទាង
ំ រនាោះមករង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះ
មខតលាា ។ រញ្ញារនោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងសេដីារនោះ413។
៤.ខ.២.ខ.ា ទទួេយក នកងា រប្រើប្បាស់ឯកស

167>អំណោះអំណាងមួយឆំនួន រស់ នួន ជា លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេយកជាភសាត្តុ ង នកងា រប្រើប្បាស់ឯក
ស រៅរេេជំនំជប្មោះ រហ្ើយអំណោះអំណាងរនោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។
៤.ខ.២.ខ.១.តប្មូវា ចាំបាឆ់ឱ្យភាលីា ពា កាដា
ី ក់រញ្ជឯ
ី កស

168>រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១១ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហគរ់ភាលីកនុងឆំរណាមរនាោះឱ្យដាក់
ោ៉ៅងយូ ប្តឹមថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១១ (រប្ាយមក ាេរ ច្រឆិទប្តូវបានេនា រេេដេ់ថ្ងៃទី ១៩ ខខ
រមស ឆ្នំ ២០១១) នូវរញ្ជ ីឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងសំណរំ ឿង ខដេភាលីម្ភនរំណងរប្រើប្បាស់រៅឆំរពាោះមខ

411

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៦០៤ ជាអាទិ៍។

412

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៥។

413

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ២៧៩ ជាអាទិ៍។

111
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អងគជំនំជប្មោះ414។ នួន ជា េំបានដាក់រញ្ជ ីឯកស រនោះរទ រដាយបានអោះអាងថា ោត់“េំជារ់ាតេឱកកឆច នកងកនុង
ាេៈរទសៈ

ខដេេំអាឆកំណត់អតាសញ្ញាណឯកស ជាក់លាក់េី[រញ្ជ ីឯកស ទាំងអស់រៅកនុងសំណំរ ឿង]

ខដេោត់ម្ភនរំណងរប្រើប្បាស់រៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ”415។

ជាា រឆេើយតររៅនឹងសំរណើ រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា ខដេសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“ហាមឃាត់រមធាវីា ពា កាី នួន ជា កនុងា រប្រើប្បាស់ឯកស
ខដេេំប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅរេេជំនំជប្មោះ រដាយអនរលាមត្តមដីារង្ហគរ់រ ៀរឆំសវនាា ” ឬជា
ជរប្មើស ប្តូវរង្ហគរ់ឱ្យ នួន ជា ដាក់រញ្ជ ីឯកស សមប្សរកនុង យៈរេេេី សបាាហ្៍416រនាោះ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងយេ់រឃើញថា៖
ឯកស ខដេេំប្តូវបានដាក់ត្តមាេរ រច្ ឆិទេីដំរូង ខផអកត្តមវច្ធាន ៨៧(៣) [ពាកយរដើម] ថ្នវច្ធាន
ថ្ផៃកនុង ប្តូវខតរំរេញរៅត្តមេកខខណឌខដេម្ភនកប្មកតខពសរ
់ ំផតកនុងា រង្ហាញថា ឯកស ទាំងរនោះ
េកតជាេំអាឆ កបានរៅកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នាេរ ច្រឆិទជា

ម្ភនរនាោះ

ររើរទាោះរីជាម្ភនា សឱោះខសឱង

កោ៉ៅងហ្មតឆ
់ ត់ក៏រដាយ នកងថា រដើមបីផេប្ររោជន៍យតាក ម៌ ា ទទួេយកឯកស យឺតរេេរៅខត
ជាា សំខាន់417។

169>ា ររើកកកឆចេកភាការដញរដាេរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានចារ់រផាើមរៅថ្ងៃទី ២១ ខខ

វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១១418។ ោ៉ៅងរហាឆណាស់ រៅរេេណាមួយកនុងអំឡុងរេេជំនំជប្មោះ នកងរដើមបីផេប្ររោជន៍
យតាក ម៌ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនញ្ញាតឱ្យ នួន ជា រប្រើប្បាស់ឯកស មួយរៅឆំរពាោះមខខេួន ខដេម្ភន
រៅកនុងសំណំរ ឿងត្តំងេីឆងឆ្នំ ២០០៧ មករមេ៉ៅោះ ររើរទាោះរីជា នួន ជា េំបានដាក់រញ្ជ ីឯកស រនាោះក៏រដាយ419។

170>រៅកនុងរណាឹងសទកខ នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណាងេី ៖ ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈតឹងខតងហ្ួសរហ្ត រដាយតប្មូវឱ្យោត់រង្ហាញអតាសញ្ញាណឯកស រៅកនុង
សំណំរ ឿងសប្ម្ភរ់ទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង កនុង យៈរេេមួយោ៉ៅងយូ មននឹងចារ់រផាើមា ជំនំជប្មោះ420។ ទីេី
414

ដីារង្ហគរ់ដាក់សម្ភា រដើមបីរ ៀរឆំសវនាា (E9) កថាខណឌ ១២ i)។

415

ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ងមី (E9/26) កថាខណឌ ២។

416

សំរណើសំ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ជ ីឯកស រស់ នួន ជា (E109/5) កថាខណឌ ២។

417

អនសស ណៈសាីេីរញ្ជ ីសកសី (E131/1) ទំេ័ ៤។

418

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧។

419

អនសស ណៈសាីេីសំរណើត្តមវច្ធាន ៨៧(៤)ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E276/2) កថាខណឌ ៥។

420

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ១០០។
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នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស ម្ភនា ឹតតបកតរៅរេើា រប្រើប្បាស់
ឯកស សប្ម្ភរ់រោេរំណងសួ រដញរដាេ សកសី421។

171>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងមួយឆំនួនេីដំរូង

នកងរោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរប្ាម

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ម្ភនកំហ្ស។ រោងត្តមវាកយខណឌទីមួយថ្នវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង បានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេ រដាយខផអកខតរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿងរ៉ៅរណា
ណ ោះ ប្រសកនររើភាលី
បានយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះមកដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ ឬប្រសកនររើអងគជំនំជប្មោះ បានយកមកដាក់រៅ
ឆំរពាោះមខភាលី។ រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៣២១(១) ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខដេខឆងអំេីក ណីរេើកខេង
ឆំរពាោះវច្ធានរនោះថា “តលាា សំអាងរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ ន
េ ខតរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងសំណំ

រ ឿង ឬខដេប្តូវរលយកមករង្ហាញរៅរេេសវនាា រ៉ៅរណាណោះ”(រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ រៅ អ.វ.ត.ក. ា
ដាក់ភសាត្ត
ុ ងឆូេកនុងសំណំរ ឿង

លឺេំទាន់ប្លរ់ប្ោន់រៅរឡើយរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងតប្មូវឱ្យកំណត់អតាសញ្ញាណ

ជាក់លាក់េីភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវរប្រើប្បាស់។ អតែប្ររោជន៍សប្ម្ភរ់ វច្ធានរនោះ លឺរដើមបីធានាអំេីភាេឆាស់លាស់
ថា

រៅប្លរ់រេេទាំងអស់

ភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយករ ើជា
ឱ មូេដាឋន

កនុងា

សរប្មឆដាក់េក ទធ រដាយរហ្តថា រទាោះរីជាម្ភនឯកស រប្ឆើនសនធឹកសនាធរ់ ខដេប្តូវបានដាក់ឆូេរៅកនុងសំណំ
រ ឿងកនុងអំឡុងរេេថ្នា រសើរអរងកតក៏រដាយ ក៏េំខមនប្លរ់ឯកស ទាំងអស់រនាោះអាឆជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទ
រចាទខដេម្ភនរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយខដ ។ រខនែមរេើរនោះ នីតក វច្ ីរនោះបានជួយេប្ងឹងឆ ច្តេកខណៈថ្នកកឆច
ដំរណើ ា នីតក វច្ ីតទេ់ ួមទាំងរោេា ណ៍សីេ
ា ីា រដញរដាេផ្លៃេ់ម្ភត់ផងខដ ។

172>ប្សរត្តមវច្ធាន ៨០(៣-ឃ) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆរង្ហគរ់ឱ្យភាលីដាក់“រញ្ជីឯក
ស ងមីខដេខេួនម្ភនរំណងឆង់រេើករឡើងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង […] នកងរញ្ជ ីឯកស ម្ភន
ប្សរ់រៅកនុងសំណំរ ឿង ខដេប្តូវបានរង្ហាញអតាសញ្ញាណោ៉ៅងឆាស់លាស់”រៅត្តមាេរ ច្រឆិទខដេបាន
កំណត់រដាយអងគជំនំជប្មោះ។ រនោះ លឺជារសឆកាីអោះអាងមួយខដេប្សរជាមួយនឹង វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង
រដើមបីអនញ្ញាតឱ្យម្ភនា រ ៀរឆំកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីបានប្តឹមប្តូវ។ ដូរឆនោះ ភាលីតប្មូវឱ្យដាក់រញ្ជ ីឯកស មន
ា ជំនំជប្មោះខដេជាឧរក ណ៍ឆមបងសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីចាត់ខឆងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី។

421

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០១ ដេ់ ១០៤។
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173> វច្ធាន ៨០(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេំបានខឆងជាក់លាក់រេើរញ្ញា ថារតើ នកងកនុងាេៈរទសៈណាខេោះខដេភាលី
អាឆរេើករឡើង

រៅកនុងរេេសវនាា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងនូវឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង

រ៉ៅខនាេំម្ភនរៅកនុងរញ្ជ ីឯកស រស់ខួ ន
េ ។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា
ខេួននឹងអនវតារៅត្តមវច្ធាន ៨៧(៤) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង នកងសួ រញ្ញជក់ ជាេករសស ថារតើភាលីខដេរសនើសំរនាោះេកត
ជាបានយកឆកតទ
ា កដាក់សោះឱ ខសឱង កោ៉ៅងហ្មត់ឆត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូឆបានរ ៀររារ់ខាង
រេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនញ្ញាតឱ្យម្ភនា រង្ហាញឯកស ទាំងរនាោះ រដើមបីប្ររោជន៍យតាក ម៌ ររើ
រទាោះរីជាេំបានរំរេញត្តមេកខខណឌថ្ន វច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងក៏រដាយ។

174>រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ខផអកត្តមេទធផេរឃើញថា វច្

ីសស្តសារនោះ

េំម្ភនកំហ្សឆគងរឡើយ។ ត្តមា រេើករឡើង រស់ នួន ជា422បានឱ្យដឹងថា វច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភន
ា ឆប្មូងឆប្ម្ភសោនប្តង់

ថារតើ វច្ធានរនោះម្ភនខេឹមស អនវតារៅរេើឯកស ខដេបានដាក់ឆូេកនុងសំណំរ ឿង

ឬសប្ម្ភរ់ខតភសាត្ត
ុ ង“ងម”ី សទធ ស រ៉ៅរណា
ណ ោះ។

រ៉ៅខនា

វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្សរជា

មួយនឹង វច្ធាន ៣៩ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេផាេ់ឆនាៃនសកទធកោ៉ៅងទូេំទូលាយដេ់អងគជំនំជប្មោះ កនុងា កំណត់ផេ
វច្បាកថ្នអំឡុងរេេកំណត់ខដេប្តូវរ ើរឱ ឡើងរដាយអងគជំនំជប្មោះ។

ជាា កត់សម្ភគេ់

ភាលីខដេបានលកតថា

រេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យខេួនរនាោះតកឆតួឆរេក លួ ខតរសនើសំា េនា អំឡុងរេេកំណត់រនោះ។ កនុងក ណីខដេ
ភាលី មកនរោ េត្តមអំឡុងរេេកំណត់កនុងា “ដាក់”ឯកស ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
េកចា ណារៅរេើរញ្ញា

ថារតើភាលីខដេរសនើសំរនាោះេកតជាបានយកឆកតទ
ា កដាក់សមប្សរកនុងា រ ៀរឆំរញ្ជ ី

រដាយអនរលាមត្តមវច្ធាន ៨០(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណា នកងរដើមបីប្ររោជន៍យតាក ម៌ ររើរទាោះរីជា
ភាលីេំបានរ ៀរឆំរញ្ជ ីឱ្យបានប្តឹមប្តូវោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅខតអាឆអនញ្ញាតឱ្យម្ភន
ា រង្ហាញឯកស រនាោះបានដខដេ423។ វច្ ីសស្តសារនោះបានងេឹងខងេងេីតប្មូវា ចាំបាឆ់កនុងា ប្លរ់ប្លងា ជំនំ
ជប្មោះឱ្យបានសមប្សរ នកងម្ភនភាេរត់ខរនបាន រៅរេេតប្មូវឱ្យម្ភនា ធានាបាននូវកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី
រដាយប្តឹមប្តូវរនាោះ។

175>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំម្ភនា រជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងខដេរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះ

422

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៩៥ ដេ់ ៩៩។

423

រសឆកាីសរប្មឆសាីេីឯកស ងមី (E190) កថាខណឌ ២១។ អនសស ណៈសាីេីសំរណើសំត្តមវច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E276/2)

កថាខណឌ ២។
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សលាដំរូងេំបានរោ េរៅត្តមប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខដេខឆងថា “ភសាត្ត
ុ ងអាឆជូនបានរដាយរស ី”
នកងអាឆដាក់ ហ្ូតដេ់ថ្ងៃឆងរប្ាយថ្នា ជំនំជប្មោះបាន424។ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ វច្ធាន ៨០(៣) ថ្ន
វច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេប្តូវរកប្សយបានជាមួយនឹងរ ច្រទថ្នវច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ម្ភនន័យថា ជាឧរក ណ៍
សប្ម្ភរ់ប្លរ់ប្លងសំណំរ ឿងខដេេំអាឆរដករស នូវឆំខណក ឬប្ររភទណាមួយថ្នភសាត្ត
ុ ងបានរឡើយ រ៉ៅខនាអាឆ
ជាា ដាក់ វច្ន័យរេើភាលីកនុងកប្មកតណាមួយ នកងម្ភនភាេចាំបាឆ់រដាយស ខតទំហ្ំ ំរ ងថ្នសំណំរ ឿងរៅកនុង
កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. នកងប្តូវរ ើរឱ ឡើងជារីភាសផងខដ ។ ដូរឆនោះ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបាន
អនញ្ញាតឱ្យអនម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងទាំងរនោះ រដើមបីសរប្មឆរោេរៅថ្នា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ នកងធានាបាននូវ
ា ជំនជ
ំ ប្មោះឆ្រ់ ហ្័ស425។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាមកនម្ភនា អនវតាខេោះត្តមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពុ
ជាក៏រដាយ ក៏រៅខតប្តូវបានចាត់ទកថា ជាា សមរហ្តផេខដ ។ វច្ធានថ្ផៃកនុងបានររងកើតរឡើងរដើមបីកំណត់
នីតក វច្ ីសប្ម្ភរ់ា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសំអាងរៅរេើ ដូរឆនោះ វច្ធានរនោះ លឺជាា ជួយ
ជំ ញដំរណើ ា នីតក វច្ ីជាឆំហ្ នកងត្តមេំដារ់េំរដាយ។

176>រដាយខផអកត្តមអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា វច្

ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរប្រើប្បាស់ ជាក់ខសាង ឃាេតឆ្ៃយរឆញេីា អនវតា រស់តលាា ICC ICTY នកង ICTR426 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អ.វ.ត.ក. េំតប្មូវឱ្យឆមេងត្តមា អនវតាអនា ជាតក រ៉ៅខនាប្តឹមខតអនញ្ញាតឱ្យខសឱង
កា ខណនាំេីកប្មកតអនា ជាតករ៉ៅរណា
ណ ោះ427។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា េកខកតរក ណ៍
ឆារ់ខដេតលាា ICC ICTY នកង ICTR យកមកអនវតាត្តមរនាោះ េំបានខឆងអំេីា រសើរអរងកត នកងា
រញ្ជូ នសំណំឯកស ថ្នា រសើរអរងកតទាំងអស់រៅតលាា ជំនំជប្មោះរឡើយ។

រខនែមរេើសេីរនោះ

តលាា

ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក នកងតលាា ខដេម្ភនរទដាឋនអនា ជាតកដថ្ទរទៀត បានដាក់ាតេឱកកឆចដេ់ភាលីប្តូវខតដាក់
រញ្ជ ីឯកស មនរេេសវនាា

428

ររើរទាោះរីជា អាឆម្ភនា អនវតាខសខរេកោនខេោះក៏រដាយ។ រទាោះជាោ៉ៅង

424

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៩០ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៣២១ នកង ៣៣៤ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។

425

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៣ ជាអាទិ៍។

426

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៩២ ដេ់ ៩៤។

427

ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.។

428

សូមរមើេ វច្ធាន ៦៥ សៃួនេី (ឆ-២) ថ្ន វច្ធានសាីេីនត
ី ក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICTY។ វច្ធាន ៧៣ សៃួនេី (ខ) ថ្ន វច្ធាន

សាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICTR។
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ណាកាី សំខាន់រំផតរនាោះ លឺ នួន ជា េំបានរង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនូវរហ្តា ណ៍ណាមួយ
ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនញ្ញាតឱ្យោត់រប្រើប្បាស់ឯកស ជាក់លាក់ណាមួយរៅកនុងរ ឿងកាី

រទាោះរីជាោត់េំបានដាក់រញ្ជ ីឯកស ក៏រដាយឆោះ នកងថា ោត់េំអាឆរដញរដាេរេើភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់
ឬក៏េំអាឆរខនែមមរ ាបាយា ពា ខេួនបានរឡើយ។ រហ្តដូរឆនោះ ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
រឃើញថា ប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ េម្ភ
ំ នា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយប្តូវបានរកើតរឡើងរឡើយ429។

177>រោងត្តមសំអាងរហ្តដូឆោន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

េំម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា

រដាោះប្សយេមអកតរៅរេើអំណោះអំណាងនីមួយៗកនុងខផនកទីេី រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា វច្ ីសស្តសា
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ឯកស សប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេ លឺម្ភនា ខសឆគង
រនាោះរឡើយ430។ នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សខដេម្ភនមូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង

េកតជាបានហាមឃាត់ោត់មកនឱ្យសួ រដញរដាេរៅរេើភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន

ឬអាឆរជឿជាក់បាន

រស់សកសីណាមួយរនាោះរឡើយ។

178>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនវតាវច្ធានដូឆោនទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេ
យកឯកស ជាភសាត្ត
ុ ង រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសកសួ សកសី431។ នកោយជាទូរៅ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេរេើករឡើងថា

អំណោះអំណាងរនោះេំបាន

េកចា ណារៅរេើា េកតខដេថា អំឡុងរេេកំណត់សប្ម្ភរ់ា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង េកតប្បាកដណាស់ លឺជា វច្ធាន
ខដេមកនប្តឹមខតប្តូវអនវតារេើភាលីរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរេើអងគជំនំជប្មោះផងខដ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ខដេថា

432

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អំឡុងរេេកំណត់ទាង
ំ រនោះម្ភនតួនាទីរដើមបីធានាតម្ភេភាេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី

ភាលីលរបីទទួេបានផេប្ររោជន៍ផងខដ

េីា ជូនដំណឹងសមប្សរទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ឯកស ។

ប្តង់ឆំណឆរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រប្ៅខតេីា តវា៉ជាទូរៅអំេីភាេមកនប្បាកដ
ប្រជាថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេអនវតាមករេើ ូរោត់ រខៀវ សំផន េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់ថា ោត់េកត
ជាបានទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់េីា អនវតា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្បាកដខមនរនាោះរឡើយ។

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.នីតក វច្ ទា
ី ក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកឯកស ជាភសាត្ត
ុ ង

179>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកឯកស រដាយអងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

180>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ ចារ់ត្តងំ េីដំរូងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានតប្មូវ

ឱ្យភាលីដាក់រញ្ជ ីឯកស នានាខដេភាលីម្ភនរំណងដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ433។
ដំរូងក៏បានជូនដំណឹងដេ់ភាលីផងខដ ថា
បានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ
រ ឿង ០០២/០១

434

អងគជំនំជប្មោះសលា

ខេួនម្ភនរំណងដាក់រៅឆំរពាោះមខភាលីនូវឯកស ទាំងអស់ខដេប្តូវ

(D427)

កនុង វច្សេភាេខដេឯកស ទាំងរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំ

។

181>រនាៃរ់មករទៀត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យភាលីរេើករសឆកាីជំទាស់ជាលាយេកខណ៍

អកស រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើរឡើងរដាយភាលីដថ្ទរទៀត435។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនា
ា កនុងរោេរំណងសារ់ស ណា រស់ភាលីសីេ
ា ីា ទទួេយកឯកស

(“សវនាា សាីេីា ទទួេយកឯក

ស ”)436។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា កនុងរោេរំណង
កំណត់អតាសញ្ញាណនូវឯកស ណាខដេត្តមទសសនៈ រស់ភាលី ម្ភនជារ់ពាក់េ័នខា
ធ េង
ំ រំផតរៅនឹងសំណំរ ឿង

433
434

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១៦៨។
ដីារង្ហគរ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឱ្យដាក់សម្ភា រដើមបីរ ៀរឆំា ជំនំជប្មោះ (E9) កថាខណឌ ១២ iii)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

២៧ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១១ ឯកស រេខ E1/4.1 ទំេ័ ២២។ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ មករា ឆ្នំ
២០១២ (E159) កថាខណឌ ១។ សូមរមើេផងខដ ដីារំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី (E124) កថាខណឌ ២។
435

អនសស ណៈ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីរញ្ជ ីសកសី (E131/1) ទំេ័ ១ ដេ់ ២។ រសឆកាីជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រេើ

ភាេអាឆទទួេយកបាន (E131/1/11) កថាខណឌ ២ ជាអាទិ៍។ រសឆកាីជំទាស់ រស់ នួន ជា រេើភាេអាឆទទួេយកបាន
(E131/1/12)។
436

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (E159) កថាខណឌ ៨ ដេ់ ៩។ ដីាកំណត់ាេ

រ ច្រឆិទសវនាា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១២ (E170) កថាខណឌ ៦ ដេ់ ៧។ អនសស ណៈសប្ម្ភរ់សវនាា ផ្លៃេ់
ម្ភត់រខនែមរេើឯកស សាីេីឯកស

(E172/1)។

អនសស ណៈប្តូវបានរ ើរ
ឱ ឆចរ
ុ បននភាេសប្ម្ភរ់សវនាា រនាៃរ់រេើឯកស

(E172/5)។ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទខដេប្តូវបានខកខប្រសប្ម្ភរ់សវនាា ខាងមខរេើឯកស (E223/3) ។ រសឆកាីសរប្មឆទីរីសី ា
េីរសឆកាជ
ី ំទាស់រៅនឹងឯកស សប្ម្ភរ់ា ទទួេយករៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង E185/2 កថាខណឌ ៤ ដេ់ ១២ (រេើក
រឡើងអំេីប្រវតាកនីតក វច្ ីថ្នសវនាា សាីេីភាេអាឆទទួេយកបានរៅឆំរពាោះមខងអងគជំនំជប្មោះ)។
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(“សវនាា សាីេីឯកស ”)437 េីកនុងឆំរណាមឯកស ខដេប្តូវបានទទួេយករនាោះ។ រៅកនុងសវនាា រនោះ ជា
ដំរូង លឺម្ភនខត នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យរ ើស
ឱ
ណាសាីេីឯកស ទាំង
រនាោះ រនាៃរ់មករទៀតភាលី ក៏ប្តូវបានអរញ្ជ ើញឱ្យរ ើស
ឱ
ណាសាីេីតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងរៅរេើឯកស ទាំងរនាោះ438។
ជាទូរៅ ឯកស ណាខដេប្តូវបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានផាេ់រេខសំោេ់ ‘E3’
(“ឯកស រេខ E3”)439រៅកនុងសំណំរ ឿង។

182>រខៀវ

សំផន

បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងនីតក វច្ ីសប្ម្ភរ់ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង។

ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់អំេីឆំណាត់ថានក់

ឯកស ខដេប្តូវបានផាេ់រេខសំោេ់ E3 រៅកនុងសំណរំ ឿង នកងេំបានផាេ់រញ្ជ ីឯកស ដេ់ភាលីរឡើយ440
រនាោះអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទប្តឹមខតបានរោង
រៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើអនសស ណៈឆំនួន

៤

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរឆញកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆច

ដំរណើ ា នីតក វច្ ីរដើមបីរឆេើយតររៅនឹងសំរណើរផសងៗ រស់ភាលី441។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរប្មឆ

រដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រដាយស េំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ថារតើអនសស ណៈទាំងរនោះ
ម្ភនកំហ្សោ៉ៅងដូឆរមាឆ នកងេំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់442។

183>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងរផសងរទៀតខដេរេើករឡើងថា

នីតក វច្ ទា
ី ក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកភសាុ

ត្តងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកអនវតារនាោះ េំប្សរត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នរោេា ណ៍តទេ់

437

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១២ (E170)។ រសឆកាីខណនាំដេ់ភាលីឱ្យត្តមដានសវ

នាា ាេេីថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (E233)។ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទខដេប្តូវបានខកខប្រសប្ម្ភរ់សវនាា ខាងមខរេើ
ឯកស (E223/3)។ រសឆកាីប្រាស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីសវនាា ខដេរៅរសសសេ់ (E288)។ ដីាកំណត់ាេ
រ ច្រឆិទសប្ម្ភរ់សវនាា សែេ រេើឯកស នកងសវនាា ដថ្ទរទៀត (E288/1/1)។
438

ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១២ (E170)។ រសឆកាីខណនាំដេ់ភាលីឱ្យត្តមដានសវ

នាា ថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (E233) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ៤។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨។
439

សូមរមើេ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆិទសវនាា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (E159) កថាខណឌ ៥។

440

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២១។

441

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២១ រជើងទំេ័ ៤៥។

442

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០១ ជាអាទិ៍។
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ឆំរពាោះមខរឡើយ443 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកនកតយរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងនូវរញ្ញាេី ដូឆ
តរៅ ទីមួយ លឺទាក់ទងរៅនឹង វច្ ីសស្តសាទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះា ទទួេយកឯកស ជាភ
សាត្ត
ុ ង ួមទាំងា សរប្មឆ រស់ខួ ន
េ កនុងា ផាេ់រេខសំោេ់ E3 រេើឯកស ទាំងអស់ខដេប្តូវបានរោងរៅ
កនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ទាក់ទងរៅនឹងសំណរំ ឿង ០០២/០១ (រហ្តរនោះរឃើញថា កនុងឆំរណាមឯក
ស ទាំងរនាោះ អាឆប្តូវបានយកមកសំអាងរៅរេេរឆញសេប្កម) នកងទីេី លឺា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរៅរេើឯកស ជាក់លាក់ខដេេំបានផាេ់រេខសំោេ់ E3 នកងា ទទួេយកឯកស រផសងរទៀត
ខដេ រខៀវ សំផន បានរ ើា
ឱ ជំទាស់។

184>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆ
ដាក់រេខសំោេ់ E3 រេើឯកស ទាំងអស់ខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) េីរប្ពាោះអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆថា

កនុងអំឡុងរេេថ្នា រសើរអរងកត“សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានវាយតថ្មេ

រេើឯកស ទាំងអស់ខដេបានដាក់រៅកនុងសំណរំ ឿងរដើមបីកំណត់េីភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងបានផាេ់តថ្មេជាភសាុ
ត្តងរៅរេើឯកស មួយឆំនួនខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ”444។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន
កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) “លឺជាកមមវតែថ្ុ នរណាឹងឧទធ ណ៍រៅអងគររ ជំនំជប្មោះ។
រោងត្តមសំអាងរហ្តទាំងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសនមតទកជាមននូវឯកស ខដេបានរោងរៅ

កនុងដីាដំរណាោះប្សយ(D427)ថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ( ួមទាំងភាេប្តឹមប្តូវថ្ន
ឯកស ) នកងបានដាក់រេខសំោេ់ E3 ឆំរពាោះឯកស ទាំងរនាោះ”445។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកផង
ខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រនាៃរ់មកបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យភាលីរេើករឡើងេីរញ្ញាថ្នឯកស ទាំងរនាោះ រៅ
រេេសវនាា សាីេីឯកស

446

នកងកនុងអំឡុងរេេថ្នា រ ើស
ឱ
ណាផ្លៃេ់ម្ភត់ នកងជាលាយេកខណ៍អកស សាីេី

ា រកទកកឆចេកភាការដញរដាេ។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាឯក

443

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣ នកង ២៦។

444

អនសស ណៈឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (E162) កថាខណឌ ៣។

445

អនសស ណៈឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (E162) កថាខណឌ ៣។

446

អនសស ណៈសាីេីា កំណត់ាេរ ច្រឆិទកកឆចប្រជំមកនផេូវា (E141) ទំេ័ ២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ ឯក

ស រេខ E1/27.1 ទំេ័ ១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/28.1 ទំេ័ ១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី
១៨ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/29.1 ទំេ័ ១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/30.1
ទំេ័ ៣។

119
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ស

ជាទូរៅ ភាលីអាឆរេើករសឆកាីជំទាស់ប្រឆ្ំងរៅនឹងា ទទួេយកឯកស រនោះជាលាយេកខណ៍អកស

នកងអាឆរេើករឡើងេីខេឹមស ថ្នឯកស រនោះរៅកនុងសវនាា សាីេីឯកស

ប្េមទាំងត្តមស ណាជា

លាយេកខណ៍អកស នកងរេើករឡើងរដាយផ្លៃេ់ម្ភត់រៅកនុងា រកទកកឆចេកភាការដញរដាេ។

185>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន ំរលាភ

រំពានរៅរេើរោេា ណ៍តទេ់ឆំរពាោះមខរនាោះរទ។

រោេា ណ៍សីេ
ា ីកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីតទេ់ឆំរពាោះមខ

តប្មូវមនរលរងអស់លឺថា ប្លរ់ភាលីប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យផាេ់រោរេ់រៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានដាក់រង្ហាញរៅ
រេេសវនាា នកងរៅរេើស ណា រស់ភាលីខដេរ ើា
ឱ ជំទាស់ កនុងរោេរំណងរដើមបីឱ្យម្ភនឥទធកេេរៅរេើ
រសឆកាីសរប្មឆ រស់តលាា

447

។ រោេា ណ៍រនោះេំបានតប្មូវថា ប្តូវខតផាេ់ឱ្ាសឱ្យភាលីកនុងរេេជាក់

លាក់ណាមួយ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរឡើយ ឧទាហ្ ណ៍ដូឆជា ប្តូវផាេ់រៅមនរេេទទួេ
យកជាភសាត្ត
ុ ង នកងេំបានតប្មូវថា ភាលីប្តូវខតរ ើស
ឱ
ណាសាីេីភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាភាលី
នីមួយៗ ម្ភនឱ្ាសរ ើដ
ឱ ូរចានោះក៏រដាយ448។ រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ឆាស់
លាស់េឯ
ី កស រៅកនុងសំណំរ ឿងខដេអាឆយកមកសំអាងកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ រដាយ ួមទាំងឯកស ទាំង
អស់ខដេប្តូវបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ឱ្ាសផង
ខដ ដេ់ភាលីឱ្យផាេ់រោរេ់រៅរេើឯកស ទាំងអស់រនាោះ ួមទាំងរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង នកងភាេរជឿទកឆកតបា
ា ន
ថ្នឯកស រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដករស
រចាេ។

186>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីេី ខដេ

រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរៅរេើឯកស ខដេេំម្ភនរេខសំោេ់ E3449រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើអំណោះ
អំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេបានរេើករឡើងថា កងឱោះរេខសំោេ់ឯកស រនោះ ទំនងជាម្ភនរញ្ញាខផនក

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 ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) កថាខណឌ ៦០។ សេប្កមរ ឿងកាី Fitt ទេ់នឹងឆប្កភេ

អង់រលេ ស (ECtHR) កថាខណឌ ៤៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Göç ទេ់នឹងប្ររទសតួលី (ECtHR) កថាខណឌ ៣៤។
448

សេប្កមរ ឿងកាី Nideröst-Huber ទេ់នឹងប្ររទសសឱីខហ្សេខឡន (ECtHR) កថាខណឌ ២០ ដេ់ ២៤។

449

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦ រជើងទំេ័ ៨៧។
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ដឋបាេរដាយស ា រមើេ ំេងរ៉ៅរណា
ណ ោះ450។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ រខៀវ សំផន ធាេរ់បានទទួេសគេ់
451

ឯកស រនោះ ួឆរហ្ើយ

ខដេជាក់ខសាងប្តូវបានរង្ហាញកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាា

ជំទាស់រៅនឹងា រប្រើប្បាស់ឯកស រនោះផងខដ

452

រហ្ើយោត់ក៏ធាេរ់បាន

។ ផៃយ
ុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន453 អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរេើរសឆកាីជំទាស់រនោះ

រដាយបានរដាោះប្សយ ួមោនជាមួយរញ្ញារផសងរទៀតកនុង

រេេខតមួយ454។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េកខខណឌតប្មូវថ្នរោេា ណ៍ឆំរពាោះមខប្តូវបានរោ េ រហ្ើយអំណោះ
អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ខ.២.ល.រេេរវលា នកងឆំនន
ួ ទំេ័ េប្ំ លរ់ប្ោន់

187>ទាក់ទងរៅនឹងា សួ សកសី

អនកជំនាញ នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរដាយភាលី អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានខរងខឆករេេរវលារសមើៗោន រដាយមួយខផនកសប្ម្ភរ់សហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ី
ឯមួយខផនករទៀតសប្ម្ភរ់ប្កុមរមធាវីា ពា កាីខដេម្ភនរីប្កុម រប្ាយមកម្ភនេី ប្កុម455។ នួន ជា បាន
អោះអាងថា ា កំណត់រេេរវលាកនុងា សួ សំណួ ម្ភនេកខណៈតឹង ឹង នកងេំប្លរ់ប្ោន់ នកងថា ោត់ ជាទូរៅ
ទទួេបានខតមួយភាលរីថ្នរេេរវលាខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ ររើរ ៀរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា456។ នួន ជា នកង រខៀវ
សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ឹតតបកតឆំនួនទំេ័ េំប្តឹមប្តូវសប្ម្ភរ់ា ដាក់
ស ណារញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ។

រខនែមរេើរនោះរទៀត

រោងត្តមា កំណត់រេេរវលា រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កនុងា ដាក់ស ណាជាលាយេកខណ៍អកស រញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេប្តឹមថ្ងៃទី ២៦ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ខេួនម្ភនរេេរវលាខេីរេក ររើលកតចារ់េីរេេរឆញរសឆកាី
សរប្មឆរេើា ជំទាស់រៅនឹងា ទទួេយកឆរមេើយ រស់សកសី (E299) ខដេរសឆកាីសរប្មឆរនោះបានទទួេ

450

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៧៦។

451

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦។

452

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (E1/167.1) ទំេ័ ៦០ ជាអាទិ៍។

453

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦។

454

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/168.1 ទំេ័ ២។

455

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០៥។ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦៧។ សូមរមើេ

សំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសំរខនែមរេេរវលា (E236/5/4/1) កថាខណឌ ៣។
456

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៦។
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យកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេម្ភនឆំនួនរារ់ យរ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង នកងបានរឆញរៅថ្ងៃទី ១៥ ខខ សីហា
ឆ្នំ

២០១៣

ខដេម្ភនរេេខតប្បាំមួយសបាាហ្៍មនរេេកំណត់ដាក់ស ណារញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ457។

188>ដូឆអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់ខាងរដើមថា
ថា

រោេា ណ៍សីេ
ា ីតេយភាេតទេ់េំតប្មូវ

រេេរវលាប្តូវខតខរងខឆករដាយសឱ័យប្រវតាករៅឱ្យភាលីសប្ម្ភរ់សួ សកសីរនាោះរឡើយ458។

រោេា ណ៍សីេ
ា ីតេយភាេតទេ់រនោះធានាថា

ររើរទាោះរីជា

េម្ភ
ំ នភាលីណាមួយប្តូវបានបាត់រង់អតែប្ររោជន៍រដាយខផអក

រេើរោេា ណ៍សម ម៌ថ្ននីតក វច្ ីក៏រដាយ ក៏េំខមនម្ភនន័យថា ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតទទួេបាន យៈរេេ ឬ
ឆំនួនសកសីរសមើោនរៅនឹងអយយា ខដ

េីរប្ពាោះអយយា ប្តូវទទួេរនៃក
ុ កនុងា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ

នូវធាតផសំនីមួយៗថ្នរទឧប្កកដខឋ ដេបានរចាទប្រាន់”459។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ា កំណត់រៅរេើទំនាក់ទំនង វាង
យៈរេេ នកងឆំនួនសកសីខដេប្តូវខរងខឆក វាងអយយា
ា ណ៍សីេ
ា ីភាេសម្ភម្ភប្តជាមូេដាឋន

នកងជនជារ់រចាទ តលាា បានអនវតាត្តមរោេ

ខតេំបានអនវតាត្តម“រោេា ណ៍ ឹតតបកតសាីេីតេយភាេសឱ័យប្រវតាក”

រឡើយ460។ រេើសេីរនោះរទៀត រៅកនុងរ ឿងកាីខដេម្ភនជនជារ់រចាទរប្ឆើន ា រ៉ៅោះពាេ់ខដេរណា
ា េមកេីរញ្ញា
សម្ភម្ភប្តរកើតម្ភនជាក់ខសាងរដាយស អយយា ប្តូវា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរប្ឆើន រដើមបីរញ្ញជក់េីា ទទួេខស
ប្តូវនីមួយៗ រស់ជនជារ់រចាទជារប្ឆើន461។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញាេំសកត
ែ រៅប្តង់ា រេើករហ្តផេ ថារតើ
ា ខដេេំម្ភនភាេសម្ភម្ភប្ត វាងអយយា

នកងជនជារ់រចាទបានរ ើឱ្
ឱ យម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ភាលី

កនុងា រង្ហាញរ ឿងកាី រស់ខួ េន ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ

457
458

ផៃយ
ុ រៅវច្ញអំណោះអំណាង រស់ភាលី លរបីរផ្លាត

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២០។
រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំរេេរវលារខនែម (F26/2/2) កថាខណឌ ៦។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃរ់រងខំរ ឿងកាី

Orić (ICTY) កថាខណឌ ៧។
459

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងា រដករស មកនសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ ១៥។ សូម

រមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ ៧។
460

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងា រដករស មកនសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ ១៤ នកង ១៥។

សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ ៧។
461

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆខរងខឆករេេរវលារ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថា

ខណឌ ៣៥ នកង ៣៩។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងា រដករស មកនសរប្មឆរេើភសាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថា
ខណឌ ១៥។
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រៅរេើ“ា រចាទប្រាន់ជាក់លាក់ថា េកតជាបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ខួ ន
េ ប្បាកដខមន”462។

189>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រប្ៅខតេីា រប្រៀររ

ៀរឆំនួនរេេរវលា នួន ជា េំបាន

ផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តខដេរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រ ឿងកាី រស់ខួ ន
េ រដាយស ខត
ា ខរងខឆករេេរវលាសប្ម្ភរ់សួ សំណួ សកសីរឡើយ។

វច្ ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើ

ប្បាស់ ដូឆជាផាេ់រេេរវលារសមើៗោន មួយខផនករៅឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រហ្ើយ
មួយខផនករទៀតរៅឱ្យប្កុមរមធាវីា ពា កាីរនាោះ េំខមនជាា ផាេ់រេេរវលាខដេេំសមរហ្តសមផេរនាោះរទ
។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ផងខដ រៅរេើស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាខដេបានរញ្ញជក់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេរត់ខរនទាក់ទងរៅនឹងា ខរងខឆករេេរវលា

រនោះ463។ ដូឆរនោះ នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយខដេខសាងរឆញេីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កនុងា វាយតថ្មេរៅរេើសម្ភម្ភប្តថ្នា ខរងខឆករេេរៅឱ្យអយយា

នកងជនជារ់

រចាទសប្ម្ភរ់សួ សកសីរឡើយ។

190>ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេជាលាយេកខណ៍អកស

អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសកទធកកនុងា កំណត់ឆំនួនទំេ័ រៅរេេសវនា
ា

នកងថា រសឆកាីសរប្មឆរនោះប្តូវបានទទួេយកជាបានា កនុងកប្មកតមួយរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាដំរូងបានកំណត់ឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ប្កុមរមធាវីា ពា កាីនីមួយៗប្តឹម ១០០ ទំេ័
នកងរខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋន រស់ប្កុមនីមួយៗរេើកេីមូេដាឋនសំអាងផេូវឆារ់។ ឆំនួន
ទំេ័ សប្ម្ភរ់សហ្ប្េោះរាជអាជាាប្តូវបានកំណត់ប្តឹម ២០០ ទំេ័ (នកងរខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រេើកេី
មូេដាឋនសំអាងផេូវឆារ់)

នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋន រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី(រដាយេំលកត

រញ្ចូ េសំណង) ប្តូវបានកំណត់ប្តឹម ៨០ ទំេ័ (នកង រខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រេើកេីមូេដាឋនសំអាងផេូវ
ឆារ់)464។ រនាៃរ់មក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរខនែម ២៥ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋននីមួយៗ465

462

សូមរមើេ រសឆកាស
ី រប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) រជើងទំេ័ ២៥។

463

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦៧។

464

អនសស ណៈជូនដំណឹងអំេីទប្មង់ខរររទសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ (E163/5/4) ទំេ័ ១។

465

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/227.1 ទំេ័ ៥៦។
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។ ា កំណត់ទំេ័ ទាំងរនោះ េំបានលកតរញ្ចូ េនូវកំណត់សម្ភគេ់ឆងទំេ័ (ឯកស រោង) រឡើយ466។ ម្ភនា
រញ្ញជក់រខនែមរេើា រសនើឱ្យភាលីដាក់រសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេជាលាយេកខណ៍អកស ថា ភា
លីបានជំទាស់តវា៉រេើរ ឿងកាី រស់ខួ ន
េ ផ្លៃេ់ម្ភត់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានផាេ់រេេរីថ្ងៃឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា មួយថ្ងៃឱ្យរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងេី ថ្ងៃឱ្យប្កុមរមធាវីា ពា កាី
នីមួយៗ រៅមនា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនតរ រហ្ើយឆងរប្ាយ ប្កុមរមធាវីា ពា កាី នកង/ឬ នួន ជា នកង រខៀវ សំ
ផន ម្ភនឱ្ាសរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនឆងរប្ាយ467។

191>ខផអករេើប្រវតាកនីតកវច្

ី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា468 នកង រខៀវ

សំផន469 ខដេរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មកតរេេរវលាមកនប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ភាលី កនុង
ា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់ា េកភាការដញរដាយរឡើយ។

192>ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់រេេរវលា សប្ម្ភរ់ា ដាក់ស ណាជាលាយេកខណ៍អកស រញ្ចរ់កកឆចេកភាកា
រដញរដាេ470

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតេ
ា ំសមរហ្ត

ផេរនាោះរឡើយ រដាយស ដូឆបានកំណត់រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង471

រញ្ញាថ្នា

ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងខដេជាឯកស លឺជាកមមវតែថ្ុ នា ដាក់ស ណា សវនាា នកងរសឆកាីសរប្មឆតៗោនចារ់
ត្តំងេីរេេចារ់រផាើមា ជំនំជប្មោះ ហ្ូតមក។ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ំេឹងឱ្យរប្តៀមរ ៀរឆំមរ ាបាយា ពា ខេួន
ួមទាំងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ខួ ន
េ ផងខដ រដាយខផអករេើមូេដាឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងជាឯក
ស ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រដាយេំលកតេីរញ្ញា ថារតើា សរប្មឆសាីេីភាេអាឆ
ទទួេយកបាននូវភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ប្តូវបានរឆញរៅរេេណារនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះ

466

អនសស ណៈសាីេីាេរ ច្រឆិទសប្ម្ភរ់សវនាា រដញរដាេរេើឯកស ជារេើកឆងរប្ាយ នកងសវនាា រផសងៗ (E288/1/1)

កថាខណឌ ១០។
467

អនសស ណៈសាីេីាេរ ច្រឆិទសប្ម្ភរ់សវនាា រដញរដាេរេើឯកស ជារេើកឆងរប្ាយ នកងសវនាា រផសងៗ (E288/1/1)

កថាខណឌ ១២។
468

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០៧ ដេ់ ១០៩។

469

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣។

470

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២០។

471

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣ ជាអាទិ៍។
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តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រដាយប្សរជាមួយនឹងសេដីា រស់តលាា កំេូេថ្នតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា

ជាតក រស់ប្ររទស វា៉ន់ដា (ICTR)

កនុងរ ឿងកាី Kanyarukiga472 នកងសេដីា រស់តលាា កំេូេថ្ន

តលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក (ICC) កនុងរ ឿងកាី Bemba473រង្ហាញថា ា កាទកសកទធកកនុងា សរប្មឆេីភាេ
អាឆទទួេយកបាននូវភសាត្ត
ុ ង ហ្ូតដេ់ឆងរញ្ច រ់ថ្នា ជំនំជប្មោះ

េំបានផៃយ
ុ រៅនឹងេកខខណឌសាីេីភាេប្តឹម

ប្តូវថ្នា ជំនំជប្មោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា វច្ ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
យកមករប្រើប្បាស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ម្ភនេកខណៈេំសមប្សររនាោះរឡើយ។
៤.ខ.២.ឃ.េំដារ់េរំ ដាយថ្ននីតក វច្ ី រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ

193>រខៀវ

សំផន រេើករឡើងថា េំដារ់េំរដាយថ្ននីតក វច្ ីមួយឆំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើ

ប្បាស់រៅរេេជំនំជប្មោះ

បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានមរ ាបាយា ពា ខេួនប្រករ

រដាយប្រសកទធកភាេ។ ឆំរពាោះរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ រដាោះប្សយដូឆតរៅ ទីមួយ រខៀវ
សំផន បានអោះអាងថា ប្រធានអងគជំនំជប្មោះបានរ ើអ
ឱ នារាលមញឹកញារ់រេក នកងេំសមរហ្តផេកនុងអំឡុងរេេ
ថ្នា សួ សកសី នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជារ ឿយៗបានរារាំងឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់ភាលីា ពា
កាី474។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រប្ៅខតេីា រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកជារប្ឆើនថ្នសវនាា យកមករ ើជា
ឱ ឧទាហ្ ណ៍
រខៀវ

សំផន

េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទត្តម យៈា េនយេ់ថារតើ

ា អនារាលមន៍ រស់ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ជនជារ់រចាទោ៉ៅងដូឆរមាឆរនាោះរទ។ រដាយស េំម្ភនា ផាេ់មូេ
ដាឋនោំប្ទ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរឃើញម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរឡើយ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេំចាបា
ំ ឆ់រដាោះប្សយរេើា អោះអាងរនោះរនារទៀតរឡើយ។

194>រោងត្តមសំអាងរហ្តដូឆោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងទូរៅ រស់

រខៀវ សំផន475 ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានរប្រើប្បាស់នូវអឱីខដេរលយេ់រឃើញថា
472

សេដីារ ឿងកាី Kanyarukiga (ICTR) កថាខណឌ ៥២ ដេ់ ៥៣។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសេដីារនោះ

រៅកនុងសេប្កម រស់ខួ េន កថាខណឌ ៦៥ រជើងទំេ័ ១៦១។
473

សេដីារេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង III រ ឿងកាី Bemba (ICC) កថាខណឌ ៣៦

ដេ់ ៣៧។
474

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១ ដេ់ ៣២។

475

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៥។
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ជា វច្ធានថ្ននីតក វច្ ីត្តមអំរេើឆកតា នកងមកនប្សរោន។ រដាយស េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់ រប្ៅខតេីា
រេើករឡើងនូវរញ្ញាា រប្រើប្បាស់ឯកស កនុងអំឡុងរេេសួ សកសី

ខដេបានេកភាកាខាងរដើមកនុងសេដីា

រនោះ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំអាឆរដាោះប្សយអំណោះអំណាងរនោះបានរឡើយ។

195>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ខេួន

ម្ភនឆនាៃនសកទធកកនុងា អនញ្ញាតឱ្យដាក់ា រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ លឺជាា ំរលាភរំពានរេើម្ភប្ត្ត ៨.៤
ថ្នរសឆកាីខណនាំអនវតាសីេ
ា ីា ដាក់ឯកស រៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងអំេីា ដាក់ា រឆេើយតរខតរៅ
កនុងាេៈរទសៈមួយឆំនួនរនាោះ476 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រោេរំណងថ្នរសឆកាី
ខណនាំអនវតារនោះ លឺរដើមបីសប្មួេដេ់ា រ ៀរឆំកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីឱ្យបានប្តឹមប្តូវរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី ម្ភប្ត្ត ៨.៤ ប្តូវខតអានផគួរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ៨.១ ថ្នរសឆកាីខណនាំអនវតាខដេទទួេសគេ់សទ
ក ធក រស់
អងគជំនំជប្មោះកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ ខសេី វច្ធានខដេម្ភនខឆងរៅកនុងរសឆកាីខណនាំអនវតារនោះ។ រខៀវ សំ
ផន េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទអំេីរញ្ញា ថារតើ វច្ ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះយកមករប្រើប្បាស់ត្តង
ំ េីដំរូងរៅកនុង
កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីសប្ម្ភរ់រឆេើយតររៅនឹងតប្មូវា ចាំបាឆ់ថ្នរ ឿងកាី477រនាោះ ម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេ
ោ៉ៅងណារឡើយ។

196>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា

សំរណើសំា េកចា ណារឡើង វច្ញរេើរសឆកាីសរប្មឆេីមនៗរនាោះ េំអាឆទទួេយកបានរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក
.478 រខៀវ សំផន េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់ខួ ន
េ រឡើយ រដាយបានប្តឹមខតរោងរៅរេើ
រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា េកចា ណារឡើង វច្ញ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះ ខដេត្តម ូរភាេហាក់រីដូឆជាប្សរជាមួយ
នឹង វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់ឆំណឆខដេថា អងគជំនំជប្មោះអាឆេកចា ណារឡើង វច្ញរេើរស
ឆកាីសរប្មឆេីមន រស់ខួ ន
េ បាន

ខតកនុងក ណីខដេម្ភនាេៈរទសៈខប្រប្រួេរ៉ៅរណា
ណ ោះ479។

ទាក់ទងរៅនឹងអំ

476

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៥ រជើងទំេ័ ៨៤។

477

សូមរមើេ រសឆកាខី ណនាំសីេ
ា ីា ដាក់ខតមួយភាស (E64)។ អនសស ណៈសាីេីា រឆេើយតរ (E126)។

478

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧។

479

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា េកចា ណារឡើង វច្ញ (C22/I/8)

នកងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ កថាខណឌ ៤២ ដេ់ ៤៤ នកង ១៣៦ រជើងទំេ័ ៣៩១។ ត្តម យៈកថាខណឌទាំងរនោះ ទំនងជារង្ហាញ
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ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេខដេសំអាងរៅរេើ
ឯកស មួយ លឺទូ រេខ រស់សែនទូតអូស្តសាេីពាក់េ័នន
ធ ឹងទសសនកកឆច រស់ រខៀវ សំផន រៅាន់ប្ររទសឡាវ
រហ្ើយខដេេីដំរូងអងគជំនំជប្មោះ

បានសរប្មឆេំទទួេយកឯកស រនោះជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះ480

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ ួឆរហ្ើយថា ខេួនបានសរប្មឆទទួេ
យកជាភសាត្ត
ុ ង េីរប្ពាោះ ខផនកខេោះថ្នឯកស រនោះម្ភនេ័ត៌ម្ភនរដាោះរនៃក
ុ 481។

ររើរទាោះរីជា រខៀវ សំផន បាន

អោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឯកស រនោះប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ក៏រដាយ482 ក៏ោត់បានប្តឹម
ខតរោងរៅរេើកថាខណឌ ១៣៨ នកង ១៤២ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ
កនុងកថាខណឌរនោះថ្នសេប្កមេំបានរោងរៅរេើឯកស រនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រខៀវ សំផន េំបានផា
េ់មូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់អំេីា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ខួ ន
េ រឡើយ។

197>រខនែមរេើរនោះរទៀត

រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរំពានសកទធក

រស់ោត់កនុងា មកនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ ។ ជាដំរូង ោត់បានេនយេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក
រឡើងេំប្តឹមប្តូវនូវរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងសកទធកមកនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ រៅកនុងសេប្កមប្តង់ឆំណឆសាីេីប្រវតាក
នីតក វច្ 483
ី ។ ជាេករសស រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាញឹកញារ់បានឱ្យ
ោត់ររញ្ច ញរោរេ់រៅរេើរញ្ញានានា រទាោះរីជាោត់បានរញ្ញជក់ឆាស់ថា ោត់សរប្មឆរប្រើប្បាស់សកទធក រស់
ោត់មកនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ ួឆរហ្ើយក៏រដាយ484។ រខៀវ សំផន បានរោងជាេករសសរៅរេើប្រតកចា ឹកសវ
នាា

រៅកនុងអំឡុងរេេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរសនើឱ្យោត់ររញ្ច ញរោរេ់រេើឯកស

តររៅនឹងសំណួ

ឬរឆេើយ

ខដេបានសួ រដាយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី485។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រខៀវ សំផន េំបាន

េនយេ់េីមូេរហ្ត ថារតើម្ភនកំហ្សដូឆរមាឆទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នកងថារតើ ោត់ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់
ថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាទូរៅរ ើា
ឱ េកចា ណារឡើង វច្ញខតកនុងក ណីខដេម្ភនា ខកខប្ររ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាថា ខេួន
ម្ភនឆនាៃនសកទធករ ើដ
ឱ ូរចានោះកនុងាេៈរទសៈដថ្ទរទៀតខដេោមនា ខកខប្រផងខដ ។
480

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧។

481

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៦ រជើងទំេ័ ៣៩១។

482

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧ រជើងទំេ័ ៩២។

483

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩។

484

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩។

485

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩ រជើងទំេ័ ៩៨។
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ខររណារនាោះរឡើយ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

េំម្ភនអឱីខដេអាឆ

រញ្ញជក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានដាក់សម្ភព រេើ រខៀវ សំផន ខដេប្តូវបានា ពា ប្សរឆារ់រៅកនុង
កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីទាង
ំ មូេ ឱ្យេោះរង់សកទធមកនរឆេើយនឹងសំណួ រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះប្ោន់ខតអរញ្ជ ើញ
រខៀវ

សំផន

ឱ្យររញ្ច ញរោរេ់រេើរញ្ញាមួយឆំនួនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះដ៏ខវងអនាេយរនោះខត

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។

198>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភអំណាឆ រស់ខួនេ រដាយបាន
រងខំឱ្យោត់ឆូេ ួមកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីសវនាា រៅកនុងាេៈរទសៈ ខដេោត់បានេោះរង់សកទធកឆូេ ួមសវ
នាា

486

។ រដើមបីោប្ំ ទរេើអំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន បានរ ៀររារ់នូវរសឆកាីសរប្មឆជារប្ឆើន រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង នកងបានរោងរសឆកាីសរប្មឆឆំនួនេី រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកសប្ម្ភរ់ប្ររទសយូ
រហាគសេ វី (ICTY)។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ឆាស់ថា រខៀវ សំផន រកប្សយសកទធកឆូេ ួមសវនាា
កនុងន័យថា ជនជារ់រចាទអាឆរប្ជើសរ ីសា ឆូេ ួម ឬក៏មកនឆូេ ួមសវនាា បាន។ ា រកប្សយខរររនោះេំ
ប្តឹមប្តូវរឡើយ។ សកទធកឆូេ ួមសវនាា ត្តមអតែន័យថ្នម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ឃ) ថ្នកតកាសញ្ញាអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធក
េេ ដឋ នកងនរោបាយ ខដេបានកំណត់រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៣៥ ងមី(ឃ) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភនអតែន័យជាទូរៅ
ថា តលាា េំអាឆដំរណើ ា រដាយមកនម្ភនវតាម្ភនជនជារ់រចាទរឡើយ487។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ជាផេវច្បាក
ម្ភប្ត្តរនោះេំផេ
ា ់សកទធកដេ់ជនជារ់រចាទនូវសកទធកមកនឆូេ ួមកនុងា ជំនំជប្មោះរដាយរស ីរឡើយ។ ប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្ម
ទណឌកមពជា
ុ បានខឆងជាេករសសថា ជនជារ់រចាទម្ភនាតេឱកកឆចឆូេ ួមសវនាា រហ្ើយរេើសេីរនោះរទៀត បាន
ផាេ់សកទធកអំណាឆដេ់តលាា កនុងា រងខំឱ្យជនជារ់រចាទម្ភនវតាម្ភនកនុងក ណីខដេខេួនលកតថា សមប្សរ488។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះរចាេ។

486

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤០។

487

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កត់សម្ភគេ់ថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៣៦១ នកង ៣៦២ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខឆងថា ររើរទាោះរីជាជន

ជារ់រចាទមកនឆូេមករង្ហាញខេួនរៅរេេសវនាា ក៏រដាយ ក៏តលាា រៅខតអាឆរឆញសេប្កមបានខដ ។
488

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣០០(១) នកងម្ភប្ត្ត ៣០៣ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។
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៤.ខ.៣.សកទធទ
ក ទួេបានរសឆកាស
ី រប្មឆម្ភនសំអាងរហ្តរេញរេញ

199>នួន ជា

489

នកង រខៀវ សំផន490 បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភសកទធក រស់េួកោត់កនុង

ា ទទួេបានរសឆកាីសរប្មឆរដាយម្ភនសំអាងរហ្ត

រដាយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់ ឬបានផាេ់

សំអាងរហ្តេំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆសំខាន់ៗ ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ
។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅកនុងមូេដាឋនសំអាងផេូវឆារ់ថ្នស ណារណាឹងសទកខ
រស់ខួ ន
េ នូវរញ្ជ ីថ្នរសឆកាីសរប្មឆឆំនួន ៦០ ដីាសរប្មឆ អនសស ណៈនានា រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះ នកង បាយ
ា ណ៍ឆំនួនមួយ រស់អងគភាេោំពា សកសី នកងអនកជំនាញ491។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្ន
ស ណារណាឹងសទកខថា ោត់កំេងដាក់រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆទាំងអស់រៅកនុងមូេដាឋនសំ
អាងផេូវឆារ់ខដេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ោត់492។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា អោះ

អាងខាងរេើរនោះេំបានរំរេញរៅត្តមេកខខណឌថ្នា ផាេ់មូេដាឋនោំប្ទរទ493 រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះេំរ ើា
ឱ
វាយតថ្មេរេើអំណោះអំណាងរនោះតរៅរទៀតរឡើយ។

200>នួន

ជា បានអោះអាងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់សំអាងរហ្ត

រេញរេញរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆខដេបានរ ើរឱ ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី494។

រៅកនុងស

ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ នួន ជា បានអោះអាងរឡើង វច្ញថា ជាប្រេ័នអ
ធ ងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់នូវ
សំអាងរហ្តរេញរេញរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ ន
េ នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកនកតយឱ្យបាន
ប្លរ់ប្ជុងរប្ជាយរេើ“អំណោះអំណាងោ៉ៅងេមអកត”

ខដេម្ភនកនុងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ

រស់ោត់ (E295/6/3) ខដេបានរេើករង្ហាញេីកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង495។ នួន ជា បានអោះ
អាងជាេករសសថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា រង្ហាញរៅកនុងរជើងទំេ័ ឆំនួនេី រៅកនុងសេ

489

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១០ ដេ់ ១១១។

490

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤។

491

ត្តរាងសំអាងផេូវឆារ់ថ្នស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន (F17.1) ទំេ័ ៧ ដេ់ ១១ (ភាសបារាំង)។

492

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤ រជើងទំេ័ ៨២។

493

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០១។

494

រសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កឆ
ក ចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ៩០។

495

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១០ រជើងទំេ័ ២៥៧ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញ

រដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ៩០។
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ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា អំណោះអំណាង រស់ោត់ម្ភនេកខណៈទូរៅរេក នកងេំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទប្លរ់
ប្ោន់496។ នួន ជា បានឆងអេ
ុ រង្ហាញថា រៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកថាខណឌពាក់េ័នក
ធ នុងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កឆ
ក ច
េកភាការដញរដាេ (E295/6/3) ម្ភនា រោងរៅរេើកថាខណឌដថ្ទរទៀត រដាយម្ភនា រេើករឡើងនូវអំណោះ
អំណាងរខនែម497។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ េំរជឿជាក់រេើា អោះអាងរនោះរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា រជើងទំេ័
ខដេបានរេើករឡើងរនាោះ ម្ភនា រោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ
(E295/6/3) េកតប្បាកដក៏រដាយ ក៏កថាខណឌខដេបានរោងរៅរេើរនាោះេំបានរដាោះប្សយនូវរញ្ញាកងឱោះសំអាង
រហ្ត នកងថារតើអងគរសឆកាីរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមប្តូវ ខដ

ឬោ៉ៅងណា

រនាោះរទ។ រហ្តរនោះ រប្ៅខតេីា រេើកជាទូរៅរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋនអំេីកងឱោះសំអាងរហ្តរនាោះ អំណោះអំណា
ងរនោះេំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ា សរប្មឆរដករស ា រចាទប្រាន់

រស់ នួន ជា អំេីកងឱោះសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំអាឆចាត់ទកថាម្ភនកំហ្សរឡើយ។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំតប្មូវឱ្យេកចា ណារេើកងឱោះសំអាងរហ្តរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ ន
េ

ខដេបានរ ើ ឱ

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ រដាយស នួន ជា េំបានឆងអេ
ុ រង្ហាញជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
ថារតើរសឆកាីសរប្មឆរនាោះខឱោះសំអាងរហ្តអឱីខេោះរនាោះរឡើយ។

201>នួន

ជា បានរេើករឡើងផងខដ ថា សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខេួនឯងផ្លៃេ់ ក៏េំម្ភន

សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ខដ ។

រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ នួន ជា បានឆងអេ
ុ រង្ហាញឱ្យអងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេេកនកតយរេើ“ស ណាេមអកតមួយឆំនួន រស់រមធាវីា ពា កាី
ខផនកប្េហ្មទណឌ”ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា

សាីេីរញ្ញាលនេឹោះថ្នា ទទួេខសប្តូវ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើរញ្ញាល

នេឺោះរនោះរឡើយ498។

202>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា
ទាំងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

496

ត្តមវច្ធាន ៩៨ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រសឆកាីសរប្មឆ ប្េម

ប្តូវខតម្ភនសំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ខដេជាធាតផសំដ៏សំខាន់ថ្ន

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១០ រជើងទំេ័ ២៥៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រជើងទំេ័ ១១១ ដេ់ ១៤៧។
497

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១០ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា

(E295/6/3) រជើងទំេ័ ២០៨ ដេ់ ២១១។
498

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១១។
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ា ជំនជ
ំ ប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ។ ឆំណឆរនោះបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញត្តម យៈអតែរទឆារ់ រស់តលាា ខដេថា
វច្ធាន ១០១(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងជាេករសសថា សេប្កមប្តូវខតម្ភនកនុងឆំរណាមរនាោះ “...មូេរហ្តខាង
អងគរហ្ត នកងអងគឆារ់ខដេនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរឆញរសឆកាីសរប្មឆ”។ វច្ធាន ១០១(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា
“ខផនកសំអាងរហ្តរៅកនុងសេប្កម

ប្តូវរឆេើយតររៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋនជាលាយេកខណ៍អកស ខដេបានរ ើ ឱ

រឡើងរដាយភាលីទាង
ំ អស់”។

203>េកខខណឌតប្មូវកនុងា ផាេ់សអា
ំ ងរហ្តឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ

ប្តូវបានោំប្ទរដាយ

យតាកសស្តសាអនា ជាតក។ តលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស (ECtHR) រ ឿងកាី Hadjianastassiou ទេ់នឹងប្ររទស

ប្កកឆ បានអោះអាងថា តលាា ប្តូវខត“រញ្ញជក់ឱ្យបានឆាស់លាស់នូវមូេដាឋនខដេខេួនបានខផអករៅរេើរៅកនុង
រសឆកាីសរប្មឆ”

រដើមបីរោ េសកទធកទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវខដេធានារដាយម្ភប្ត្ត ៦ ថ្នអន

សញ្ញាអឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស (ECHR) ខដេ“បានផាេ់េទធភាេដេ់ជនជារ់រចាទកនុងា រប្រើប្បាស់នូវសកទធករ ើរ
ឱ
ណាឹងឧទធ ណ៍ខដេជាប្ររោជន៍ រស់ខួ ន
េ ”499។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរប្ាយមករទៀត អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់
រស់តលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធម
ក នសសបានេនយេ់ថា ររើរទាោះរីជា“តលាា េំប្តូវបានតប្មូវឱ្យផាេ់ឆរមេើយេកសា
រៅរេើរាេ់អំណោះអំណាងនីមួយៗខដេបានរេើករឡើងក៏រដាយ[…] ក៏ប្តូវរង្ហាញឱ្យឆាស់ថា ត្តម យៈរសឆកាី
សរប្មឆរនាោះ រញ្ញាសំខាន់ៗថ្នរ ឿងកាីប្តូវបានរដាោះប្សយ”(រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)500។

204>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក (ICC) បានអោះអាងរៅកនុងរ ច្រទថ្នរសឆកាី
សរប្មឆខដេេំអនញ្ញាតឱ្យម្ភនា រង្ហាញេ័ត៌ម្ភនដេ់ភាលីា ពា កាី

នកងរៅកនុងរសឆកាីរោងរៅរេើរ ឿងកាី

ខដេបានដកប្សង់េីតលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស (ECtHR) ខាងរេើថា៖
រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះ

ខដេអនញ្ញាតឱ្យលាក់អតាសញ្ញាណសកសី រស់អយយា

ឆំរពាោះភាលីា ពា កាី ប្តូវខតបានោំប្ទរដាយសំអាងរហ្តរេញរេញ។ វច្សេភាេថ្នសំអាងរហ្តលឺ
អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី រ៉ៅខនា ជាា ចាំបាឆ់ខដេប្តូវរញ្ញជក់ឱ្យបានឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់
នូវមូេដាឋនថ្នរសឆកាីសរប្មឆរនោះ។ សំអាងរហ្តរនោះ េំតប្មូវជាចាំបាឆ់រេើកមករញ្ញជក់មង
ា មួយៗនូវ
រាេ់ឆំណឆ ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគររ ជំនំជប្មោះរឡើយ រ៉ៅខនាសអា
ំ ងរហ្តរនោះ ប្តូវរញ្ញជក់ថា

499

សេប្កមរ ឿងកាី Hadjianastassiou ទេ់នឹងប្ររទសប្កកឆ (ECtHR) កថាខណឌ ៣៣។

500

សេដីា រស់អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី Taxquet ទេ់នឹងប្ររទសខរេហ្សកក (ECtHR) កថាខណឌ ៩១។ សូមរមើេផងខដ

សេប្កមរ ឿងកាី Affaire Boldea c. Roumanie (ECtHR) កថាខណឌ ៣០។
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រតើ អងគរហ្តណាខេោះខដេម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងា រ រើ ឱ សឆកាីសននកដាឋន501។

205>ប្សរដៀងោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានរញ្ញជក់ថា សកទធកទទួេបានរសឆ

កាីសរប្មឆម្ភនសំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ លឺជាធាតផសំថ្នសកទធកទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ នកងថា ា េកនក
តយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខអាឆរ ើរឱ ៅបានរដាយសមប្សរ ម្ភនខតខផអករេើមូេដាឋនថ្នរសឆកាីសរប្មឆខដេ
ម្ភនសំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់រ៉ៅរណា
ណ ោះ502។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់តលាា ICTY ក៏បានរញ្ញជក់ផង
ខដ ថា “ជាអរបរ ម្ភ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវផាេ់មូេដាឋនរដើមបីោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅ
នឹងា េកចា ណារេើអងគរសឆកាីខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ ន
េ ”503។

206>េករសសជាងរនោះរៅរទៀត

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេចាំបាឆ់ កនុងា ផាេ់សំអាងរហ្តទាក់ទងនឹងា វាយតថ្មេ

ភសាត្ត
ុ ង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់តលាា ICTY បានរកប្សយថា៖
វាជារញ្ញាឆមបងសប្ម្ភរ់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេប្តូវកំណត់

ថារតើសកសីណាមួយអាឆរជឿ

ទកឆកតបា
ា ន ខដ ឬោ៉ៅងណា នកងប្តូវសរប្មឆ ថារតើសកខីកមម រស់សកសីណាខេោះ ខដេខេួនបានរជឿជាក់
រដាយេំចាបា
ំ ឆ់រង្ហាញឆាស់លាស់នវូ រាេ់ជំហាននីមយ
ួ ៗថ្នា ផាេ់សំអាងរហ្ត រដើមបី្នដេ់ា
សរប្មឆរេើឆំណឆទាំងរនោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឆនាៃនសកទធក រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង លឺ

501

សេដីារេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះ I រ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ២០។

502

សេដីារ ឿងកាី Nikolić (ICTY) កថាខណឌ ៩៦ “ម្ភនខតា ផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ខដេជាធាតផសំមួយថ្នេកខខណឌតប្មូវ

កនុងា ជំនំជប្មោះរដាយយតាក ម៌ ដូឆម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ២០ នកង ២១ ថ្នេកខនកក
ា ៈរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអាឆឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
រំរេញតួនាទី រស់ខួ េនប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ២៥ ថ្នេកខនកក
ា ៈកនុងេកចា ណា នកងេកនកតយរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បាន”។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Furundźija (ICTY) កថាខណឌ ៦៨ ដេ់ ៦៩ ខដេកនុងរនាោះអងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេថ្នតលាា ICTY បានកំណត់ថា ម្ភប្ត្ត ២៣ ថ្នេកខនកក
ា ៈបានផាេ់សកទធកដេ់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានរសឆកាីសរប្មឆ
ម្ភនសំអាងរហ្តខដេជាធាតផសំថ្នេកខខណឌតប្មូវកនុងា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ “ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុងម្ភប្ត្ត ២០ នកង ២១ ថ្នេកខ
នាកកៈ” នកងសូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៤១ “អនរលាមត្តមម្ភប្ត្ត ២៣(២) ថ្នេកខនកក
ា ៈកំណត់ថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆចកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ […] ធាតផសំរនោះរ ើឱ្
ឱ យា រប្រើប្បាស់សកទធកកនុងា រ ើរ
ឱ ណាឹងស
ទកខ រស់ជនខដេប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធាន់ខតម្ភនប្ររោជន៍។
រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេអាឆឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរ ើា
ឱ េកចា ណាបាន

រខនែមរេើរនោះរទៀត

ម្ភនខតា ផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់

នកងេកនកតយរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ួមទាំងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងផងខដ ”។
503

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) កថាខណឌ ១១។
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សែកតរប្ាមាតេឱកកឆចកនុងា រឆញរសឆកាីសរប្មឆរដាយម្ភនសំអាងរហ្ត504។

207>រោងត្តមា រេើករឡើងខាងរេើខដេថា

ា តប្មូវឱ្យម្ភនសំអាងរហ្តរដើមបីធានាបាននូវភាេប្តឹមប្តូវ

ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី ជានកឆចាេ អាប្ស័យរៅរេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាី។ ា រេើករឡើងខរររនោះ
េំខមនម្ភនន័យថា អងគជំនំជប្មោះប្តូវខតផាេ់ជាសឱ័យប្រវតាកនូវសំអាងរហ្តឆំរពាោះអំណោះអំណាងនីមួយៗ ខដេភា
លីបានរេើករឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនជ
ំ ប្មោះ នកងថា ា េំបានអនវតាដូរចានោះ បាន ំរលាភរំពានជាសឱ័យ
ប្រវតាករៅរេើសកទធក
ក នុងា ទទួេបានរសឆកាីសរប្មឆមួយរដាយម្ភនសំអាងរហ្តរនាោះរឡើយ505។

អឱីខដេសំខាន់

រនាោះលឺ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង នកងរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនខផនកអងគរហ្ត នកង
អងគឆារ់ អាឆយេ់បានដេ់កប្មកតណា។

208>លរបីកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា
ប្សង់ខាងរេើ

យតាកសស្តសា រស់តលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស (ECtHR) ខដេបានដក

អាឆវាយតថ្មេរៅរេើភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នសំអាងរហ្ត រស់តលាា ប្តង់ឆំណឆណាមួយបាន

ដរារណាកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ ប្តូវបានរញ្ច រ់ ួឆរាេ់ទាង
ំ ប្សុង។ តលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស
(ECtHR)

ជាទូរៅផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំនំជប្មោះរដាយខផអករេើកកឆចដំរណើ

នីតក វច្ ីទាង
ំ មូេ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខរនោះកំេងរនារៅរឡើយ រហ្តរនោះរហ្ើយ
ា ខឱោះឆរនាេោះរៅកនុងសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អាឆរដាោះប្សយបាន នកងអាឆរជៀសវាងា
ំរលាភរំពានរេើសកទធកកនុងា ទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេ ំឭកថា

សំអាងរហ្តខដេបានផាេ់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

លឺជាឆំណឆចារ់រផាើម

សប្ម្ភរ់ា វច្ភាលទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសម
រហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា506។ រហ្តដូរឆនោះ ជាជាងា ្នរៅរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនថា ា ជំនំជប្មោះទាំងមូេ
504

សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៣២។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានដកប្សង់ឆំណឆរនោះថ្នសេដីារដាយ

ប្សរជាមួយនឹងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១៧។
505

សូមរមើេឧ. សេប្កមរ ឿងកាី Van de Hurk ទេ់នឹងប្ររទសហ្ូឡង់ (ECtHR) កថាខណឌ ៦១ “ម្ភប្ត្ត ៦ កថាខណឌ ១ [ថ្ន

អនសញ្ញាអឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស]បានតប្មូវឱ្យតលាា ផាេ់សំអាងរហ្តសប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ េន រ៉ៅខនាេំចាបា
ំ ឆ់តប្មូវឱ្យម្ភន
េ័ត៌ម្ភនេកសា ឆំរពាោះរាេ់អំណោះអំណាងរនាោះរឡើយ ”។ សូមរមើេផងខដ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី

García

Ruiz ទេ់នឹងប្ររទសរអសា៉ៅញ (ECtHR) កថាខណឌ ២៦។ សេប្កមរ ឿងកាី Helle ទេ់នឹងប្ររទស Finland (ECtHR) កថា
ខណឌ ៥៥។
506

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩០។
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េំប្តឹមប្តូវរនាោះ ា ផាេ់សំអាងរហ្តេំប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញនានាខផនកអងគរហ្ត អាឆរ ើឱ្
ឱ យ
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនបានថា ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេពាក់េ័នរធ នោះបានរ ើរឱ ឡើងរដាយ
េំសមរហ្តផេ នកងនាំឱ្យម្ភនកំហ្ស។

209>ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងជាក់លាក់មួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះ
ប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen HEDER អំេីា កំណត់រោេរៅ
រេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅរខតាកំេង់ចាមកនុងឆ្នំ ១៩៧៣

សកខីកមម រស់ Philip SHORT អំេី

ា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ឆរមេើយ រស់ ភី ភួន រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ាក
រ៊ានរ
ូក
ជា

ឿន

អំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

សកខីកមម រស់

ច្ន ទាក់ទងរៅនឹងា សអរ់“អនកទីប្កុង” អំណាឆ រស់រមដឹកនាំភូមកភាលនានារៅកនុងរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពុ
ឆនាសមព័នរ
ធ ញ្ញជរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរប្ាយរេេដួេ េំ នកង“ភាេខសោន វាងប្ទឹសីស
ា ីេ
ា ីវណណ ៈខដេបាន

េនយេ់រៅកនុងឯកស របាោះេមពផាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ នកងរឆតនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើឧប្កកដនា
ឋ នា”507។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ររើរទាោះរីជាា េកតខដេថា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ជាេករសសក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានេនយេ់េី វច្ ីសស្តសា រស់ខួ ន
េ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញនីមួយៗ រដាយរេើកភសាត្ត
ុ ងខដេបានយកមក
រ ើជា
ឱ មូេដាឋនសំអាង508។ រញ្ញា ថារតើា យេ់រឃើញណាមួយកនុងឆំរណាមរនាោះម្ភនកំហ្ស ដូឆា អោះអាង

507
508

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១១។
ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរខតាកំេង់ចាមកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ សូមរមើេ សេ

ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០ រជើងទំេ័ ២៦២០។ ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម រៅឧដងគ សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤ ដេ់ ១២៧ នកង ៨៣០។ ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ
ថ្នរោេនរោបាយសម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២០
ដេ់ ១២៧ នកង ៨៣០ ដេ់ ៨៣៤។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់

ូក ច្ន សាីេី“ប្រជាជនងមី” សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៧។ ទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នធ រស់ រ.ក.ក. នកងអំណាឆ រស់រមដឹកនាំភូមកភាល សូមរមើេ
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៩ ដេ់ ២២៨។ ទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នា
ធ រញ្ញជកនុងទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់
េីា ដួេ េំ សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២៤០។ “ា ខសខរេកោន វាងប្ទឹសីវា ណណ ៈខដេម្ភនរៅកនុង
ា ផសេឱផាយ រស់ រ.ក.ក. នកងរឆតនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើឧប្កកដ”ឋ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១១ េំប្តូវ
បានេកភាកាខរររនោះរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
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រស់ នួន ជា រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ខដ ឬោ៉ៅងណា509 នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅខផនកខាង
រប្ាម។
៤.ខ.៤.សកទធទ
ក ទួេបានា ជូនដំណង
ឹ អំេរ
ី ទរចាទ/ វច្សេភាេថ្នា ជំនជ
ំ ប្មោះ

210>នួន ជា

នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនខដេទាក់ទងរៅនឹងសកទធកទទួេបានា ជូន

ដំណឹងអំេីរទរចាទរេើេួកោត់ យត្តា កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. នកង វច្សេភាេថ្នា ជំនំជប្មោះកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះខដេម្ភនេកខ
ណៈទូរៅរៅកនុងខផនករនោះ រហ្ើយទនៃឹមនឹងរនោះអងគជំនំជប្មោះនឹងរដាោះប្សយអំណោះអំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដឋ
កមមជាក់លាក់ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរៅកនុងខផនកនីមួយថ្នសេដីារនោះ510។
៤.ខ.៤.ក.យត្តា ា
ក រេេរវលា

211> ខផអកត្តមា រោងជាេករសសរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Nahimana

(ICTR)511 នួន ជា នកង រខៀវ សំ

ផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
ឱ ួសខដនកំណត់យត្តា កា រេេរវលា រដាយស
ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ជនជារ់រចាទ

អងគជំនំជប្មោះបានខផអក

ោ៉ៅងេករសសរៅរេើអងគរហ្ត នកងអំរេើប្រប្េឹតខា ដេបានរកើតរឡើងមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥512។

212>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រទរបញ្ាតកទាា ក់ទងរៅនឹងយត្តា

កា រេេរវលាបានកប្មកត អ.វ.ត.

េកចា ណា នកងវាយតថ្មេរេើឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. នកងជាញឹកញារ់បានផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ េនអំេីរញ្ញារនោះរៅ
កនុងសេប្កម។
509

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៤៨ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen Heder ទាក់ទងរៅនឹង

ប្េឹតកា
ា ណ៍រៅកំេង់ចាម) កថាខណឌ ៥៣០ ដេ់ ៥៣៣ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Philip Short ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍
រៅឧដងគ) កថាខណឌ ៣៧៦ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់
សាត្ត
ុ ង រស់ រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ាក រ៊ានរ

ូក ច្ន សាីេីអនកទីប្កុង) កថាខណឌ ៥៦៩ ដេ់ ៥៧១ (ទាក់ទងរៅនឹងភ

ឿន)។

510

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៦៣៦, ៧៤១, ៨២៨, ៩៩៩, ១០២៨។

511

សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR)។

512

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២៧ ដេ់ ៦៣៥ នកង ៦៦៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ ៩ នកងសូរមើេផងខដ កថាខណឌ ២៣១។
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ក. ោ៉ៅងជាក់ឆាស់ប្តឹមអំឡុងរេេថ្នា ប្លរ់ប្លង រស់ខខម ប្កហ្ម។ រោងត្តមរហ្តផេរនោះ រទរបញ្ាតក ា
រនោះេំអាឆរកប្សយដូឆោនរៅនឹងរទរបញ្ាតក ា រស់តលាា ICTR

សាីេីយត្តា កា រេេរវលា ខដេបាន ួម

រញ្ចូ េអំឡុងរេេរៅមនា ចារ់រផាើមប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍

រដើមបីប្លរដណារ់រេើា

រ ៀរឆំខផនា នកងា រប្តៀមរ ៀរឆំឧប្កកដក
ឋ មមរឡើយ513។

213>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ឆារ់ អ.វ.ត.ក បានផាេ់យត្តា កា ឱ្យ អ.វ.ក.ត.

កនុងា ជំនំជប្មោះឧប្កកដក
ឋ មម“ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេឆរនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ
មករា ឆ្នំ ១៩៧៩”514។ រទរបញ្ាតករា នោះរង្ហាញឆាស់លាស់ថា អ.វ.ត.ក. េំម្ភនយត្តា កា រេេរវលាប្លរ់
ប្ោន់រេើអំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កកដម
ឋ ួយ(ឧ.ា រ ើម
ឱ នសសឃាត) ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរប្ៅអំឡុងរេេ
រនោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អឱីខដេប្តូវកំណត់ លឺថារតើអំរេើប្រប្េឹតខា ដេររងកើតបានជាា ទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌជាេកខណៈប្បាកដជាបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ ខដ

ឬោ៉ៅងណា កនុងក ណីខដេជន

ជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តរដាយផ្លៃេ់រនាោះ។

214>រនោះលឺរញ្ញាមួយខដេចាំបាឆ់ប្តូវេកចា ណា ដំរូងរដាយខផអករេើមូេដាឋនឆារ់ស ធាត។ ទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ជនជារ់រចាទ ប្តូវបាន
រង្ហាញជាឆមបងរដាយខផអករេើា ួមឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណង ួមរេមើស ខដេប្លរដណារ់ យៈរេេ
ោ៉ៅងយូ រហ្ើយា ួមឆំខណក រស់ជនជារ់រចាទបានរកើតរឡើងទាំងមន នកងរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥515។

រៅរេេដាក់ឱ្យជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេខេួនេំបានប្រប្េឹតរា ដាយផ្លៃេ់

រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើសកមមភាេកនុងកកឆចប្រជំ នកងវលគរណាុោះរណា
ា
េនានា សនៃ កថា នកងរសឆកាីខងងា ណ៍ខដេជនជារ់រចាទបានរ ើរឱ ឡើងរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ
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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៥, ៨៧០, ៨៧៥ (កនុងា កំណត់ថា នួន ជា បាន ួម

ឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណង ួមរេមើស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរេើា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុង
ា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងកកឆចប្រជំខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្នំ
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215>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

កនុងក ណីខដេឧប្កកដក
ឋ មមប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង ួមោនរដាយ

រលគេខដេឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួមរេមើស អំរេើប្រប្េឹតា រស់អក
ន ខដេររងកើតរោេរំណង ួមរេមើស នកងអនក
ខដេ ួមឆំខណកត្តមវច្ ីសស្តសាពាក់េ័នក
ធ នុងា អនវតារោេរោេរំណងរនោះ

ររងកើតបានជារណាុំថ្នា អនវតា

ខផនា ោ៉ៅងជកតសកទ
ន ធជាមួយនឹងអនកខដេប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តរដាយផ្លៃេ់

ដូរឆនោះអនកទាំងអស់រនោះប្តូវបាន

ចាត់ទកថា ជាសហ្ចា ី ខដេជាធាតផសំសំខាន់រៅកនុងា ប្េមរប្េៀងោនជំ ញរោេរំណង ួម។ រេេរវលាថ្ន
ា អនវតាខផនា រនោះលកតចារ់េីរេេ ួមឆំខណកដំរូងកនុងរោេរំណង ួម ខដេជាា រង្ហាញឱ្យរឃើញឆាស់
អំេីរឆតនា ួមរេមើស

នកងរញ្ច រ់រៅរេេសកមមភាេរេមើសរខនែមរទៀតណាមួយ រស់សហ្ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះ

រ់

រនា ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងរលគេខដេបាន ួមឆំខណករៅកនុងា អនវតារនាោះដកខេួនរឆញេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ខដេា
ដកខេួរនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា រញ្ឈរ់នូវា ួមឆំខណកណាមួយរនារទៀត ប្េមទាំងា របាោះរង់រឆតនា ួមរេមើសផង
ខដ ។ ខផអកត្តមសម តីថ្នឆារ់ស ធាត ជាា េំសមប្សមកនុងា រំខរករឆញនូវា រំរេញកកឆចា រនោះខដេ
ម្ភនេកខណៈសមល
ុ សមញ នកងអូសរនាេយ យៈរេេយូ

ខដេអាឆយេ់បានខតកនុងក ណីខដេសម្ភសភាេទាំង

អស់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមប្តូវបានេកចា ណា ួមោន។ វច្ ីសស្តសារនោះរៅខតម្ភនសេេភាេ ររើរទាោះរីជាអាឆម្ភន
ភាេចាំបាឆ់កនុងា ាត់រប្ងួមរដើមបីប្រាសេីា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មម ត្តម យៈា កំណត់ខដនយត្តា
កា ដូឆជា អាជាាយាេ អាយ រស់ចា ី ា កប្មកតខដនកំណត់រេេរវលា ជារដើម។

216>ា េកចា ណារនោះ ររើរទាោះរីជាេំម្ភនរៅកនុងយតាកសស្តសារៅកប្មកតអនា ជាតកខដេរញ្ញាខរររនោះទំនងជាេំ
ខដេរកើតម្ភនក៏រដាយ ក៏ទទួេបានា ោំប្ទរៅកនុងយត្តា កា កនុងប្សុកខដេរប្រើប្បាស់ទប្មង់ថ្នា ទទួេខស
ប្តូវសប្ម្ភរ់ា ឆូេ ួមរៅកនុងសកមមភាេរេមើសខដេម្ភនចា ីផ្លៃេ់រប្ឆើន

១៩៧៥

នកងបាន“រផ្លាតោ៉ៅងសកមមរេើា រឃាសនា

ខដេប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹង

នកងា រណាុោះរណា
ា េកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម”

ួមទាំង“រៅកនុងឆ្នំមនា

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”) សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៩៦៦, ៩៧៣ (រោងរៅរេើកថាខណឌ ៣៦៧), ៩៨១, ៩៨២,
៩៨៩ (ទាក់ទងរៅនឹងា ួមឆំខណក រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមរេមើស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជំកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេ
រេេរនាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានេកភាកា នកងបានសរប្មឆ ា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជំសីេ
ា ីា
ា ខណនាំ នកងា ររណា
ា ោះមរនាលមន៍ វច្ជាជ នកងផសេឱផាយរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ ា ឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំសសាីេីា ខណនាំ នកងា
រឃាសនាកនុងរដើមឆ្នំ ១៩៧០ រសឆកាីខងេងជាសធា ណៈកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងខខ មីនា នកងរដើមខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងា ឆូេ ួមរៅកនុងររសកមមខផនកា ទូត នកងកនុងា ទទួេរដករសណា
ឋ កកឆចរភាៀវកកតកយសកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ នកង ឆ្នំ
១៩៧៤)។
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សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមខដ ។

ពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់រេើឆំណឆរនោះ

នកងរោងត្តមយតាកសស្តសា រស់អង់រលេស

នកងខវេ៍

(Wales)

សម្ភជកកណាមួយថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមនឹងប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរាេ់អំរេើ រស់សម្ភជកក

ដថ្ទរទៀត

រេើកខេងខតសម្ភជកករនាោះបានរង្ហាញរឆតនាកនុងា ដកខេួនដេ់សម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួមខដេម្ភនរឆតនារនារនាោះ ខដេា ដកខេួរនោះប្តូវម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ នកងទាន់រេេ517។ យតាកសស្តសា
រនោះ រផ្លាតរៅរេើា រនាឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័ត ជា
ជាងរៅរេើា ួមឆំខណកជាេកខណៈរលគេកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមមរនោះ។

ឆំណឆសំខាន់ថ្នធាតផសំថ្នកកឆចប្េម

រប្េៀងរនាសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទឧប្កកដថ្ឋ នា សមលំនកត។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ

យតាកសស្តសាសីេ
ា ីយត្តា កា រេេរវលាថ្នា សមលំនកតក៏បានផាេ់ជាា ខណនាំផងខដ ។

រៅកនុង

ប្ររទសអង់រលេស នកងខវេ៍ ររើរទាោះរីជារទឧប្កកដថ្ឋ នា សមលំនកតប្តូវបានចាត់ទកថា បានប្រប្េឹតរា ៅរេេណា
ម្ភនា ប្េមរប្េៀង វាងអនកសមលំនកតប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងក៏រដាយ

ក៏រទឧប្កកដរឋ នោះរនា ហ្ូតដរារណាខផនា ថ្ន

ា សមលំនកតរនោះរៅខតរនាអនវតា518។ រៅកនុងឆារ់ប្េហ្មទណឌអារម៉ៅ ច្ក ទាក់ទងរៅនឹងា សមលំនកតខដេប្តូវ
បានចាត់ទកថា ជារទឧប្កកដខឋ ដេកំេងរនា អាជាាយាេនឹងប្តូវចារ់លកតខតកនុងក ណីខដេា ប្េមរប្េៀងរេើ
រទរេមើសបានរញ្ច រ់ បានរបាោះរង់រចាេ ឬរនាៃរ់េីសកមមភាេឥតលាក់រេៀមឆងរប្ាយកនុងា ជំ ញា ប្េម
រប្េៀងប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង រហ្ើយរនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរេេរវលា ថារតើសម្ភជកកខដេបានរេើករឡើងអំេីអាជាា
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រ ឿងកាី R.ទេ់នឹង

Becerra (តលាា ឧទធ ណ៍ ឆប្កភេអង់រលេ ស)។ សូមរមើេផងខដ

រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង O’Flaherty

(តលាា ឧទធ ណ៍ ឆប្កភេអង់រលេ ស) កថាខណឌ ៦៤ បានដកប្សង់រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Mitchell នកង King (តលាា ឧទធ ណ៍ខផនក
ប្េហ្មទណឌប្ររទសសកត់ខឡន)(“លណៈវច្នកឆ័យ
ិ
[…] ប្តូវរជឿជាក់ថា (ក) ម្ភនា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះេយសនកមមដេ់អាយជី វច្ត
ដរារណាខដេសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរៅខតរនា នកងថា ជនជារ់រចាទរៅខតប្រប្េឹតរា ៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះ នកង (ខ) អំរេើខដេរងក
ឱ្យសេរ់រនាោះ លឺសកត
ែ កនុង វច្សេភាេថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម”)។
518

រ ឿកាី DPP ទេ់នឹង Doot (សភាជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេ ស)(“ររើរទាោះរីជាា សមលំនកតបានរញ្ច រ់ នកងាេយជារទឧប្កកដឋ

មួយរៅរេេខដេម្ភនា ប្េមរប្េៀងបានរ ើរឱ ឡើងក៏រដាយ ក៏ា សមលំនកតរនោះរៅខតបានរនាអតែកភាេដរារណាភាលីេី ឬរប្ឆើនថ្នកកឆច
ប្េមរប្េៀងរនោះម្ភនរឆតនាអនវតាខផនា រនាោះ” )។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី R. ទេ់នឹងប្រធានថ្នេនធនាោ Brixton (សភាជាន់
ខពស់ ឆប្កភេអង់រលេ ស)។ រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Anderson (William Ronald) (“ឆារ់[ឆារ់ប្េហ្មទណឌឆ្នំ ១៩៧៧ បានវច្រស ន
កមម] េំបានខឆងថា ភាលីទាំងអស់សទធបានរនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេខេួនម្ភនរំណងទាក់ទងរៅា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាថា
ោ៉ៅងរហាឆណាស់ក៏ម្ភនរលគេណាម្ភនក់កនុងឆំរណាមរនាោះខដេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងជនរេមើសដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស
រនាោះខដ ”)។
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យាេមកសំអាងរនាោះបាន ួមឆំខណកកនុងឧប្កកដក
ឋ មម ួមរប្ាយរល ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ519។

217>ខផអករេើា េកចា ណាអំេីឆារ់ស ធាត

នកងរដាយរហ្តថា

ា ួមឆំខណក រស់ជនជារ់រចាទខដេ

ម្ភនអតែកភាេរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ លឺជាខផនកថ្នរណាុំកនុងា អនវតាខផនា សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម
ខដេបានរនាអស់មួយ យៈរេេ នកងបានរឆញជាខផេផ្លករនាោះ អំរេើសតានម័តពាក់េ័នប្ធ តូវបានប្េឹប្តរឡើងរៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នយត្តា កា រស់ អ.វ.ត.ក. រហ្ើយឧប្កកដក
ឋ មមរនោះ“ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង”រៅកនុងយត្តែ កា រេេ
រវលាថ្ន អ.វ.ត.ក. ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុងម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.520 រហ្ើយជនជារ់រចាទរៅខតទទួេ
ខសប្តូវឆំរពាោះរញ្ញាទាំងអស់រនោះ រេើកខេងខតរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ជនជារ់រចាទបានរបាោះរង់
ា ឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។

218>ា រញ្ញជក់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTR កនុងរ ឿងកាី Nahimana ខដេជនជារ់

រចាទបានរោងរៅរេើរនាោះ ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នត
ធ កឆតួឆរៅនឹងា រកប្សយម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក
.។ កនុងរ ឿងកាី Nahimana អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានយេ់រឃើញថា ម្ភប្ត្ត ១ ថ្ន
េកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTR ខដេបានផាេ់យត្តា កា រេើឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង“ឆរនាេោះេីថ្ងៃទី ០១
ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៤ ដេ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៤” ប្តូវខតរកប្សយថា៖

519

សូមរមើេ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង Kissel (តលាា កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។ រ ឿងកាី Fiswick (តលាា កំេូេ

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង Scarpa (តលាា កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់

នឹង Maloney (តលាា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)ដកប្សង់រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង Elwell (តលាា កំេូេ សហ្ ដឋ
អារម៉ៅ ច្ក)។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង

Seher (តលាា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក) (“ ដាឋភកបាេបាន

រំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នខដនកំណត់អាជាាយាេសប្ម្ភរ់អំរេើសមលំនកតខដេេំរង្ហាញឆាស់ លាស់

កនុងក ណីខដេ ដាឋភកបាេ

រចាទប្រាន់ នកងរង្ហាញថា ា សមលំនកតបានរនារៅកនុងខដនកំណត់អាជាាយាេរេេរវលា”)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង
Rouphael (តលាា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក) (“ប្រសកនររើា សមលំនកតកំេងរនា ‘សឆចធា ណ៍ថ្នា រនា’ បានរ ើឱ្
ឱ យជនជារ់
រចាទ Rouphael ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះអំរេើ រស់សហ្ចា ី រស់ខួ េន ររើរទាោះរីជាោត់េំបានប្រប្េឹតផ្ល
ា ៃ េ់ រដាយស
ា សមលំនកតកនុងអំឡុងរេេថ្នខដនកំណត់អាជាាយាេរេេរវលាពាក់េ័ន”ធ )។ រ ឿងកាី Smith ទេ់នឹង សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក (តលាា
កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។
520

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ផៃយ
ុ រៅនឹងម្ភប្ត្ត ២៤(១) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់

តលាា ICC ខដេខឆងថា “េម្ភ
ំ នរលគេណាម្ភនក់ប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌត្តមេកខនកក
ា ៈរនោះឆំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតម
ា ន
ា ឆូេជា

ម្ភនថ្នេកខនកក
ា ៈរនោះរឡើយ” (រសឆកាីរញ្ញជរ់រខនែម)។
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១-រទឧប្កកដខឋ ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៩៤។
២-អំរេើសកមម ឬអកមម រស់ជនជារ់រចាទកនុងា រង្ហាញអំេា
ី ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ណាមួយថ្ន
ា ទទួេខសប្តូវខដេបានរោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៦(១-៣) ថ្នេកខនកក
ា ៈរនោះម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្នំ ១៩៩៤
រហ្ើយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសកមម ឬអកមមរនោះ ជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាតប្មូវ(ធាតផសំ

អតារនាម័ត) ខដេអាឆដាក់េក ទធភាេបានរដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរនាោះ521។

219>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTR

រំណង រស់ប្កុមប្រឹកាសនាកសខអងគា សហ្ប្រជាជាតកខដេ

បានផាេ់ា សននកដាឋនរនោះរដាយខផអកជាឆមបងរេើ
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា រ ើរឱ សឆកាីប្ពាងេកខនក ា

កៈ រស់តលាា ICTR បានរ ើា
ឱ ខកខប្ររទរបញ្ាតកស
ា រឡើង វច្ញទាក់ទងរៅនឹងយត្តា កា រេេរវលាថ្នេកខ
នាកកៈ រស់តលាា ICTR ឱ្យប្លរដណារ់រេើអំឡុងរេេចារ់ត្តំេីដំរូងថ្នឆរនាេោះខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩៤ (រៅ
រេេខដេា ប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងថ្នរទប្រេ័យេូជសសន៍បានចារ់រផាើម) ដេ់ខខថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ
១៩៩៤។ រោងត្តមអនកតំណាង រស់ប្ររទសបារាំង នកងប្ររទសញូរហ្ស៊ាខេន (New Zealand) យត្តា កា
រនោះប្តូវបានររងកើតរឡើងរដើមបីប្លរដណារអំរេើថ្នា រ ៀរឆំខផនា
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

នកងា រប្តៀមរ ៀរឆំប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ522
ឋ ។

ICTR ក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ រេើា រេើករឡើង រស់អក
ន តំណាង

ប្ររទស វា៉ន់ដារៅកនុងប្កុមប្រឹកាសនាកសខ ខដេបាន ច្ោះលន់ថា ទាក់ទងរៅនឹងា ររងកើត វច្សេភាេរេេរវលា
ខដេប្តូវបានអនម័តរនាោះ តលាា

ICTR នឹងេំអាឆាត់រទាស“រលគេខដេទទួេខសប្តូវឆំរពាោះអំរេើថ្នា

រ ៀរឆំខផនា ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងមនថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៤”523។ ដូរឆនោះ ា រកប្សយ រស់
តលាា ICTR រេើម្ភប្ត្ត ១ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់ ICTR រកើតរឆញេីា េកចា ណារេើប្រវតាកថ្នា រ ើរឱ សឆកាី
ប្ពាងជាក់លាក់ថ្នរទរបញ្ាតករា នាោះ នកងា ទទួេសគេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR នូវ
រំណង រស់អក
ន រ ើរឱ សឆកាីប្ពាងេកខនកក
ា ៈរនោះ។ ដូរឆនោះទាំងអស់រនោះេំអាឆយកមករ ើជា
ឱ មូេដាឋនរដើមបីរកប្សយ
ម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក បានរឡើយ។

220>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTR បានយេ់

រឃើញថា “អតែកភាេថ្នអំរេើប្រប្េឹតខា ដេកំេងរនា េំខមនជាក ណីរេើកខេង”ឆំរពាោះវច្ធានខដេថា ICTR អាឆ

521
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522
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ប្តឹមខតេកចា ណារេើអំរេើប្រប្េឹតខា ដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងយត្តា កា រេេរវលា រស់ខួ ន
េ នកងថា “សូមបីរៅ
រេេខដេអំរេើប្រប្េឹតរា នោះបានចារ់រផាើមរៅមនឆ្នំ ១៩៩៤ នកងបានរនារៅកនុងរនាោះ ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ
អាឆប្តឹមខតសំអាងរេើខផនកថ្នអំរេើប្រប្េឹតខា ដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុងឆ្នំ ១៩៩៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ”524។ ា យេ់រឃើញ
រនោះខដេរៅប្កម Fausto Pocar ជំទាស់525 េំម្ភនេកខណៈសីជរប្

526

នកងជាក់ខសាងេំម្ភនា ជារ់ពាក់េន
័ ធ

រៅនឹងខផនកសរប្មឆរសឆកាីថ្នរ ឿងកាីឆំរពាោះមខតលាា ICTR រដាយស ដរារណាម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងា ញុោះញង់ឱ្យប្រប្េឹតអ
ា ំរេើប្រេ័យេូជាសសន៍

ខដេជារទឧប្កកដម
ឋ ួយេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅ

កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានេកចា ណារឃើញថា ឧប្កកដក
ឋ មម
រនោះបានប្រប្េឹតរា ឡើងភាេមរប្ាយរេេម្ភនា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ញុោះញង់ នកងបានរេើករឡើងថា រទឧប្កកដឋ
រនោះេំបានរនាហ្ួសេីខដនកំណត់រនាោះរឡើយ នកងថា តលាា

ICTR ខឱោះយត្តា កា រេើអំរេើញុោះញង់ខដេបាន

រកើតរឡើងមនថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៤527។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរចាទថ្នា សមលំនកតប្រប្េឹតអ
ា ំរេើប្រេ័យ
េូជសសន៍ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានរដរក ស េំរ ើា
ឱ េកភាការេើរញ្ញា ថារតើរទ
ឧប្កកដរឋ នោះបានរនា ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ រដាយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា រៅប្លរ់ាេៈ
រទសៈទាំងអស់

រទរចាទេំប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ528។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន

តលាា ICTR េំបានេកភាការេើរណាុំថ្នា អនវតាខផនា ដូឆរៅកនុងសំណំរ ឿងរឆចរ
ុ បននរនោះ ដូឆជា ក ណី
ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរដាយខផអករេើា ួមឆំខណក រស់ខួ ន
េ លាតសនធឹងអស់ យៈ
រេេោ៉ៅងយូ រៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួម

រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី

524

សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៣១៧។

525

សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) ទំេ័ ៣៤៩ កថាខណឌ ២។

526

កនុងា ោំប្ទរសឆកាីសននកដាឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

េំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តរដាយ

ICTR បានរោងរៅរេើមតកដាឆ់រដាយខឡក រស់

រៅប្កម Lal Chand Vohrah នកងរៅប្កម Rafael Nieto-Navia រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំេីដំរូង (សូម

រមើេ សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៣១៧ រជើងទំេ័ ៧៦០ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ
រនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Nahimana (ICTR))។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ប្តូវកត់សម្ភគេ់ថា មតកដាឆ់រដាយខឡកថ្នា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរទឧប្កកដរ
ឋ នារនោះបានខផអកខតមួយមខលត់រៅរេើប្រវតាកថ្នរសឆកាីប្ពាងេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

ICTR នកងរំណង រស់ប្កុមប្រឹកា

សនាកសខ (សូមរមើេដូឆោនរនោះ ម្ភប្ត្ត ១១ ដេ់ ១៨)។
527
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ផ្លៃេ់ថ្នរទឧប្កកដខឋ ដេបានរចាទប្រាន់រនាោះក៏រដាយ។

221>ស ររសឆកាី

អងគជំនំតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.

អំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កកដខឋ ដេជាកមមវតែថ្ុ នរទរចាទ ប្តូវសែកតកនុងអំឡុងរេេថ្នឆរនាេោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឆំខណកអំរេើប្រប្េឹតខា ដេររងកើតឱ្យម្ភនា ទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរដាយខផអករេើា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម អាឆម្ភនអតែកភាេរៅមនរនោះ
ប្រសកនររើអំរេើប្រប្េឹតរា នោះ លឺជាខផនកថ្នា ួមឆំខណកោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមខដេ
បានរនារៅរប្ាយថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីឆំរពាោះមខ លួ កត់សម្ភគេ់ថា រនោះេំ
ខមនជារ ឿងកាីខដេម្ភនអំរេើខតមួយ (ដូឆជា ា រ ៀរឆំខផនា
វច្សេភាេរេេរវលាថ្នយត្តា កា រស់

អ.វ.ត.ក.

ឬា ញុោះញង់) ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរប្ៅ

ខដេឆងរប្ាយាេយជារទរេមើសរៅកនុងយត្តា កា

រេេរវលារនោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អំរេើប្រប្េឹតខា ដេរចាទជារញ្ញារនាោះ លឺជាខផនកថ្នា ួមឆំខណកោ៉ៅងទូេំ
ទូលាយរៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមខដេបានរនារៅកនុងអំឡុងរេេរប្ាយថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥។ ជាេករសស ជនជារ់រចាទបានឆូេ ួមរៅកនុងា ប្តួតេកនកតយទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់េីា ររណាញប្រជា
ជនរឆញេីទីប្កុង នកងបានរនា ួមឆំខណករៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួម។ ដូរឆនោះ េំម្ភនា រង្ហាញថា ជន
ជារ់រចាទបានដកខេួនរឆញេីរោេរំណង ួមរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរេេណាមួយរប្ាយ
មករទៀតរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ
ផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នយត្តា កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក.។
៤.ខ.៤.ខ.ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេេម្ភ
ំ នរៅកនង
ុ រទរចាទកនង
ុ សំណរំ ឿង ០០២/០១

222>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានផាេ់ា យេ់រឃើញោ៉ៅងរប្ឆើនពាក់េ័នរធ ៅនឹង
អងគរហ្ត នកងរោេនរោបាយខដេេំសកត
ែ រៅកនុង វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១”529 ខដេររើរទាោះរីជាេំ
បានរ ើឱ្
ឱ យសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈ ឬម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ក៏រដាយ ក៏“ប្តូវខតជាកមម
វតែថ្ុ នា េកនកតយរឡើង វច្ញរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ រដាយខផអករេើយត្តា កា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេកនុងា ជំនំជប្មោះសជាងមីរេើរណាឹងសទកខ”530។ អំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង (i) ា យេ់

529

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១២ នកង ៦២៧ ដេ់ ៦៣៨។

530

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១២។
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រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង“ា រ ៀរអាពាហ្៍េកពាហ្៍រដាយរងខំ”ថា

ជារោេនរោ

បាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ 531 (ii) រសឆកាីសរងខរេីភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះ នកងអំណោះអំណាង រស់
សហ្ប្េោះរាជអាជាាទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់រៅមនៃី សនាកសខ ស-២១532 (iii) ា សននកដាឋន រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងឆំនួនមនសសសេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ533។ នួន ជា បានរេើក
រឡើងថា កនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋន នកងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាំងរនោះរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង
រោេរំណង

អងគជំនំជប្មោះម្ភនកំហ្សអងគឆារ់

រដាយស បានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេរប្រើប្បាស់កនុង

រដើមបីរង្ហាញេីា អនវតានូវរោេនរោបាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ

ខដេេំសកត
ែ រៅកនុង

វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១534។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយករមៃឆខាមង
ំ នកងបានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះេំសកត
ែ កនុង វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ នកងប្លរ់
ាេៈរទសៈទាំងអស់ ជាកំហ្សអងគរហ្ត535។

223>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញរេើរញ្ញាខដេេំខមនជា

ខផនកថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ររើរទាោះជាបានរំខរករហ្ើយក៏រដាយ ក៏រៅខតរោងជាេករសសរៅរេើរញ្ញាថ្ន
សមូហ្ភាវូរនីយកមម សហ្ក ណ៍ េេកមមរដាយរងខំ ជារដើម536។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា
“ភាេេំជាក់លាក់ថ្នរទរចាទខដេប្តូវបានដករឆញេីសំណំរ ឿង ០០២/០១” នកងភាេេំឆាស់លាស់អំេីអតែន័យ
ថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេយកមករ ើជា
ឱ “មូេដាឋន ួម”សប្ម្ភរ់សណ
ំ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាោះ រណា
ា េឱ្យ

531

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១៦ ដេ់ ២១៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ១២៨ ដេ់ ១៣០។
532

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២០ ដេ់ ២២១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៣៤២ ដេ់ ៣៤៦។
533

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២២ ដេ់ ២២៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ១៧៤។
534

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១៣ ដេ់ ២១៥។

535

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦៨ ដេ់ ២៨០។

536

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២ សូរមើេផងខដ កថាខណឌ ៤៧, ១៩៧, ៥៨១, ៥៨២។
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ោត់ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់537។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹង“ា ដាក់រញ្ចូ េ” រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងអំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងរោេនរោបាយ“ករមៃឆខាមង
ំ ” រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ោត់េំ
បានរញ្ញជក់ថា ោត់បានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស រញ្ញារនោះរឡើយ538។

224>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា លរបីរដករស

រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់

េកចា ណារនារទៀតរឡើយ រដាយស ោត់បានទទួេសគេ់ថា ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ស ររើរទាោះរីជាប្តូវបាន
រង្ហាញក៏រដាយ ក៏េំអាឆរ ើឱ្
ឱ យសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈ ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកន
យតាក ម៌រនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅង
ប្តឹមប្តូវអំេីតួនាទី រស់ នួន ជា រៅកនុងមនៃី សនាកសខ ស-២១ ខដេមកនប្តឹមខតត្តម យៈា កំណត់អំេីា
ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់ឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេបានរកើតរឡើងរៅទីរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងរ ើជា
ឱ ខផនកថ្ន

ា េកចា ណារេើតួនាទី រស់ោត់រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ នកងា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម
ផងខដ

539

។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញអំេីអតែកភាេថ្ន

រោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ្៍េកពាហ្៍រដាយរងខំ រ៉ៅខនាប្តឹមខតអតែកភាេថ្នា ដាក់រទរញ្ញជរេើា រ ៀរអាពាហ្៍
េកពាហ្៍ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសួ សប្ម្ភរ់រោេរំណងសវត្ត រ៉ៅរណា
ណ ោះ540។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីឆំនួនមនសសសេរ់កនុងអំឡុង
រេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរឡើយ541។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
ា រំខរកសំណំរ ឿង សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាងទាំងរនោះេំបានរំរេញត្តមរទដាឋនជា
ម្ភនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញរឡើយ542។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន បានសនមតរដាយេំ
ប្តឹមប្តូវថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខឱោះសមតែកកឆច“កនុងា េកនកតយរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នរោេនរោបាយ ខដេេំខមន
ជាភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១”543។ ផៃយ
ុ រៅ
537

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៣ ដេ់ ១៥។

538

ស ណារណាឹងសទកខ 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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វច្ញ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជានកឆចាេរញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា រោេ
នរោបាយទាំងប្បាំ លឺជាឆំរណាទរញ្ញារៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ររើរទាោះរីជាម្ភនខតរោេនរោបាយេី
រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ ើជា
ឱ មូេដាឋនសប្ម្ភរ់រទរចាទរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ544។

225>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា វច្សេភាេថ្នា ជំនំជប្មោះរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីដំរូង
ម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ។

រ៉ៅខនារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រដាយបានកប្មកតប្តឹមខផនកខេោះថ្នរទរចាទនានាកនុងដីាដំរណាោះ

រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីថ្នសំណំរ ឿងរនោះ

ប្សយ (D427) ដាក់កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆម្ភន “ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរៅដំណាក់ាេ
ទីមួយ នកងទីេី

ា សម្ភេរ់ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាៃរ់េីា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

នកងរទឧប្កកដពា
ឋ ក់េ័នម
ធ ួយឆំនួនរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក”545។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
កត់សម្ភគេ់ថា “កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ លឺជាា រនាេីកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១ […] ភសាត្ត
ុ ងខដេបានដាក់ ួឆរហ្ើយរៅឆំរពាោះមខអងគជំនជ
ំ ប្មោះកនុងសំណរំ ឿង ០០២/
០១ នឹងប្តូវរប្រើប្បាស់រ ើជា
ឱ មូេដាឋនសប្ម្ភរ់សំណំរ ឿង ០០២/០២”546។ ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ
រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ ខដេ ងា រចាទប្រាន់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់េីដំរូងកនុងអំឡុង

រេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីថា៖
ដូរឆនោះ អឱខី ដេ ំេឹងទក លឺជាា រង្ហាញជាទូរៅេីរោេនរោបាយទាំងប្បាំរនាោះ ររើរទាោះរីរញ្ញាជាក់
ខសាងសប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេរៅកនុងដំណាក់ាេដំរូង ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា ជរមេៀសប្រជាជនរដាយ
រងខំ (ដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ) ោ៉ៅងណាក៏រដាយ។ ដូរឆនោះ នឹងេំម្ភនា េកនកតយរេើា អនវតានវូ
រោេនរោបាយរផសងៗ

រប្ៅខតេីរោេនរោបាយខដេពាកេ័នន
ធ ឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរដាយរងខំ
547

(ដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ) រឡើយ

226>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំេឹកថា

។

ខេួនបានជូនដំណឹងដេ់ភាលីេីដំរូងមកថា “ភាលីអាឆរេើកភសាុ

544

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១២៤។

545

ដីាសរប្មឆរំខរកកកឆចដរំ ណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីេី (E284) ទំេ័ ១២៦។

546

អនសស ណៈរំភឺ េ (E302/5) កថាខណឌ ៧។

547

អនសស ណៈសាីេីា កំណត់ាេរ ច្រឆិទកកឆចប្រជំរប្ៅផេូវេា (E141) ទំេ័ ២។ កត់សម្ភគេ់ថា រៅរេេរឆញអនសស ណៈរនោះ

ប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជេំប្តូវបានដាក់រញ្ចូ េរៅកនុង វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១។

145
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ត្តងទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយទាំងប្បាំរនាោះរ ើជា
ឱ មូេដាឋន រ៉ៅខនាថា អងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវសួ ខតរៅរេើ
ា អនវតានូវរោេនរោបាយទាំងរនាោះទាក់ទងរៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រ៉ៅរណា
ណ ោះ (ដូឆជា ា ផ្លេស់ទេ
ី ំ
រៅប្រជាជនរដាយរងខំ នកងា សម្ភេរ់អក
ន ខដេសនមតថាជាខាមង
ំ ថ្ន ររ)” នកងរញ្ញជក់ថា “អតែកភាេថ្នរោេ
នរោបាយដថ្ទរទៀត ប្តូវបានសួ សប្ម្ភរ់រោេរំណងសវត្ត ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”548។

227>រដាយកត់សម្ភគេ់រេើា ខរងខឆក“សវត្ត ”រឆញេី“ា អនវតា”រៅខតេំម្ភនភាេឆាស់លាស់ នកងផេ
វច្បាកខដេអាឆរកើតម្ភនសប្ម្ភរ់ា កំណត់កមមវតែថ្ុ នភសាត្ត
ុ ង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា
រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានហាមឃាត់មកនឱ្យសរប្មឆរេើា ដាក់ា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេសែកតរៅរប្ៅវច្សេភាេថ្នរទរចាទកនុងសំណំរ ឿង ០០២/
០១។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសកទធកកនុងា កំណត់ ថារតើអងគរហ្តណាខេោះខដេ
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទសប្ម្ភរ់កំណត់រទរចាទរៅឆំរពាោះមខខេួន

ររើរទាោះរីជាអងគរហ្តរនាោះទាក់ទងរៅ

នឹងមូេដាឋនអងគរហ្តថ្នរទរចាទដថ្ទរទៀតក៏រដាយ549។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
កត់សម្ភគេ់ថា រោេនរោបាយទាំងប្បាំ រស់ រ.ក.ក. ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅកនុងដីាដំរណាោះ
ប្សយ (D427)550 េំអាឆផ្លាឆ់រឆញេីោនបាន នកងម្ភនេកខណៈដាឆ់រដាយខឡកឆាស់លាស់រឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅ
វច្ញរោេនរោបាយរនោះ លឺជាមរ ាបាយសប្ម្ភរ់រ ើា
ឱ វច្ភាលអំេីា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរៅកមពជា
ុ ។
កនុងរនាោះ

548
549

ក៏ទំនងជាម្ភនទំនាក់ទំនងោនដ៏សំខាន់រៅនឹងអឱីខដេរលរៅរោេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

នកងរោេ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៣ រជើងទំេ័ ២៨៧។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញមួយឆំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ នួន ជា បាន

រោងរៅរេើ ជាក់ខសាងេំខមនជាា យេ់រឃើញខដេម្ភនកនុងប្េឹតកា
ា ណ៍ណាមួយរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាក់ខសាងេំ
បានរ ើរឱ សឆកាីសនកដា
ន ឋ នណាមួយទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមនសសសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ

រ៉ៅខនាប្ោន់ខត

សរងខររៅកនុងឆំណងរជើងថា “ទសសនៈទូរៅ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩” ទសសនៈ រស់
អនកជំនាញរផសងៗទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមនសសសេរ់ស រ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៤)។ ប្សរដៀង
ោនរនោះខដ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសរងខរភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវបានផាេ់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ នួន ជា ខដេ ងា រចាទប្រាន់
រៅកនុងមនៃី សនាកសខ ស-២១ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤២ ដេ់ ៣៤៥) នកងបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់
ថា អងគជំនំជប្មោះនឹង“េំផេ
ា ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរៅកនុងសេប្កមរឡើយ” (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង កថាខណឌ ៣៤៦)។
550

សូមរមើេ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៥៧។
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នរោបាយររងកើតា ដាឋនរ ើា
ឱ

ជាមួយនឹងា ដាឋនរ ើា
ឱ

លឺថា រោងត្តមដីាដំរណាោះប្សយ (D427)

រោេរៅមួយកនុងឆំរណាមរនាោះអំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
សហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋនរ ើា
ឱ ”551។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

លឺ“រដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវា ង្ហ
ទំនងជាម្ភនា ប្តួតោន វាងរោេនរោ

បាយថ្នា អរ់ ំខកខប្រ នកងា សម្ភេរ់ខាមង
ំ ជាមួយនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក
ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ររើរទាោះរីជាដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បាន ួមរញ្ចូ េរទ
រចាទទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមរៅត្តមមនៃី សនាកសខ ខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លងថ្នរោេនរោបាយសម្ភេរ់
ខាមង
ំ 552 រៅរេេខដេា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅ
នឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅក៏រដាយ553 ក៏ដីាដំរណាោះប្សយបានរចាទប្រាន់ថា អតីតទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

នកងកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម

លឺជាជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កកដក
ឋ មមរៅមនៃី សនាកស ខ

ស-២១

មនៃី សនាកសខ សង់ មនៃី សនាកសខ ប្ាំងត្តចាន់ មនៃី សនាកសខ រាោះខយង ជារដើម 554។ ររើរទាោះរីជាា ប្តួតោនថ្ន
រោេនរោបាយរនោះ អាឆម្ភនា េំបាកកនុងា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ
ក៏រដាយ ក៏រញ្ញាសំខាន់សប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខ លឺរៅប្តង់ា រង្ហាញប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទង
រៅនឹងរទរចាទអំេី“ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជរប្ាយរេេភាេមៗថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ
ដថ្ទរទៀត”555

នកងឆងរប្ាយ

នកងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកពាក់េ័នធ

ភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា

សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ រហ្ើយេំខមនជាា ចាត់ទកភសាត្ត
ុ ងមូេដាឋនថ្នរ ឿងកាីថា ម្ភនសំ ៈខាន់តកឆជាងរោេ
នរោបាយរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្សកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា “ករមៃឆខាមង
ំ ” នកង
ា អនវតារោេនរោបាយរនោះ ខដេម្ភនឥទធកេេរេើរសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមរៅទួេ
រពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងរេើរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
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 ា នីតក វច្ ីរេើកទីេី (E284) ទំេ័ ១១៧ ដេ់ ១១៨។

556

ស ណារណាឹងសទកខ នួន ជា កថាខណឌ ២៦៨ ដេ់ ២៦៩, ២៧៨។

556

អងគជន
ំ ំ
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ជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា

ររើរទាោះរីជាដីាដំរណាោះប្សយ

(D427) បានភាជរ់ទំនាក់ទំនងអងគរហ្តរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរៅនឹងរោេនរោបាយសម្ភេរ់ខាមង
ំ ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំ
ជប្មោះេំប្តូវបានឆងាតេឱកកឆចរដាយស រញ្ញារនោះរឡើយ រហ្ើយខេួនអាឆេកចា ណារេើប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជរដាយខផអករេើមូេដាឋនថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅជំនួស វច្ញ557។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

កត់សម្ភគេ់ថា រៅកនុងខផនកខេោះថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ខដេេកភាកាអំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេ
រៅទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម (ប្េមទាំងប្កុមរោេរៅដថ្ទរទៀត ដូឆជា ជនជាតកចាម រវៀ
តណាម

នកងប្កុមេទធសសនកក)

សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានរោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជា

លាយេកខណ៍អកស រស់សកសីឆំនួន ៣ នាក់ ខដេបានផាេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជ រហ្ើយររើរទាោះរីជារៅកនុងខផនករផសងរទៀតថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ
ប្តូវបានរ ៀររារ់រៅកនុងខផនកឆំណងរជើងថា “មនៃី សនាកសខ នកងទីកខនេងសម្ភេរ់មនសស”ក៏រដាយ ក៏ខផនកខដេ
ម្ភនា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹង“ា រ ើបា
ឱ ររេើប្កុមជាក់លាក់” េំបានសំរៅរៅរេើទាហាន
នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រ៉ៅខនាប្តឹមខតសំរៅរៅរេើា រ ើបា
ឱ រប្កុមេទធ សសនកក ជនជាតកចាម

រវៀតណាម ប្េមទាំងរៅរេើា ដាក់រទរញ្ញជរ ៀរអាពាហ្៍េកពាហ្៍រ៉ៅរណា
ណ ោះ558។ រនោះរង្ហាញអំេីា ប្តួតោនមាង
រទៀត វាង កនុងឆំរណាមរនាោះ រោេនរោបាយសម្ភេរ់ខាមង
ំ ជាមួយនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។
រោងត្តមរហ្តផេដូឆោនរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន
ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានររងកើតឱ្យម្ភនភាេេំឆាស់លាស់ខផនកនីតក វច្ ីខដេេំប្តូវបានអនញ្ញាតរៅ
រេេរញ្ញជក់ភាេមៗមនរេេដាក់ស ណារញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ភាលីថា

វច្សេភាេថ្នា ជំនំ

ជប្មោះបាន ួមរញ្ចូ េរោេនរោបាយមួយកនុងឆំរណាមរនាោះ លឺ“ា សម្ភេរ់ខាមង
ំ ថ្ន ររខដេបានសនមតទក”559

557

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៣។

558

ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២០៩ រជើងទំេ័ ៧១៣ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ាម អាឡាត់ រៅ

ឆង ឡាត់ នកង េឹម សត) កថាខណឌ ៦៩៨ ជាអាទិ៍។ (រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) ប្តូវបាន ករឃើញរៅកនុងខផនកទី ៨ ល។ ា ប្រប្េឹតរា េើ
ប្កុមជាក់លាក់រនោះប្តូវបានេកភាការៅកនុងខផនករផសងៗរទៀត កនុងកថាខណឌ ៧៤០ ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៣ ខដេកនុងរនាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនចាត់ទកប្េឹតកា
ា ណ៍រៅ
ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជសែកតរប្ាមរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។
559

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤ រោងរៅរេើអនសស ណៈ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឆោះថ្ងៃទី ២៧

ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ (E284/6) ខដេបានរោងរៅរេើដីារំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីេី (E284) កថាខណឌ ១១៨។
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។

228>ទាក់ទងរៅនឹងភាេសមលុ សមញជាសាានេេ

ខដេរណា
ា េមកេីភាេប្តួតោនថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្តរៅកនុងសែនភាេ ខដេម្ភនជនជារ់រចាទដខដេកំេងប្តូវបានជំនំជប្មោះមាងរទៀតរដាយប្កុមប្រឹកាដខដេ
សប្ម្ភរ់រទឧប្កកដខឋ ដេរកើតរឆញេីមូេដាឋនថ្នអងគរហ្ត ួមខតមួយ នកងទាក់ទងរៅនឹងភាេេំសមប្សរកនុងា
ចាត់ទកា យេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាីមួយរ ើជា
ឱ “មូេដាឋន”សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីមួយរផសងរទៀត

អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេបានរញ្ញជក់រញ្ញារនោះមាងរហ្ើយមាងរទៀត នកង ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរេើ
រណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី560។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រញ្ញារនោះេំម្ភនឥទធេ
ក េ
រេើរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ កេំរឃើញម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា
វាយតថ្មេរេើរញ្ញារនោះរនារទៀតរឡើយ។

229>ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេលរបីេកនកតយរឡើងវច្ញរេើ
សំអាងរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹង“រោេនរោបាយ” នកងប្េឹតកា
ា ណ៍រប្ៅរទរចាទកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរ ើដ
ឱ ូរចានោះ ដរារណាសំអាងរហ្តរនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សរប្មឆដាក់
េក ទធភាេេីរទឧប្កកដឋ
មួយ

នកងទីេី

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំរៅដំណាក់ាេទី

នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ561។

សំអាងរហ្តរប្ៅេីរនោះ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតថ្មេ

អាឆយកជាា បាន អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំតប្មូវឱ្យម្ភនា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខខផនករនោះរឡើយ។
៤.ខ.៤.ល.វច្សេភាេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

230>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងវច្សលាភាេថ្នរទរចាទពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។

231>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ទាក់ទងរៅនឹងរទរ
560

ើទ
ឱ កខរករមនញ នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងប្រឆ្ំងនឹងា រំខរកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13) កថាខណឌ ៤៧។ រសឆកាីសរប្មឆ

រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីេី (E284/4/8) កថាខណឌ ២៨ ជាអាទិ៍។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរ
ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆចដរំ ណើ ា នីតក វច្ ីកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ ៤៥, ៧១

ជាអាទិ៍។
561

រសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆចដរំ ណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីេី (E284) ទំេ័ ១១៧ ដេ់ ១១៨។
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ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

រប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងភាលរប្ឆើនរៅរេើ

រហ្តា ណ៍ខដេជាក់ខសាងេំខមនជាខផនកថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដូរឆនោះេំសកត
ែ កនុង វច្សេភាេថ្នសំណំ

រ ឿង ០០២/០១ រឡើយ562។ កនុងា ោំប្ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់ាេទីេី ប្តឹមខតបាន ួមរញ្ចូ េា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាសប្ម្ភរ់រោេរំណង“ខរងខឆកកម្ភេំងេេកមម
សជាងម”ី នកងា អនវតា“ខផនា កសកកមម រស់ រ.ក.ក.”រ៉ៅរណា
ណ ោះ563។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “ា ខដេ
ប្ោន់ខតថា រលគេម្ភនក់ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅេីកខនេងមួយរៅកខនេងមួយរទៀតកនុងរេេណាមួយរៅឆរនាេោះឆងឆ្នំ
១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ រនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា ដាក់ប្េឹតកា
ា ណ៍រនាោះឱ្យសែកតកនុង វច្សេភាេថ្នា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ”564។ នួន ជា បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា ចារ់
ខេួន នកងសម្ភេរ់“ប្រជាជនងមី” នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំសកត
ែ កនុង វច្សលាភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/
០១565។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់
ា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅលក ត្តថ្ន ភនំសក
ៃ ់ មនៃីសនាកសខ រថាកេ ប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះេំប្តូវ
បានរេើករឡើងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) អាប្ស័យរហ្តរនោះ ោត់េំប្តូវបានផាេ់ដំណឹងប្លរ់ប្ោន់អំេី
ា រចាទប្រាន់ទាង
ំ រនោះរឡើយ566។

232>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា េកចា ណាថា ា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បានរនា ហ្ូតដេ់ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ រដាយបានសំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេេំ
បានរេើករឡើងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ររើរទាោះរីជាកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីឆំរពាោះ
មខ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនា រញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បាន
រញ្ច រ់រៅឆងឆ្នំ ១៩៧៦ ក៏រដាយរនាោះ567។ រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

562

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៥ ដេ់ ៣៩៨, ៤៤២ ដេ់ ៤៤៣។

563

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៥។

564

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៥ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៣៩៧។

565

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៥។

566

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៥។

567

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១, ៦៣៧ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៥០៣។

150
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រឃើញថា រនាៃរ់េីរៅដេ់សហ្ក ណ៍ រប្ៅេីអក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស អនកខដេេំអាឆទកឆកតបា
ា នប្តូវបាន
ចាត់ត្តង
ំ ា ង្ហ រផសងរទៀត នកងបានរោងផងខដ រៅរេើា ខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមសហ្ក ណ៍568។ រខៀវ
សំផន បានអោះអាងថា កនុងា សំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញទាំងរនោះសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានរ ើហ្
ឱ ួស វច្សេភាេសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដាយស ា ប្រប្េឹតដា
ា ក់ប្រជាជនរៅត្តមសហ្
ក ណ៍រនាោះេំខមនជាខផនកថ្នវច្សេភាេរនោះរទ569។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
ឱ ួសេី វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ កនុងា យេ់រឃើញថា ប្រជាជន
ប្តូវបានបាញ់ប្រហា “ទាំងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ ទាំងរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងប្តូវរៅរនាោះ”570។
រខៀវ

សំផន

បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា

ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនត្តមប្េំខដនរវៀតណាម

សប្ម្ភរ់រោេរំណងអរ់ ំខកខប្រ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតមួយមខលត់រៅរេើភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នធ
រៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍កនុងឆ្នំ ១៩៧៨ ខដេេំសកត
ែ កនុង វច្សេភាេរេេរវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១571។

233>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ

នកងបានរេើករឡើងថា អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវនូវ វច្សេភាេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

234>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

572

។

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទបានរេើករញ្ញា

ោ៉ៅងទូេំទូលាយរីោ៉ៅង លឺថា៖ (១) រតើា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ដូឆខដេបានរចាទប្រាន់
រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនសប្ម្ភរ់មូេរហ្តរសដឋកកឆច
ខដ ឬោ៉ៅងណា (២) រតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងា េកចា ណារេើអងគរហ្ត
ខដេេំបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

រ៉ៅខនាអងគរហ្តរនាៃរ់

ា រៅដេ់ទីកខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀរនាោះ នកង (៣) រតើ វច្សេភាេរេេរវលាថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ

568

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៨៤, ៤៨៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៦២១, ៦២២។
569

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៨៤, ៤៨៥។

570

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៧ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៨០៣។
571

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៧២។

572

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១២៣, ២២១, ២២៧។
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ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេបានរកើតរឡើងប្តឹមឆងឆ្នំ ១៩៧៦ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា។

235>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីមួយ

ខផអករេើ“ា េកចា ណាោ៉ៅងដកតដេ់រេើដីាដំរណាោះប្សយ” អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោងត្តមរទរចាទប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទ “ា រ ើបា
ឱ រ ន
ៃ ់ ៃ រេើប្រជាជនងមី
ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ា អរ់ ំខកខប្ររនាោះ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ដាយម្ភនប្រសកទធភាេជាេករសសត្តម យៈអំរេើ
ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំ”573។ រហ្តរនោះ រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រទរចាទបានរង្ហាញថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះ លឺប្តូវចាត់ជាអំរេើរ ើទ
ឱ កខរករមនញ
រដាយស មូេរហ្តនរោបាយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ជាា េកត ដីាដំរណាោះប្សយ
េំបានកប្មកតា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
កនុងា រោេរំណងខរងខឆកកម្ភេំងេេកមមសជាងមី

ប្តឹមា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេបានរកើតរឡើង
នកងសរប្មឆរោេរៅខដេបានកំណត់កនុងខផនា កសក

កមម រស់ រ.ក.ក. រនាោះរឡើយ។ ដីាដំរណាោះប្សយបានរញ្ញជក់ថា ររើរទាោះរីជា“រោេរៅមួយកនុងឆំរណាម
រនាោះថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន លឺរដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌេេកមមថ្នសហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋនរ ើា
ឱ ”ក៏
រដាយ ក៏“ឯកស រស់ រ.ក.ក. ខដេឆោះាេរ ច្រឆិទកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ រង្ហាញរោេរៅឆមបងមួយ
រផសង លឺប្តូវដកហ្ូតសកទធកនរោបាយ នកងរសដឋកកឆច រស់អក
ន ទីប្កុង នកងអនក ដឋា សី វច្េ រហ្ើយខប្រាេយេួករល
រៅជាកសកក ”574។ ររើរទាោះរីជាត្តមា េកតភសាត្ត
ុ ងខដេបានដកប្សង់រដើបមបីោប្ំ ទដេ់ា រចាទប្រាន់រនាោះ
បានសំរៅរៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញក៏រដាយ ក៏ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរចាទ
ប្រាន់ជាក់លាក់ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី “ម្ភនប្រជាជនមួយឆំនួនបាន
រ ើឱ្
ឱ បបាត់ខួ ន
េ ”575។ ដីា ដំរណាោះប្សយក៏បានរេើកភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញផងខដ ថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេស់ទី
េំរៅរឆញេីរូពា៌រៅរេេា ប្រយទធ ជាមួយរវៀតណាមបានរកើតរឡើង (ខដេរង្ហាញថា “ប្រជាជនចាស់”េំ
ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ)576។ ជាសំខាន់ រៅកនុងខផនកខដេម្ភនា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរចាទប្រាន់ជាក់លាក់ថា “ប្រជា

573

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង 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 ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ
ជនដំណាក់ាេទីេី

577

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងខដេថា អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
ឱ ួសេី វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង

០០២/០១

កនុងា សំអាងរៅរេើា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនខដេបានរកើតរឡើងសប្ម្ភរ់រហ្តផេរផសងរប្ៅេីរហ្តផេរសដឋកកឆច

ដូឆជាសប្ម្ភរ់រោេ

រំណង“អរ់ ខំ កខប្រ”។ រញ្ញាខដេថារតើអំរេើប្រប្េឹតរា នោះប្តូវបានរង្ហាញរៅកនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះមខ ខដ

ឬោ៉ៅង

ណា នកងថារតើអំរេើរនោះ ប្តូវចាត់ជារទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយស មូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង
មនសសជាតក ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវបានេកភាការៅកនុងសេដីារនោះ578។

236>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើអំរេើខដេបានរកើតរឡើងរនាៃរ់េីា រៅដេ់កខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសរនាោះ លឺជាខផនកថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនជាក់ខសាង ប្សរត្តមអតែន័យ មមត្តថ្នា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន ដូឆបានកំណត់រដាយដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រ៉ៅខនាា ប្រប្េឹតរា ៅរេេ នកងរប្ាយា មក
ដេ់ រស់ប្រជាជនមកនប្សររៅនឹងអតែន័យថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឡើយ។
ប្រាស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា រំខរកសំណំរ ឿង

រខនែមរេើរនោះរទៀត

បានរញ្ញជក់ថា

ា

អំរេើខដេបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅត្តមសហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋនរ ើា
ឱ េំខមនជាខផនកថ្នរទរចាទខដេបានជំនំជប្មោះកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១579 រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានដាក់ឱ្យជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវឆំរពាោះអំរេើសតានម័ត
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតទា
ា ង
ំ រនោះរឡើយ580។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា រំខរកសំណំរ ឿងេំបានកប្មកតសមតែកឆ
ក ច
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនឱ្យេកចា ណារេើប្េឹតកា
ា ណ៍រៅមន
ជារ់ពាក់េ័នក
ធ នុងា រង្ហាញអងគរហ្តខដេជាមូេដាឋនថ្នរទរចាទរនាោះ។

ឬរប្ាយរទរចាទខដេអាឆម្ភនា
ជាទឧទាហ្ ណ៍

ភសាត្ត
ុ ងអាករប

កក ច្ោខដេបានរកើតរឡើងភាេមៗរៅមន ឬរប្ាយា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនអាឆប្តូវបានយកមកេកចា ណាកនុង
577

ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៤៦៨។

578

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៦៩៨ ជាអាទិ៍។

579

សូមរមើេ ដីារំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី (E124) កថាខណឌ ៧ “េំម្ភនសហ្ក ណ៍ ា ដាឋនរ ើា
ឱ
មនៃី សនាកសខ កខនេងសម្ភេរ់

មនសស ឬអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីរី នឹងប្តូវេកនកតយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះទីមួយ ”។
580

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំង កថាខណឌ ៦៥៤ ខដេេកេណ៌អរំ េើរ ីសរអើងខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនជាក់ខសាង។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៦៥៦ ខដេរញ្ញជក់អំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយ
រងខំខដេរនោះជាអំរេើរ ីសរអើង។
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ា រង្ហាញេីេំនាថ្ំ នអំរេើប្រប្េឹតា ឬផនត់លំនកត រស់ចា ីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត។ ជាេករសស ា យេ់
រឃើញរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើបា
ឱ រ“ប្រជាជនងមី”

រៅត្តមទី

កខនេងខដេេួកោត់រៅដេ់ បានផាេ់អំេីរ ច្រទខផនកអងគរហ្តថ្នផេវច្បាកថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេ
អាឆម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា កំណត់អំេីរោេរំណង។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រញ្ញាខដេដីាដំរណាោះ

ប្សយ (D427) បានរោងជាក់លាក់រៅរេើប្េឹតកា
ា ណ៍រៅលក ត្តថ្ន ភនំ សៃក់ នកងមនៃីសនាកសខ រថាកេ581រនាោះ
ជាា េំជារ់ពាក់េ័នធ រដាយស ប្េឹតកា
ា ណ៍រនោះរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់េំអាឆាេយជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់
ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១បានរឡើយ។ មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំ
យេ់រឃើញថា រហ្តា ណ៍ខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅាន់ទីកខនេងរផសងខដេខសេីកខនេងេួករល
បានប្បារ់

នកងា រំខរកប្កុមប្លួស បានរកើតរឡើងរនាៃរ់េីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ

ប្តូវបានរញ្ច រ់

ដូរឆនោះសែកតរប្ៅវច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនាោះរឡើយ។ ជាា េកត ា រចាទប្រាន់ទាង
ំ រនោះបានរេើក
រឡើងជាេករសសរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
េី

582

។ ឆងរញ្ច រ់ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
ឱ ួសេី វច្សេភាេ

ថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ កនុងា យេ់រឃើញថា ខខម ប្កហ្មបានបាញ់ប្រហា ប្រជាជនរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេង
ខដេេួកោត់ប្តូវរៅរនាោះ583 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដកប្សង់េំ
ប្តឹមប្តូវនូវសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រដាយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញ

ថា ប្រជាជនប្តូវបានបាញ់ប្រហា រៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងខដេេួកោត់ប្តូវរៅរនាោះរឡើយ584។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ អំណោះអំណាង រស់ោត់ប្តូវរដករស រចាេ។

237>ទាក់ទងរៅនឹងវច្សេភាេរេេរវលាថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ដូឆបានកំណត់

រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រខៀវ សំផន បានអោះអាង585ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់េី

581

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៥។

582

ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២៧០។

583

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៧។

584

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។ កថាខណឌរនោះម្ភនឃាេថា “កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទី

េំរៅ ឬរេេរៅដេ់” ទនៃឹមនឹងរនោះក៏ម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកងឱោះកនុងា ផាេ់រសបៀងអាហា ទឹក នកងទីជប្មក។
585

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១។
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ដងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីថា វច្សេភាេរនោះប្តូវបានកប្មកតប្តឹមអំឡុងរេេ ហ្ូតដេ់ឆង
ឆ្នំ ១៩៧៦ នកងបានរោងរៅរេើា រេើករឡើងឆំនួនេី រស់រៅប្កម CARTWRIGHT ាេេីថ្ងៃទី ១៨ ខខ
កកកដា ឆ្នំ ២០១២ ខដេថា អំឡុងរេេពាក់េ័នល
ធ កតចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ឆងឆ្នំ ១៩៧៦586។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ដូឆអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427)
ី
បានរញ្ញជក់ឆាស់ថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បានេនាេតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧587 រហ្ើយដា
សរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីបានរោងរៅរេើខផនករនាោះថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

រដាយេំបាន

រញ្ញជក់អំេីា កប្មកតរេេរវលាណាមួយរឡើយ។ ប្រសកនររើា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះរនាោះបានរណា
ា េឱ្យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំេីសំណាក់ រខៀវ សំផន ោត់លរបីសួ
រញ្ញជក់រញ្ញារនោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី រខៀវ សំផន េំបានរេើករញ្ញារនោះ ហ្ូតដេ់រេេដាក់ស ណារញ្ច រ់
កកឆចេកភាការដញរដាេ588។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានរ ើហ្
ឱ ួស វច្សេភាេរេេរវលាថ្នរទរចាទទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីេី

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន េំប្តូវបានជូនដំណឹងប្លរ់ប្ោន់អំេី

វច្សេភាេរនោះរឡើយ។

238>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងខដេថា

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម

សប្ម្ភរ់រោេរំណងអរ់ ខំ កខប្រ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងទាំងប្សុងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅវច្សេ
ភាេរេេរវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១589 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាា េកត ភសាុ
ត្តងខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើកនុងា រង្ហាញថា “សម្ភសភាេមកនេអប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅាន់
ជួ រប្ាយសប្ម្ភរ់អរ់ ំខកខប្រ ខរងខឆក នកងសប្មកតសប្ម្ភំ ង”590 ទាំងអស់រនោះសទធខតពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា
ណ៍ខដេរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ រនាៃរ់េីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ដូឆបានកំណត់រៅកនុង
ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរញ្ច រ់។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា រង្ហាញឱ្យ

586

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/91.1 ទំេ័ ១៧ ដេ់ ១៨។

587

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៩។

588

សូមរមើេ រសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រក
់ កឆចេកភាការដញរដាេ (E295/6/4) (ភាសបារាំ ង) កថាខណឌ ៦១។

589

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៧២។

590

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៥។
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រឃើញខសោន វាងដំណាក់ាេនីមួយៗរៅកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ខដេបានប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុង

រទរចាទ អាឆជួយដេ់ា េកចា ណាអំេីអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា
រំខរកសំណំរ ឿងរដាយខផអកត្តមា ខរងខឆករនោះ

នាំរៅ កា រំខរកជាខផនកដាឆ់រដាយខឡកេីោនថ្នប្េឹតក ា

ា ណ៍ជាប្រវតាកខដេ ងា រចាទប្រាន់រនាោះ។ រដាយខផអករេើ វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

េំអាឆដាក់ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរដាយខផអករេើអំរេើខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេបានរកើតរឡើងរប្ាយឆ្នំ

១៩៧៧

បានរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាក់ខសាងេំបានរ ើដ
ឱ ូរចានោះខដ រប្ពាោះកនុង
ខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេម្ភនរសឆកាីសននកដាឋនខផនកឆារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរ ើទ
ឱ កខ
រករមនញរដាស មូេរហ្តនរោបាយ េំម្ភនា រោងណាមួយរៅរេើា យេ់រឃើញេីដំរូងខដេបានខផអក
រេើអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ រឡើយ591។

239>ស ររសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នរធ ៅនឹង

វច្សេភាេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។
៤.ល. វច្ ស
ី ស្តសា រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ កនង
ុ ា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង

240>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សជារប្ឆើនកនុងវច្

ីស

ស្តសាទទួេយកភសាត្ត
ុ ង ខដេកនុងរនាោះ ួមម្ភន (i) ា កប្មកតឱ្ាសសប្ម្ភរ់ា រសើរសួ កនុងរេេជំនំជប្មោះ592
(ii) ា អនញ្ញាតឱ្យសកសីេកនកតយរេើឆរមេើយេីមន រស់ខួ េនមនរេេផាេ់សកខីកមម នកងា រឆេើយឆំរពាោះសំណួ នាំ
មខរដាយខផអករេើឆរមេើយេីមនរនាោះ593 (iii) ា ឹតតបកតេំប្តឹមប្តូវរេើ វច្សេភាេថ្នា សកសួ សកសី រស់
ភាលីម្ភខងរដាយភាលីម្ភខងរទៀត594 (iv) ា ទទួេយក នកងសំអាងរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខី
591

ទំេ័

ររើរទាោះរីជាកថាខណឌ ៦២៥ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេពាក់េ័នធ បានរោងរៅរេើកថាខណឌ ៦៥៥ រជើង
២០៥៦ ក៏រដាយ ក៏រនោះេំសត
ែ កកនុងរ ច្រទថ្នា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា អរ់ ំខកខប្រ“សម្ភសភាេមកនេអ”ខដេប្តូវបាន

ផ្លេស់ទីេំរៅរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម។
592

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០ ដេ់ ៣៩, ១៣០ ដេ់ ១៣១ នកង ១៣៣ ដេ់ ១៣៤។ ស ណារណាឹងស

ទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥។
593

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៥ ដេ់ ១៤៧។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៦។

594

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៨ ដេ់ ១៥៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១។
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កមមផ្លៃេ់ម្ភត់595 (v) ា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម596 (vi) ា សំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋ
របរវណីមករ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងសតានម័ត597 (vii) ា សំអាងរេើសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ នកងប្រភេមកនផ្លៃេ់មក
រ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់598 នកង (viii) ា វាយតថ្មេសកសីអងគរហ្តេំប្តឹមប្តូវ599។

241>នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ភសាត្តុ ងខដេ
បានមកេីា រ ើទា
ឱ ណកមមេំអាឆទទួេយកបានរឡើយ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់600។

242>រខនែមរេើរនោះ រខៀវ សំផន

បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដេកនុងរនាោះ ួម

ម្ភន (i) ា រង្ហាញឯកស ដេ់សកសីខដេឯកស រនាោះសកសីេំសគេ់601 (ii) ា រដករស ា ទាមទា រស់
រមធាវីា ពា កាីទាក់ទងរៅនឹងា រង្ហាញសំរៅរដើមថ្នឯកស

នកងដំរណើ ថ្នា កាទកឯកស

602

(iii)

ា ទទួេយកឯកស រដាយោមនា េកភាការដញរដាេ603 នកង (iv) ា សំអាងរេើរទដាឋនេំប្តឹមប្តូវសាីេី
រនៃក
ុ ថ្នា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង604។

243>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេយ
ើ តរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្តផេសមប្សរកនុងា រប្រើ

ប្បាស់ វច្ ីសស្តសាទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរៅរេេជំនំជប្មោះ នកងថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេីកំហ្ស

595

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៤ ដេ់ ១៦៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ នកង

១១៧។
596

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៦ ដេ់ ១៧១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១៦។

597

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៥ ដេ់ ២០៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣០។

598

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៧ ដេ់ ២១១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤

នកង ១១៨។
599

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧២ ដេ់ ១៨៤។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣

នកង ១១៤ ដេ់ ១១៥។
600

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧០៦ ដេ់ ៧២២។

601

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧។

602

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨។

603

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦។

604

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៨ ដេ់ ១១៣ នកង ១១៩។
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ណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធករនាោះរឡើយ605។
៤.ល.១.ា កប្មកតឱ្ាសកនង
ុ ា រសរ
ើ សួ កនង
ុ រេេជំនជ
ំ ប្មោះ

244>ជាា រឆេើយតររៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា ខដេ
បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេរកើតរឆញេីា រសើរសួ ម្ភនភាេ
ខសឆគងរដាយម្ភនកំហ្សនីតក វច្ ី នកងម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រប្ជៀតខប្ជកខផនកនរោបាយ ខដេនាំឱ្យម្ភន
ា ំរលាភរេើសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយយតាក ម៌រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបាន ំឭកា សរប្មឆេីមន រស់ខួ ន
េ ថា “រៅកនុងដំណាក់ាេមនអងគរសឆកាី ជនជារ់រចាទបានរប្រើប្បាស់
ោ៉ៅងទូេំទូលាយនូវា ធានាខផនកនីតក វច្ ខី ដេម្ភនកនុងប្ករខ័ណឌឆារ់ អ.វ.ត.ក. រដើមបីរដាោះប្សយ វច្ា ៈរៅកនុង
ា រសើរសួ រៅឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត

ឬរៅកនុងរណាឹងឧទធ ណ៍រៅឆំរពាោះមខអងគររ ជំនំជប្មោះ

”606។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរខនែមរទៀតថា “រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី កនុងក ណី វច្ា ៈកនុងា រសើរសួ ខដេ
ងា រចាទប្រាន់ទាង
ំ រនាោះ ម្ភនភាេជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ នកងពាក់េ័នឆ
ធ ាស់លាស់រៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១
អងគជំនំជប្មោះនឹងេកចា ណារេើរញ្ញាទាំងរនោះរៅកនុងា វាយតថ្មេរេើភ័សត្ត
ាុ ងជាឆងរប្ាយ រស់ខួ ន
េ ”607។

245>រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងមាងរទៀតថា ា រសើរសួ ពាក់េ័នធ
រៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២ ម្ភនកំហ្ស ន
ៃ ់ ៃ នកងម្ភនអនកយ័តភាេខផនកនីតក វច្ ីជារប្ឆើន ខដេនាំឱ្យម្ភនភាេមកន
ប្តឹមប្តូវ នកងម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់608។ េួកោត់បានអោះអាងថា ភាលីា ពា កាីបានេាោមរេើករឡើងរប្ឆើនដង
ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះនូវកាីបា មា កនុងរោេរំណងទទួេបានដំរណាោះប្សយរៅដំណាក់ាេជំនំជប្មោះឆំរពាោះ
ា ខូឆខាតមួយឆំនួន ខដេបានរងករឡើងរៅដំណាក់ាេរសើរសួ ម្ភនដូឆជា ា រសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងររើកា រសើរសួ រខនែមជារដើម នកងបានអោះអាងថា ា រដករស ឆំរពាោះសំរណើទាង
ំ រនោះ លឺជាកំហ្ស609។

605

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៧៨ ដេ់ ១១០។

606

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២។

607

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២។

608

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០ ដេ់ ៣៨ នកង ១៣០ ដេ់ ១៣១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំ

ផន កថាខណឌ ២៥។
609

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩ នកង ១៣៣ ដេ់ ១៣៤។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ ២៥។
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ជាេករសស នួន ជា បាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ោត់េំម្ភនសកទធកររើកកកឆចរសើរសួ
កនុងខណៈខដេអងគជំនំជប្មោះបានរដករស សំរណើ រស់ោត់សំឱ្យចាត់ វច្ធានា រសើរសួ

ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រឡើយ610

រដាយខេួនឯងរេើឆំណឆខដេសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតេំបានរំរេញកកឆចរសើរសួ

611

។

ា រចាទប្រាន់ រស់

រខៀវ សំផន អំេីកំហ្សរនាោះ លឺកប្មកតប្តឹមា អោះអាងថា កកឆចរសើរសួ រខនែមលរបីប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញអំេីកំហ្សខផនកនីតក វច្ ីរៅកនុងកកឆចរសើរសួ

246>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

612

។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសកទធកកនុងា រដករស សំរណើសំ

ឱ្យរសើរសួ រខនែម នកងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងេីកំហ្ស ឬា រ៉ៅោះ
ពាេ់ណាមួយរឡើយ613។

247>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ករឃើញថា

កំហ្សខដេ នួន ជា បានរចាទប្រាន់រេើអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនេី ឆំណឆលឺ ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដេថា ភាលីា ពា កាីេំម្ភនសកទធក
កនុងា រសើរសួ

នកងទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដេបានរដករស សំរណើ រស់ោត់សំឱ្យ

រំរេញកកឆចរសើរសួ រខនែម។ សំរណើរនោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។

248>ប្ករខ័ណឌនីតកវច្

ី រស់ អ.វ.ត.ក. េំបានខឆងអំេីកកឆចរសើរសួ ខដេប្តូវខតរ ើរឱ ឡើងឱ្យបានរេញរេញរៅ

ត្តមា រសនើសំ រស់ភាលី ដូឆា រសើរសួ រៅកនុងប្រេ័នរធ ដញរដាេឆំរពាោះមខរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រដាយប្សរ
រៅនឹងទម្ភេរ់ថ្ននីតក វច្ ីជាទូរៅ រស់កមពជា
ុ កកឆចរសើរសួ រៅ អ.វ.ត.ក. ប្តូវរ ើរឱ ឡើងរដាយសហ្រៅប្កមរសើរ
អរងកត ខដេម្ភនសកទធកអំណាឆោ៉ៅងទូេំទូលាយកនុងា រសើរសួ ខដេបានកំណត់រៅកនុង វច្ធាន ៥៥ ថ្នវច្ធានថ្ផៃ
កនុង ដូឆជា ា រឆញដីានានារដើមបីរំរេញកកឆចរសើរសួ កនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់ ា ឆោះដេ់ទីកខនេង សារ់ឆរមេើយ
សកសី រ ើា
ឱ ខឆករឆ ចារ់យកវតែត្ត
ុ ង ា រង្ហគរ់ឱ្យរ ើរឱ ាសេវច្ឆ័យ ជារដើម614។ រៅដំណាក់ាេជំនំជប្មោះ

610

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៣ រជើងទំេ័ ៣៣១ រោងរៅរេើ អនសស ណៈសាីេីា ប្សវប្ជាវរៅ

មជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ (DC-CAM) (E211/2) កថាខណឌ ៤។
611

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៤ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116)

កថាខណឌ ១៩ ដេ់ ២០ នកងសំរណើសំររើកកកឆចរសរ
ើ សួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ (E88)។
612

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥។

613

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៧៨ ដេ់ ៧៩ នកង ១០៨ ដេ់ ១០៩។

614

សូមរមើេផងខដ ប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ លនែី ៤៖ ា រសើរអរងកត។

159
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អងគជំនំជប្មោះអាឆរំរេញកកឆចរសើរសួ រខនែមបាន

រដាយម្ភនសកទធកអំណាឆោ៉ៅងទូេំទូលាយកនុងា រសើរសួ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនដូឆម្ភនកំណត់កនុង វច្ធាន ៩៣ ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង615។ សកទធកអំណាឆរនោះអាឆរប្រើប្បាស់ផងខដ
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខ616។

249>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

វច្ធានជា

ម្ភនរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. េំបានខឆង

អំេីា រផៃ អំណាឆទាំងរនោះរៅឱ្យភាលីណាមួយរ ើា
ឱ ជំនួសរឡើយ617។

ដូរឆនោះ

ទាក់ទងរៅនឹងា ទាមទា

រស់ នួន ជា រដើមបីទទួេបានសកទធកអំណាឆរសើរសួ េីអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង
រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា រដករស សំរណើ រស់ោត់រឡើយ។ មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ ករឃើញថា

េំម្ភនមូេដាឋនផេូវឆារ់

ឬមូេរហ្តជាក់ខសាងលួ ឱ្យរជឿជាក់ខដេហាម

ឃាត់ភាលីា ពា កាីរ ើា
ឱ រសើរសួ ខសឱង កភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នធ ដរារណាា រសើរសួ រនាោះមកននាំឱ្យម្ភនា រ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់សកសី ឬា រំថ្ភេភសាត្ត
ុ ងរឡើយ។ ជាេករសស ភាលីា ពា កាីលរបីប្តូវបានអនញ្ញាតររើកកកឆចរសើរសួ
ម្ភនកប្មកតមួយ

ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់រំរេញឆំណឆទីមួយថ្នរទដាឋនសាីេីភាេអាឆទទួេយកបានឆំរពាោះសំរណើ

សំររើកកកឆចរសើរសួ រៅឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត ជាអាទិ៍ កកឆចរសើរសួ ខដេរសនើសំ“ប្តូវខតរង្ហាញ
អំេីភាេជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់”618 ដូឆជា ា កំណត់អតាសញ្ញាណសកសីសាានេេ។ ជាអរបរ ម្ភ លរបីម្ភន
ភាេរត់ខរនរៅត្តមរហ្តា ណ៍នីមួយៗរៅរេេេកចា ណារៅរេើអតែប្ររោជន៍ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ។

250>ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសំរណើ រស់
ជា សំរំរេញកកឆចរសើរសួ

នួន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរំរេញកកឆចរសើរសួ រខនែម នកង ំឭកថា រៅឆរនាេោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ដេ់ថ្ងៃទី ១២ ខខ កមាៈ
ឆ្នំ ២០១០ នួន ជា បានដាក់សំរណើឆំនួន ២៦ រៅាន់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត619 សំឱ្យរំរេញកកឆចរសើរសួ ។

615

សូមរមើេផងខដ ម្ភប្ត្ត ៣៣៩ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។

616

រសឆកាីសរប្មឆទីមួយររណា
ា ោះអាសននសីេ
ា ីកកឆចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ១៩។

617

ជាឧទាហ្ ណ៍ សកទធកអំណាឆកនុងា រសើរសួ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អាឆប្តឹមខតប្រលេ់រៅឱ្យមស្តនាីនលបាេយតាក ម៌

រដើមបីអនវតាដីាចាត់ឱ្យសួ ជំនួសរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ សូមរមើេ វច្ធាន ៩៣(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
618

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីកកឆចរសើរសួ អំេីរទឧប្កកដថ្ឋ នា រងកឱ្យម្ភនថ្ផៃរពាោះរដាយរងខំ (004-D301/5) កថាខណឌ ៣៣។

619

សូមរមើេ សំរណើ រស់ នួន ជា សំរំរេញកកឆចរសរ
ើ សួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ៣(ក ដេ់ ន) នកងរសឆ

កាីរោងដកប្សង់រៅទីរនាោះ។
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នួន ជា បានអោះអាងថា “រសៃើ ខតប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ខដេ[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]រដករស [សំរណើសំ
រំរេញកកឆចរសើរសួ ]ជាក់លាក់(មួយខផនក ឬទាំងប្សុងខដ ) ឬមកនបានចាត់ វច្ធានា ឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ឆំរពាោះកកឆច
ខដេបានរសនើសំ” នកងថា “ឆំរពាោះា រាឹងឧទធ ណ៍ វច្ញ វច្ ីសស្តសា រស់[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]ប្តូវបានយេ់
ប្សររដាយអងគររ ជំនំជប្មោះ”620។ កនុងា សរប្មឆរដករស សំរណើសំ រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានផាេ់សំអាងរហ្តកនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនដូឆតរៅ៖
កនុងអំឡុងរេេរសរ
ើ សួ ខដេបានរប្រើ យៈរេេជកតេី ឆ្នំកនេោះរនាោះ

ជនជារ់រចាទម្ភនឱ្ាសរប្ឆើន

រដើមបីរសនើសំឱ្យ[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]រំរេញនូវរាេ់កកឆចរសើរសួ

ខដេជនជារ់រចាទយេ់រឃើញ

ថា ម្ភនភាេពាក់េ័ន ធ រហ្ើយក៍ម្ភនឱ្ាសកនុងា តវា៉ រៅនឹងា រដករស ណាមួយ រស់[សហ្រៅប្កម
រសើរអរងកត]រេើសរំ ណើសំទាង
ំ រនោះ រៅអងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះផងខដ កនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់។ រៅរេេខដេម្ភន
ា រដករស េី[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]រៅរេើ[សំរណើសឱ្
ំ យរំរេញកកឆរច សរ
ើ សួ ណាមួយ] រដាយ
យេ់ថា

ជាា េរមអៀងរៅ កភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ

សកទធកកនុងា រាឹងឧទធ ណ៍រៅឆំរពាោះមខអងគររ ជំនំ

ជប្មោះ ប្តូវបានធានារដើមបីា ពា សកទធក រស់ជនជារ់រចាទ។ ជនជារ់រចាទមកនបានរង្ហាញថា មូេរហ្ត
អឱីបាន ជាអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរេេរនាោះ ប្តូវខតយេ់ប្េមត្តម[សំរណើសំឱ្យរំរេញកកឆរច សើរសួ
នានា]ខដេបានលូសរញ្ញជក់រដើមបីធានានូវភាេយតាក ម៌ថ្នា ជំនំជប្មោះកាីរនាោះរទ621។

251>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
ទូេំទូលាយដេ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

វច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងបានផាេ់ឆនាៃនសកទធកោ៉ៅង

កនុងា រង្ហគរ់ឱ្យរ ើា
ឱ រសើរសួ រខនែម“ប្លរ់រេេទាំងអស់”

ប្រសកនររើខួ ន
េ យេ់រឃើញថា ជាា “ចាំបាឆ់”។ ដូរឆនោះ ភាលីខដេរសនើសំា រសើរសួ រខនែមប្តូវខតរង្ហាញឱ្យ
រឃើញថា ម្ភនភាេចាំបាឆ់។ រៅកនុងសំរណើសំរៅអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានសំអាងរេើស ណាេី

620

សំរណើ រស់ នួន ជា សំរំរេញកកឆចរសើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ៤។

621

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116) កថាខណឌ ១៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ) សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២០

(“ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើ រស់ជនជារ់រចាទសំររើកកកឆចរសើរសួ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍េំសកត
ែ កនុងអំឡុងរេេថ្នា រចាទប្រាន់
អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះប្តូវងេឹងខងេងសំរណើរនោះជាមួយនឹងាតេឱកកឆច រស់ខួ េនកនុងា ធានាថា សកទធក រស់
ជនជារ់រចាទទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយឆ្រ់ ហ្័ស។ អា ប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះបានសរប្មឆ ួឆរហ្ើយថា រញ្ញាត្តមរ ច្រ
ទខដេជាប្រវតាក នកងប្េឹតកា
ា ណ៍រប្ៅយត្តា កា រេេរវលាថ្ន អ.វ.ត.ក. នឹងប្តូវេកចា ណាខតកនុងក ណីខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងយត្តា ក
ា រស់ អ.វ.ត.ក. នកង វច្សេភាេថ្នា ជំនំជប្មោះដូឆអងគជំនំជប្មោះបានកំណត់ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។
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មនៗ រស់ខួ ន
េ ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត622 រដាយបានរញ្ញជក់ថា

“ទាក់ទងរៅនឹងភាេ

ចាំបាឆ់(កនុង វច្ធាន ៩៣(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង) ថ្នកកឆចរសើរសួ ជាក់លាក់នីមួយៗខដេបានរសនើសំ រមធាវីា ពា កាី
សូមដាក់រញ្ចូ េអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុង[សំរណើសំរំរេញកកឆចរសើរសួ នីមួយៗ]

នកងកនុងរ

ណាឹងឧទធ ណ៍ជារនារនាៃរ់”623។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា កកឆចរសើរសួ រនោះ លឺ“ចាំបាឆ់រដើមបីខក
កំហ្សនានាខដេរកើតរឡើងកនុងកកឆចរសើរសួ

នកងជាឆងរប្ាយ រដើមបីធានាដំរណើ ា នីតក វច្ ីជំនំជប្មោះកាីរដាយ

យតាក ម៌”624។

252>កនុងា វាយតថ្មេរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវេកចា ណារេើឆំណឆេី ដូឆតរៅ ទី
មួយ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា វច្ធាន ៧៦(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “រេើកខេងខតកមមវតែថ្ុ នរ
ណាឹងឧទធ ណ៍ ដីាដំរណាោះប្សយប្តូវខកតប្មូវកំហ្សថ្នា មកនរោ េវច្ធានរញ្ាតកក
ា នុងា រសើរសួ ” នកងរខនែម
ថា “ោមនរញ្ញាណាមួយខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកំហ្សនីតក វច្ ីខរររនោះ អាឆប្តូវបានរេើករឡើងរៅឆំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរឡើយ”។ ជាផេវច្បាក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆ
ខដេប្តូវបានរ ើ“ឱ រនាៃរ់េីម្ភនដីាដំរណាោះប្សយ”625។

េកចា ណារេើរម្ភឃភាេនីតក វច្ ី

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ប្តឹមខតថា ម្ភនកំហ្សនីតក វច្ ីថ្នកកឆចរសើរសួ េំអាឆរង្ហាញថា ម្ភនភាេចាំបាឆ់ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុង វច្ធាន ៩៣
ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រហ្ើយរទរបញ្ាតករា នោះេំអាឆយកមកសំអាងរដើមបីឱ្យ ួឆផតេីា សរប្មឆឆងរប្ាយ រស់សហ្
រៅប្កមរសើរអរងកត ឬអងគររ ជំនំជប្មោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនតួនាទីជា
តលាា ថ្នរណាឹងឧទធ ណ៍

កនុងា សរប្មឆរេើា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សសជាងមីរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់

សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត នកងអងគររ ជំនំជប្មោះរនាោះរទ626។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេ
សំណំរ ឿងខផអករៅត្តមេកខខណឌថ្នភសាត្ត
ុ ង

ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះត្តម យៈា ច្ោេ័យ

នានា រស់តលាា ។

622

សំរណើសំរំរេញកកឆចរសើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ៥, ១៣ នកង ១៨។

623

សំរណើសំរំរេញកកឆចរសើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ១៨ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

624

សំរណើសំរំរេញកកឆចរសើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ១។

625

វច្ធាន ៨៩ (១-ល) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។

626

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខភាេមៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ ឯកស រេខ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣២។
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253>រនោះម្ភនន័យថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆចដាឆ់រដាយខឡកខដេឯករាជយេីសហ្រៅប្កម

រសើរអរងកត នកងអងគររ ជំនំជប្មោះ កនុងា កំណត់រាេ់ាេៈរទសៈខដេពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់ា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី។
កនុងា រនានីតក វច្ ី កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងកនុង
កប្មកតខពស់ជាង។ រមធាវីា ពា កាីម្ភនសកទធករសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងររើកកកឆចរសើរសួ រខនែម រដើមបី
ាត់រនែយអានភាេថ្នា យេ់រឃើញខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងដំណាក់ាេមនា ជំនំជប្មោះ។

កនុងសែនភាេ

ខរររនោះ កកឆចរសើរសួ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងេំខមនកនុងន័យជំទាស់ ឬេកនកតយរឡើង វច្ញរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់សហ្
រៅប្កមរសើរអរងកត ឬអងគររ ជំនំជប្មោះរនាោះរទ រ៉ៅខនា រដើមបីរង្ហាញា េកតខដេអាឆខសខរេកេីា យេ់រឃើញ
ខផនកអងគរហ្តខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងដំណាក់ាេមនា ជំនំជប្មោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រញ្ញា លឺសកត
ែ ប្តង់
ថារតើកីបា
ា មាជាក់លាក់ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងមូេដាឋនភសាត្ត
ុ ងថ្នរ ឿងកាីរនាោះ ចាំបាឆ់ឱ្យម្ភនកកឆចរសើរ
សួ រខនែម ខដ
ទូលាយ

ឬោ៉ៅងណា។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនា យេ់ដឹងោ៉ៅងទូេំ

រហ្ើយរដើមបីរេើករឡើងឱ្យបានរជាលជ័យរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ

ជនជារ់រចាទចាំបាឆ់ប្តូវ

រង្ហាញថា វច្ ីសស្តសាទទួេយកភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ នកងរណា
ា េឱ្យម្ភន
ា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ខួ ន
េ ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ដំរណាោះប្សយដថ្ទ
រទៀតសប្ម្ភរ់ា ខកតប្មូវកំហ្សនីតក វច្ ីរៅកនុងកកឆចរសើរសួ ម្ភនដូឆជា៖
ជនជារ់រចាទម្ភនឱ្ាសកនុងា រសនើសឱ្
ំ យអងគជន
ំ ំជប្មោះរាោះរៅសកសីរដាោះរនៃក
ុ រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងជា
ឯកស

ឬភសាត្ត
ុ ងរផសងរទៀតខដេចាំបាឆ់រដើមបីរញ្ញជក់ា េកត សួ សំណួ រៅាន់សកសី រស់ភាលី

ម្ភខងរទៀត នកងតត្តំងជាមួយភសាត្ត
ុ ងនានា ប្េមទាំងា រចាទប្រាន់រផសងៗមករេើោត់ ខដេជាា
ជួសជេភាេខឱោះឆរនាេោះថ្នកកឆរច សើរសួ ខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់មកទេ់នឹងរេេរនោះ627។

254>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭករសឆកាីសរប្មឆេីមន រស់ខួ ន
េ ខដេម្ភនអតែ

ន័យដូឆោនថា៖
រញ្ញាខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកទធក រស់ជនជារ់រចាទ លឺទាក់ទងរៅនឹងសកសីមយ
ួ ឆំនន
ួ ខដេបានរសនើរដាយ
រមធាវីា ពា កាខី ដេសកសីទាង
ំ រនោះ មកនទាន់បានសារ់ឆរមេើយរៅកនុងដំណាក់ាេរសើរអរងកត។ រញ្ញា
រនោះប្តូវខតសរប្មឆរៅកនុងអំឡុងរេេសវនាា ថ្នសំណំរ ឿង ០០២ ខដេកំេងរនា នកងផាេេ
់ ទធភាេ
រប្ឆើនកនុងា រដាោះប្សយកាីបា មាខដេថា អាឆម្ភនា រារាំងរដាយេំប្តឹមប្តូវនូវភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ រៅ

627

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខភាេមៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116) កថាខណឌ ១៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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រេេសវនាា ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ រញ្ញាអាប្ស័យរេើ ថារតើរមធាវីា ពា កាីទទូឆរសនើសំភសាត្ត
ុ ង ខដ
ឬោ៉ៅងណា ថារតើ សំរណើសំរនាោះអាឆទទួេយកបានត្តមវច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណា
ថារតើអងគរហ្តថ្នសកខីកមមខដេបានរសនរើ ឡើងរនាោះ ងា ជំទាស់ ខដ ឬោ៉ៅងណា ថារតើសកសីខដេប្តូវ
បានរាោះរៅបានរង្ហាញខេួន ខដ ឬោ៉ៅងណា នកងប្រសកនររើេំបានរង្ហាញខេួនរនាោះ ថារតើអងគរហ្តថ្ន
សកខីកមម រស់សកសីរនោះ អាឆប្តូវបានរង្ហាញ ខដ ឬោ៉ៅងណា628។

255>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា កប្មកតឱ្ាស

សប្ម្ភរ់កកឆចរសើរសួ រខនែមរៅរេេជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំ
ផន េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទីមួយ បាន ំរលាភឆនាៃនសកទធក នកងទីេី

ជាេករសស េំបាន

រង្ហាញថា រសឆកាីសរប្មឆរនោះម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់េួកោត់រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា តវា៉ រស់ នួន ជា ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា រដករស

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំររើកកកឆចរសើរសួ រៅរេើសម្ភា

ខដេម្ភនរៅកនុងថ្ដ

រស់អក
ន ផេកតខខស វីរដអូ លឺ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN629 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកត
រឃើញថា ររើរទាោះរីជាសនមតថា រសឆកាីសរប្មឆរនាោះាេយរៅជារម្ភឃៈ រដាយស កនុងឆំរណាមរនាោះ កំហ្ស
ឆគងខដេបានអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញ630ក៏រដាយ

ក៏រនោះេំបានរ ើឱ្
ឱ យជនជារ់រចាទទទួេ ង

ផេរ៉ៅោះពាេ់ខដ រដាយរហ្តថា រនាៃរ់េីបានររើកកកឆចរសើរសួ រដាយខេួនឯង ត្តមា រសនើសំ អងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេបាន ករឃើញថា សម្ភា ខដេ នួន ជា បានរសនើសំរនាោះ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំណាមួយថ្នឧប្កកដឋ
កមមខដេខេួនប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរឡើយ631។ អំណោះអំណាងរផសងរទៀត រស់ នួន ជា លឺជារ់ពាក់េន
័ ធ
រៅនឹងា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់អានភាេឆំរពាោះមរ ាបាយ

ខដេភាលីា ពា កាី

ម្ភនត្តមផេូវឆារ់ ដូឆជា សំរណើសំឱ្យរាោះរៅសកសីរដាោះរនៃក
ុ រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងជាឯកស ឬភសាត្ត
ុ ងដថ្ទ
រទៀតរដើមបីជំទាស់រៅនឹងា រចាទប្រាន់មករេើខួ ន
េ នកងសួ រដញរដាេសកសី632។ អំណោះអំណាងទាំងរនោះប្តូវ
បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតរៅកនុងរណាឹងសទកខ ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងរ

628

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខភាេមៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣២ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

629

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៣, ៥៧២។

630

រសឆកាីសរប្មឆទីមួយររណា
ា ោះអាសននរេើកកឆចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២២។

631

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៩ ជាអាទិ៍។

632

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៤ ដកប្សង់រសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរសើរសួ (E116) កថា

ខណឌ ១៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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ច្រទរនាោះ។

256>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍រណាឹងសទកខទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដករស

រចាេ។

៤.ល.២.ា អនញ្ញាតឱ្យសកសីេន
ក ត
ក យរមើេឆរមេយ
ើ រស់ខួ ន
េ េីមន នកងា សួ រញ្ញជក់សកសីអេ
ំ ខ
ី ម
េឹ ស ថ្នឆរមេយ
ើ
រនាោះរៅកនង
ុ សវនាា

257>រៅថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆកាិ ឆ្នំ ២០១១ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសថា “ប្រសកទធភាេថ្នកកឆចដំរណើ
ា នីតក វច្ ីអាឆប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យប្ររសើ រឡើង ប្រសកនររើ រៅមនរេេផាេ់សកខីកមម សកសីប្តូវបានផាេ់ឱ្ាស ំឭក
នូវា ឆងចាំ រស់ខួ ន
េ រឡើង វច្ញ ត្តម យៈា េកនកតយរមើេឆរមេើយ រស់ខួ ន
េ េីមន”633។ រៅកនុងរសឆកាីខណនាំខាង
រប្ាមរៅាន់អងគភាេោំពា សកសី

នកងអនកជំនាញ

រដើមបីជួយដេ់សកសីកនុងា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើឆរមេើយ

រស់េួកោត់មនរេេផាេ់សកខីកមម អងគជំនំជប្មោះបានផាេ់រហ្តផេថា៖
ា ផាួឆរផាើមលំនកតរនោះ
ប្រសកនររើសកសី

លឺកនុងរោេរំណងររញ្ជ ៀសា ខជោះខាជយរេេរវលាដ៏ម្ភនតថ្មេរៅកនុងតលាា

រៅមនរេេសួ សំណួ រៅកនុងតលាា

ចាំបាឆ់ប្តូវា ំឭកឱ្យេួកោត់នឹករឃើញ

ឆរមេើយេីមនៗ រស់ខួ ន
េ ឬរង្ហាញថា សកសីបានរឆេយ
ើ ឆរមេើយទាំងរនោះ (ជាឧទាហ្ ណ៍ ត្តម យៈា
រផៃៀតផ្លៃត់ហ្តែរេខា ឬសនមរមថ្ដ)។ អងគជំនំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា សកសីអាឆប្តូវបានផាេ់ឱ្
ាសឱ្យអានឆរមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ

លឺដូឆោនរៅនឹងា ខកតខំប្រឹងខប្រងជា មមត្ត រស់អងគភាេោំពា

សកសី នកងអនកជំនាញ កនុងា ខណនាំេួកោត់ឱ្យសគេ់រនៃរ់សវនាា មនរេេផាេ់សកខីកមមផងខដ

634

។

258>រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជំនំជប្មោះកនុងសេបានរញ្ញជក់ថា៖
ចារ់រផាម
ើ កនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១២ រដើមបីជាប្ររោជន៍ថ្នភាេឆ្រ់ ហ្័ស ប្រធានអងគជំនជ
ំ ប្មោះបាន
ចារ់រផាម
ើ សួ សកសី នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបានឆូេមករង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនជ
ំ ប្មោះ
រដើមបីឱ្យោត់រញ្ញជក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឆរមេើយ
រៅប្កមរសើរអរងកត

ខដេេួកោត់ធាេរ់បានរឆេើយឱ្យរៅា ោ
ច្ េ័យសហ្

នកងម្ភនស រស រៅកនុងកំណត់រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នា សារ់ឆរមេយ
ើ

ទាំងរនាោះ […] រនាៃរ់េស
ី ួ រញ្ញជក់ ួឆរហ្ើយ នកងរដាយកត់សម្ភគេ់អំេីសកទធក រស់ភាលីកនុងា េកនកតយរៅ

633

អនសស ណៈសាីេីា កំណត់ាេរ ច្រឆិទកកឆចប្រជំមកនផេូវា (E141) ទំេ័ ៧។

634

អនសស ណៈរៅាន់អងគភាេោំពា សកសី នកងអនកជំនាញសាីអំេីឆរមេើយេីមន រស់សកសី (E141/1) ទំំេ័ ១។
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រេើភាេលួ ឲ្យរជឿទកឆកតបា
ា ន នូវអឱីខដេរលគេទាំងរនាោះធាេរ់បានរឆេើយកនេងមក ឬរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹង
ឆរមេើយទាំងរនាោះ អងគជំនជ
ំ ប្មោះបានអនញ្ញាតឲ្យភាលីសួ សំណួ រខនែមដេ់រលគេទាំងរនាោះ រ៉ៅខនាកប្មកត
ប្តឹមខតសំណួ

ខដេចាំបាឆ់រដើមបីរញ្ញជក់េីភាេពាក់េ័នរធ ៅរេើរញ្ញាខដេមកនទាន់បានរ ៀររារ់ ប្លរ់

ប្ោន់ រៅរឡើ យរៅកនុ ង ឆរមេើយទាំងរនោះ

ឬមក ន ប្តូ វ បានសួ ាេេី រៅឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរ

អរងកតខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ635។

259>រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណាអំេី
ឆារ់កមពជា
ុ
ក៏ដូឆជាា អនវតារៅកប្មកតអនា ជាតកផងខដ

កនុងា អនញ្ញាតឱ្យសកសីេកនកតយឆរមេើយ រស់ខួ ន
េ េី

មន នកងបានសំអាងរេើកត្តានានាខដេេំជារ់ពាក់េ័ន636
ធ ។ ជាេករសស ោត់បានអោះអាងថា ា រង្ហាញដេ់
សកសីនូវឆរមេើយ រស់ខួ ន
េ េីមន
ា កមពជា
ុ
តលាា

ប្តូវបានហាមឃាត់រៅកនុងា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌរៅឆំរពាោះមខតលា

ក៏ដូឆជាកនុងប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េផងខដ

637

នកងថា េំអាឆយកា អនវតាសីេ
ា ីា ប្រឹកាសកសីរៅ

ICTR នកង ICTY មកអនវតារៅកនុងតលាា ប្េហ្មទណឌឆប្មុោះខដេរប្រើប្រេ័នរធ សើរសួ

នកងរដញ

រដាេឆំរពាោះមខរនាោះរទ638។ នួន ជា បានរខនែមថា ា រ ើយ
ឱ តាកកមមរឋម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា
រង្ហាញដេ់សកសីនូវឆរមេើយេីមនរនោះថា េួកោត់អាឆម្ភនា េំបាកកនុងា ំឭកា ឆងចាំរឡើង វច្ញរនាោះ ជា
ា ជំ ញឱ្យអនម័តយកវច្ ីសស្តសាខរររនាោះរៅវច្ញ639។ ទាក់ទងរៅនឹងា អនវតារៅឆំរពាោះមខតលាា ICC
នួន ជា បានេាោមរេើករង្ហាញភាេខសោន វាងរ ឿងកាី Lubanga (សកសីអាឆេកនកតយឆរមេើយេីមនៗ រស់ខួ ន
េ
បាន) នកងរ ឿងកាីរៅឆំរពាោះមខ រដាយបានកត់សម្ភគេ់ថា

យៈរេេខដេសកសីប្តូវផាេ់សកខីកមម នកងកំណត់

រហ្តសារ់ឆរមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ ខេីជាង យៈរេេរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន នកងថា រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី
ឆំរពាោះមខតលាា

ICC ភាលីទាង
ំ េី ម្ភនសកទធករសើរអរងកតរ ឿងកាី640។ នួន ជា បានរចាទប្រាន់ប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា

ជាកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានអនញ្ញាតឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាាសួ

635

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣១។

636

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៦ ដេ់ ១៤៦។

637

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៨ ដេ់ ១៣៩ នកង ១៤៦។

638

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤០ ដេ់ ១៤៤ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរ ឿងកាី Lubanga (ICC) សាីេីា

ប្រឹកាសកសី។
639

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៥ ដេ់ ១៤៦។

640

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤១ ដេ់ ១៤៤។
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សំណួ នាំមខដេ់សកសី រដាយបានអានខេឹមស ថ្នឆរមេើយេីមនកនុងអំឡុងរេេសួ សំណួ ដេ់សកសី ររើត្តម
ា អោះអាង រស់ នួន ជា ថា យតាកសស្តសាប្េហ្មទណឌអនា ជាតក េំបានអនញ្ញាតឱ្យអនវតាខរររនោះរឡើយ641។

260>រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្សកនុងា ផាេ់ដេ់សកសីនូវ
ឆរមេើយ រស់េួកោត់េីមន នកងឯកស ដថ្ទរទៀតមនរេេសកសីរ ើស
ឱ កខីកមម រដើមបីេរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី
ខដេអងគជំនំជប្មោះចាត់ទកថា ម្ភនស ៈសំខាន់ខាេង
ំ ជាងរនាោះ លឺបានរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រោេា ណ៍តេយភាេ
តទេ់642។ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា បានអោះអាងថា េួកោត់ទទួេ ងា រ៉ៅោះពាេ់ រដាយស រសឆកាីសរប្មឆ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេម្ភនកំហ្ស រប្ពាោះេំបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យរ ើា
ឱ រដញរដាេប្រកររដាយអតែ
ន័យ ឬេទធភាេកនុងា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆរជឿជាក់បាន ឬភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នឆំរពាោះា ឆងចាំ រស់
សកសី នកងភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នឆំរពាោះា រសើរសួ ខដេម្ភនកំហ្ស ត្តម យៈា វាយតថ្មេ ថារតើសកខីកមម
កនុងតលាា សីសង្ហឱក់ោនជាមួយនឹងឆរមេើយេីមន ខដ ឬោ៉ៅងណា643។

261>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនញ្ញាតឱ្យសកសីេកនកតយឆរមេើយ រស់

ខេួនេីមនរឡើង វច្ញរៅមនរេេផាេ់សកខីកមម លឺជាា ប្តឹមប្តូវ នកងថា“ា រប្រើប្បាស់យតាកសស្តសាឆំរពាោះា សួ
សំណួ នាំមខកនុងរេេសួ សំណួ ផ្លៃេ់ លឺជាា េំសមប្សររទ េីរប្ពាោះភាេខសោនប្តង់ថា ភាលីសួ ឱ្យសកសី
រស់ខួ ន
េ រឆេើយត្តម ឆំខណកឯអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមខតសួ ឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជក់នូវឆរមេើយ រស់ខួ ន
េ េី
មន ខដេបានរ ើស
ឱ មបងរ៉ៅរណា
ណ ោះ”644។

262>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
រដាោះប្សយឱ្យបានឆាស់លាស់អំេីរញ្ញាខដេថា

ប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ

ឬវច្ធានថ្ផៃកនុងេំបាន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆអនញ្ញាតឱ្យសកសីេកនកតយរេើ

ឆរមេើយ រស់ខួ ន
េ េីមន ឬឯកស ដថ្ទរទៀតរៅមនរេេផាេ់សកខីកមម ឬអោះអាងខេឹមស ថ្នឆរមេើយេីមនរៅកនុង
តលាា រឡើយ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ត្តមា អនវតារៅឆំរពាោះមខតលាា កមពជា
ុ
េំខដេរ ើដ
ឱ ូរឆនោះរឡើយ។ នួន
ជា បានអោះអាងថា ា អនវតាខរររនោះ“ជាទូរៅប្តូវបានហាមឃាត់រៅកនុងប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េ នកងប្រេ័នរធ សើរ
641

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៥, ១៤៧។

642

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩, ២៦។

643

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៥, ១៤៣, ១៤៧។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

២៦។
644

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨១ ដេ់ ៨៣។

167
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សួ ” រហ្ើយ នួន ជា បានរោងរៅរេើា អនវតារៅឆំរពាោះមខតលាា ប្េហ្មទណឌ (Cour d’assises)645 កនង
ុ
ប្ររទសបារាំង។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាា េកត រៅកនុងយត្តា កា មួយឆំនួន

រផសងរទៀតខដេបានយកេំនាត្ត
ំ មប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េ (Romano-Germanic) ា រប្រើប្បាស់ឯក
ស ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកខីកមម រស់សកសី រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌប្តូវសែកតរៅរប្ាមសកទធកអំណាឆ
រស់ប្រធានប្កុមប្រឹកាជំនំជប្មោះខដេអាឆសរប្មឆបានប្លរ់ក ណី ដូឆជាកនុងក ណីចាបា
ំ ឆ់រៅរេេផាេ់សកខី
កមម ប្តូវ ំឭកា ឆង់ចាំ រស់សកសី ឬសួ រដញរដាេភាេេំសីសង្ហឱក់ោនជារដើម646។ ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់
អនកអត្តែ ករាយមួយឆំនួនរៅរេើខេឹមស ោ៉ៅងទូេំទូលាយសាីេីា ប្រឹកាសកសី

ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា

រប្តៀមេកខណៈ រស់សកសីកនុងា ផាេ់សកខីកមម ខដេម្ភនរៅកនុងប្រេ័នខធ ដេយកេំនាត្ត
ំ មប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធ
ឆារ់សី វច្េ (Romano-Germanic) រ៉ៅខនាា ប្រឹកាសកសីរនោះេំអាឆទទួេយកបានជាទូរៅរឡើយ647។ រៅកនង
ុ
ប្រេ័នឆ
ធ ារ់ទាង
ំ រនោះ សកខីកមមភាេមៗ រស់សកសីប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភនស សំខាន់េករសសណាមួយ ខដេនឹង
អាឆបាត់រង់ប្រសកនររើសកសីប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យ ំឭកា ឆងចាំ រស់ខួ ន
េ មនរេេផាេ់សកខីកមម

ឬប្តឹមខតសួ

ឱ្យរញ្ញជក់ខេឹមស ថ្នសកខីកមមរនោះរៅកនុងតលាា រ៉ៅរណា
ណ ោះ648។

645
646

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៩ នកងរជើងទំេ័ ៣៤៥។
សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៣១(៣) ថ្នប្កមនី វច្តក វច្ ីប្េហ្មទណឌបារាំ ង។ មនរេេចារ់រផាម
ើ ផាេ់សកខីកមម សកសីប្តូវរ ើស
ឱ មបង ថា ប្តូវ

នកោយរដាយោមនា ភ័យខាេឆ នកងោមនា សអរ់ ប្តូវនកោយា ណាខដេេកតទាំងអស់ នកងមកននកោយអឱីរប្ៅខតេីា េកតរឡើយ ។ រនោះ
លឺសប្ម្ភរ់សកសីខដេផាេ់សកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់។ ប្រធានអាឆអនញ្ញាតឱ្យសកសីេកនកតយរដាយខេួនឯងនូវឯកស 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 ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញ ខផនក ២៥០ ដេ់ ២៥៣ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌអាេេឺម៉ៅង់
(អនញ្ញាតឱ្យម្ភនា អានឆរមេើយេីមនរៅរេេសកសីរដករស េផ
ំ េ
ា ស
់ កខីកមម ឬផាេ់សកខីកមមខសេីមន ឬេំឆងចាំ ឬេំម្ភនអតែកភាេ ឬ
រៅរេេម្ភនា ទទួេសគេ់េីតលាា នកងភាលីថា ា េកនកតយេំចាំបាឆ់រឡើយ)។
647

សូមរមើេ ា ប្រឹកាសកសី រស់អនកនកេនធរ្មោះ Ambos, K. ទំេ័ ៦០៥ ដេ់ ៦០៦ “ា ប្រឹកាសកសីរៅឆំរពាោះមខ ICC៖ េំ

អាឆទទួេយកបានត្តមឆារ់ នកងេំចាបា
ំ ឆ់” រៅកនុង៖ ា របាោះេមពផាយ រស់ Carsten STAHN, Göran Sluiter (eds) ា រេឆ

រឡើងថ្នអនវតា រស់តលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក Martinus Nijhof Publishers ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៦០០ ជាអាទិ៍ នកង ៦០៥ ដេ់
៦០៦។
648

សូមរមើេ Hannah. GARRY៖ “ា ប្រឹកាសកសី រៅកនុង៖ Linda CARTER and Fausto POCAR នីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌអនា

ជាតក/ ឆំណឆប្រសេឱថ្នប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េ នកងឆារ់អង់កូ េ សក់សង (Common Law) ា របាោះេមពផាយ រស់ Edward Elgar ឆ្នំ
២០១៣ ទំេ័ ៦៦ ជាអាទិ៍ ៧២ ដេ់ ៧៣។
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263>ស ររសឆកាីមក

ររើរទាោះរីជាេំម្ភនា ហាមឃាត់ឆាស់លាស់កនុងា អនញ្ញាតឱ្យសកសីអានឆរមេើយ

រស់ខួ ន
េ េីមន រៅមនរេេផាេ់សកខីកមម នកងឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជក់កនុងតលាា នូវខេឹមស ថ្នឆរមេើយ រស់ខួ េនក៏
រដាយ ក៏ា េំខផអករេើា អនវតាខរររនោះាន់ខតសីសង្ហឱក់ោនរៅនឹងសម តីថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ នកង
ទំរនៀមទម្ភេរ់ឆារ់កមពជា
ុ ខងមរទៀត។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា រនា
នីតក វច្ ីរដាយខផអករេើា សនមតថា រញ្ញារនោះេំប្តូវបានរដាោះប្សយរដាយឆារ់កមពជា
ុ
ឬថា ឆារ់កមពជា
ុ េកតជា
ម្ភនភាេ“េំឆាស់លាស់”ប្តង់ឆំណឆរនោះ រដាយអនរលាមត្តមវច្ធាន ២ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេប្តូវអានផគួរជា
មួយម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. នកងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ ឆំរពាោះរញ្ញារផសង
រទៀតខដេប្តូវរដាោះប្សយលឺ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខសឱង កា ខណនាំសមប្សរកនុង“រទដាឋននីតក
វច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក” ខដ ឬោ៉ៅងណា649។

264>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

ា ប្រឹកាសកសីប្តូវបានរប្រើប្បាស់រទៀងទាត់រៅតលាា ICTR នកង ICTY

ខដេា អនវតាកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រស់ខួ ន
េ រ ើត្ត
ឱ មរោេា ណ៍តទេ់ឆំរពាោះមខ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ថ្នតលាា ICTY កនុងរ ឿងកាី Haradinaj បានប្រាន់យកា អនវតារនោះ នកងបានកំណត់ថា “ជាា ជួរោន
វាងភាលីថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី
េ់សកខីកមមកនុងតលាា

ជាមួយនឹងសកសីខដេជា មមត្តបានរ ើរឱ ឡើងភាេមៗរៅមនរេេសកសីប្តូវផា

កនុងរោេរំណងរដើមបីរប្តៀមេកខណៈ នកងជួយសកសីឱ្យសគេ់នីតក វច្ ីកនុងរនៃរ់សវនា

ា នកងេកនកតយភសាត្ត
ុ ង រស់សកសី”650។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTR កនុងរ ឿងកាី Karemera
ក៍បានប្រាន់យកា អនវតាថ្នា ប្រឹកាសកសីរនោះផងខដ
សាត្ត
ុ ង រស់សកសី”651

រ៉ៅខនាដរារណា“ា អនវតារនោះេំខមនជាា ខកថ្ខភ

រដាយរសឆកាីសរប្មឆមួយប្តូវបានទទួេយករដាយអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន

តលាា ICTR ខដេបានរញ្ញជក់មង
ា រទៀតថា ា េកភាកាឆរមេើយមនៗ នកងសកខីកមមខដេនឹងប្តូវរ ើរឱ ៅរេេ
ខាងមខជាមួយសកសី ត្តមេកត េំខមនជាា មកនសមប្សររនាោះរឡើយ រេើកខេងខតា េកភាការនាោះ លឺជាា
រ៉ៅនរ៉ៅងរប្រើឥទធកេេរេើខេឹមស ថ្នសកខីកមមកនុងរំណងរកទបាំង ឬរំថ្ភេា េកត652។

649

ម្ភប្ត្ត ៣៣ (ងមី)ថ្នឆារ់ អ.វ.ក.ត. នកងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។

650

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Haradinaj (ICTY) កថាខណឌ ៨។

651

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ ១៥។

652

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ ៩ ដកប្សង់សេ

ដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR)។

169
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

265>រៅតលាា

ICC អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី Lubanga បានអនញ្ញាតជាក់ឆាស់ឱ្យសកសីេកនក

តយឆរមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ រដើមបី ំឭកា ឆងចាំ មនរេេផាេ់ភសាត្ត
ុ ងកនុងតលាា រ៉ៅខនាប្តូវរ ើត្ត
ឱ ម យៈអងគភាេ
ោំពា សកសី នកងជន ងរប្ោោះ រស់តលាា ICC ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ នកងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា រ ើដ
ឱ ូរឆនោះ “នឹង
ជួយរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងម្ភនប្រសកទធភាេ នកងជួយដេ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខសឱង កា េកត”។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី
ទករនាោះរឡើយ

អងគជំនំជប្មោះបានហាមឃាត់ភាលីមកនឱ្យជួរេកភាកាជាមួយសកសី រស់ខួ ន
េ អំេីសកខីកមមខដេ ំេឹង
ឧទាហ្ ណ៍ដូឆជាត្តម យៈា េកនកតយឆរមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ 653។

ទប្មង់ខរររទនីតក វច្ ី រស់

តលាា ICC នកងទប្មង់ខដេបានយកមកអនវតារៅកនុងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. ម្ភនឆំណឆ
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនខាេង
ំ ប្តង់ថា រៅ អ.វ.ត.ក. អងគភាេោំពា សកសី នកងអនកជំនាញខដេជាសែរ័នអេាប្កឹត
រស់តលាា ជាអនកផាេ់ឆរមេើយទាំងរនាោះរៅឱ្យសកសីេកនកតយ។

266>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
រស់ខួ ន
េ េីមនរៅឆំរពាោះមខតលាា

ទាក់ទងរៅនឹងា អនវតាខដេឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជក់អំេីខេឹមស ថ្នឆរមេើយ
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា អនវតាខរររនោះេំម្ភនខឆងជាក់

លាក់រៅកនុង វច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICTY នកង ICC654រនាោះរទ។

267>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា រង្ហាញសកសីនូវអឱីខដេោត់បាននកោយេីមនរនាោះ

អាឆជាា រប្ជៀតខប្ជក ឬា រំភាន់ដេ់ា ឆងចាំ រស់សកសី នកងរំភាន់ា េកត រដាយស ាត់រនែយឆរមេើយ
ខដេរកើតរឡើងរដាយឯកឯងកនុងា ផាេ់ភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងតលាា ។

ា រ ើដ
ឱ ូឆោនរនោះរកើតម្ភនផងខដ ឆំរពាោះ

ា អរញ្ជ ើញសកសីឱ្យរញ្ញជក់ខេឹមស កនុងឆរមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ រៅរេេចារ់រផាើមផាេ់សកខីកមម រដាយស ភាេលី
ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី នកងអងគជំនំជប្មោះេំអាឆសរងកត ថារតើសកសីរនោះភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រនាោះ
ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។

ជាេទធផេ ាន់ខតរ ើឱ្
ឱ យម្ភនា េំបាកសប្ម្ភរ់ភាលី ឬអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

ា ត្តមដានភាេមកនសីសង្ហឱក់ោន វាងសកខីកមមផ្លៃេ់ នកងឆរមេើយមនៗ ខដេជាមូេដាឋនកនុងា កំណត់ភាេអាឆ
រជឿជាក់បាន។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា រ ើខឱ រររនោះប្តូវបានវាយតថ្មេត្តម យៈា ងេឹងខងេងរេេរវលាកនុងតលា

653

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ៥១ ដេ់ ៥៧។

654

សូមរមើេ វច្ធាន ៩២ សៃូនេី ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICTY នកង វច្ធាន ៦៨(៣) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភ

សាត្ត
ុ ង រស់តលាា

ICC។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរេើករឡើងនូវរទរបញ្ាតកពា
ា ក់េ័នថ្ធ ន

វច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICTY នកង ICC ផៃយ
ុ រៅវច្ញប្ោន់ខតបានរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាីេីសំណួ នាំ
មខខដេេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារៅឆំរពាោះមខរឡើយ។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៧។
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ា សប្ម្ភរ់រង្ហក ឆំរពាោះហានកភ័យខដេរកើតម្ភនដូឆជាសកសីេំអាឆរឆេើយភាេមៗបាន។

រដាយស ទំហ្ំថ្នកកឆច

ដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនសកសីដរ៏ ប្ឆើន នកងា កប្មកតរេេរវលាសវនា
ា ជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃរដាយស េកខខណឌខសភាេ រស់ជនជារ់រចាទ
សកសីម្ភនក់ ក៏អាឆម្ភនឥទធកេេដេ់ា អនវតារនោះខដ

ដូរឆនោះា ឆំរណញប្តឹមដរ់នាទីសប្ម្ភរ់

ឆោះររើទប្ម្ភំ ឆំរណញដេ់មួយរម្ភ៉ៅងសប្ម្ភរ់សកសីម្ភនក់

រនាោះ នឹងអាឆាត់រនែយា ជំនំជប្មោះបានរប្ឆើនសបាាហ្៍ នកងទទួេបានអតែប្ររោជន៍ោ៉ៅងរប្ឆើន។ ទកដភា
ឋ េមួយ
រផសងរទៀតខដេលួ ងេឹងខងេងរនាោះ លឺលណភាេថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នធ នកងទំរនា ថ្នា រំថ្ភេា េកត ឧទាហ្ ណ៍
ប្រសកនររើឆរមេើយេីមន រស់សកសី ត្តមា រញ្ញជក់ដំរូង រពា រេញរៅរដាយភាេមកនសីសង្ហឱក់ោន ជាា
ប្ររសើ សកសីេំចាបា
ំ ឆ់េកនកតយឆរមេើយជាមនរឡើយ

រដើមបីអាឆរ ើា
ឱ វាយតថ្មេសមប្សររេើភាេអាឆរជឿជាក់

បាន រស់សកសី។ មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត េំរឃើញម្ភនផេប្ររោជន៍អីខឱ ដេប្តូវអនញ្ញាតឱ្យសកសីេកនកតយរេើឆរមេើយ
ខដេខឱោះភាេេមអកតទាំងប្សុងរនាោះរទ។ ា េកចា ណារនោះ េំប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង ខដេផៃយ
ុ រៅវច្ញបានអនវតាវច្ ីសស្តសាមួយខដេប្លរដណារ់ប្លរ់ឆំណឆទាំងអស់។

268>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ហានកភ័យជាក់ខសាងខដេរណា
ា

េមកេីា េកនកតយរឡើង វច្ញ ឬឆរមេើយមនៗកនុងក ណីរនោះ េំខមនជារញ្ញា ំដំរឡើយ។ ទីមួយ កនុងអំឡុងរេេសវ
នាា

ឆរមេើយខដេរកើតរឡើងរដាយឯកឯងកនុងតលាា

អាឆប្តូវរបាោះរង់រចាេរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអ

ស់។ រនាៃរ់េីសួ សំណួ រដាយអនករសើរអរងកត អ.វ.ត.ក. សកសីទទួេបានឯកស ឆមេងថ្នកំណត់រហ្តសារ់
ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស មួយឆារ់។

ប្រសកនររើសកសីឆង់េកនកតយឆរមេើយរនោះ

សកសីអាឆរ ើដ
ឱ ូរចានោះបាន

រដាយខេួនឯងមនរេេផាេ់សកខីកមមកនុងតលាា ។ រខនែមរេើរនោះ ា ខដេអងគភាេោំពា សកសី នកងអនកជំនាញ
បានរំរេញាតេឱកកឆចជួយដេ់សកសីរៅកនុងនីតក វច្ ីរនោះខដេមកនខមនជាភាលីរនាោះ
កនុងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍

លឺជាា ទរ់សកត់ឥទធកេេេីខាងរប្ៅនានា។

ត្តម មមត្តបានរកើតរឡើងរៅ
សកសីទាង
ំ អស់

ួមទាំង

សកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយរមធាវីា ពា កាី បានទទួេអតែប្ររោជន៍ដូឆៗោន។ ឆងរញ្ច រ់ ត្តមា េកនកតយ
រេើកំណត់រហ្តជំនំជប្មោះរឃើញថា កនុងក ណីខេោះ សកសីបានអោះអាងកនុងតលាា ថា ខេឹមស ថ្នឆរមេើយ រស់
ខេួនេីមនេំប្តឹមប្តូវរនាោះរទ655។ ជាទូរៅ ា រប្រៀររ ៀរភាេេំសីសង្ហឱក់ោន វាងឆរមេើយេីមន នកងសកខក
ី មម
ផ្លៃេ់ ប្ោន់ខតជាវច្ធានា មួយកនុងឆំរណាមវច្ធានា ជារប្ឆើនកនុងា វាយតថ្មេសកសីអំេីភាេអាឆរជឿជាក់ នកង
655

សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ឯកស រេខ E1/89.1 ទំេ័ ៧៨។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

១២ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ ស ន) ឯកស រេខ E1/85.1 ទំេ័ ៨៥ ដេ់ ៨៦។
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ទកឆកតបា
ា ន ខដេរនោះ ជាវច្ធានា មួយកនុងឆំរណាម វច្ធានា ជារប្ឆើន ខដេម្ភនដូឆជា ា កំណត់អតាសញ្ញាណ
ថ្នភាេេំសីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី

ឬភាេេំសីសង្ហឱក់ោនជាមួយនឹងសកខីកមម រស់សកសី

ដថ្ទរទៀត ា រញ្ញជក់រខនែមេីភសាត្ត
ុ ងដាឆ់រដាយខឡក នកងា វាយតថ្មេរេើលណភាេថ្នសកខីកមម (ឧ.ពាកយ
ឆចាមអារា៉ ម ា ជំ ញទឹកឆកតឱ្
ា យនកោយកហ្កជារដើម) ទាំងអស់រនោះេំបានទទួេ ងា រ៉ៅោះពាេ់រដាយស
ា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា អនញ្ញាតឱ្យេកនកតយឆរមេើយេីមនរៅមនរេេផាេ់សកខីកមមរឡើ
យ។

269>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ ខតរប្រើ

ប្បាស់ វច្ ីសស្តសាមួយខដេខសខរេកេី វច្ ីសស្តសា ខដេម្ភនេកខណៈសីសង្ហឱក់ោនជាមួយា អនវតា រស់កមពជា
ុ
នកងទំរនៀមទម្ភេរ់ឆារ់ខដេបានអនវតាកនុងប្រេ័នធ រស់កមពជា
ុ ។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី នួន ជា េំបានរង្ហាញថា
ា រប្រើប្បាស់ វច្ធានសាីេីនីតក ី រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានររងកើតរឡើងរៅកប្មកតអនា ជាតក ជាា េំ
សមរហ្តផេដេ់កប្មកតមួយខដេជាា ំរលាភឆនាៃនសកទធករឡើយ។

270>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដករស
រចាេ។
៤.ល.៣.ា ត
ឹ តបកតរេើ វច្សេភាេថ្នា សួ សំណួ

271>ជាា រឆេើយតររៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់

នួន ជា នកង រខៀវ សំផន

ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មកតេកខខណឌត្តមអំរេើឆកតា នកងេំប្តឹមប្តូវរេើ វច្សេភាេថ្នា សួ
សំណួ នកងសម្ភា ខដេអាឆរប្រើប្បាស់រដើមបីជំទាស់រៅនឹងភាេរជឿជាក់បានរេើរលគេនានា ខដេបានផាេ់សកខី
កមមរៅកនុងតលាា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា៖
រោងត្តមវច្ធាន ៨៥ នកង៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ប្រធាន នកងអងគជន
ំ ំជប្មោះអាឆរដករស នូវរាេ់កឆ
ក ចដំរណើ
ា នីតក វច្ ី

នកងសំណួ ខដេនាំឱ្យម្ភនា េនា រេេឥតចាំបាឆ់ដេ់ា ជំនំជប្មោះ

ដេ់ា ខសឱង កា េកត។

ឬខដេេំអាឆរៅ

អងគជំនជ
ំ ប្មោះបានជំ ញឱ្យភាលីទាង
ំ អស់កប្មកតា សួ សំណួ រស់ខួ ន
េ រេើ

រលគេ ខដេបានរាោះរៅរេេជំនជ
ំ ប្មោះ ប្តឹមរញ្ញាខដេសែត
ក កនុង វច្សេភាេថ្នសំណរំ ឿង ០០២/០១
រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រដាយេកចា ណារេើសមតែភាេ រស់រលគេខដេប្តូវបានរាោះរៅមកផា
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

េ់ភសាត្ត
ុ ង អងគជន
ំ ំជប្មោះបានកប្មកត វច្សេភាេថ្នា សួ សំណួ រនោះ រដើមបីធានាថា ា សួ សំណួ
េំង្ហករៅ កប្រធានរទខដេេជា
ំ រ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ […]
រទាោះរីជា ជនជារ់រចាទរេើករឡើងេីា កប្មកតខដេមកនម្ភនភាេរសមើោនឆំរពាោះេទធភាេ រស់េួករលកនុង
ា ជំទាស់រៅនឹងភ័សត្ត
ាុ ង នកងា សួ រដញរដាេសកសីក៏រដាយ ក៏ជនជារ់រចាទមកនបានរង្ហាញេីផេ
រ៉ៅោះពាេ់ ឬ មកនបានរង្ហាញថា េួករលបានរប្រើប្បាស់មរ ាបាយដថ្ទរទៀតខដេម្ភនរនាោះរទ ឧទាហ្ ណ៍
ត្តម យៈា រសនើសា
ំ ជំទាស់តវា៉ ឬា រសនស
ើ ផ
ំ េ
ា ភ
់ ័សត្ត
ាុ ងជាឯកស ។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះយេ់រឃើញថា
សកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ជំទាស់រៅរេើភ័សត្ត
ាុ ង

នកងកនុងា សួ សំណួ ដេ់សកសីមកនប្តូវបាន

ំរលាភរំពានរនាោះរឡើយ656។

272>រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា បានអោះអាងមាងរទៀតអំេីា ទាមទា

រស់ខួ ន
េ

ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់េួកោត់ជារប្ឆើនដង ទាក់ទងរៅនឹងា
ជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់657។

នួន ជា បាន ំឭករៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាកា

រដញរដាេ រស់ខួ ន
េ អំេីា ជំទាស់រៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រេើរញ្ញាខដេោត់
ម្ភនរោេរំណងរង្ហាញេី វច្ា ៈកនុងា ប្រមូេភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា រសើរសួ
រទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានកប្មកតេទធភាេ រស់ោត់ខដ

658

។

ោត់រខនែម

កនុងា សួ រញ្ញជក់អំេីភាេរជឿទកឆកតា

បានថ្នភសាត្ត
ុ ង រទាោះរីជា វច្ ីសស្តសាថ្នា សួ រញ្ញជក់រនាោះ េំរចាទជារញ្ញាក៏រដាយ ខដេឆំណឆរនោះោត់បាន
ឆងអេ
ុ រង្ហាញជាេករសសរៅរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT Stephen HEDER នកង ឆ្ង យ659។ រខៀវ
សំផន

បានរេើករង្ហាញោ៉ៅងជាក់លាក់អំេីា អនារាលមន៍ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងអំឡុងរេេខដេ

ភាលីា ពា កាីរចាទសំណួ ដេ់សកសី ភី ភួន660។

656

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២។

657

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៨ ដេ់ ១៥៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១។

658

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៩ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា

(E295/6/3) កថាខណឌ ៧៦។
659

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥០ ដេ់ ១៥២។ ោត់រេើករឡើងអំេីសកខីកមម រស់ ាំង រហ្កកអា៊ាវ នកង សួង

សីរលឿន។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៣៧៨។
660

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន

រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័ ៧៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស
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273>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ ន
េ ោ៉ៅង

សមប្សរ កនុងា ប្លរ់ប្លងវច្សេភាេថ្នា សួ សំណួ

274>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា
ទូលាយកនុងា ប្លរ់ប្លងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី

661

។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសកទធកោ៉ៅងទូេំ

នកងចាត់ វច្ធានា នានាកនុងា កប្មកតា សួ សំណួ ទាំងឡាយ

ណាខដេអងគជំនំជប្មោះចាត់ទកថា ម្ភនភាេប្ឆំខដេ នកង/ឬេំជារ់ពាក់េ័ន។
ធ រដាយរហ្តថា រសឆកាីសរប្មឆ
ខាងរេើរនោះប្តូវចាត់ទកជាបានា កនុងកប្មកតមួយោ៉ៅងខពស់ ដូរឆនោះអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរ ើអ
ឱ នារាលមន៍
ឆំរពាោះខតក ណីណាខដេម្ភនកំហ្សរកើតរឆញេីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក ជាេករសសរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេេំប្តឹមប្តូវជារដើម662។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើអណ
ំ ោះ

អំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រដាយខផអកត្តមរទដាឋនរនោះ។

275>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ នួន ជា បានអោះអាងជាដំរូង នកងបានរេើកជាងមីរទៀតរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋន
រញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយបានរារាំងោត់មកនឱ្យសួ រញ្ញជក់
អំេីភាេមកនប្រប្កតីខដេរកើតម្ភនរៅកនុងដំណាក់ាេថ្នា រសើរសួ
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។ ា រេើករឡើងរនោះ បានរោងរៅ

រេើស ណាមួយឆំនួន រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី
រ៉ៅខនាេំបានរញ្ញជក់ឆាស់េីមូេរហ្តខដេថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំសមរហ្តផេរនាោះ
រឡើយ។ រេើសេីរនោះរទៀត ខផអកត្តមរសឆកាីរញ្ញជក់ដំរូង រេើកំណត់រហ្តថ្នា ជំនំជប្មោះ នកងស ណា រស់
នួន ជា រឃើញថា េំបានរេើករង្ហាញអំេីកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា កប្មកតសំណួ ទាក់ទង
រៅនឹង វច្ ីសស្តសាថ្នា រសើរសួ ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភនភាេប្ឆំខដេ នកង/ឬេំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ នួន
ជា ក៏េបា
ំ នភាជរ់ា រឆេើយតរ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់រៅកនុងសេប្កម
ដូឆខដេបានរង្ហាញខាងរេើ។ ស ររសឆកាីមក នួន ជា េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតា
កំហ្សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរទ។

រេខ E1/100.1 ទំេ័ ២៤ ដេ់ ២៥, ២៩ ដេ់ ៣០ នកង ៤៣ នកងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី
ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័ ២៥ នកង ២៨ ដេ់ ២៩។
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ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨៤ ដេ់ ៨៥។
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សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧ ដេ់ ៩៨។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៩។
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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

276>ទាក់ទងរៅនឹងា រញ្ញជក់ជាក់លាក់ខដេ នួន ជា បានឆងអេុ រង្ហាញរដើមបីោប្ំ ទដេ់ា ជំទាស់ រស់ោត់
ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មកតេទធភាេ រស់ោត់កនុងា សួ រញ្ញជក់អំេីភាេរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នភ
សាត្ត
ុ ង រទាោះរីជា វច្ ីសស្តសាថ្នា សួ រញ្ញជក់រនាោះ េំរចាទជារញ្ញាក៏រដាយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
េកចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្ស នកងា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរឡើយ។ ត្តមស ណា រស់ នួន
ជា ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Philip SHORT រង្ហាញឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
រដករស ឱ្ាស នួន ជា កនុងា សួ សំណួ ដេ់អក
ន ជំនាញអំេីភាេរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នភសាត្ត
ុ ងរឡើយ រ៉ៅខនា នួន
ជា ប្ោន់ខតមកនរេញឆកតជា
ា មួយនឹងេទធផេរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ664។ ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម
រស់ ឆ្ង យ នកង ឌឆ រង្ហាញថា ោត់ មកនប្តឹមខតប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យសួ សំណួ ដេ់សកសីទាង
ំ រនាោះ
រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរេញឆកតន
ា ឹងេទធផេទាំងរនាោះរទៀតផង665។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ជាា េំប្លរ់ប្ោន់
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សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥០ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

“ចាត់ទកសំណួ រស់រមធាវីា ពា កាីប្ឆំខដេ នកងបានហាមឃាត់មកនឱ្យសួ រដញរដាយរខនែមរទៀត” រនាៃរ់េី Philip SHORT បាន
ផាេ់“ឆរមេើយប្ឆរូកប្ឆរេ់ នកងផៃយ
ុ ោនជាហ្ូ ខហ្ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រភេថ្នា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា […] ា សម្ភេរ់[ទាហានថ្ន
ររសធា ណៈ ដឋខខម ]បានរកើតរឡើង[រនាៃរ់េី រ.ក.ក. ដរណាើមបានឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤]” នកងរនាៃរ់មក អងគជំនំជប្មោះ“េំបាន
រអើរេើសំណួ រស់រមធាវីា ពា កាីទាេ់ខតរសោះ [កនុងា សំអាងរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT ខតមួយមខលត់មករ ើជា
ឱ មូេដាឋន
ថ្នា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្សឆាស់ប្កខឡតរនាោះថា ទាហានថ្ន ររសធា ណៈ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅឧដងគ ]”។
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សូមមរេើ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥២ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ឆ្ង

យ ខដេថា រទាោះរីជាា េកតខដេថា “ា ជំទាស់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេេំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏ប្តូវបាន
ោំប្ទរដាយប្រធានអងគជំនំជប្មោះ” “ថ្ងៃរនាៃរ់ រមធាវីា ពា កាីបានរេើកប្រធានរទរនោះសរឡើង វច្ញ [ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ
មជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងលរប្ម្ភងមួយឆំនួន ខដេកប្មកតា រចាទប្រាន់កម្ភមភកបាេកប្មកតទារថ្នកមពជា
ុ ប្រជា
កររតយយ ខដ ឬោ៉ៅងណា] រហ្ើយរេេរនោះប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យរនា” នកងអាឆទាញយករសឆកាីសននកដាឋនរេើ“ា ទទួេយកខដេបាន
រ៉ៅោះពាេ់ោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ ដេ់ភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេបានផេកតរដាយមជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ
[នកង] ខដេអាឆនឹងេំ
ម្ភនភាេឆាស់លាស់រឡើយ ប្រសកនររើរមធាវីា ពា កាីេំបានសួ រញ្ញជក់រនាោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនា សរប្មឆេីមនក៏រដាយ”។ ទាក់ទង
រៅនឹងសកខីកមម រស់ ឌឆ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រមធាវីា ពា កាីប្តូវបានរារាំ ងមកនឱ្យសួ សំណួ ឌឆ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថា
រតើោត់រជឿរេើខេឹមស ថ្នឆរមេើយស ភាេខដេទទួេបានេីមនៃី

ស-២១ ខដ

ឬោ៉ៅងណា”។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ

រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៣៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវរៅ ឌឆ) ឯកស រេខ
E1/58.1 ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨។ ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើខផនករៅកនុងប្រតកចា ឹកថ្នសកខីកមម រស់ ាំង រហ្កកអា៊ាវ ខដេ នួន ជា បាន
រោងរៅរេើរនាោះ

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាីបានរង្ហាញថា

កនុងា រឆេើយតររៅនឹងា ជំទាស់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅរេើា សួ

សំណួ រស់រមធាវីា ពា កាី មនរេេសកខីកមមរនោះប្តូវបានោំប្ទរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រមធាវីា ពា កាីបានអោះអាងថា “ខាំុ
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រឡើយរដាយប្ោន់ខតឆងអេ
ុ រៅរេើរហ្តា ណ៍រកើតរឡើងជាក់ខសាង លឺា ាត់ផ្លាឆ់ា សួ សំណួ ខដេ នួន ជា
បានរោងរៅរេើា ផាេ់សកខីកមម រស់ សួង សីរលឿន រដាយេំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទា រចាទប្រាន់ជាទូរៅ
ខដេថា ម្ភនកំហ្សកនុងរ ឿងរនោះ666 ឬខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើា ផាេ់សកខីកមម រស់ ភី ភួន រដាយ
េំបានរេើករង្ហាញេីភាេជារ់ពាក់េ័នធ ឬា រ៉ៅោះពាេ់រៅកនុងរញ្ញា រស់ខួ ន
េ រឡើយ667។

រជឿជាក់ថា ឆរមេើយ រស់ោត់ កនេងមក ម្ភនមនៃកេសងស័យតកឆតួឆអំេីភាេប្បាកដប្រជា រស់ោត់ [អំេីរញ្ញា ថារតើឆរមេើយស ភាេ
រនាោះ លឺជាា េកត ខដ ឬោ៉ៅងណា]។ រនោះ លឺជាអឱីខដេខាំបា
ុ នេាោមរង្ហាញ។ ខាំស
ុ រាយឆកតក
ា នុងា រនារៅប្រធានរទរនាៃរ់” ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវរៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E1/58.1 ទំេ័ ៦៨។
666

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៣៧៨ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រមធាវីា ពា កាីប្តូវបាន

រារាំងមកនឱ្យ[កំណត់រញ្ញា

ថារតើ]ប្រភេថ្នឆំរណោះដឹងប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យខូឆរដាយស ា ផសេឱផាយរឆចរ
ុ បននជាសធា ណៈអំេីកខនេង

ឧប្កកដក
ឋ មមរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ូរោត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា”។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ
រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១ នកងា រោងខដេបានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៧៦។
667

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១ ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានហាមឃាត់ភាលីា ពា កាីមង
ា រហ្ើយមាងរទៀត បានផាេ់ឆរមេើយដេ់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន នកងបានាត់រនែយរម្ភ៉ៅង រស់ភា
លីា ពា កាីត្តមអំរេើឆកតក
ា នុងា សួ សំណួ រដាយេំបានជូនដំណឹងជាមន។ កនុងា ោំប្ទអំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ
រេើខផនកជាក់លាក់កនុងសកខីកមម រស់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ៧៧។
ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើា ដកប្សង់ទាំងរនោះរឃើញថា

ា រោងភាលរប្ឆើន

លឺទាក់ទងរៅនឹងសំណួ សួ រៅាន់សកសីរដាយសហ្

រមធាវីា ពា កាី រអៀង ស ី ទាក់ទងខតរអៀង ស ី រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន

រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័ ៧៥ នកងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស
រេខ E1/100.1 ទំេ័ ២៥, ២៨ ដេ់ ២៩, ៤៣។ ម្ភនខតា រោងមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេទាក់ទងរៅនឹងា អនារាលមន៍ រស់ប្រធានអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានប្បារ់ជាឆរមេើយមួយរៅនឹងសំណួ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើខផនកពាក់េ័ នក
ធ នុងប្រតក
ចា ឹករង្ហាញថា ប្រធានបានរេើកមតករោរេ់ជាសមមតកកមម នកងកនុងរោេរំណងរ ើឱ្
ឱ យសកសីសរ
ៃ ់អា មមណ៍ខដេហាក់រីដូឆជាម្ភន
ា មកនរេញឆកត។
ា សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័
២៥ (“រហ្ើយរលាកសកសីសប្មួេអា មមណ៍រនាកឆរៅ រនោះជានីតក វច្ ីថ្នា សួ រដញរដាេត្តមផេូវតលាា ។ អាឆម្ភនរញ្ញាប្រ
ខេោះរហ្ើយរេើរញ្ញាសតកអា មមណ៍ េីរប្ពាោះរលរៅនីតក វច្ ីរដញរដាេ ឬក៍រ
ម្ភនរញ្ញាប្រ

ម

េ ឆសួ ឆរមេើយ រនោះលឺរលអនវតារៅកនុងផេូវតលាា ។ អាឆ

ម រលាកអាឆរឆេយ
ើ បានរលាករឆេើយ រលាករឆេើយមកនបាន រលាកមកនរឆេើយរៅ រហ្ើយឧទាហ្ ណ៍ថា កមពស់ដំរូករ៉ៅនាមន

រលាកអាឆរឆេើយថា អាហ្នឹងរលាកមកនដឹង រប្ពាោះមកនបានវាស់ផង មកនដឹងកមពស់រ៉ៅនាមន រប្ពាោះពាកយថា កមពស់ទាេ់ខតឆាស់លាស់។ អ៊ា៊ីឆឹ
ងរហ្ើយបានរយើងប្បារ់រលាកត្តំងេីរដើម

សូមឱ្យរលាករ ៀរឆំនូវា សារ់សំណួ ឱ្យបាន

រលាកអាឆរឆេើយតរខេីៗឱ្យឆំនឹងសំណួ

រេើកខេងខតងសំណួ ន៎ាងវាខវងឱ្យអត្តែ ករាយ រយើងរ ើអ
ឱ ត្តែ ករាយ”)។ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈ ភី ភួន បានរឆេើយ ួឆរាេ់រហ្ើយនូវ
សំណួ ខដេបានសួ រដាយរមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន មនរេេប្រធានអងគជំនំជប្មោះប្បារ់ឆរមេើយរនាោះ ដូឆរនោះ េំម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់
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277>ទាក់ទងរៅនឹងអនកជំនាញ Stephen HEDER

រៅកនុងរណាឹងសទកខ នួន ជា បានរេើកយកា ប្រប្េឹតា

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា សកសួ អនកជំនាញ ូររនោះ មករ ើជា
ឱ ខផនកមួយរដើមបីរចាទប្រាន់ោ៉ៅង
ទូេំទូលាយជារនារនាៃរ់រៅរេើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញខាង

រេើរនោះ សប្ម្ភរ់រោេរំណងេំប្តឹមប្តូវ668។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយា រចាទប្រាន់
ទាំងរនោះជា ួមដូឆខាងរប្ាម669។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបាន ឹតតបកតេំប្តឹមប្តូវរេើ វច្សេភាេថ្នា សួ សំណួ រស់ នួន ជា រេើសកសី អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា េំរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះបានប្រប្េឹតេ
ា ំសមរហ្តផេ។

278>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះប្តូវរដករស

រចាេ។

៤.ល.៤.ា ទទួេយក នកងា រប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណអ
៍ កស ជំនស
ួ សកខក
ី មមផ្លៃេ់ម្ភត់

279>រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១២ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សរប្មឆថា កនុងប្ករខ័ណឌឆារ់ អ.វ.ត.ក. នកងរោងត្តមវច្ធានខដេររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក រប្ាម
េកខខណឌមួយឆំនួន ភសាត្ត
ុ ង រស់រលគេខដេម្ភនទប្មង់ជាឆរមេើយលាយេកខណ៍អកស ឬប្រតកចា ឹក ខដេរប្រើ
សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់រញ្ញានានាខដេេំខមនជាសកមមភាេ ឬា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ អាឆទទួេយកបាន ររើ
រទាោះរីជាជនជារ់រចាទេំម្ភនឱ្ាសសួ សំណួ ដេ់សមីរលគេរនាោះ នកងថា អងគជំនំជប្មោះអាឆសំអាងជាមូេ

ណាមួយរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័
២៥ (“រតើដំរូកហ្នឹងម្ភនកមពស់រនា
៉ៅ ម នខដ រលាកសកសី ? […] វាកមពស់ហ្ឹង
ន រ៉ៅនាមនប្រខហ្េជាមួយខម៉ៅប្តជាងហ្នឹង”)។ ា រោង
ខដេរៅរសសសេ់ រស់ រខៀវ សំផន េកតប្បាកដណាស់ឆងអេ
ុ រៅរេើា ាត់ផ្លាឆ់ភាេមៗរៅរេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យរមធាវី
ា ពា កាី រស់ោត់កនុងា សួ សំណួ ភី ភួន។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន)
ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រមធាវីា ពា កាីទំនងជាអាឆរញ្ច រ់សំណួ រស់ខួ េនរេើសកសី
ោ៉ៅងរេញឆកតរា ៅត្តមរេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យរនាោះ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ
E1/101.1 ទំេ័

៥៤ (“រលាកប្រធាន ខាំល
ុ កតថា រលាកប្រធានប្រខហ្េជាសរាយឆកតន
ា ឹងខាំរុ ហ្ើយ េីរប្ពាោះអ៊ា៊ីខាំុ

រ់--ឆរ់សួ ឆរ់

រហ្ើយរលាកប្រធាន”)។
668

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥១ រោងរៅរេើស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០ ដេ់

១៨២។
669

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៣៤០ ជាអាទិ៍។
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ដាឋនរេើសម្ភា រនាោះបាន ខតកនុងេកខខណឌមួយឆំនួនរ៉ៅរណា
ណ ោះ670។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ៀររារ់អំេីកត្តា
នានាខដេផាេ់ប្ររោជន៍កនុងា ទទួេយក នកងផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ នកងបានរញ្ញជក់ជាក់លាក់ថា ា
េំម្ភនឱ្ាសរដញរដាេ

ជាេករសសកនុងក ណីឆរមេើយរដាយោមនា រ ើស
ឱ មបង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ខដេប្តូវបានរ ៀរឆំរឡើងរដាយអងគភាេអនា ា ី

អាឆយកមករ ើជា
ឱ ា េកចា ណាអំេីភាេពាក់េ័នបា
ធ ន

រ៉ៅខនា

ទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងប្តូវបានាត់រនែយ671។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកឆរមេើយ
ជាលាយេកខណ៍អកស នកងប្រតកចា ឹកឆំនួន ១.១២៤ រស់សកសី នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេេំបានរង្ហាញ
ខេួនឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ672។

280>រៅកនុងា អនវតាវច្
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ីសស្តសា រស់ខួ ន
េ ឆំរពាោះា វាយតថ្មេឆងរប្ាយរេើភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងសេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះបាន ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះេំអាឆេកចាណា រេើឆរមេើយណាខដេរប្រើ

ប្បាស់ជាភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់េីសកមមភាេ នកងា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទបានរទ រដាយស អងគជំនំជប្មោះេំម្ភន
ឱ្ាសកនុងា រដញរដាេរេើភសាត្ត
ុ ង ខដេក ណីខរររនោះ “អងគជំនំជប្មោះេំអាឆយកមករ ើជា
ឱ សំអាងកនុងា
សរប្មឆដាក់េក ទធភាេណាមួយបានរឡើយ”673 រេើកខេងខតកនុងក ណីខដេសកសីទទួេម ណភាេ។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរង
ូ ក៏បានរញ្ញជក់ផងខដ ថា “រដាយស េំម្ភនឱ្ាសកនុងា សួ រដញរដាេរេើប្រភេ ឬសមី
ជនថ្នភសាត្ត
ុ ង នាំឱ្យទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ប្តូវបានាត់រនែយ”674។ ទាក់ទងរៅនឹងា រប្ជើសរ ីសសកសីមក
ផាេ់សកខីកមម អងគជំនំសលាដំរូងបានរេើករឡើងថា ខេួន“បានងេឹងខងេងរេើសកទធក រស់ភាលីទាង
ំ អស់កនុងា រសនើសំ
ឱ្យេកនកតយភសាត្ត
ុ ង

នកងតប្មូវា ចាំបាឆ់កនុងា ររើកសវនាា ជាសធា ណៈ

រនាៃរ់េីម្ភនា រសើរសួ ជា

670

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២២ ដេ់ ២៣។

671

រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៥, ២៧ នកង ២៩។ សូមរមើេ

ផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤ (“រដាយស ោមនឱ្ាសេកនកតយប្រភេរដើម ឬសមីរលគេម្ភចស់
ឆរមេើយ ភសាត្ត
ុ ងរនោះអាឆប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ោ៉ៅងតកឆតួឆ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
672

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆទីេី សាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) នកងឧរសមព័នធ ក សម្ភៃត់ (E299.1)។ សូម

រមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣២។
673

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។
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សម្ភៃត់ សកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា រដញរដាេសកសី នកងសកទធក រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗកនុងា ទទួេបាន
ា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ នកងឆ្រ់ ហ្័ស”675។ អងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា បានសារ់សកសីឆំនួន ៩២ នាក់
រ៉ៅរណា
ណ ោះ កនុងឆំរណាមសកសីស រខដេបានរសនើរឡើងឆំនួន ១.០៥៤ នាក់រនាោះ676 រ៉ៅខនាបានរញ្ញជក់ថា “រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី ម្ភនយនាា ដថ្ទរទៀតជារប្ឆើន ប្តូវបានផាេ់ដេ់ភាលីរដើមបីឱ្យម្ភនេទធភាេរេើករង្ហាញជាលាយ
េកខណ៍អកស នូវឆរមេើយជារ់ពាក់េ័នធ

នកងេ័ត៌ម្ភនដថ្ទរទៀតទាក់ទងរៅនឹងសកសីខដេេំប្តូវបានរាោះរៅ

រនាោះ”677។

281>នួន

ជា នកង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា កំណត់េី

រទដាឋនរដើមបីទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់

នកងា សំអាងជារនារនាៃរ់

រស់អងគជំនំជប្មោះរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះោ៉ៅងរប្ឆើនសនធឹកសនាធរ់រដាយេំបានប្រឹងខប្រងសមប្សរ

កនុងា វាយ

តថ្មេេីភាេរជឿទកឆកតបា
ា ន ឬតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងរឡើយ678។ ជាេករសស េួកោត់បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានេប្ងីករទដាឋនអនា ជាតកទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះ

រដាយបានរផ្លាតជា

សំខាន់ខតរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់េីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទរ៉ៅរណា
ណ ោះ

នកងេំ

បានរ ើា
ឱ េកចា ណារៅរេើកត្តាជារប្ឆើនដថ្ទរទៀត ខដេម្ភនដូឆជារញ្ញា ថារតើ ភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ជារ់ពាក់េ័នធ
រដាយផ្លៃេ់កនុង វច្វាទ វាងភាលី ខដ ឬោ៉ៅងណា រឡើយ679។ រខនែមរេើរនោះរទៀត េួកោត់បានអោះអាងថា អងគជន
ំ ំ
675

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១។

676

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១ ដេ់ ៥២។

677

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៥៤។
678

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៤ ដេ់ ១៦៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ នកង

១១៧។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថា
ខណឌ ៤៦៨។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆេំម្ភនសំអាង
រហ្តប្លរ់ប្ោន់ នកងយឺតរេេសាីេា
ី ទទួេយកឯកស

ួមទាំងឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ។ អំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញារនោះ បានកប្មកតប្តឹមខតរេេរវលាថ្នា រឆញរសឆកាីសរប្មឆ រហ្ើយេំបានពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវខផនកលតកយតារឡើ
យ។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៦។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ
រចាេរដាយស ខឱោះមូេដាឋនោំប្ទ។
679

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៤ ដេ់ ១៥៥, ១៥៧, ១៦០ ដេ់ ១៦២។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ២៩។

179
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ជប្មោះសលាដំរូង េបា
ំ នេកចា ណាអំេីឆារ់ជា

ម្ភន ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញខេួន នកងា សកសួ

រស់ភាលីម្ភខងរៅរេើសកសីដាក់រនៃក
ុ កនុងរេេជំនំជប្មោះរឡើយ

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានទទួេយកមករ ើជា
ឱ ភ

សាត្ត
ុ ងនូវឯកស ោ៉ៅងរប្ឆើនខដេេំធាេរ់ម្ភនេីមនមក នកងេំលួ ឱ្យរជឿទកឆកតបា
ា ន680។ េួកោត់បានអោះអាងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមាងរហ្ើយមាងរទៀត

បានផាេ់ា យេ់រឃើញជាលនេឹោះ

រដាយខផអករេើឆរមេើយខដេេំ

អាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន នកង/ឬ េំម្ភនា រញ្ញជក់ប្តឹមប្តូវ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា ប្រសកនររើម្ភន
ឆរមេើយទាំងរនាោះម្ភនទមៃន់ជាភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆកាី681។

282>សហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងសហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវនូវរទដាឋនកនុងា ទទួេយក
ជាលាយេកខណ៍អកស រៅរប្ៅតលាា
682

នកងវាយតថ្មេរេើឆរមេើយ

នកងប្រតកចា ឹក

នកងបានកំណត់អងគរហ្តនានាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរដាយខផអករេើរទដាឋនរនោះ

។

283>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ជនជារ់រចាទបានរេើករញ្ញាពាក់េ័នឆ
ធ ំនួនេី លឺ

ទី

មួយ រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតារទដាឋនលតកយតាជាា ប្តឹមប្តូវ កនុងា ទទួេយកភសាុ
ត្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា នកង ទីេី ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ម្ភនកំហ្សកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ខរររនោះ

រ ើជា
ឱ មូេដាឋនសំអាងកនុងា យេ់

រឃើញខផនកអងគរហ្តកនុងសេប្កមរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
៤.ល.៤.ក.រទដាឋនលតកយតាកនង
ុ ា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណអ
៍ កស ជំនស
ួ សកខក
ី មមផ្លៃេ់ម្ភត់

284> វច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា ជារោេា ណ៍ រាេ់ភសាត្តុ ងទាំងអស់ប្តូវខតទទួេយករៅកនុងកកឆច
ដំរណើ ា នីតក វច្ ីឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.

រេើកខេងខតភសាត្ត
ុ ងរនាោះ មកនជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាា រសនើសំជាន់ោន

មកនអាឆ កបានកនុង យៈរេេសមប្សរណាមួយ

មកនសមប្សរសប្ម្ភរ់រញ្ញជក់អងគរហ្តខដេជារោេរៅថ្ន

680

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៥ ដេ់ ១៥៩។

681

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣ ដេ់ ១៦៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ នកង

១១៧។
682

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨៦ ដេ់ ៩០។ ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ ៤៨ ដេ់

៦៥។

180
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ា រសនើសំេកនកតយភសាត្ត
ុ ង ឆារ់មកនអនញ្ញាត ឬម្ភនរឆតនាេនា កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី ឬោមនប្ររោជន៍។

285>រោេជំហ្ ជាឆមបង រស់ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា លឺថា ឆារ់កមពជា
ុ តប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញខេួន រស់
សកសីដាក់រនៃក
ុ ទាំងអស់រៅរេេសវនាា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ម្ភប្ត្ត ២៩៧
ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខឆងថា “សកសីដាក់រនៃក
ុ ខដេមកនទាន់បានសួ ឆរមេើយតទេ់ោនជាមួយជនជារ់
រចាទ ប្តូវខតរាោះរៅឱ្យឆូេ ួមកនុងសវនាា ”។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង
ខឆងោ៉ៅងឆាស់អំេី“ជនជារ់រចាទម្ភនសកទធកដាឆ់ខាត រសនើសំឱ្យរាោះរៅសកសីដាក់រនៃក
ុ ខដេជនជារ់រចាទមកន
ទាន់ម្ភនឱ្ាសតទេ់រៅដំណាក់ាេមនរេេជំនំជប្មោះ”683។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ររើ
រទាោះជាម្ភនរទរបញ្ាតករា នោះក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ ប្តូវសែកតរប្ាមេកខខណឌអនញ្ញាតមួយឆំនួន កនុងា ទទួេ
យក (នកងឆងរប្ាយសំអាងរេើ)ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស បាន នកងររើរទាោះរីជាសមីរលគេរនាោះ េំបាន
រង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ឬេំប្តូវបានសួ សំណួ រដាយភាលីា ពា កាីោ៉ៅងណាក៏រដា

យ។ ជាា េកត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរញ្ញា ទីមួយ វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង កនុង
សំរៅជាភាសអង់រលេសម្ភនពាកយថា សកទធកដាឆ់ខាត រស់ភាលីា ពា កាីកនុងា រសនើសំឱ្យរាោះរៅសកសី នកងទី
េី ម្ភប្ត្ត ៣១៨ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ បានផាេ់អំណាឆដេ់ប្រធានអងគជំនំជប្មោះកនុងា ជំនំជប្មោះ
រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ

រ ើា
ឱ “រដករស រឆញេីា េកភាការដញរដាេនូវអឱីខដេម្ភនរោេរំណងអូសរនាេយា

េកភាការដញរដាេរនោះរដាយឥតប្ររោជន៍ ោមន ួម វច្ភាលទានអឱីដេ់ា សំខដងឱ្យរឃើញា េកត”684។

286>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា សកទធកកនុងា សួ រដញរដាេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទ ដូឆ
ម្ភនខឆងកនុង វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នកងម្ភប្ត្ត ២៩៧ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
លឺជាា ឆេោះុ
រញ្ញចង
ំ អំេីសកទធកខដេម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ង) ថ្នកតកាសញ្ញាអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធេ
ក េ ដឋ នកងសកទធន
ក រោបាយ
កនុងា “សួ រដញរដាេ ឬសំឱ្យសួ រដញរដាេរេើសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹង[ជនជារ់រចាទ]”។ ប្សរដៀងោនរនោះ

ខដ ម្ភប្ត្ត ១៣(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. បានធានានូវសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា

683

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សំរៅជាភាសខខម បានរោងរៅរេើ“សកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា រាោះ

រៅសកសី” នកងជាភាសបារាំ ង “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 (ជនជារ់រចាទម្ភនសកទធកឱ្យរាោះរៅសកសីខដេខេួនេំទាន់ម្ភនឱ្ាសសួ
រដញរដាេរៅកនុងដំណាក់ាេកកឆចរសើរសួ )”។ សូមរមើេ វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(ភាសបារាំង)។
684

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ១៨។
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“សួ រដញរដាេ ឬសំឱ្យសួ រដញរដាេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់” ឆំខណកម្ភប្ត្ត ៣៥ ងមី(ង)ថ្នឆារ់ អ.
វ.ត.ក. ធានាសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា “េកនកតយរដញរដាេភសាត្ត
ុ ងខដេប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់”។ ររើរទាោះរី
ជារោេា ណ៍សីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំនំជប្មោះ ម្ភនស ៈសំខាន់ជាស វ័នក
ា ីា ក៏សកទធកខាងរេើរនោះេំម្ភនភាេ
ដាឆ់ខាតរឡើយ685 រហ្ើយអាឆម្ភនា ងេឹងខងេងជាមួយនឹងសកទធក នកងផេប្ររោជន៍សំខាន់ៗដថ្ទរទៀត រៅកនុងរ
ច្រទថ្នា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌមួយ។ ជាា េកត សកទធកខដេជនជារ់រចាទទទួេបានោ៉ៅងទូេំទូលាយ
កនុងា សួ រដញរដាេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ខរររនោះ

អាឆនឹងម្ភនហានកភ័យរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់េទធ

ភាេ រស់តលាា កនុងា ផាេ់យតាក ម៌រៅកនុងរ ឿងកាីខដេម្ភនទំហ្ំ ំ

នកងម្ភនភាេសមល
ុ សមញដូឆរ ឿងកាី

រឆចរ
ុ បននរនោះ ខដេតលាា ប្តូវរប្ជើសរ ីស លឺា រាោះរៅកនុងឆំរណាមសកសីដ៏រប្ឆើនសនធឹកសនាធរ់មកផាេ់សកខី
កមមឆំរពាោះមខតលាា

ខដេនាំឱ្យម្ភនា េំបាកកនុងា រ ៀរឆំសវនាា

នកងឆំណាយរេេោ៉ៅងយូ ហ្ួស

កំណត់ ឬប្តូវេោះរង់ា សំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេអាឆសំខាន់កនុងា រំភឺជា
េ រ ច្រទ នកងភាេ ំរ ងថ្នរ ឿងកាី
រ៉ៅខនាប្រខហ្េជាេំសីជរប្

ដេ់រញ្ញាសនូេថ្នរ ឿងកាីរនាោះ។

287>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នកង
ម្ភប្ត្ត ២៩៧ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ប្តូវបានរកប្សយោ៉ៅងឆាស់ថា “បានផាេ់សកទធករដាយម្ភនា
កប្មកត” រខនែមរេើរនោះ រទរបញ្ញាតាកទាង
ំ រនោះបានអនញ្ញាតឱ្យម្ភនា ឹតតបកតនូវសកទធកកនុងរោេរំណងជាេករសស
រដើមបីប្ររោជន៍េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធាន
ថ្ផៃកនុង នកោយេីសកទធក“ដាឆ់ខាត” រោងត្តមសំរៅជាភាសអង់រលេសរឃើញថា មកនម្ភនពាកយដូរឆនោះរឡើយរៅ
កនុងសំរៅជាភាសខខម នកងបារាំង។ ទាក់ទងរៅនឹង វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដាយរោងត្តមសំរៅ

685

សូមរមើេ មតករោរេ់ទូរៅ រស់លណៈកម្ភម កា សាីេីសកទធកមនសស (HRC) រេខ ៣២ កថាខណឌ ៣៩៖ (“សកទធកប្សរត្តមវច្ធាន

១៤(៣-ង) ថ្នកតកាសញ្ញាសាីេីសកទធកេេ ដឋ នកងនរោបាយ] រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានផាេ់សកទធករដាយឥតកំណត់កនុងា ទទួេបាននូវ
រាោះរៅសកសីណាមួយខដេប្តូវបានរសនើសំរដាយជនជារ់រចាទ ឬរមធាវី រស់ខួ េនរឡើយ រ៉ៅខនាផេ
ា ់ប្តឹមខតសកទធកសំឱ្យតលាា ទទួេ
យកសកសីខដេជារ់ពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់ា ពា ខេួន នកងផាេ់ឱ្ាសសមប្សរកនុងា សួ សំណួ

នកងជំទាស់សកសីខដេប្រឆ្ំ ងនឹងខេួន

រៅរេេណាមួយរៅកនុងដំណាក់ាេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី S.N.ទេ់នឹងប្ររទស

សឱីស (ECtHR) កថាខណឌ ៤៤ (“ម្ភប្ត្ត ៦ [ថ្នអនសញ្ញាអឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស] េំបានផាេ់សកទធករដាយោមនប្េំខដនដេ់ជនជារ់រចាទ
កនុងា ធានាបាននូវា ឆូេខេួន រស់សកសីឆំរពាោះមខតលាា រឡើយ។ ជា មមត្ត អាប្ស័យរេើតលាា កនុងា សរប្មឆថារតើ ជាា
ចាំបាឆ់ ឬជាា សមប្សរកនុងា សារ់សកសីរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា”)។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ រ ឿងកាី Trofimov ទេ់នឹង ប្ររទស សសុី
(ECtHR) កថាខណឌ ៣៣។ រ ឿងកាី Fនកង M ទេ់នឹង ប្ររទសហាឱំងឡង់ (ECtHR) កថាខណឌ ៥៦។
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ជាភាសខខម នកងបារាំងរឃើញថា ម្ភនខេឹមស សមប្សរជាងសប្ម្ភរ់រ ច្រទ រស់តលាា ដូឆ អ.វ.ត.ក. រនោះ
ដូរឆនោះរហ្ើយរទើរសំរៅទាំងេី រនោះ ទទួេបានអាទកភាេជាងសំរៅជាភាសអង់រលេស។ ជាេទធផេ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សរទកនុងា យេ់រឃើញថា សកទធក
កនុងា សួ រដញរដាេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទប្តូវបានកប្មកត686។

288>រញ្ញារចាទរនាៃរ់លឺ

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងា កំណត់េកខ

ណៈវច្នកឆ័យ
ិ សប្ម្ភរ់ា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ម្ភត់ រដាយខផអករេើា
អនវតាអនា ជាតក។ ម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមី(១) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. នកងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.
ខឆងថា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខតប្សរជាមួយនឹងឆារ់កមពជា
ុ រ៉ៅខនាកនុងក ណីខដេឆារ់កមពជា
ុ េំ
អាឆរដាោះប្សយបានឆំរពាោះរញ្ញាេករសសណាមួយ ឬម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ “រលអាឆខសឱង កា ខណនាំកនុង
រទដាឋននីតក វច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក”។ ជាា េកត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានអន
វតាដូឆម្ភនខឆងខាងរេើ
លាយេកខណ៍អកស

រដាយបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេអាឆទទួេយកបាននូវឆរមេើយជា

(E96/7)687

នកងរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន

(E299)688 រ៉ៅខនាខរ ជា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើេ
ឱ ំបានប្តឹមប្តូវ
រៅវច្ញ។

289>ជាា កត់សម្ភគេ់ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា ទទួេយក
ឆរមេើយមករប្រើប្បាស់ជាភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់េីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ោត់

លឺជាា ំរលាភរំពានរេើ វច្ធានខដេបាន

ររងកើតរឡើងរៅកប្មកតអនា ជាតក689។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់
ា យេ់រឃើញោ៉ៅងឆាស់ថា ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ខដេរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់េីសកមមភាេ ឬ
ា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ េំអាឆទទួេយកបានរឡើយ690។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំ
ផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយ“ភាជរ់អំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ”រៅនឹង

686

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ១៧ ដេ់ ១៩។

687

សូមរមើេ កថាខណឌ ២៤ ជាអាទិ៍ រនាោះ។

688

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ១៧ ជាអាទិ៍។

689

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩។

690

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២២។
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រោេនរោបាយថ្នា រ ៀរា រដាយរងខំ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ឆំណឆថ្នសេ
ប្កមខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើករឡើងអំេីសកមមភាេ ឬា ប្រប្េឹតា
រស់ោត់រឡើយ រហ្ើយភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះបានរោងរនាោះ េំបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរទ691។
ផៃយ
ុ េីា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន រឃើញថា េំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់ខសាងឱ្យរឃើញថា សំអាងរហ្ត“ម្ភន
ទំនាក់ទំនងរដាយផ្លៃេ់រៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេពាក់េ័នធ ជាេករសស រៅនឹងអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជន
ជារ់រចាទរឡើយ”692។ រោងត្តមរហ្តផេដូឆោនរនោះ ា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សដខដេៗ

កនុងា ផាេ់សំអាងរហ្តនានាពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីេី លឺជាា េំប្តឹមប្តូវរឡើយ រដាយរហ្តថា សំអាងរហ្តខដេ ងា រចាទប្រាន់រនាោះ េំម្ភន
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង“អំរេើប្រប្េឹត”ា រស់ោត់រឡើយ693។

290>នួន ជា បានអោះអាងរដាយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើវច្ធាន ៩២ សៃួន(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្
ភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា
េកខណ៍អកស ជារប្ឆើន

ICTY ថា
ម្ភនដូឆជា

ី នកង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវឯកស លាយ
ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណាឹង រស់ជន ង

រប្ោោះ ខដេេំបាន“រំរេញរៅត្តមេកខខណឌតប្មូវអរបរ ម្ភសប្ម្ភរ់ា ទទួេយករៅកនុងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មម

មកនអឆកថ្ស្តនាយ៍” ខដេតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះេំធាេរ់ទទួេយកោ៉ៅងរប្ឆើនដូរឆនោះរទ694។ រទរបញ្ាតករា នោះតប្មូវថា
សមីរលគេម្ភចស់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេប្តូវបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង ប្តូវរ ើា
ឱ ប្រាសទាក់ទង
រៅនឹងភាេប្បាកដប្រជានូវខេឹមស ឆរមេើយរនោះ រៅឆំរពាោះមខរលគេខដេម្ភនសមតែកកឆចណាម្ភនក់។ វច្ធាន ៩២

សៃួន(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICTR ម្ភនខឆងអំេី វច្ធានសប្ម្ភរ់កកឆចដំរណើ ា នីតក
វច្ រី ៅឆំរពាោះមខតលាា ICTR ដូឆោននឹងរទរបញ្ាតកខា
ា ងរេើ ឆំខណកវច្ធាន ៦៨ (២-ខ-២ នកង ៣) ថ្នវច្ធាន
សាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា ICC ម្ភនខឆងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ វច្ធានសាីេី

691

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៨ នកង រជើងទំេ័ ៣៧២។

692

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩។ សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Galić

(ICTY) កថាខណឌ ៩។
693

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៥៨៨ នកងរជើងទំេ័ ១៧៦៧, ១៧៦៨ នកង ១៧៦៩។
694

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៨ នកង រជើងទំេ័ ៤០០។
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នីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា SCSL ប្េមទាំង វច្ធាន រស់តលាា STL េំបានតប្មូវថា សមីជនម្ភចស់
ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស អាឆប្រាសខរររនោះរឡើយ695។

ដូរឆនោះ

ា អនវតាជាអនា ជាតកពាក់េ័នរធ ៅនឹង

រញ្ញារនោះ េំម្ភនេកខណៈប្សរោនទាំងប្សុងរនាោះរឡើយ រហ្ើយេំអាឆចាត់ទកថា ា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានសរប្មឆយកេកខខណឌតប្មូវដូឆម្ភនខឆងកនុង វច្ធាន ៩២ សៃួន(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង
រស់តលាា ICTY មករប្រើប្បាស់ថា ម្ភនកំហ្សរនាោះរទ។

291>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះរនោះបាន
យកេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ
អកស

សប្ម្ភរ់ា ទទួេយកឆរមេើយរប្ៅតលាា មករប្រើប្បាស់រេើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍

ខដេបានប្រមូេរដាយេំម្ភនរោេរំណងជាក់លាក់សប្ម្ភរ់តវា៉កាី រដាយរោងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅ

រេើា រ ៀររារ់ រស់រលគេនានា ខដេប្រមូេបានរដាយ Henri Locard, François Ponchaud នកង Stephen
Heder។ នួន ជា បានអោះអាងថា រោងត្តមា អនវតា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ រទដាឋនសប្ម្ភរ់
ា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មលួ ខតប្តូវបានយកមកអនវតា696។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា េំបានផាេ់
មូេដាឋនោំប្ទថា ា អនវតាត្តមរទដាឋនរនាោះ នឹងនាំឱ្យភសាត្ត
ុ ងប្តូវបានរដករស រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំ
ណោះអំណាងរនោះ ប្តូវបានរដករស រចាេ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា េកខខណឌតប្មូវ
កនុងា ទទួេយកឆរមេើយ រស់សកសីជំនួសសកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់រង្ហាញថា ម្ភនេកខណៈ“ ឹតតបកត”ជាងេកខខណឌ
តប្មូវរផសងរទៀតឆំរពាោះា ទទួេយកសម្ភា

ខដេបានប្រមូេរដាយេំម្ភនរោេរំណងជាក់លាក់សប្ម្ភរ់កកឆច

ដំរណើ ា នីតក វច្ ី697។

292>នួន ជា បានរោងរៅរេើរោេា ណ៍មួយឆំនួនខដេខឆងអំេីា ទទួេយកនូវឆរមេើយជាលាយេកខណ៍
អកស រៅកនុងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ (ដូឆជា ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ប្តូវខតសីសង្ហឱក់ោនជា
មួយភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់) ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា អងគជំនំជប្មោះេំបានរអើរេើរឡើយ698។ រទាោះជាោ៉ៅង

695

សូមរមើេ វច្ធាន ៩២សៃួន ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាា SCSL នកង វច្ធាន ១៥៥ ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាុ

ត្តង រស់តលាា STL ។
696

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៨ នកង រជើងទំេ័ ៤០២។ សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់

រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ២៨។
697

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ៣១។

698

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦១ ដេ់ ១៦២។

185
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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ណាកាី ផៃយ
ុ រៅនឹងអឱីខដេោត់បានអោះអាង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើា
ឱ កត់សម្ភគេ់ោ៉ៅងឆាស់លាស់
រេើា េកចា ណាទាំងរនោះ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេអាឆទទួេយកបានថ្នឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស
នកងបានរញ្ញជក់ថា អងគជំនំជប្មោះនឹងយកមកអនវតា រៅរេេរ ើា
ឱ សរប្មឆរេើា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយ
េកខណ៍អកស

699

។ រ៉ៅខនា នួន ជា េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆំរពាោះា អោះអាងោ៉ៅងទូេំទូលាយ រស់ោត់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើា
ឱ េកចា ណាទាំងរនោះរឡើយ700។

293>រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា ឆរមេើយណាមួយខដេ“រេើករឡើងេីធាតផសំសំខាន់ថ្នរ ឿងកាី
ឬជារ់ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញាឆំរពាោះមខ វាងភាលី រ៉ៅខនាេំខមនរញ្ញាពាក់េ័នត
ធ ូឆត្តឆ ឬរនាៃរ់រនសំរនាោះរទ”ប្តូវខតដាក់ឱ្យ
រ ើា
ឱ រដញរដាេ701។ រដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់តលាា
ICTY នកង ICTR ខដេបានរញ្ញជក់ថា កនុងាេៈរទសៈខរររនោះ ប្រសកនររើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស
ខដេរ ើរឱ ដាយសកសី អាឆប្តូវបានទទួេយក សកសីរនាោះក៏អាឆប្តូវបានរាោះរៅ រដើមបីសួ រដញរដាេរដាយភា
លីជំទាស់702។ ដូរឆនោះ រញ្ញាេំខមនសែកតរៅរេើ ថារតើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស អាឆប្តូវបានទទួេយក ខដ
ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាសកត
ែ រៅរេើ ថារតើ វច្ធានា រខនែមអឱីខេោះ ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីធានាសកទធក រស់ជន
ជារ់រចាទរនាោះ។ រញ្ញារនោះ ប្តូវបានរញ្ញជក់ត្តម យៈយតាកសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅ
រេើរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299)
សស្តសារនោះ

រហ្ើយរដាយខផអករេើយតាក

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេរេើករឡើងថា

ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ទាក់ទងរៅនឹង“រញ្ញាសំខាន់”

េំអាឆទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះ703។

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះ រេើភសាត្ត
ុ ងខដេេំប្តូវបានេកនកតយរដាយ
ភាលីា ពា កាីរៅកនុងខផនកខាងរប្ាមកនុងសេដីារនោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញ

699

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ា
ី ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៤។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា

ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេកបាន (E299) កថាខណឌ ១៨ ជាអាទិ៍។
700

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។

701

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦២។

702

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើទីរី រស់ភាលីា ពា កាីសំឱ្យទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

នកងឯកស ភាជរ់ជាមួយរ ឿងកាី

Nzabonimana (ICTR) កថាខណឌ ១៨។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY)
កថាខណឌ ១៣។
703

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆទីេី សាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ១៩ នកងរជើងទំេ័ ៧១។

186
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ថា នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សកនុងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស រនោះរឡើយ។

294>ស ររសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ រៅរេេខដេសរប្មឆថា ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួស
សកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់ អាឆទទួេយកបាន រ៉ៅខនាប្តូវសែកតរៅរប្ាមេកខខណឌមួយឆំនួន។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ស
ណា រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ល.៤.ខ.ទមៃនថ្់ នភសាត្ត
ុ ង ខដេបានផាេរ់ ៅរេើឆរមេយ
ើ ជាលាយេកខណអ
៍ កស ជំនស
ួ សកខក
ី មមផ្លៃេ់ម្ភត់

295>រញ្ញាទីេី ខដេប្តូវរដាោះប្សយលឺ

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់រេករៅរេើភសាត្ត
ុ ង

ជាលាយេកខណ៍អកស ខដ ឬោ៉ៅងណា។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“ខកខានមាងរហ្ើយ
មាងរទៀត”កនុងា វាយតថ្មេឱ្យបានប្តឹមប្តូវរេើភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន
លាយេកខណ៍អកស

704

នកងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងឆំរពាោះឆរមេើយជា

។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រ៉ៅខនារេើករឡើងេំបានេមអកត705។

អំណោះអំណាងសំខាន់ រស់េួកោត់ លឺថា (i) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ ខតបានផាេ់សំអាងរហ្តជាលាយ
េកខណ៍អកស
(ii)

កនុងា សរប្មឆ រស់ខួ ន
េ អំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងរៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស នីមួយៗ706

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកខតរៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រ៉ៅរណា
ណ ោះកនុងា រង្ហាញនូវអងគ

រហ្តលនេឹោះខដេរចាទជារញ្ញា707 នកង (iii) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណាេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន
រេើប្រភេថ្នឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

708

។

296>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសីខដេេំ

បានរង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងេំប្តូវបានសួ រដញរដាេរដាយអងគជំនំជប្មោះ នកងភា
លីរនាោះ ជាទូរៅប្តូវខតផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារជាងភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមមខដេសកសីបានផាេ់រៅឆំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះ។ រេើកខេងខតកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយខដេរ ើរឱ ឡើងរដាយា ច្ោេ័យសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត
704

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៩។

705

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩, ១១៧ នកង ៤៦៨។

706

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។

707

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ ១១៧ នកង

៤៦៨។
708

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៤ ដេ់ ១៦៥។

187
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ជារោេា ណ៍ តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារប្តូវផាេ់ឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងខដេេំប្តូវបានប្រមូេជាក់លាក់សប្ម្ភរ់រោេ
រំណងថ្នា ជំនំជប្មោះរេើរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ

ដូឆជាកនុងក ណីថ្នា រ ៀររារ់ខដេប្រមូេរដាយ

Henri

LOCARD François PONCHAUD នកង Stephen HEDER។ ទីមួយ រនោះលឺរដាយស អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងអាឆនឹងេំម្ភនឱ្ាសកនុងា វាយតថ្មេរេើអតាឆ ច្ត រស់រលគេ កនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម នកងសួ រដញ
រដាេរំភឺរេ េើរញ្ញានានារឡើយ។ ទីេី

រោងត្តមយតាកសស្តសាខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន រស់តលាា អឺ ៉រសាីេី

សកទធកមនសស ា ដាក់េក ទធភាេេំអាឆខផអកខតមួយមខ ឬរដាយេំបានេកចា ណាខវងឆ្ៃយរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់
សកសីណាម្ភនក់ខដេភាលីា ពា កាីេំម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេរឡើយ រេើកខេងខតជនជារ់រចាទប្តូវបានផាេ់
ឱ្ាសប្លរ់ប្ោន់កនុងា ជំទាស់ភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំនឹងខេួន709។ ទីរី ភាេលួ រជឿទកឆកតបា
ា ន ភាេឆាស់លាស់ នកង
ប្តឹមប្តូវថ្នឆរមេើយរប្ៅតលាា ខដេ ប្រមូេបានេីខាងរប្ៅប្ករខ័ណឌថ្ននីតក វច្ ី រស់តលាា

ទទួេ ងផេ

រ៉ៅោះពាេ់រដាយស កងឱោះទប្មង់ខររទ នកងា ធានាបាន រហ្ើយសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
ឆេោះុ រញ្ញចង
ំ នូវកាីបា មាអំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា

រដាយបានរញ្ញជក់ថា “អងគជំនំជប្មោះក៏

បានេកចា ណាផងខដ រេើា កំណត់អតាសញ្ញាណ ា សួ រដញរដាេ ភាេេរមអៀង ប្រភេ នកងកត្តាជំ ញ ឬក
ងឱោះថ្នកត្តាទាំងរនោះ រស់សមីរលគេ នកងប្រភេថ្នភសាត្ត
ុ ង។ រដាយស ោមនឱ្ាសកនុងា សួ រដញរដាេអំេី
ប្រភេ ឬសមីរលគេថ្នភសាត្ត
ុ ង ភសាត្ត
ុ ងរនោះប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ប្សេ”710។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
យកឆកតទ
ា កដាក់រៅរេើ“រញ្ញា ថារតើភាលីម្ភនឱ្ាសជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ង”711 នកងបានសារ់ស ណាេមអត
ក
កនុងអំឡុងរេេសវនាា សាីេីភាេអាឆទទួេយកបានរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង

នកងទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើភសាុ

ត្តង712ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយកឆកតទ
ា កដាក់ផងខដ អំេីរញ្ញាខដេភាលីា ពា កាី
េំម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេសមីជនម្ភចស់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

709

នកងថា រញ្ញារនោះនាំឱ្យម្ភនឥទធកេេ

សូមរមើេ ឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី Al-Khawaja ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) កថាខណឌ ១២៧,

១៤៧។ សេដីារ ឿងកាី Kazakov ទេ់នឹងប្ររទស សសុី (ECtHR) កថាខណឌ ២៩។

សូមរមើេផងខដ

សេដីារ ឿងកាី

Popović (ICTY) កថាខណឌ ៩៦ (“ា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេេំអាឆសំអាងខតមួយមខលត់ ឬរដាយខឱោះា េកចា ណាខវងឆ្ៃយរេើភសាុ
ត្តង រស់សកសីខដេជនជារ់រចាទោមនឱ្ាសនឹងសួ សំណួ

ឬេំបានសួ កនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរសរ
ើ សួ

ឬរៅរេេជំនំជប្មោះ។

រោេា ណ៍រនោះអនវតាឆំរពាោះ“អងគរហ្តណាខដេសំខាន់េំអាឆខឱោះបានសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក ទធ ភាេ”(រជើងទំេ័ េររចាេ))។
710

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

711

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

712

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦។
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រេើទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនាោះ713។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់
ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ ន
េ រដើមបីទទួេយកឆរមេើយប្ររភទរនោះមួយឆំនួន

រនាៃរ់េីបានសារ់ា ស ណា រស់ភាលីរេើ

ឯកស នីមួយៗ714 រហ្ើយបានេនយេ់េីេកខណៈេករសសថ្នប្ររភទឯកស នីមួយៗ715។ ឧទាហ្ ណ៍ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះបាន ករឃើញថា ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ររើរទាោះជាអាឆទទួេយកបានក៏រដាយ ក៏េំ
អាឆទទួេបានសឆចធា ណ៍ថ្នភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន

នកងកនុងក ណីខដេាេៈរទសៈេំម្ភនភាេឆាស់លាស់

កនុងា រំរេញពាកយសំទាង
ំ រនោះ ដូរឆនោះពាកយសំទាង
ំ រនោះ ប្រខហ្េជា“ទទួេបានតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទាររ៉ៅរណា
ណ ោះ
ប្រសកនររើម្ភន”716។

297>កនុងា ោំប្ទអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះេំបានអនវតារទដាឋនទាំងរនាោះ នួន ជា បានរេើករឡើង
ថា អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់“ា រោងជាក់លាក់សូមបីខតមាង […] រៅរេើរញ្ញាថ្នា េំបានសួ រដញរដាេ ឬ
ភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឬពាកយរណាឹង
ណាមួយរឡើយ”717។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រញ្ញារនោះេំខមនជាកំហ្សទូរៅរៅកនង
ុ
វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរទ

713

ររើរ ៀររៅនឹងកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តជាក់

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន

(E299) កថាខណឌ ១៩។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៥។
714

សវនាា រេើកទីរីសីេ
ា ីឯកស ៖ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/46.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣

ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/47.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/49.1។ រសឆកាីសរប្មឆ
រេើា ជំទាស់រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើសំដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងឧរសមព័នធ ក១ ដេ់ ក៥ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
នកងរៅនឹងឯកស ខដេបានដកប្សង់រៅកនុងកថាខណឌថ្នរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២១ នកង
៣០។ រសឆកាីសរប្មឆរេើា ជំទាស់រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើសំដាក់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងឧរសមព័នធ ក៦ ដេ់ ក១១
រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា នកង រដាយភាលីដថ្ទរទៀត ឯកស រេខ (E185/1.3) ថ្ងៃទី ០៣ ខខ
រសឆកាីសរប្មឆរេើកទីរីរេើា ជំទាស់រៅនឹងឯកស

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ កថាខណឌ ១៣, ១៩។

ខដេបានរសនើសំឱ្យទទួេយករៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

(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

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ទទួេឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៩។

717

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។

189
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

លាក់រនាោះ។ ទីមួយ រដាយស េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវរៅកនុងប្ករខ័ណឌឆារ់ អ.វ.ត.ក. ថា ប្តូវផាេ់សំអាង
រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស កនុងា វាយតថ្មេរេើឆរមេើយនីមួយៗ718
កនុងា ជំនំជប្មោះរដាយឆ្រ់ ហ្័សរឡើយ។
សលាដំរូង

រខនែមរេើរនោះរទៀត

រហ្ើយា រ ើខឱ រររនោះេបា
ំ នជាប្ររោជន៍
ម្ភនឧទាហ្ ណ៍ជារប្ឆើនខដេអងគជំនំជប្មោះ

បានផាេ់ា រោងោ៉ៅងជាក់លាក់រៅរេើភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នឆរមេើយជាលាយេកខណ៍

អកស នីមួយៗ719។

298>ទីេី

រញ្ញាខដេសមល
ុ សមញជាងរនោះរទៀតរនាោះ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឆរមេើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស រប្ៅតលាា ប្ជុេហ្ួសរហ្តរេក ខដ
ឆរមេើយរប្ៅតលាា រស់សកសីខតមួយ

ឬោ៉ៅងណា។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា

េំអាឆយកមករ ើជា
ឱ មូេដាឋនកនុងា រង្ហាញអងគរហ្តលនេឹោះខដេជា

រញ្ញា វច្វាទ វាងភាលីបានរឡើយ នកងបានរោងរៅរេើឆំណឆមួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងខដេអងគជំនំជប្មោះបានរ ើដ
ឱ ូរចានោះ720។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងេកចា ណារៅកនុងខផនកសមប្សរ
ថ្នសេដីារនោះ ប្រសកនររើឆរមេើយរប្ៅតលាា ប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខពស់រេករនាោះ នកងជាេករសសរេើ
រញ្ញា ថារតើា ដាក់េក ទធភាេបានខផអករៅរេើឆរមេើយរប្ៅតលាា ខតមួយមខលត់ ឬរដាយេំបានេកចា ណាខវង
ឆ្ៃយរៅរេើឆរមេើយ រស់រលគេខដេភាលីា ពា កាីេំប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសសួ រដញរដាេ។

299>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងវច្
ទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

718

ស
ី ស្តសា

ឆំរពាោះា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមកនុង

អ.វ.ត.ក. េំបានអនម័តរទដាឋនថ្នា ទទួេយកឆរមេើយរប្ៅតលាា ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុង វច្ធាន ៦៨ ថ្នវច្ធានសាីេីនីតក វច្ ី នកងភសាុ

ត្តង រស់តលាា

ICC។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា សរប្មឆរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេអាឆទទួេយកបានថ្នភសាត្ត
ុ ង រ ឿងកាី

Bemba កថាខណឌ ៨១ ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICC បាន ករឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា
ICC

ម្ភនកំហ្សរដាយបានសរប្មឆ“ទទួេយកឆរមេើយខដេបានកត់ប្ត្តេីមនរដាយោមនា េកចា ណារេើឆំណឆនីមួយៗរដាយប្រុង

ប្រយ័តន”រនាោះ េំអាឆអនវតាបានឆំរពាោះរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននរឡើយ។
719

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេា

េៈរទសៈខដេកនុងរនាោះ កំណត់រហ្តថ្នា សារ់ឆរមេើយ វាង នួន ជា នកង ខខម ងន ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង នកងបាន ករឃើញថា ប្រតកចា ឹក
ជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នា សារ់ឆរមេើយម្ភនមូេដាឋនលួ ឱ្យរជឿទកឆកតបា
ា នសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញអំេីអងគរហ្ត )។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ ៣៩៧ (អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកចា ណារឃើញថា កំណត់ប្ត្តថ្នា សម្ភាសន៍ខដេបានរ ើរឱ ឡើង
រដាយ Stephen HEDER េំលរបីប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងសំខាន់រឡើយ)។
720

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣ នកង ១៦៥។
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តលាា ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រាេ់ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខទាង
ំ រនោះប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ល.៥.ា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម

300>រដាយរហ្តថា

េំម្ភនា រោងជាក់លាក់រៅរេើពាកយខដេថា “ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម” អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរេើករឡើងថា “រដាយេំម្ភនឱ្ាសេកនកតយរេើប្រភេរដើម ឬសមីរលគេថ្នភសាត្ត
ុ ង ភសាត្ត
ុ ង
រនាោះអាឆនឹងប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ប្សេ”721។ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានជំទាស់រៅនឹងា រញ្ញជក់
ឆាស់លាស់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរទដាឋន

ខដេអាឆអនវតាបានឆំរពាោះា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង

ឆចាមអារា៉ មរនាោះរទ722 រ៉ៅខនា េួកោត់ខរ ជារចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានអនវតារទដាឋន
កនុងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរៅវច្ញ723។ ជាេករសស នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជា
រប្ឆើនរេើករប្ឆើនស បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មខដេម្ភនេកខណៈអនាមកក នកង/ឬេំម្ភនអឱីោប្ំ ទរខនែម
កនុងា ផាេា
់ យេ់រឃើញអំេីអងគរហ្តសំខាន់ៗខដេប្តូវបានរង្ហាញរៅកនុង វច្វាទរនាោះ724។

ោត់ជំទាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជារ ឿយៗរ ើេ
ឱ ំបានប្តឹមប្តូវកនុងា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈ ឬកនុងា េកចា ណារេើភសាុ
ត្តងឆចាមអារា៉ ម725។ ោត់បានរេើករឡើងថា “ា រំពានោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើភសាត្ត
ុ ង ប្តូវបានរង្ហាញឆាស់
រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបាន

សម្ភេរ់រៅឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេបានខផអកខតរៅរេើា សនៃនា រស់ Philip SHORT ជាមួយនឹងអនកភូមក
រ៉ៅរណា
ណ ោះ” ខដេា យេ់រឃើញរនោះ “រនាៃរ់មក បានាេយជាមូេដាឋនដ៏សំខាន់កនុងា រ ើរឱ សឆកាីសនកដា
ន ឋ ន រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា កំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រកើតម្ភនចារ់ត្តង
ំ េីមនឆ្នំ ១៩៧៥ ហ្ូតមក”726។

301>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ

ើា
ឱ វាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើភសាុ

ត្តងឆចាមអារា៉ ម នកងថា ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អំេីកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានរ ើឱ្
ឱ យ
721

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

722

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៦ ដេ់ ១៨៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១៦។

723

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧០ ដេ់ ១៧១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១៦។

724

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧០។

725

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧១។

726

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧០។

191
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំ នកងោមនអងគរសឆកាីរឡើយ727។ ទាក់ទងរៅនឹងស ណា រស់ រខៀវ សំផន សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានជំទាស់ថា

រខៀវ

សំផន

េំបានរោងជាក់លាក់ណាមួយរដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ រឡើយ

ដូរឆនោះា អោះអាងខដេោមនមូេដាឋនោំប្ទ លរបីរដករស រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់រ ើា
ឱ េកចា ណារនារទៀតរឡើយ728
។

302>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ា ឆងអេ
ុ រង្ហាញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី

រទដាឋនខដេអាឆអនវតាបានឆំរពាោះា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម េំរចាទជារញ្ញារឡើយ រហ្ើយ នួន
ជា ក៏បានទទួេសគេ់ផងខដ ថា ម្ភនភាេប្សរោនរៅនឹងយតាកសស្តសាអនា ជាតក729។ ជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេ រស់តលាា ICTR បានរង្ហាញថា “តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង នកងទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅឱ្យភសាត្ត
ុ ង
[ឆចាមអារា៉ ម] ជា មមត្តអាឆប្សេជាងភសាត្ត
ុ ងខដេសកសីបានផាេ់រប្ាមា រ ើស
ឱ មបង នកងសកសីខដេ
ប្តូវបានសួ រដញរដាេរដាយភាលី”730 នកងថា អាប្ស័យរៅត្តម“ាេៈរទសៈរផសងៗខដេរកើតម្ភនជំ វច្ញភសាុ
ត្តងឆចាមអារា៉ មរនាោះ”731។ រនោះជាយតាកសស្តសាខដេប្តូវបានទទួេសគេ់រដាយតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកមន
ក

អឆកថ្ស្តនាយ៍ខដេថា ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មអាឆទទួេយកបាន េោះប្ត្តខតម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង732 នកងថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងមួយអាឆសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មខដេេំម្ភនា រញ្ញជក់រខនែម កនុងា រង្ហាញេី
អតែកភាេថ្នធាតផសំរទឧប្កកដរឋ ឡើយ ររើរទាោះរីជាា ប្រុងប្រយ័តន លឺជាេកខខណឌតប្មូវរៅកនុងាេៈរទសៈខររ
រនោះក៏រដាយ733។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា អនវតាត្តមរោេា ណ៍រនោះបាននាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន

727

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៩១ ដេ់ ៩៣។

728

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៧។

729

ស ណារណាឹងសទកខ 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 រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាីេភ
ី សាត្ត
ុ ងរ ឿ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។

192
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

តលាា ICTR យេ់រឃើញថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអាឆផាេ់រសឆកាីសននកដាឋនខផនក
អងគរហ្តរដាយខផអកខតមួយមខលត់រៅរេើពាកយឆចាមអារា៉ មេំឆាស់លាស់

នកងេំប្តូវបានរផៃៀងផ្លៃត់ប្តឹមប្តូវ

កនុងក ណីខដេេំម្ភនា ផាេ់ភាេជាក់លាក់ណាមួយរង្ហាញអំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នា រ ៀររារ់ ខដេ
សកសីនកោយសំរៅរៅរេើរនាោះរឡើយ734។

ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមួយម្ភនឆនាៃនសកទធក

ោ៉ៅងទូេំទូលាយកនុងា េកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន នកងរជឿជាក់រេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មសប្ម្ភរ់រ ើជា
ឱ មូេ
ដាឋន ឬជាា ោំប្ទកនុងា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ735 រហ្ើយភាលីម្ភចស់រណាឹងសទកខប្តូវម្ភនាតេឱកកឆចកនុងា
រង្ហាញឱ្យរឃើញថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយខដេអាឆយកភសាត្ត
ុ ងខរររនោះ មករ ើស
ឱ ំអាង
រហ្តជាក់លាក់រនាោះរឡើយ736។

303>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ

ររើរទាោះរីជា នួន ជា បានរោងរៅរេើឧទាហ្ ណ៍

មួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម
ដំរូងក៏រដាយ737 ក៏ោត់បានប្តឹមខតអោះអាងថា

រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយេំបានទទួេសគេ់

ឱ្យបានឆាស់លាស់េីប្ររភទថ្នភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មខរររនាោះ ឬា េកចា ណាឱ្យបានេអកតេអន់កនុងា រជឿជាក់

734

សេដីារ ឿងកាី Ndindabahizi (ICTR) កថាខណឌ ១១៥ នកងទំេ័ ៤៩។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira

(ICTR) កថាខណឌ ៧៧ ដេ់ ៨០ (រដករស ា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរដាយខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីខដេេំម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអត
ក
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងាេៈរទសៈថ្នអងគរហ្ត នកងេំម្ភនភាេឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើា រ ៀររារ់ជាពាកយឆចាមអារា៉ ម ខដ
ឬោ៉ៅងណា)។ សេដីារ ឿងកាី Muvunyi (ICTR) កថាខណឌ ៦៨ ដេ់ ៧០ (យេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
ប្រប្េឹតស
ា មរហ្តផេរដាយម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនកនុងកប្មកតមួយតប្មូវកនុងា ខផអកា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេទាំងប្សុងរេើភសាត្ត
ុ ងមកន
ផ្លៃេ់ នកងេំម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអកត នកងពាកយឆចាមអារា៉ ម)។
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 ឆ្នំ 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 ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៤៦ ដេ់ ៤៤៩, រោងរៅរេើ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

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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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ738។ ា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខតមួយលត់ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងរៅកនុងអំណោះអំណាង
រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លឺពាក់េ័នន
ធ ឹងរោេនរោបាយ រ.ក.ក.ថ្នា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន
នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេ នួន ជា បានជំទាស់ា យេ់រឃើញរនោះថា បានខផនកខតមួយលត់
រេើសកខីកមមឆចាមអារា៉ ម រស់ Philip SHORT អំេីា សម្ភេរ់រៅឧដងគ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរ ើ ឱ
ា វាយតថ្មេរេើអំណោះអំណាងដូឆខាងរប្ាមរនោះរៅកនុងរ ច្រទសាីេីា េកភាកាអំេីអំណោះអំណាងដថ្ទរទៀត
ខដេបានរេើករឡើងប្រឆ្ំងនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ម្ភនអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយរនោះ។

304>រខៀវ

សំផន បានប្តឹមខតអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានខផអកខតរេើពាកយ

ឆចាមអារា៉ ម

រ៉ៅខនាេំបានផាេ់ា រោងជាក់លាក់រដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាងរនោះរឡើយ739។

អោះអាងេីកំហ្ស

រដាយោមនា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរខនែមឱ្យបានឆាស់លាស់រនាោះ

ា ខដេប្ោន់ខត
លឺេំបានរំរេញត្តម

រទដាឋនសាីេីា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆច
ប្តូវផាេ់សំអាងរហ្តរេញរេញក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះេំបានតប្មូវឱ្យរញ្ញជក់អោះអាងប្លរ់ជំហានថ្នា ផាេ់
សំអាងរហ្ត រស់ខួ ន
េ ឱ្យបានេកសា រនាោះរឡើយ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះប្តូវបានសនមតថា បានរ ើា
ឱ វាយតថ្មេោ៉ៅង
ប្តឹមប្តូវរាេ់ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់រៅឆំរពាោះមខខេួន

ដរារណាោមនា រង្ហាញណាមួយថា

អងគជំនំជប្មោះេំបាន

េកចា ណារេញរេញរេើភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ណាមួយរនាោះ740។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញ
ថា រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ រខៀវ សំផន បានឆងអេ
ុ រង្ហាញផងខដ រៅរេើា យេ់រឃើញខផនក
អងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានខផអករដាយេំប្តឹមប្តូវ ត្តមា អោះអាង រស់ោត់ រៅរេើភសាុ
ត្តងឆចាមអារា៉ ម741។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ប្រសកនររើជនជារ់រចាទបានរេើករេញរេញនូវា រចាទប្រាន់អំេី
កំហ្សរៅកនុងស ណារណាង
ឹ សទកខ រស់ខួ ន
េ រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ េកចា ណារេើា

738

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧០ ដេ់ ១៧១។

739

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ 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 ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៨២ ដេ់ ១៨៣, ១៨៨, ២០៣, ២១១, ២១៧, ២១៩ ដេ់

២២០, ៣៥៥, ៤២៤, ៤៣០, ៥៣៥ រជើងទំេ័ ១១៦៥។
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រចាទប្រាន់ទាង
ំ រនាោះត្តមក ណីសមប្សរ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អំណោះអំណាងខដេថា ជាទូរៅ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនវតាឱ្យបានប្តឹមប្តូវនូវរទដាឋនសាីេីា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មរនាោះប្តូវ
រដករស រចាេ។
៤.ល.៦.ា សំអាងរហ្តរេើភសាត្ត
ុ ង រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី

305>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ីរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រដើមរណាឹង ដឋរបរវ

ណីបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាីត្តមវច្ ីសស្តសារីប្ររភទ (i) ត្តម យៈា ផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង(សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី) (ii) ត្តម យៈា រ ើរឱ សឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនា
រៅឆងរញ្ច រ់ថ្នា ផាេ់សកខីកមមកនុងតលាា (រសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនា) នកង (iii) ត្តម យៈា ផាេ់សកខីកមម
អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះរៅកនុងសវនាា យៈរេេរួនថ្ងៃ
សប្ម្ភរ់រោេរំណងរនាោះរៅរេេឆងរញ្ច រ់ថ្នា ជំនំជប្មោះ

ខដេបានកំណត់ាេរ ច្រឆិទជាក់លាក់

(“សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ)

នកង (រសឆកាីខងេង រស់ជន ងរប្ោោះអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់”) ដាឆ់រដាយខឡកេីោន។

306>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់កនុងា វាយតថ្មេរេើសកខីកមម

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗរដាយខផអករេើភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមមរនាោះ
កនុងា ផាេ់សំអាងរហ្តទាក់ទងរៅនឹងេក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ742។ នួន ជា ហាក់រីដូឆជាឆង់អោះអាងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំលរបីសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីទាេ់ខតរសោះ រៅរេេរ ើ ឱ
សំអាងរហ្តសាីេីេក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ររើរទាោះរីជាត្តម យៈអំណោះអំណាង រស់ោត់អាឆយេ់បានថា
ោត់បានរេើកជារោរេ់ថា

ជាា េំប្តឹមប្តូវរទឆំរពាោះា សំអាងជាឆមបង

ឬខតមួយមខរៅរេើសកខីកមម

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរនាោះ ឬថា ជាទូរៅ សកខីកមមខរររនោះលរបីប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារជាង
ររើរ ៀររៅនឹងសកខីកមម រស់សកសី743។ នួន ជា បាន ំេឹកខដ ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរសនើសំា សរប្មឆអំេីរញ្ញារនោះ

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន“អនញ្ញាតត្តមសំរណើសំ

742

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៤។

743

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៦។

195
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

”744។ ោត់បានរេើករឡើងថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រប្ពាោះថា តួនាទី រស់រដើម
រណាឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ម្ភនកប្មកត រហ្ើយររើរោងត្តមវច្ធានថ្ផៃ
កនុង នកងប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំអាឆប្តូវបានសារ់ដូឆសកសីរឡើយ នកងម្ភនតួនាទី
ប្តឹមខតោំប្ទសហ្ប្េោះរាជអាជាារ៉ៅរណា
ណ ោះ745។ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ថា សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
ខឱោះេកខខណឌធានាខសេីសកខីកមម រស់សកសីខដេតប្មូវឱ្យម្ភនដូឆជា េកខខណឌតប្មូវកនុងា រ ើស
ឱ មបង នកងា
ហាមឃាត់មកនឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយសហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងភាលីា ពា កាីមនរេេផាេ់សកខីកមម ីឯរដើមរ
ណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភនរស ភា
ី េកនុងា េករប្ោោះរោរេ់ជាមួយនឹងរមធាវី រស់ខួ ន
េ បាន746។

307>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនា

នកងសកខីកមមសីេ
ា ី

ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនា នកងសកខីកមមសីេ
ា ីផេរ៉ៅោះ
ពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

“លរបីប្តូវបានដករឆញទាំងប្សុងេីា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់

ទងរៅនឹងអងគរសឆកាីថ្នា រចាទប្រាន់”747

នកងថា

“រាេ់សំអាងរហ្តនីមួយៗទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមសេ
ីា ី

ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង សប្ម្ភរ់រោេរំណងណា
មួយ លឺជាកំហ្សអងគឆារ់ រេើកខេងខតសំអាងរហ្តទាក់ទងរៅនឹងសំណង នកងា ប្រាសរទាស”748។ នួន
ជា បានអោះអាងថា ា សំអាងរៅរេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ លឺផយ
ៃុ រៅនឹងា រញ្ញជក់មង
ា
រហ្ើយមាងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកខីកមមរនោះ“េំចាត់ជាភសាត្ត
ុ ងសប្ម្ភរ់ដាក់េក ទធ ភាេ”
749

744

រឡើយ។ នួន ជា ក៏បានរោងផងខដ រៅរេើា អនវតា រស់តលាា ICTY នកងតលាា ICC ួមទាំងា

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៤ រោងរៅរេើស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារេើសកខីកមម រស់រដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណី (E267) នកងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3)។
745

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៧ ដេ់ ១៩៩។

746

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០១ ដេ់ ២០៦។

747

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៧។

748

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៣។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៥២៧

(“រដាយស រហ្តរនោះរហ្ើយរទើរា យេ់រឃើញនីមួយៗថ្នអងគរហ្តខដេបានខផអករេើខតសកខីកមមអេ
ំ ផ
ី េរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ
លឺជាកំហ្សអងគរហ្ត។ កំហ្សអងគរហ្តជាក់លាក់ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទប្តូវបានរ ៀររារ់រៅកនុងស ណារនោះទាំងមូេ ”)។
749

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩០។

196
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អនវតាថ្នយត្តា កា កនុងប្សុក រដើមបីោប្ំ ទា ជំទាស់ រស់ោត់ខដេថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ង
រប្ោោះ អាឆរប្រើប្បាស់ប្តឹមខតសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា ប្រាសរទាសរ៉ៅរណា
ណ ោះ750។

308>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្តរដាយខផអក

រេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

នកងបានរេើករឡើងថា

“ត្តមទសសនៈទូរៅថ្នរសឆកាីសរប្មឆ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រសឆកាីខងេងទាំងរនោះ […] មកនររងកើតជាភសាត្ត
ុ ងខដេរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន
ជារ់រចាទរឡើយ”751។

309>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ស ណា រស់ នួន ជា បានរំថ្ភេា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង នកងមកនរអើរេើេីប្រវតាកនីតក វច្ ីខដេពាក់េ័នស
ធ ីេ
ា ីរញ្ញារនោះ រហ្ើយបានរេើករឡើងថា ម្ភនា ប្េម
រប្េៀងោនរៅវច្ញរៅមក វាងភាលី

កនុងា សួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរេើរញ្ញាអងគរហ្តខដេជារ់ពាក់

េ័ន752
ធ ។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់ថា នួន ជា រឆចរ
ុ បននប្រាន់រោេជំហ្ ផៃយ
ុ េីរោេជំហ្ កនុងរេេជំនំ
ជប្មោះ នកងថា ា ផ្លេស់រូ ា រនោះបានរារាំ ង នួន ជា មកនឱ្យជំទាស់តវា៉អំេីរញ្ញារនោះរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ
រឡើយ753។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ភាលីទាង
ំ អស់បានដឹងថា ធាតផសំថ្នសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់
រស់ជន ងរប្ោោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងេក ទធភាេរនាោះ

អាឆប្តូវបានេកចា ណារដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង754។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនអងគរសឆកាីដូឆោន នកងប្លរ់រេេ
ទាំងអស់េំបានរចាទប្រាន់កំហ្សខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រទ755។

310>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានរឆេើយតរថា

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ោមន

មូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់ េីរប្ពាោះ នួន ជា បានដឹងរហ្ើយថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យផាេ់ភសាត្ត
ុ ង
ជាសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

750

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៨ នកង ១៩២។

751

ស ណារណាឹងសទកខ 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។

នកងរសឆកាីខងេងអំេីទកខ

197
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រវទនា756។ សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតារទដាឋនប្តឹមប្តូវកនុងា
កំណត់នីតក វច្ ី នកងទប្មង់ខរររទសប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រនាៃរ់មកបានយកភសាត្ត
ុ ង
ទាំងរនោះមកសំអាងសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ 757។
៤.ល.៦.ក.ា សំអាងរេើសកខក
ី មម រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី

311>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្

ីឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រដើមរណាឹង ដឋ

របរវណីប្តូវបានទទួេសគេ់ថា ជា“ភាលី”មួយ ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងជនប្តូវរចាទ/ជនជារ់
រចាទខដ ។ ខផអកត្តមា សរងកត រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ758កនុងឋានៈរនោះ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភន
សកទធកមួយឆំនួនកនុងា ឆូេ ួម ប្េមទាំងសកទធកកនុងា សំឱ្យរាោះរៅសកសី នកងសួ សំណួ សកសីផងខដ រ៉ៅខនា តួ
នាទី រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លឺរដើមបី“ោំប្ទអយយា ” នកងទាមទា សំណង។

312>ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់

759

វច្ធាន ២៣(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េំអាឆ

ប្តូវបានសួ សំណួ ដូឆសកសី មមត្តរៅកនុងរ ឿងកាីខតមួយរនោះបានរទ” នកងរង្ហាញឱ្យរឃើញផងខដ រៅកនុងម្ភប្ត្ត
៣១២

ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខដេខឆងថា

“រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីមកនអាឆប្តូវបានរលសារ់យក

ឆរមេើយកនុងឋានៈជាសកសីបានរទ”។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ម្ភប្ត្តរនោះេំខមនម្ភនន័យថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
មកនអាឆផាេ់សកខីកមមរៅរេើរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដាក់េក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ឬថា អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងេំអាឆទទួេយកសកខីកមមទាង
ំ រនាោះមកេកចា ណា រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់ខួ ន
េ
បានរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីជារលគេខដេបានអោះអាងថា ោត់ជាជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កកដក
ឋ មម
ខដេរចាទប្រាន់រនោះ

ជាញឹកញារ់ទទួេបានតួនាទីោ៉ៅងសំខាន់កនុងា េណ៌នាអំេីប្េឹតកា
ា ណ៍

ខដេររងកើត

បានជាមូេដាឋនកនុងា រចាទប្រាន់។ ប្រសកនររើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី មកនអាឆទទួេយកបាន
វាេកតជាេំអាឆនាំរៅ កា រង្ហាញា េកតអំេីា រចាទប្រាន់ប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទបានរឡើយ។

756

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ ៨៤ ដេ់ ៩១។

757

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ កថាខណឌ ៧០ ដេ់ ១៦៨។

758

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីសកទធក រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (F10/2) កថាខណឌ ១១ ដេ់ ១៤។

759

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៧។

198
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

313>េកតប្បាកដណាស់

វច្ធានថ្ផៃកនុងបានសនមតថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអាឆផាេ់េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹង

េក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ។ វច្ធាន ៥៩ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងអំេីេកខខណឌ រដាយខផអកត្តមេកខខណឌរនោះ សហ្
រៅប្កមរសើរអរងកតអាឆសារ់ឆរមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរសើរសួ ។
របញ្ាតករា នោះេំបានកំណត់ថា

ា សួ សំណួ ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមខតរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណង

រៅកនុងរទ
នកងេំប្តូវរ៉ៅោះ

ពាេ់ដេ់រញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងេក ទធភាេ រស់ជនសងស័យរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ វច្ធាន ៩១(១) ថ្ន
វច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “អងគជំនំជប្មោះប្តូវសារ់ឆរមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សកសី នកងអនកជំនាញ រៅត្តម
េំដារ់េំរដាយខដេខេួនយេ់ថា

ម្ភនប្ររោជន៍”។

ដូឆរនោះ

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានរេើកយកមក

នកោយ ប្េមោនជាមួយនឹងសកសី នកងអនកជំនាញថា ជាមរ ាបាយសប្ម្ភរ់រង្ហាញា េកតទាក់ទងរៅនឹងា
រចាទប្រាន់ប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆសំអាងរេើសកខីកមម
រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងា កំណត់អំេីេក ទធភាេ
កមម រស់ជនជារ់រចាទផងខដ

ដូឆោនរៅនឹងា ខដេអងគជំនំជប្មោះសំអាងរេើសកខី

ប្រសកនររើជនជារ់រចាទសរប្មឆឆកតផ
ា េ
ា ់សកខីកមម760។ រដាយរហ្តថា ឋានៈ

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អាឆជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង នកង/ឬភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម
េំម្ភនរហ្តផេអឱីប្តូវរដករស សកខីកមមរនោះរឡើយ។

314>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ

វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា ទទួេយកសកខីកមម

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េំអាឆប្តូវបានចាត់ទកថា ជាកំហ្សរឡើយ។ រអៀង ស ី បានរេើករញ្ញា ថារតើ
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អាឆប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យផាេ់សកខីកមមត្តមា ដឹងឮ រស់ខួ ន
េ អំេីរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌបាន
ខដ ឬោ៉ៅងណា នកងបានជំទាស់ថា ោ៉ៅងរហាឆណាស់ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីលរបីប្តូវបានតប្មូវឱ្យផាេ់សកខី
កមមរប្ាមា រ ើស
ឱ មបង761។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆអនវតាត្តមវច្ ីសស្តសាដូឆោនរៅកនុងសំណំ

រ ឿង ០០១762 រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះរញ្ញជក់ថា ទមៃន់ខដេបានផាេ់រៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរប
រវណីនឹងប្តូវរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ រដាយខផអករេើភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម

760

សូមរមើេ វច្ធាន ៩០ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។

761

សំរណើ រស់ រអៀង ស ី សាីេីសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E57)។

762

សេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ ៤២, ៥៣។
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នកងថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំតប្មូវឱ្យផាេ់សកខីកមមរប្ាមា រ ើស
ឱ មបងរឡើយ763។ វច្ ីសស្តសា រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងអនញ្ញាតឱ្យរ ើា
ឱ វាយតថ្មេអំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមមនីមួយៗ រដាយខផអករេើកត្តាមួយ
ឆំនួនដូឆជា អតាឆ ច្ត រស់រលគេខដេផាេ់សកខីកមម ភាេសីសង្ហឱក់ោន ឬមកនសីសង្ហឱក់ោនទាក់ទងរៅនឹងអងគ
រហ្តសតានម័ត ា ជំ ញទឹកឆកតរា ដាយខេួនឯង ា អោះអាងរំភឺរ
េ ខនែម នកងាេៈរទសៈនានាថ្នរ ឿងកាី764។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ោ៉ៅងជាក់លាក់រៅកនុងសេប្កម (ររើរទាោះជាជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជា
ឯកស ក៏រដាយឆោះ)ថា

កនុងា វាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ង

អងគជំនំជប្មោះបានេកចា ណារេើ“អតាសញ្ញាណ

ា សួ

សំណួ ភាេេំរអៀង ប្រភេរដើម នកងកត្តាជំ ញ ឬកងឱោះថ្នកត្តាជំ ញ រស់សមីជន នកងប្រភេរដើមថ្នភសាត្ត
ុ ង
”765។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេ

សគេ់ឋានៈេករសស រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ766។

315>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើកត្តាខដេម្ភនេកខណៈេករសសដាឆ់រដាយខឡកអំេី
តួនាទី រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

(ឧទាហ្ ណ៍

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំបានរ ើស
ឱ មបង

ផេប្ររោជន៍

ឆមបង រស់េួករលរដើមបីទាមទា សំណង នកងកងឱោះា ដាក់ទណឌកមមឆំរពាោះា ផាេ់សកខីកមមខកេងាេយ នកងេទធ
ភាេកនុងា េករប្ោោះេកភាកាជាមួយនឹងរមធាវីកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី767) កត្តាទាំងអស់រនោះប្តូវ
បានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងដាក់រញ្ចូ េកនុងា អនវតានូវ វច្ ីសស្តសា រស់ខួ ន
េ

នកងប្តូវបានេកចា ណារៅរេេ

រ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង នកងរេើទមៃន់ថ្នសកខីកមម រស់រដើមរណាឹ ដឋរបរវណីនីមួយៗ។ ត្តម មមត្ត
កត្តាទាំងរនោះេំបានរង្ហាញេីកំហ្សអងគឆារ់រៅកនុង វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។

763

សូមរមើេ កកឆចប្រជំរ ៀរឆំសវនាា ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១១ ឯកស រេខ E1/2.1 ទំេ័ ៨២។ រសឆកាី

សរប្មឆសាីេីា រ ើស
ឱ មបង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E74) ទំេ័ ១។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3)
កថាខណឌ ២១-២២។
764

សូមរមើេ ក ណីចាបា
ំ ឆ់ខកខប្រ (mutatis mutandis) សប្ម្ភរ់ភសាត្ត
ុ ងសកសី 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

766

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣០។

767

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៧ ដេ់ ២០៦។
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316>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស

រចាេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹង

ប្តូវេកចា ណាឆំរពាោះា រេើករឡើងជាក់លាក់រខនែមរទៀត រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រៅកនុងខផនកពាក់េ័នថ្ធ នសេដីារនោះ។
៤.ល.៦.ខ.ា សំអាងរេើរសឆកាខី ងេងអំេទ
ី កខរវទនា នកងសកខក
ី មមអេ
ំ ផ
ី េរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

317>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់ឆរមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆំនួន

១៣ នាក់ ខដេរ ើរឱ សឆកាីខងេង

អំេីទកខរវទនា រនាៃរ់េីា ផាេ់សកខីកមម រស់ខួ ន
េ រៅកនុងសវនាា រេើអងគរសឆកាី768 នកងបានសារ់រដើមរណាង
ឹ
ដឋរបរវណីឆំនួន ១៥ នាក់ កនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ769។ ភាលីម្ភនឱ្ាស
សួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេសវនាា រេើអងគរសឆកាី រ៉ៅខនាភាលីប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យរ ើរឱ ស

768

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ E1/117.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (យឹម សវណណ ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ
E1/138.1។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆកា
ិ
ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស សរា៉ ន់) ឯកស រេខ E1/145.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី, រៅ នី) ឯកស
រេខ E1/146.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ូន

ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃ ០៦ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌ)ី ឯកស E1/149.1។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (Denise AFFONCO) ឯកស រេខ E1/153.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ
២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1។
769

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាូ សទាធ វី) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ
E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃ ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ)
ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហ្ូ ឆនាែ) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី
២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆង រអងេី) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់)
ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ )ី ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹក
ឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យកន ំដួេ) ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌី
ណា) ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ររ សផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1។ ប្រតកចា ឹក
ឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសឿន សវណឌី) ឯកស រេខ E1/200.1។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣
(រសង សីវត្តែ) ឯកស រេខ E1/200.1។

201
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឆកាីអ ករាយរេើា ខងេងអំេីទកខរវទនាខតកនុងក ណីខដេរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរនាោះបានចាករឆញេីរនៃរ់សវ
នាា រ៉ៅរណា
ណ ោះ770។ ភាលីក៏អាឆសួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់
រស់ជន ងរប្ោោះបានផងខដ ររើរទាោះរីប្តឹមខតសរងខររ៉ៅរណា
ណ ោះ771។

318>រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ
ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

ឬោ៉ៅងណា រៅរេេសំអាងរៅរេើសកខីកមមអំេី

ឬរសឆកាីខងេងអំេីទកខរសកកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តទាក់ទង

រៅនឹងេក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ត្តមា េកនកតយជា

រឋម េំរឃើញម្ភនអតែរទឆារ់ជា ម្ភនណាមួយខដេបានខឆងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆសំអាង
រៅរេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ ឬរសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនាសប្ម្ភរ់រោេរំណងកនុងា ផា
េ់ា យេ់រឃើញរនាោះរឡើយ។ អនរលាមត្តមវច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃន
សកទធកកនុងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេកនុងឆំរណាមរនាោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធ នកងអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន។

319>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរជឿជាក់ថា

ា អនវតា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនផៃយ
ុ េីា អនវតា

មនៗ ឬា អោះអាងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះរឡើយ។ ា សំអាង រស់ នួន ជា រៅរេើសំណំរ ឿង ០០១
េំជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះរទ។ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) ខដេោត់បានរោងរៅរេើរនាោះ772
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា ផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នរទឧប្កកដរឋ េើជន ងរប្ោោះ លឺជាា រេើក
យកមកេកចា ណារញ្ញាពាក់េ័នធ រៅរេេរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដរ
ឋ ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់ថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ
រឃើញអំេីេក ទធភាេរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

េំអាឆយកមកសំអាងកនុងា យេ់

រសឆកាីសរប្មឆដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១

ខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើ773 ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
ម្ភនសកទធកកនុងា សួ ជនជារ់រចាទ សកសី នកងអនកជំនាញខដេប្តូវផាេ់សកខីកមមរេើអតាឆ ច្ត រស់ជនជារ់រចាទ

770

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៨។

771

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1 ទំេ័ ៩៣។

772

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៩ រជើងទំេ័ ៥១២ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថា

ខណឌ ៥៩៦។
773

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៩ រជើងទំេ័ ៥១៣ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆអំេីសកទធក រស់សហ្រមធាវី

តំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនអំេីា ប្រាសរទាស (001-E72/3) កថាខណឌ ៤៦។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អំេីរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផានាៃរទាស ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ េំរឃើញម្ភនឆំណឆណា
ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរញ្ញជក់ថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ េំអាឆយកមករប្រើប្បាស់
រដើមបីកំណត់អំេីេក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរឡើយ។

320>រៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាទូរៅបានអនញ្ញាតឱ្យរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

“រង្ហាញជាទូរៅអំេីទកខរវទនាកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ” រនាៃរ់េីរញ្ច រ់សកខីកមម រស់ខួ ន
េ
រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

រៅប្លរ់រេេទាំងអស់ខួ ន
េ បាន“រ ើា
ឱ ខរងខឆក វាងសកខីកមម

រេើអងគរហ្តខដេរចាទជារញ្ញា ខដេប្តូវបានកប្មកតប្តឹម វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ នកងប្តូវដាក់ឱ្យ
សែកតរប្ាមា េកភាការដញរដាេជាមួយនឹងា ខងេងជាទូរៅអំេីទកខរវទនា
រ ើរឱ ឡើងរដាយរស ីរៅរេេរញ្ច រ់ា ផាេ់សកខីកមម រស់ខួ ន
េ ”774។
ដំរូងបានប្ររមើេរឃើញថា

ខដេរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអាឆ

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះសលា

រសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនាអាឆនឹងម្ភនេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ ៅនឹងេក ទធភាេ រស់ជន

ជារ់រចាទ។ ជាា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខណនាំសហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី“កំឱ្យម្ភនា ជំ ញរ ើា
ឱ រចាទប្រាន់ងីៗ
ម រទៀតប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទរៅដំណាក់ាេរនាោះ”
បានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

“កនុងក ណីខដេម្ភនា ំរលាភរំពានសកទធក រស់ជនជារ់រចាទ

បានផាេ់ឱ្ាសប្លរ់ប្ោន់ឱ្យរ ើា
ឱ ជំទាស់”775។

ជាសំខាន់

នកង

ភាលីា ពា កាីប្តូវ

រៅកនុងសែនភាេមួយខដេរសឆកាីខងេងអំេទ
ី កខ

រវទនាបានរ ើា
ឱ រចាទប្រាន់ងីប្ម រឆ្ំងនឹង រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកសំរណើ រស់
ជនជារ់រចាទសំឱ្យរាោះរៅរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខដេបានរ ើា
ឱ រចាទប្រាន់រនាោះមកសួ រខនែម776។ ម្ភន
ា រញ្ញជក់ឆំនួន ២ ឆំណឆ ដូឆតរៅ ទីមួយ រៅរេេខដេរសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនាេំប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងកនុង

រោេរំណងរង្ហាញនូវេ័ត៌ម្ភនងមីពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទនានា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងភាលីបានដឹងថា
នឹងម្ភនរញ្ញារនោះបានរកើតរឡើង។ ទីេី ា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកសំរណើសំឱ្យរាោះ
រៅរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីសរឡើង វច្ញ រញ្ញជក់ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់ថា េ័ត៌ម្ភនខដេ
ម្ភនរៅកនុងរសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនាជាសាានេេ

អាឆប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ា កំណត់អំេីេក ទធភាេ

រស់ជនជារ់រចាទ។ រ៉ៅខនាប្រសកនររើផយ
ៃុ េីរនោះ វច្ញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំចាបា
ំ ឆ់ផេ
ា ់ឱ្ាសឱ្យជនជារ់

774

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៤។

775

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៧។

776

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៩។

203
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រចាទរសនើសំឱ្យរាោះរៅរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រដើមបីរ ើា
ឱ សួ រដញរដាេសរឡើង វច្ញរឡើយ។ អាប្ស័យរៅ
រេើ នួន ជា ខេួនឯងកនុងា រ ើស
ឱ ំរណើសំខរររនោះរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ។

321>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា ទប្មង់ខរររទខដេភាលីរសនើរឡើងសប្ម្ភរ់សួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនា
ា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះខដេប្តូវបានអនម័តយករដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង777
ា ំេឹង រស់ភាលីថា

រង្ហាញអំេី

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអាឆផាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងេក ទធភាេ រស់ជនជារ់

រចាទ778។ ជាសំខាន់ ម្ភនា យេ់ប្សរកនុងឆំរណាមរនាោះថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអាឆប្តូវបានសួ អំេីរញ្ញា
ទាំងអស់ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាី779

នកងអាឆផាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេជាឆំណឆសំខាន់ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយ

រងខំ780 នកងអាឆប្តូវបានជំទាស់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា នកងប្កុមរមធាវីា ពា កាីខដេប្តូវបានផាេ់រេេរវលា
ជាក់លាក់សប្ម្ភរ់សួ សំណួ រនាោះ781។

322>ស ររសឆកាីមក

េំម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់ា ចារ់អា មមណ៍ថា

េ័ត៌ម្ភនរៅកនុងរសឆកាីខងេងអំេីទកខរសក ឬសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះេំអាឆយកមករប្រើប្បាស់
រដើមបីកំណត់អំេីេក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរនាោះរទ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ឆំរពាោះរញ្ញារនោះប្តូវ
រដករស រចាេ។

323>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា ា អនវតា

រស់តលាា កនុងប្សុក នកងអនា ជាតកបានរង្ហាញថា រសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនា រស់ជន ងរប្ោោះេំអាឆយកមក
រប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់អំេីេក ទធភាេបានរឡើយ782។ យតាកសស្តសាខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើរនាោះម្ភនដូឆជា
ប្ររទសអូស្តសាេី ាណាដា អីប្សខអេ ញូហ្សីេខេន នកងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ប្េមទាំងតលាា ICC ផងខដ

777

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1ទំេ័ ៩៣។

778

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨២ ដេ់ ៨៩។

779

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨៦។

780

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨៦។

781

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨៦ ដេ់ ៨៧។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា

ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1ទំេ័ ៩៣។
782

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៨។

204
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ម្ភន ររនីតក វច្ ីខសៗោន ខដេកនុងរនាោះេំម្ភនរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆូេ ួមរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រដើមរ
ណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នក
ធ នុងកប្មកតតកឆតួឆរៅនឹងរញ្ញាឆំរពាោះមខ។

324>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុង
ា សំអាងរៅរេើរសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនា នកងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះរដើមបីយកមករ ើជា
ឱ ភ
សាត្ត
ុ ងសតានម័តរឡើយ។ ា រចាទប្រាន់ជាក់លាក់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង នកងទមៃន់ខដេបានផាេ់
រៅរេើរសឆកាីខងេងអំេីទកខរវទនានីមួយៗ នកងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅ
កនុងខផនកខដេពាក់េ័នរធ ៅកនុងសេដីារនោះ783។
៥.ល.៧.ា សំអាងរេើសកខក
ី មម រស់អក
ន ជំនាញ នកងប្រភេមកនផ្លៃេ់

325>កនុងា េកភាកាអំេីភាេអាឆទទួេយកបាននូវភសាត្តុ ង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នសំណំរ ឿង

០០២/០១

ខេួនបានសារ់មតករោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញសាីេី“រញ្ញាររឆចករទសជាក់

លាក់ រដើមបីជួយដេ់អងគជំនំជប្មោះកនុងា ខសឱងយេ់អំេីភសាត្ត
ុ ងខដេបានរង្ហាញរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំ
ជប្មោះ”784។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់ឆរមេើយអនកជំនាញឆំនួន ៣ នាក់785 ម្ភនដូឆជា Philip
SHORT David CHANDLER នកង

ឹម សធារា៉ ។

រស់ជន ងរប្ោោះរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ786។

ឹម សធារា៉ បានផាេ់សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ផូវេ ឆកតា
ជនជារ់រចាទេំបានរេើកអំណោះអំណាងណាមួយ

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។

326>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ជារោេា ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់
ឆាស់លាស់នូវកប្មកតមតករោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញ រ៉ៅខនាត្តមា អនវតាជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះបានខផអករៅ
រេើសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញជាប្រចាំ

រដើមបីយកមករ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់កនុងា ោំប្ទដេ់សំអាងរហ្តខដេ

កំេងម្ភន វច្វាទ វាងភាលី787។ េួកោត់បានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សផងខដ រដាយស

783

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៥០៣។

784

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៣០។

785

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣២។

786

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១៤២ នកង ១១៥០។

787

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៧ ដេ់ ២០៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១៨។
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សំអាងជាញឹកញារ់រៅរេើកកឆចា រស់អក
ន នកេនធខដេេំបានមកផាេ់សកខីកមមរៅកនុងតលាា រដើមបីយកមករ ើ ឱ
ជាប្រភេរដើមដ៏ម្ភនស ៈសំខាន់ជារប្ឆើន

កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេកំេងម្ភនវច្វាទ

រនោះ នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានខកតខំប្រឹងខប្រងេកតប្បាកដកនុងា វាយតថ្មេរេើជំនាញ រស់អក
ន នកេ
នធនីមួយៗ ឬអនកជំនាញ ឬេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនបានចាត់ទកកំណត់ប្ត្តថ្នអងគរហ្តរនោះថា ម្ភនភាេអាឆ
រជឿទកឆកតបា
ា នរនាោះរឡើយ788។

327>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន នកង នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយខដេអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អក
ន ជំនាញ នកងប្រភេមកនផ្លៃេ់789រនាោះរទ។

328> វច្ធាន ៣១(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត ឬអងគជំនំជប្មោះ អាឆខសឱង កជំនួយេី
មតករោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញអំេីរញ្ញាខដេយេ់រឃើញថា

ម្ភនស ៈសំខាន់ចាំបាឆ់ដេ់ា រសើរសួ

ឬកកឆច

ដំរណើ ា នីតក វច្ ីឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.”។ ខផនកដថ្ទរទៀតថ្នរញ្ាតករា នោះ ម្ភនខឆងេមអកតទាក់ទងរៅនឹង វច្ ីសស្តសា
ខដេអនកជំនាញបានរំរេញកកឆចា រស់ខួ ន
េ ។

ប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ

ម្ភនខឆងអំេីា ចាត់ត្តង
ំ អនក

ជំនាញឱ្យជួយរៅប្កមរេើទកដភា
ឋ េររឆចករទសថ្នរ ឿងកាី នកងបានររងកើតរទរបញ្ាតកេ
ា មអកតទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើ
ប្បាស់អក
ន ជំនាញកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅដំណាក់ាេរសើរសួ

790

។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

យតាក

សស្តសា នកងា អនវតាជាអនា ជាតកបានទទួេសគេ់ថា សកសីជំនាញប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងរោេរំណងផាេ់
ឆំរណោះដឹងឯករទស ខដេអាឆជួយដេ់តលាា អងគរហ្តឱ្យយេ់ដឹងអំេីភសាត្ត
ុ ងខដេបានរង្ហាញ791។ យតាក
សស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍បានរញ្ញជក់ថា

តួនាទី រស់អក
ន ជំនាញកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី

រៅឆំរពាោះមខតលាា ទាំងរនោះ លឺរដើមបីផេ
ា ់សកខីកមមឆំរពាោះរញ្ញាប្សរត្តមជំនាញជាក់លាក់ រស់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាមកនផា
េ់សកខីកមមរេើអងគរហ្តខដេម្ភនជរម្ភេោះ ឬឆំរពាោះអំរេើ ឬា ប្រប្េឹតា ឬា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់

788

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៧ ដេ់ ២១១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤

នកង ១១៨។
789

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១០៧។

790

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ១៦២ ដេ់ ១៧១ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។

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។ រោងត្តមមូេរហ្តរនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមនសសឃាតខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេ
មខលត់រេើសកខីកមម រស់សកសីជំនាញខដេជាពាកយឆចាមអារា៉ មតោនេី ដងរនាោះ
ដំណាក់រណាឹងសទកខ793។ យតាកសស្តសា រស់តលាា

ខដេបានខផអកខតមួយ

ប្តូវបានរដករស រចាេរៅ

ICTY នកង ICTR បានរញ្ញជក់រខនែមរទៀតថា រៅ

ឆំរពាោះមខតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះ (i) សកសីជំនាញប្តូវបានផាេ់រស ីភាេរឆេើយរៅត្តមជំនាញ រស់ខួ ន
េ 794
(ii) រៅរេេផាេ់សកខីកមមរេើរញ្ញារប្ៅជំនាញ រស់ខួ ន
េ សកខីកមមរនាោះ“នឹងប្តូវចាត់ទកថា ជាមតករោរេ់ផ្លៃេ់
ខេួន រស់សកសីជំនាញ រហ្ើយនឹងប្តូវងេឹងខងេងសមប្សរផងខដ ”795 (រញ្ញជក់ថា មតករនោះរៅខតអាឆប្តូវបាន
េកចា ណារដាយតលាា អងគរហ្ត) នកង (iii) រលគេរនោះអាឆម្ភនេទធភាេរដើ តួនាទីជាសកសីជំនាញផង នកងតួ
នាទី រស់សកសីអងគរហ្តផងខដ

329>នួន

796

។

ជា បានរោងរៅរេើឧទាហ្ ណ៍មួយឆំនួនខដេកនុងរនាោះបានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ម្ភនកំហ្សរដាយស បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT នកង David CHANDLER797។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម

រស់អក
ន ជំនាញរដើមបី្នរៅរ ើា
ឱ សននកដាឋនអំេីអងគរហ្តណាមួយ ត្តម មមត្ត េំប្តូវបានហាមឃាត់ ដរារ
ណាតួនាទី រស់អក
ន ជំនាញ
792

ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមជួយដេ់តលាា អងគរហ្តកនុងា “ខសឱងយេ់អំេីភសាត្ត
ុ ង

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

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា 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

ជំនាញអាឆខផអករេើអងគរហ្តខដេបានេកេណ៌នារដាយស សកសី មមត្ត ឬបានខផអករេើអងគរហ្តេីភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត សកសីជំនាញ
ជារោេា ណ៍េំអាឆផាេ់សកខីកមមរដាយផ្លៃេ់ខួ េនអំេីសកមមភាេ ឬអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ រដាយោមនា រាោះរៅផងខដ

មកផាេ់សកខីកមមកនុងនាមជាសកសីអងគរហ្ត នកងរដាយោមនា រង្ហាញឆរមេើយ រស់ោត់ផងខដ

រដាយអនរលាមត្តមវច្ធានជា ម្ភន

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកសីអងគរហ្ត” (រជើងទំេ័ េររចាេ រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។
797

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៩។ រៅកនុងរជើងទំេ័ ពាក់េ័នធ នួន ជា បានប្តឹមខតរោងរៅរេើឆំណឆខដេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើអនកជំនាញទាំងេី ូររនោះ។
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ខដេបានរង្ហាញកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ”798
ខដេេំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នរនាោះរឡើយ។
ទកឆកតបា
ា ន

រដាយេំាេយជាយនាា សប្ម្ភរ់រេើករង្ហាញភសាត្ត
ុ ង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

កត្តាជាលនេឹោះកនុងា វាយតថ្មេអំេីភាេអាឆរជឿ

នកងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ

ប្តូវម្ភនា េកនកតយេកឆ័យរដាយប្រុងប្រយ័តនអំេី

ប្រភេខដេអនកជំនាញបានទាញយកមករ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋន799។

ជាទូរៅ

រនោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងអំឡង
ុ

រេេថ្នា សួ រដញរដាេ800។ ក ណីខដេប្រភេរដើមេំអាឆទទួេបាន នកងរផៃៀងផ្លៃត់រេញរេញ ភសាត្ត
ុ ង

798

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង កថាខណឌ ៣០ រជើងទំេ័ ៨២។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Nahimana

(ICTR) កថាខណឌ ១៩៨ ( ួមរញ្ចូ េរសឆកាីរោងដកប្សង់រៅកនុងរជើងទំេ័ ៤៧៣)។
799

សូមរមើេ ឧ. រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយក បាយា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Ratko រ ឿងកាី Tolimir (ICTY) កថាខណឌ ១៥

(“រៅកនុងា រង្ហាញអំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន

ប្តូវខតម្ភនេ័តម្ភ
៌ នប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេខដេរប្រើប្បាស់កនុងា ោំប្ទ

ឆរមេើយ រស់អនកជំនាញខដេប្តូវខតរង្ហាញឆាស់លាស់ ខដេអាឆឱ្យភាលីដថ្ទរទៀត ឬអងគជំនំជប្មោះសួ រដញរដាេរេើមូេដាឋនខដេ
សកសីបានខផអកឆរមេើយ រស់ខួ េនសប្ម្ភរ់ា រ ើរឱ សឆកាកសននកដាឋនរនាោះ។ កនុងក ណីោមនា រោងឆាស់លាស់ ឬប្រភេអាឆ កបានរទ
រនាោះ អងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវចាត់ទកឆរមេើយរនោះជាមតករោរេ់ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់សកសី នកងងេឹងខងេងអំេីភសាត្ត
ុ ងរដាយសមប្សរ” (រជើង
ទំេ័ េររចាេ))។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយក បាយា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Robert Donia រ ឿងកាី D. Milošević (ICTY)
កថាខណឌ ៨។ រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ជូដំណឹង រស់ភាលីា ពា កាីត្តមវច្ធាន ៩៤ សៃួន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកសីជំនាញ រស់អយយា
Richard Butler (ICTY) កថាខណឌ ៣០ (តម្ភេភាេរៅកនុង វច្ ីសស្តសា នកងប្រភេខដេរប្រើប្បាស់រដាយសកសីជំនាញ ួមទាំងា
សំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេសនមត នកងបានរង្ហាញរនាោះ លឺជាកត្តាមួយខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា
វាយតថ្មេភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នរសឆកាីសននកដាឋន រស់អនកជំនាញ)។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណា
រឃើញថា ា វាយតថ្មេរដាយប្រុងប្រយ័តនរេើប្រភេ រស់អនកជំនាញ ជាា សមប្សរ ជាេករសស ដូឆកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន តលាា
អងគរហ្តេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រដាយអនកជំនាញខផនកប្រវតាកសស្តសា (Philip SHORT នកង David CHANDLER)
រប្ពាោះឆំរណោះដឹង រស់អនកជំនាញរនោះ នកងា វច្ភាល ត្តមា កត់សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា (កនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថា
ខណឌ ២១១) រសៃើ ខតដូឆោននឹងា េកចា ណា រស់រៅប្កមខដេពាក់េ័នន
ធ ឹងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននខដ ។
800

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹង រស់ភាលីា ពា កាីដកតឆកតអ
ា នកជំនាញ Richard Butler (ICTY) កថាខណឌ ១៥។ សូមរមើេផងខដ

រសឆកាីសរប្មឆរេើឆរមេើយ រស់សកសីជំនាញរ ឿងកាី Galić (ICTY) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧ (ប្រភេខដេរប្រើប្បាស់រដាយសកសីជំនាញកនុង
ា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ េន ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យឆាស់លាស់ នកងង្ហយប្សួេដេ់ភាលីអាឆ កបានត្តមា រសនើសំរដើមបីរប្តៀមរ ៀរឆំ
សប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេ)។
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រស់អក
ន ជំនាញរនោះប្តូវផាេ់ទមៃន់រខាយ រដាយស េទធភាេប្តូវបាន ឹតតបកតសប្ម្ភរ់ភាលី នកងតលាា សួ
រដញរដាេរេើា សននកដាឋន រស់អក
ន ជំនាញរនាោះ801។

330>ជាក់លាក់ជាងរនោះរទៀត នួន ជា បានជំទាស់ថា ម្ភនា យេ់រឃើញជារប្ឆើន រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខដេម្ភនកំហ្សកនុងា សំអាងរៅរេើមតករោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញ802។ នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណា
ងដូឆោនទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេបានោំប្ទរដាយា ដកប្សង់កកឆចា ខផនកសកកា

ឬប្រភេមកនផ្លៃេ់

ដថ្ទរទៀត803។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តឹមខតរ ើា
ឱ សរងកតរៅកនុងដំណាក់ាេរនោះថា ា រោងភាល
រប្ឆើនខដេ នួន ជា បានឆងអេ
ុ រង្ហាញរនាោះ ប្តឹមខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមកន
ផ្លៃេ់(ម្ភនន័យថា ា យេ់រឃើញរនោះេំខមនជាសនូេ ឬមូេដាឋនសប្ម្ភរ់រង្ហាញេីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់
រចាទរឡើយ)
801

នកង/ឬ

ប្តូវបានដករឆញេីប្រភេរផសងៗរទៀតថ្នភសាត្ត
ុ ង

ួមទាំងសកខីកមមផ្លៃេ់ផងខដ

804

។

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសរំ ណើសំដករឆញនូវ បាយា រស់អនកជំនាញ រ ឿងកាី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ ២២ ដេ់

២៣ (បានទទួេយក បាយា ណ៍ រស់អនកជំនាញរ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង ររើរទាោះរីជាម្ភនា រញ្ញជក់តកឆតួឆអំេីប្រភេឆំរពាោះា សនកដា
ឋ ឋន
រនាោះក៏រដាយ ក៏រ៉ៅខនាបានរញ្ញជក់ថា កត្តារនោះនឹងប្តូវយកមកេកចា ណារៅរេេវាយតថ្មេរេើទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅឱ្យ បាយា ណ៍រនោះ
រៅរេេខដេអនកជំនាញប្តូវបានសួ រដញរដាេ នកងរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ )។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរញ្ញជក់ថា ភាេ
អាឆ កបាន នកងា រផៃៀងផ្លៃត់រេើប្រភេ រស់អនកជំនាញ ត្តមា េកភាការឆចរ
ុ បនន លឺជាកត្តាខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា វាយតថ្មេរេើ
តថ្មេភសាត្ត
ុ ង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា េកតខដេថា យតាកសស្តសាអនា ជាតកេំបានរដាោះប្សយទាក់ទងរៅនឹងស ៈសំខាន់ថ្នកត្តារនោះរៅ
ដំណាក់ាេថ្នភាេអាឆទទួេយកបាន េំសំខាន់រឡើយ។ សូមរមើេ A. Singh, ‘ភសាត្ត
ុ ង រស់អនកជំនាញ’ in K. Khan, C.
Buisman, C. Gosnel (eds), រោេា ណ៍សីេ
ា ីភសាត្ត
ុ ងថ្នយតាក ម៌ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក (Oxford: ប្េឹតករ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសកេវច្ទាេ័
យ Oxford ឆ្នំ ២០១០) ទំេ័ ៦២៩។
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ជាឧទាហ្ ណ៍ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១៤ រជើងទំេ័ ៣១៨ រោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អនក

ជំនាញ នកងឯកស សកកាកនុងោំប្ទា សរប្មឆថា រៅកនុងអំឡុងរេេ ហ្ូតមកដេ់ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ “រ.ក.ក. បានដាក់រឆញ
េកខខណឌា ង្ហ ាន់ខតេំបាករឡើងៗរៅរេើសម្ភជកកសហ្ក ណ៍”។ ដូឆបានរេើករឡើងរដាយ នួន ជា ររើរទាោះរីជា រនោះេំម្ភន
ប្រភេោំប្ទរប្ៅខតេីភសាត្ត
ុ ង រស់អនកជំនាញ

នកងឯកស សកកា(សកសីអងគរហ្តខដេបានដកប្សង់េំបានសំរៅរៅរេើ“េកខខណឌ

ា ង្ហ ាន់ខតេំបាករឡើងៗ”រៅកនុងសហ្ក ណ៍)ក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េំបានរង្ហាញថា ា យេ់រឃើញរនោះ លឺជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា
ដាក់េក ទធ ភាេរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាយេ់រឃើញថា ម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹងា វាយ
ប្រហា រេើប្រជាជនសី វច្េ នកងថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា នកងដឹងថា អំរេើ រស់ខួ េន លឺជាខផនកថ្នា វាប្រហា រនោះ
រដាយស ា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើរដើមបីជំ ញ នកងប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា រស់រកស (សេប្កម រស់
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ឆំណឆមួយឆំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អក
ន ជំនាញ
លត់កនុងា ទាញយករសឆកាីសននកដាឋនសនូេរនាោះ

ឬប្រភេមកនផ្លៃេ់ខតមួយមខ

នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នខា
ធ ងរប្ាម805។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតួនាទី រស់ Philip SHORT ជាា កត់សម្ភគេ់
ផងខដ ថា រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹង Philip Short ថា ោត់“ប្តូវបានភាលីរសនើរឡើងជាឆមបង រដាយស ឆំរណោះដឹងផ្លៃេ់ខួ ន
េ
រស់ោត់ឆំរពាោះអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ […]។ ដូរឆនោះរហ្ើយ[ោត់]ប្តូវបានរាោះ
រៅកនុងនាមជា[សកសីជំនាញ]

ររើរទាោះរីជា[ោត់]អាឆនឹងប្តូវបានសួ សំណួ អំេីអងគរហ្តត្តមា យេ់ដឹង

ផ្លៃេ់ខួ ន
េ [ រស់ោត់]ទាក់ទងរៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ”806។ ដូរឆនោះ រង្ហាញឱ្យរឃើញឆាស់ត្តង
ំ េី
ដំរូងថា រលាក Philip SHORT មកនប្តឹមខតម្ភនតួនាទីរ ើជា
ឱ អនកជំនាញរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងជាសកសីអងគ
រហ្តផងខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆមួយខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើ ខដេកនុងរនាោះ Philip SHORT
បានររញ្ច ញមតករោរេ់ខដេទំនងជាខសជំនាញ រស់ោត់807 នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើា យេ់រឃើញ
ពាក់េ័នធ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ808 ជាមូេដាឋនសនូេសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេោ៉ៅងដូឆរមាឆ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី
ទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានារដាយរងខំ“ប្តូវបានររងកើតរឡើងប្សរត្តមម្ភោ៌នរោបាយរកសយូ េង់ណាស់មករហ្ើយ ខដេរផ្លាតរេើា
រ ើក
ឱ សកកមម”(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩០ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះ កថាខណឌ ១១៦)។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី

េំម្ភនា យេ់រឃើញណាមួយបានខផអករេើេកខខណឌា ង្ហ រៅសហ្ក ណ៍

រ៉ៅខនាបានខផអករេើអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយរកសកនុងា ររងកើតសហ្ក ណ៍។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើាេៈរទសៈរខនែម។ ឧទាហ្ ណ៍
មួយរទៀត លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា នួន ជា ម្ភនសកទធកអំណាឆរ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆង
រប្ាយរៅកនុងរកស នកងថា ា ប្លរ់ប្លង រស់ោត់លាតសនធឹងដេ់រញ្ញារោធា( សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
កថាខណឌ ៣៤៨)។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញទាំងរនាោះ“បានយេ់ប្សរ”ជាមួយនឹងទសសនៈ
រស់អនកជំនាញេី ូររនាោះក៏រដាយ ក៏រសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ េនបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើន

ួមទាំងសកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្ត

នកងឯកស រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយនាសម័យរនាោះ(សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៣៤ ដេ់
៣៤១)។
805

សូមរមើេឧ. កថាខណឌ ៨៨០ ដេ់ ៨៨១, ៨៨៨, ៩២០។
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រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ ១៨។
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សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៨ ដេ់ ៥៣៩។
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រឡើយ នកងេំបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានចាត់ទកទសសន រស់ Philip SHORT ប្ោន់ខតជា
មតករោរេ់ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ ឬេំបានងេឹងខងេងរេើទសសនរនោះឱ្យបានសមប្សរ។

331>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេរេើឯក
រទស រស់អក
ន ជំនាញរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រនាៃរ់េីបានសារ់ភាលីទាង
ំ អស់អំេីរញ្ញាអនក
ជំនាញរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់លណវឌឍកដេ់ David CHANDLER នកង Philip SHORT ថា
ជាអនកជំនាញអំេី រ.ក.ក. នកងរ ឿងរា៉ វនានារៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ809 រហ្ើយ ួមទាំង នួន ជា ផង
ខដ ក៏បានទទួេសគេ់េួកោត់ថា ជាអនកម្ភនជំនាញពាក់េ័នធ រដាយបានរញ្ចូ េរ្
ម ោះ រស់អក
ន ទាំងេី រៅកនុង
រញ្ជ ីសកសីខដេខេួនបានរសនើស810
ំ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើា ជំទាស់
រស់ នួន ជា អំេីអនកជំនាញរៅកនុងរណាឹងសទកខរឡើយ811។

332>នួន

ជា បានជំទាស់ឆំរពាោះា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើអតែរទស រស រដាយ Ben

KIERNAN នកង Elizabeth BECKER ខដេជា“ប្រភេមកនផ្លៃេ់”ថ្នភសាត្ត
ុ ង ររើរទាោះរីជារប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់
រហ្តផេរផសងក៏រដាយ

នកងក៏បានជំទាស់ផងខដ អំេីា កងឱោះនូវភាេប្បាកដប្រជា រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង នកងកងឱោះជំនាញ រស់អក
ន នកេនធទាង
ំ េី

812

។ ស ណាទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទ

ឆាស់លាស់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សរប្មឆយកមតករោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញរ ើ ឱ
ជាមូេដាឋនកនុងា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ

នកងា រញ្ញជក់េំឆាស់

ថារតើប្រភេខដេបានរប្រើប្បាស់រដាយអនក

809

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ ១៧ ដេ់ ១៨។

810

សូមរមើេ រសឆកាីសរងខរអំេីរញ្ជ រី ្មោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា (E9/10) នកងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ

(E9/10.1) ទំេ័ ២៩ ដេ់ ៣២ នកង ១៨២ ដេ់ ១៨៥។ រសឆកាីសរងខរខដេប្តូវបានរ ើរ
ឱ ឆចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេបាន
រសនើរឡើងរដាយ នួន ជា (E93/4) នកងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E93/4.3) ទំេ័ ២២ នកង ១២០ (ភាសអង់រលេ ស)។
811

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១១។

812

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១១ (“ា សនក់រៅមួយ យៈរេេខេី រស់ Elizabeth Becker ជាអនករាយ

ា ណ៍រៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ ១៩៧៤ សឹងខតេំអាឆឱ្យោត់ម្ភនមូេដាឋន ជំនាញ ឬឆំរណោះដឹងរ ើា
ឱ វាយតថ្មេ
ោ៉ៅងទូេំទូលាយអំេី

រ.ក.ក.

ឬរ ើា
ឱ អោះអាងរញ្ញជក់អំេីប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេោត់េំបានរៅជកត

នកងេំបានសរងកត។ […] Ben

KIERNAN អាឆម្ភនជំនាញតកឆតួឆរំផត រ៉ៅខនាភាេមកនេរមអៀងកនុងា វច្ភាល រស់ោត់ខដេជាមនសសអប្រកយ នកងលួ ឱ្យសអរ់រខពើម

ខដេរ ើអ
ឱ ឱីៗរដើមបីេយ អំេីជនជាតករវៀតណាមរនាោះ លួ ឱ្យសងស័យ”)។
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ជំនាញរនាោះបានរំរេញត្តមរទដាឋនថ្នា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង ខដ ឬោ៉ៅងណា813។ ឆំរពាោះរញ្ញារនោះ រខៀវ សំ
ផន បានរង្ហាញជាក់លាក់ប្តឹមខតេី ឆំណឆ លឺទាក់ទងរៅនឹងកកឆចា រស់ Ben KIERNAN ខដេោត់បាន
អោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកកឆចា រនោះរដើមបីោំប្ទកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្តមួយ

ឆំនួន រស់ខួ ន
េ ររើរទាោះរីជាកកឆចា រនោះម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកនុងកប្មកតតកឆតួឆកាី814 នកងទាក់ទងរៅនឹងកកឆា
ច
រស់ Elizabeth BECKER ខដេោត់បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើប្រភេរដើម
ខតមួយមខលត់ កនុងា ោំប្ទា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រផសងរទៀត815។

333>ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ឆំរពាោះា ទទួេយកអតែរទ នកងជំនាញ រស់ Elizabeth BECKER មករ

ើឱ

ជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះ េំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទរឡើយ រហ្ើយផៃយ
ុ ោនរៅនឹងជំហ្ េីដំរូង រស់ នួន ជា ផងខដ ខដេថា
រលាកប្សី Elizabeth BECKER លរបីប្តូវបានរាោះរៅឱ្យមករ ើជា
ឱ សកសីអងគរហ្តរដើមបីផេ
ា ់សកខីកមមកនុង

ឆំរណាមរនាោះអំេី ឆនាសមព័នរ
ធ ញ្ញជ រស់ រ.ក.ក. ប្េមទាំងបានរង្ហាញថា រលាកប្សីអាឆផាេ់នូវា យេ់ដឹង
អំេីេកខខណឌមនឆ្នំ ១៩៧៥ កនុង ររសធា ណ ដឋខខម

នកងថា កនុងនាមជាអនកស េ័ត៌ម្ភនជនជាតកអារម៉ៅ ច្ក

ម្ភនក់កនុងឆំរណាមេី នាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យឆូេមកប្ររទសកមពជា
ុ កនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររត
យយមួយ យៈរេេខេីរៅឆ្នំ ១៩៧៨ ខដេរលាកប្សីអាឆផាេ់នូវា រំភឺអ
េ ំេីសែនា ណ៍នារេេរនាោះបាន816។
រខនែមរេើរនោះ កកឆចា រស់ Elizabeth BECKER ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមខត
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ817 ឬា យេ់រឃើញខដេបានរ ើរឱ ឡើងត្តម
យៈប្រភេរផសងៗថ្នភសាត្ត
ុ ង818។

រខៀវ

សំផន

ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា ទទួេយកកកឆចា រស់

813

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ នកង ១១៨។

814

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ នកងរសឆកាីរោងខដេបានដកប្សង់រជើងទំេ័ ៥៥។

815

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ នកងរសឆកាីរោងខដេបានដកប្សង់ រជើងទំេ័ ៥៦។

816

សូមរមើេ រសឆកាីសរងខរអំេីរញ្ជ រី ្មោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា (E9/10) នកង ឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ

(E9/10.1) ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៦។ រសឆកាីសរងខរខដេប្តូវបានរ ើរ
ឱ ឆចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា
(E93/4) នកងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E93/4.3) ទំេ័ ១០ (ភាសអង់រលេ ស)។
817

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័

២០០, ២០៣, ២០៥, ២០៩, ២១៤, ២១៨, ២២២, ២២៤,

២៣៤, ២៦៤,៩០៦,១០៥៧, ១០៧៩។
818

សូមរមើេឧ.សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៦៧២, ៧៧២, ១២២០, ១២២៧, ១៧៣០, ១៧៥៤, ១៨៤១,

២៥០០។
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Elizabeth BECKER មករ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ង រ៉ៅខនាបានជំទាស់ខតប្តង់ឆំណឆខដេអងគជំនំជប្មោះបានរោងរៅរេើ
កកឆចា រនោះជាេករសសរ៉ៅរណា
ណ ោះ819។
កកឆចា ទាំងរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ត្តមា េកនកតយរៅរេើសំអាងរហ្តខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រោងរៅរេើ
បានរប្រើប្បាស់ប្តឹមខតរ ច្រទប្រវតាកសស្តសាខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ

រហ្ើយេំម្ភនអាន

ភាេណាមួយរៅរេើា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា ឬ រខៀវ សំផន រនាោះរទ820។ រហ្តដូរឆនោះ ា ជំទាស់
រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើកកឆចា រស់រលាកប្សី
Elizabeth BECKER ប្តូវរដករស រចាេ។

334>ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

Ben KIERNAN ត្តមា េកនកតយរេើកំណត់រហ្តសវនាា រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានេាោមទទួេបានសកខីកមម រស់ោត់ផ្លៃេ់កនុងតលាា រដាយស អងគជំនំជប្មោះបាន“ទទួេ
សគេ់ […] ថា ោត់ លឹជាអនកជំនាញម្ភនក់កនុងឆំរណាមអនកជំនាញអនា ជាតកដ៏េបីអំេី ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ
នកងថា អងគជំនំជប្មោះបានចាត់ទកថា ជំនាញ រស់ោត់ទំនងជាអាឆ ួមឆំខណកដេ់ា ខសឱង កា េកតកនុងសំណំ
រ ឿង ០០២ បាន”821។ រដាយស េំទទួេបានរជាលជ័យកនុងកកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងរាោះរៅ Ben KIERNAN
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆថា “រសឆកាីសននកដាឋន រស់ Ben KIERNAN ប្រសកនររើម្ភនតថ្មេជាភសាុ
ត្តង ក៏ម្ភនតកឆតួឆខដ រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រនោះ រប្ពាោះអនកនកេនធ ូររនោះមកនប្តូវបានសួ រដញរដាេឆំរពាោះមខ
រនាោះរទ”822។

រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើអតែរទររប្ងៀន រស់

Ben
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤។

820

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ រជើងទំេ័ ៥៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ ៨១ (“ា វច្វឌឍន៍ដំរូងអំេីប្រវតាកសស្តសាថ្នេកទធកកមមយ
ុ នីសក
ា នុងកមពជា
ុ ជារ់ទាក់ទងោ៉ៅងជកតសនកទធជាមួយនឹងា
ប្រឆ្ំងនឹង ដឋអំណាឆអាណានកលមបារាំង នកងជាេករសស ា តស៊ាូប្រដារ់អាវ រនាៃរ់េីសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ខដេរ ើរឱ ឡើងរដាយ
ខខម ឥសស នកងរកសកមមយ
ុ នីសឥ
ា ណូ ឌ ឆកន”) កថាខណឌ ៨២ (“រៅឆងឆ្នំ ១៩៥៣ រនាៃរ់សរមាឆនររាតាមសីហ្នបានទទួេជ័យជរមនោះរៅ
កនុងប្េោះរាជរូនីយកកឆចទាមទា ឯករាជយ

ប្ររទសកមពជា
ុ បានទទួេឯករាជយរឡើង វច្ញ។ រនាៃរ់េីឆោះហ្តែរេខារេើអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សឺ

ខណវឆ្នំ ១៩៥៤ ខដេប្ោន់ខតជាា រញ្ច រ់រេើប្កដាសរ៉ៅរណា
ណ ោះនូវសស្តង្ហគមដំរូងរៅឥណូ ឌ ឆកន […]”) កថាខណឌ ៨៣ (“កនុងឆ្នំ
១៩៥៥ សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន បានប្រាសដាក់រាជបរេេ័ងករដើមបីរ ើជា
ឱ ប្រធាន ដឋថ្នកមពជា
ុ ។ ប្េោះអងគបានទទួេជ័យជមនោះកនុងា
របាោះរឆ្នត

នកងបានររងកើតរកសសងគមរាស្តសានកយម

ខដេម្ភនរោេនរោបាយរ រទសអេាកកតយខដេ ួមរញ្ចូ េរោេនរោបាយ

រដករស មកនឆូេ ួមអងគា សនធកសញ្ញាអាសីអារលន យ៍”) កថាខណឌ ៧៧៤ (“រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី [រៅឆងឆ្នំ ១៩៧៥ នកងរដើមឆ្នំ
១៩៦៧] ា ប្លរ់ប្លងរកសរៅកមពជា
ុ រៅេំទាន់ ឹងម្ភំ ប្លរ់ប្ោន់រៅរឡើយកនុងា ររើកទូលាយប្ររទស”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

KIERNAN ជារប្ឆើនរេើករប្ឆើនស823។ រ៉ៅខនា ដូឆបានរង្ហាញខាងរេើ824 ភាលរប្ឆើនថ្នរសឆកាីរោងទាំងរនោះ លឺ
ប្ោន់ខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ
ថ្នភសាត្ត
ុ ង

នកងបានខផអករេើប្រភេរផសងៗ

ួមទាំងសកខីកមមផ្លៃេ់ផងខដ ។ ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ឆំរពាោះភាេប្បាកដប្រជា រស់ Ben

KIERNAN ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ។

335>ម្ភនរសឆកាីរោងឆំនួន ៣ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចា

រស់ KIERNAN ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីោំ

ប្ទា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងអាជីេ នកងដំរណើ ជី វច្ត រស់ រខៀវ សំផន េីដំរូង825 រ៉ៅខនា ា យេ់រឃើញ
ទាំងរនោះបានខផអកជាឆមបងរៅរេើសកខីកមម នកងអតែរទស រស រដាយផ្លៃេ់ រស់ រខៀវ សំផន826។ ឆំរពាោះរសឆ
កាីរោងឆំនួន ២ រទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអតែរទស រស រស់ Ben KIERNAN អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា រោងទាំងរនោះទំនងជាោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង
ា អំរេើប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន ខដេជាមូេដាឋនថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់ ដូឆជា ា
ឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងវលគរណាុោះរណា
ា េមរនាលមន៍ វច្ជាជ

រដើមបីឱ្យជនជាតកខខម ខដេ ស់រៅរ រទសប្តឡរ់

មកប្ររទសខេួន វច្ញ827។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ នឹងរ ើា
ឱ រដាោះប្សយអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នសំអាងរហ្ត
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សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង 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
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សូមរមើេខាងរេើ កថាណឌ ៣៣៤។
សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៥២ (“េីេី រៅរីខខរនាៃរ់េោ
ី ត់បានមកដេ់ទីប្កុងបា៉ៅ ីស

រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមប្កុមម្ភ៉ៅក់សីស ខដេប្តូវបានររងកើត នកងឆូេ ួមជាប្រចាំរដាយនកសសកតខខម ដថ្ទរទៀតរៅកនុងប្ររទសបារាំ ង ួម
ម្ភន រអៀង ស ី សឡុត ស រអៀង ី ច្ទធ នកង សន រសន”) កថាខណឌ ៣៥៣ (“ដូឆសម្ភជកកដថ្ទរទៀតកនុងប្កុមរនាោះខដ រខៀវ សំផន
បានឆូេ ួមជាមួយរកសកមមយ
ុ នីសបា
ា រាំង”) កថាខណឌ ៣៥៨ (“រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ រខៀវ សំផន បាន កាមខតំខណងកនុងប្កុម
រស់ោត់ ហ្ូតដេ់ោត់ប្តូវបានរងខំឱ្យលាខេងមខតំខណងរនោះរៅពាក់កណា
ា េឆ្នំ ១៩៦៣”)។
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សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១០៥៧, ១០៦២, ១០៨១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣

ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័ ៤៩ ដេ់ ៥១, ៥២, ៥៩ ដេ់ ៦០, ៦២ នកងរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំ
ផន ប្រវតាកសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ នកងជំហ្ រស់ខាំរ
ុ នារនាៃរ់ (E3/18) ឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៤ ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦ នកង
៣៨ ដេ់ ៣៩។
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សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៧៩ (“ ួមទាំងា រ ើស
ឱ នៃ កថា រខៀវ សំផន បានរដើ តួនាទីកនុងា អរ់ ំ

អនកខដេប្តឡរ់េីរ រទស រដាយបានររើកវលគសកកាអរ់ ំរោេនរោបាយោ៉ៅងរហាឆណាស់មួយជាមួយអនកទាំងរនាោះកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
”) កថាខណឌ ៧៥៧ (“រខៀវ សំផន បានររើកវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជរេើរញ្ញាវនាខដេប្តឡរ់មកេីរ រទស នកងអនក ដឋា កនុង
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រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអតែរទស រស ទាំងរនោះ
រហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រដើមបីកំណត់េីភាេសមរហ្តផេថ្នសំអាង

រៅកនុងខផនកថ្នសេដីារនោះខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខផនក

ប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ រខៀវ សំផន828។

336>រខនែមរេើរនោះរទៀត

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស ា អោះអាងជាទូរៅ រស់ នួន ជា ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង “េំបានប្រឹងខប្រងរដាយរសមោះប្តង់កនុងា វាយតថ្មេរេើឯករទស រស់អក
ន ជំនាញ ឬ
អនកនកេនធទាង
ំ រនាោះរឡើយ”829 រដាយស េំបានរង្ហាញមូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់។

337>ស ររសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េបា
ំ នរង្ហាញេី
កំហ្សណាមួយខដេតប្មូវឱ្យម្ភនា រ ើអ
ឱ នារាលមន៍ រស់តលាា រេើរណាឹងសទកខ

ឆំរពាោះា សំអាង រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់អនកជំនាញ ឬ“ប្រភេមកនផ្លៃេ់”។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទ
ឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ល.៨.ា វាយតថ្មេរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីអងគរហ្ត

338>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវ

ណី នកងសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ រប្ឆើនជាងសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសីអងគរហ្ត រដើមបី្នរៅរ ើរឱ សឆកាីសននក
ដាឋន រៅរេេខដេសកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្តរនោះ“លឺជាមូេដាឋនថ្នសេប្កមរនាោះ”830។ នួន ជា បាន
ជំទាស់រខនែមរទៀតថា

សកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្តេី រៅរីនាក់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅ

កនុងា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រនាោះ េំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ឬជាា សំអាងរដាយេំម្ភនា េនយេ់រកប្សយ ជា
េករសសឆំរពាោះសកខីកមម រស់ François PONCHAUD Stephen HEDER ឌឆ ភី ភួន នកង េឹម សត831។

ឆងឆ្នំ ១៩៧៥ នកង ១៩៧៦ រៅ ក-១៥។ កនុងអំឡុងវលគសកកាទាំងរនោះ ោត់បានរង្ហាញថា ា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុង លឺជាា ប្តឹមប្តូវ
ខដេោត់បានអោះអាងថា បានរំបាត់រចាេនូវកមមសកទធកឯកជន នកងទរ់សកត់ា អត់ឃាេន នកងបានររប្ងៀនថា ឆំរណោះវច្ជាជខដេបានមក
េីា អរ់ ំ រស់េួកអាណានកលម នកងឆប្កេតាកប្តូវខតេររំបាត់រចាេឱ្យអស់”)។
828

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ១០១៥។

829

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១១។

830

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៣។

831

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៤ ដេ់ ១៨២។
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នួន ជា បានរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀតរៅរេើសកខីកមម រស់ោត់
ផ្លៃេ់សប្ម្ភរ់ដាក់រនៃក
ុ

រដាយេំរជឿទាេ់ខតរសោះឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ រស់ោត់រនាោះរទ832។

ប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា េកចា ណាឱ្យបាន
សមប្សររេើភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ

នកងភសាត្ត
ុ ងខដេបានរដញរដាេរៅរេើភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកសី

រដាយឆងអេ
ុ រង្ហាញជាេករសសឆំរពាោះ ខអម រអឿន នូ រ ៉ៅ ភី ភួន នកង ឌឆ833។

339>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើតថ្មេជាភ

សាត្ត
ុ ងថ្នសកសីអងគរហ្ត នកងថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
រនោះរទ834។
៤.ល.៨.ក.អនកជំនាញ François PONCHAUD នកង Stephen HEDER

340>នួន

ជា បានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់

François PONCHAUD នកង Stephen HEDER “កនុងរោេរំណងមកនសមរហ្តផេ”លឺថា “ហ្ួសឆ្ៃយេី
ខដនកំណត់”កនុងា រាោះរៅអនកទាំងេី មកផាេ់សកខីកមម

ជាសកសីអងគរហ្តឆំរពាោះប្េឹតកា
ា ណ៍ពាក់េ័នឆ
ធ ំនួន

តកឆតួឆខដេោត់បានរឃើញរដាយផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ835។ កនុងា ោំប្ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានឆងអេ
ុ រៅរេើ

832
833

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៣ ដេ់ ១៨៤។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣។ រខៀវ សំផន បានរេើករខនែមថា រៅរេេេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ង

ទាំងមូេ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនទទួេយកភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីខដេជាអនកសមលំនកត អនកខដេ
ទទួេផេ ប្ររោជន៍កនុងា កហ្ក នកងសកខីកមម រស់អនកខដេរង្ហាញភាេផៃយ
ុ ោនជាសតានម័ត។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងស
ទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ១១៤ ដេ់ ១១៥។ ផៃយ
ុ េីា រចាទប្រាន់ រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងរេើសកសី ខអម រអឿន នូ រ ៉ៅ ភី ភួន នកង ឌឆ ស ណា រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំម្ភ នា រោងណា
មួយោំប្ទជាក់លាក់រេើសកខីកមមខដេបានរញ្ញជក់ខាងរដើមរនោះ អាប្ស័យរហ្តរនោះប្តូវបានរដករស រចាេរដាយេំចាំបាឆ់េកចា ណារនា
រទៀតរឡើយ។
834

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាណឌ ៩៤ ដេ់ ៩៧ ១០៧ នកងរជើងទំេ័ ៨៦ ដេ់ ៨៧។

835

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០។
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រជើងទំេ័ មួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម

នកងបានរេើករឡើងថា

“ា រោងរៅរេើរជើងទំេ័ នីមួយៗរនោះ

ម្ភន

កំហ្សអងគឆារ់”836។

341>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា François PONCHAUD នកង Stephen HEDER ប្តូវបាន
រាោះរៅប្សររេេជាមួយនឹង David CHANDLER នកង Philip SHORT រដើមបីមកផាេ់សកខីកមមអំេី
ប្េឹតកា
ា ណ៍មនឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រចាទប្រាន់រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427)837។ កនង
ុ
ឆំរណាមរនាោះ Stephen HEDER ក៏ប្តូវបានរាោះរៅផងខដ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខណៈេករសស រស់ ដាឋភកបាេ
ថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ នកងតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ838។ François PONCHAUD ប្តូវបានសារ់សកខីកមម
កនុងឆំរណាមសកសីឆំនួន ២៣ នាក់ដថ្ទរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកង
ទីេី

839

។

342>ត្តមា េកនកតយរសឆកាីរោងរៅរជើងទំេ័

កនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង

សកខីកមម រស់ François PONCHAUD នកង Stephen HEDER បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា សកខីកមមទាង
ំ រនោះ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញខដេម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទដថ្ទរទៀត

នកងរកើតរឆញមកនប្តឹមខតេីា បានរឃើញ

រដាយផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងបានឮេីសកសី ឬបានសម្ភាសន៍រដាយផ្លៃេ់ ឬបានប្សវប្ជាវ ករឃើញផងខដ
។ ផៃយ
ុ រៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា François PONCHAUD នកង Stephen HEDER “បាន
រឃើញោ៉ៅងយូ ប្តឹមខតេីេី រៅរីរម្ភ៉ៅងរ៉ៅរណា
ណ ោះនូវប្េឹតកា
ា ណ៍មួយឆំនួន កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ករ
រតយយ”840 រដាយរហ្តថា François PONCHAUD បាន ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ចារ់ត្តង
ំ េីឆ្នំ ១៩៦៥841

836

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០ នកងា រោងខដេបានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៤៧៩។

837

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី អនកជំនាញ នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ ៣១។

838

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី អនកជំនាញ នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ ៤២។

839

រសឆកាីសរប្មឆសែេ សាីេីសកសី អនកជំនាញ នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ ៦០ ដេ់ ៦១។

840

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៤។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងអំេី Sydney SCHANBERG នកង Al

ROCKOFF រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានេកភាកាភសាត្ត
ុ ង រស់ François PONCHAUD នកង Stephen HEDER។ សូមរមើេ ស ណារ
ណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៤, ១៨០ ដេ់ ១៨២ រជើងទំេ័ ៤៥៦។
841

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៦ ដេ់ ៨។
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រហ្ើយអាឆនកោយភាសខខម បានោ៉ៅងសៃត់842

ខដេជាជនរ រទសម្ភនក់កនុងឆំរណាមជនររទសឆងរប្ាយ

រងអស់ខដេបានចាករឆញេីប្ររទសកមពជា
ុ
រនាៃរ់េីខខម ប្កហ្មដរណាើមបានទីប្កុងភនំរេញ843 នកងបានផាេស
់ កខី
កមមថា បានរឃើញប្េឹតកា
ា ណ៍ពាក់េ័នម
ធ ួយឆំនួនរកើតរឡើងរ៉ៅនាមនឆ្នំមនរនាោះ នកង ួមទាំងកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររ
កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ844។ រនាៃរ់េីោត់បានចាករឆញេីប្ររទសកមពជា
ុ រៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥
ោត់បានប្រមូេា វច្វឌឍន៍េ័ត៌ម្ភនោ៉ៅងរប្ឆើន ដូឆជាា សម្ភាសន៍ជនរភៀសខេួនរៅកនុងប្ររទសថ្ង នកងប្ររទស
បារាំង សារ់ វច្ទយុ រស់ខខម ប្កហ្ម នកងអានឯកស រផសង845។ ប្រភេទាំងរនោះបានាេយជាមូេដាឋនមួយខផនកកនង
ុ
សកខីកមម រស់ោត់846។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ កេំរឃើញអំេីភាេមកនប្រប្កតី រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង កនុងា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង រស់ François PONCHAUD។

343>ទាក់ទងរៅនឹង

Stephen HEDER

នួន ជា បានរេើករឡើងថា “អងគជំនំជប្មោះ[សលាដំរូង] បាន

េកចា ណាោ៉ៅងេករសសរៅរេើមតករោរេ់[ រស់ោត់]” នកង ំឭកថា Stephen HEDER ធាេរ់បានររប្មើា
រៅកនុងា ច្ោេ័យសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត នកងា ច្ោេ័យសហ្ប្េោះរាជអាជាាថ្ន អ.វ.ត.ក. នកងថា ោត់ជា
អនកប្ពាង“រេង់សប្ម្ភរ់ដីាសននកដាឋនរញ្ជូ នរ ឿងឱ្យរសើរសួ កនុងខខមីនា ឆ្នំ ២០០៤ រដាយត្តម យៈា របាោះេមព
ផាយរសៀវរៅសាីេីរលគេប្បាំេី ូរសប្ម្ភរ់ា រចាទប្រាន់”847។

រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ

អំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា “ប្រសកនររើ Heder ប្តូវបានរាោះរៅមករ ើជា
ឱ អនកជំនាញ ោត់ប្តូវផាេ់សកខីកមមរដាយ

842

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៦

នកង ៩។
843

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៦ ដេ់ ៨,

២៧ ដេ់ ២៨។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៧៨។
844

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ៤០,

៤៣ ដេ់ ៤៥, ៤៩ ដេ់ ៥០។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ 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 ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៤៧, ៥៧

ដេ់ ៧២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ 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 ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤០ ដេ់ ៥០។

847

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២។
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អេាប្កឹតរំផត នកងរដាយភាេសតានម័តជាេកខណៈវច្ទាសស្តសា”848 េំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ។ េំម្ភន
សញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមរដាយមកនអេាប្កឹត នកងេំម្ភនសតានម័តជាក់
ខសាងរនាោះរទ ឬថា សកខីកមម រស់ោត់លួ ខតម្ភនអេាប្កឹតភាេ នកងភាេសតានម័តរប្ឆើនជាងរនោះ ប្រសកនររើ
ោត់បានផាេ់សកខីកមមកនុងនាមជាអនកជំនាញ ខដេេំខមនកនុងនាមជាសកសីអងគរហ្តរនាោះ។ នួន ជា ខេួនឯងផ្លៃេ់
ក៏បានរសនើសំឱ្យរាោះរៅ Stephen HEDER មករ ើជា
ឱ សកសី នកងបានទទួេសគេ់ោត់ថា ជា“អនកជំនាញនាំ
មខរលសាីេីកមពជា
ុ ”849 នកងបានទទួេសគេ់ថា Stephen HEDER ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញឆរនាេោះេីឆ្នំ
១៩៧៣ ហ្ូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥ ប្េមទាំងបានរ ើដ
ឱ ំរណើ កមានារៅាន់រខតាកំេង់ចាម នកងឧដងគ រនាៃរ់េីា
ឆូេាន់ារ់រដាយកងទ័េខខម ប្កហ្មកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ នកង ១៩៧៤850។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អតែរទជារប្ឆើនស
រស រដាយ Stephen HEDER ខដេជាកមមវតែថ្ុ នសកខីកមម រស់ោត់រនាោះ ប្តូវបាននកេនធរឡើងរៅមនរេេឆូេ
ររប្មើា ង្ហ រៅ អ.វ.ត.ក. ដូរឆនោះ េំម្ភនឥទធកេេេីា ររប្មើា ង្ហ រស់ោត់រៅ អ.វ.ត.ក. រនាោះរឡើយ851។

344>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ នួន ជា ក៏បានរចាទប្រាន់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភ
សកទធក រស់ោត់កនុងា ជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់

នកងសកទធកទទួេបានតេយភាេតទេ់រដាយបាន
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២។
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សូមរមើេ រសឆកាីសរងខររញ្ជ ីរ្មោះសកសីខដេរសនើរដាយ នួន ជា (E9/10) នកងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E9/10.1)

ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៦។ រសឆកាីសរងខរប្តូវបានរ ើរ
ឱ ឆចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេរសនើរដាយ នួន ជា (E93/4) នកងឧរសមព័នរធ ៅ
នឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E93/4.3) ទំេ័ ៤០ (ភាសអង់រលេ ស)។
850

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៧៨។
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សូមរមើេ រសៀវរៅ រស់ S. HEDER នកង B. TITTEMORE រលគេប្បាំេី នាក់សប្ម្ភរ់ា ាត់រទាស៖ ា ទទួេខសប្តូវរេើ

ឧប្កកដក
ឋ មម រស់ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/48 ឆ្នំ ២០០៤។ រសៀវរៅ រស់ S. HEDER៖ េកទធកកមមយ
ុ នីសរា ៅកមពជា
ុ នកងលំ ូរវៀ
តណាម ឯកស រេខ E3/22 ឆ្នំ ២០០៤។ បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER នកង M. MATSUSHITA៖ កកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយ
ជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅប្េំខដនខខម ថ្ង ឯកស រេខ E3/1714 ឆោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០។ ប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ រស់
Steve HEDER (SH) ជាមួយ រអៀង ស ី (IS) ឯកស រេខ E/89 ឆោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦ (ាេរ ច្រឆិទថ្នកកឆចសម្ភាសន៍)
។ កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/543 ឆោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦។ កកឆចសម្ភាសន៍ រស់
S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E190 ឆោះថ្ងៃទី ០១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩៩។ ប្រតកចា ឹកកំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍
រស់ S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E573 ឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៩។ បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER៖

ា វាយតថ្មេរឡើង វច្ញនូវតួនាទី រស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់ នកងកម្ភមភកបាេថានក់រប្ាមកនុងឧប្កកដក
ឋ មមថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ៖ ា ទទួេ
ខសប្តូវ រស់កមពជា
ុ រៅកនុងទសសនៈប្រហាក់ប្រខហ្េ ឯកស រេខ E3/4527 ឆោះថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៣។
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អនញ្ញាតឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាាទទួេបានមតករោរេ់ រស់ Stephen HEDER ត្តម យៈា ររងកើតសំណួ
រស់ខួ ន
េ ជាេកខណៈរសើរសួ េីអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងា ប្សវប្ជាវរឋម រស់ោត់

រ៉ៅខនាក ណីរនោះេំបាន

អនញ្ញាតឱ្យសកសួ ដូឆោនរៅរេេម្ភនា សួ រដញរដាេរដាយភាលីា ពា កាីរទៀតរនាោះរទ852។ នួន ជា បាន
រេើករឡើងថា

រដើមបីទូទាត់ឆំរពាោះា ំរលាភរំពានខដេរចាទប្រាន់រនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំលរបី

សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER រឡើយ853។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
ម្ភន វច្ ីសស្តសារ ើឱ្
ឱ យភាន់ប្ឆឡំទាក់ទងរៅនឹងា សកសួ Stephen HEDER រៅកនុងតលាា ខដេប្រខហ្េ
ជារកើតមកេីា ចាត់ត្តង
ំ ូរោត់ជាសកសីអងគរហ្ត រ៉ៅខនាមកនខមនសកសីជំនាញរនាោះ854។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
រនោះលួ កត់សម្ភគេ់ថា រដាយស ឆរមេើយ រស់ោត់ជារប្ឆើនបានខផអករេើរទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងរលគេរផសងៗ
ឬឯកស ខដេោត់បានេកនកតយ ដូឆ នួន ជា បានរេើករឡើង855 រទើររនោះជាា េស
ំ មប្សរកនុងា ខរងខឆកភាេ
ខសោន វាងមួយខផនកា ដឹង រស់ HEDER

ខដេទទួេបានត្តម យៈរទេករស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ នកងមួយខផនក

រទៀតជាមួយនឹងមតករោរេ់ខដេបានខផអករេើា ប្សវប្ជាវ រស់ោត់រនាោះរឡើយ856។
852

នួន

ជា បានឆងអេ
ុ

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២ រជើងទំេ័ ៤៩០ រោងរៅរេើា ដករសឆកាីជូនដំណឹងេីរំណង (E287/2)

កថាខណឌ ៦ ដេ់ ១២ រជើងទំេ័ ២៣។ នួន ជា ក៏បានរសនើសំជារឋមឱ្យរាោះរៅ Stephen HEDER មកផាេ់សកខីកមមអំេ“ី រោេ
រំណង នកងលណភាេថ្នកកឆចរសើរសួ ថ្នា ច្ោេ័យ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតកនុងសំណំរ ឿង ០០២” ជាេករសស កកឆចប្រជំកនុង
ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ខដេកនុងរនាោះ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត Marcel LEMONDE បានរង្ហាញរឆតនាឆង់ប្រមូេភសាត្ត
ុ ងខដេ
ម្ភនេកខណៈដាក់រនៃក
ុ ជាង សប្ម្ភរ់សំណំរ ឿង ០០២។ សូមរមើេ រសឆកាីសរងខររញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេរសនើរដាយ នួន ជា (E9/10)

នកងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E9/10.1) ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៦។ រសឆកាីសរងខរខដេបានរ ើរ
ឱ ឆចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះ
សកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា (E93/4.3) ទំេ័ ៤០ ដេ់ ៤១ (ភាសអង់រលេ ស)។ ា តវា៉ ដំរូង រស់ោត់អំេីា មកនផាេ់ឱ្
ាសកនុងា សួ សំណួ Stephen HEDER រេើប្េឹតកា
ា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរសរ
ើ សួ (សូមរមើេ ា ដករសឆកាីជូនដំណឹងេី
រំណង (E287/2) កថាខណឌ ១៣) េំប្តូវបានរញ្ញជក់សជាងមីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរឡើយ។
853

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២។
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សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ 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
856

ស ណារណាងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨១។

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៣៣៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ

២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០ (HEDER បានសំអាងរៅរេើកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ោត់
ជាមួយ ខកវ េក) ៣៤០ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័ ៧១ ដេ់ ៧៣
(ឆរមេើយខផអករេើកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនរភៀសខេួន) ៣៤៤ (ឆរមេើយខផអករេើាេកំណត់រេេរវលា រស់ Tim Carney ខដេ
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រង្ហាញរៅរេើឆំណឆជារប្ឆើនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង “បានរ ើហ្
ឱ ួសឆ្ៃយ”េីខដនកំណត់ថ្នតួនាទី រស់
HEDER ជាសកសីអងគរហ្ត857 រ៉ៅខនាេំបានេនយេ់េមអកត ថារតើា រ ើឱ្
ឱ យភាន់ប្ឆឡំខរររនោះបាន ំរលាភរេើសទ
ក ធក
រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវដូឆរមាឆរឡើយ858។ ដូឆោនខដ

រទាោះរីជាម្ភនា មកន

រេញឆកតោ
ា ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏សហ្រមធាវីា ពា កាី នួន ជា រៅខតម្ភនេទធភាេសកសួ សកសីខដ

រហ្ើយ

រញ្ញារនោះក៏មកនបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយវច្ ីសស្តសា ឹតតបកត រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង កនុងា កប្មកត វច្សេភាេថ្នា ត្តំងសំណួ រៅាន់ Stephen HEDER រឡើយ។
៤.ល.៨.ខ.សកសី ឌឆ ភី ភួន នកង េឹម សត រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី ខអម រអឿន នកង នូ រ ៉ៅ

345>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណារេើភសាត្តុ ងរដាោះរនៃកុ ខដេទទួេ
បានេី ឌឆ859រនាោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន បានឆងអេ
ុ រង្ហាញរនាោះ លឺសំរៅរេើរសឆកាីខងេង រស់ ឌឆ ខដេថា សម
មកត“ា េីន” នកង/ឬ“ជាម”រៅប្កសួងា រ រទស ជាទូរៅជាអនកទទួេរនៃក
ុ នាំអក
ន រទាសរៅាន់មនៃី សនាស
ក ខ
ស-២១860។ លរបីរដករស រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់រ ើា
ឱ េកចា ណារនារទៀតឆំរពាោះា រចាទប្រាន់ រស់ រខៀវ

បានខផអករនារទៀតរេើា រកខប្រ រស់

FBIS)

៤៧៩

(ខផអករេើកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ោត់ជាមួយអនកជំនាញរោធាជនជាតកជរ៉ៅន)

៦៦៥ (ខផអករេើកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយរលគេម្ភនក់) ២៦៥៤ (ខផអករេើកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួន)។
857

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០ នកងរជើងទំេ័ ៤៧៩។

858

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា រៅកនុងក ណីមួយឆំនួន ឆរមេើយ រស់ Stephen HEDER អាឆចាត់ទកោ៉ៅងសមប្សរ

ថា ជាទសសនៈផ្លៃេ់ខួ េន (សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៦២៩ (HEDER ររញ្ច ញរោរេ់រេើ
ា រប្រើប្បាស់េំឆាស់លាស់នូវពាកយ“មជឈកមរកស”) ៦៣១, ៦៣៧, ៦៣៨, ៦៤៤ នកង ៦៤៦ (HEDER បានរញ្ញជក់អំេីអតែន័យថ្ន
រេខសម្ភៃត់“៨៧០” នកងបានេនយេ់ថា រ.ក.ក. ម្ភនរឆតខកខប្រពាកយរេឆន៍រដើមបីលាក់បាង
ំ ធាតេកត រស់ថានក់ដឹកនាំ) ១៧១៧ (ា
រកប្សយពាកយ“komchat”កម្ភចត់)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូឆបានរញ្ញជក់ នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរេើមតករោរេ់ផ្លៃេ់ខួ េន រស់សកសីអងគរហ្តបាន ំរលាភរំពានរេើសកទធកទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ ឬរណា
ា
េឱ្យម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ខដេអាឆរម្ភឃៈសេប្កមបានោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។
859

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ ឯកស

រេខ E1/62.1 (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) ទំេ័ ៥៨ ដេ់ ៥៩។
860

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E1/62.1 ទំេ័ ៦១ (ភាស

ខខម ), ៨៨ (ភាសបារាំ ង)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/62.1 ទំេ័ ៦១ ដេ់
៦២ (ភាសខខម េកេណ៌នាអំេីសមមកត“ា េីន”“ជាម”) ៧៦ ដេ់ ៧៧ (ភាសអង់រលេ ស“Chean”/“Cheang”)។
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សំផន

ខដេថា

រសឆកាីខងេងខាងរេើជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើកមក

េកចា ណា រដាយរហ្តថា រខៀវ សំផន េំបានរញ្ញជក់ឆាស់ ថារតើរសឆកាីខងេងរនោះររងកើតឱ្យម្ភនវច្មតកសងស័យ
អំេីេក ទធភាេ រស់ោត់ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។

346>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំរអើរេើរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ោត់ឆំរពាោះភាេ

អាឆរជឿជាក់បាន រស់ ភី ភួន861 ត្តមា េកត អងគជំនំជប្មោះបានរដាោះប្សយោ៉ៅងេករសសរេើា ជំទាស់ រស់
រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ862។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
េំបានេកចា ណារេើរញ្ញាថ្នា ឆងចាំ ភាេផៃយ
ុ ោនសំខាន់ៗ នកងភាេរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន
នកង នូ រ ៉ៅ 863។

347>ត្តមា េកនកតយរៅកនុងប្រតកចា ឹក រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខអម រអឿន ខដេ រខៀវ សំផន បានជំទាស់
រនាោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេមកនសីសង្ហឱក់ោនខេោះរៅកនុងសកខីកមម864។ ខអម រអឿន បានទទួេសគេ់ថា
ម្ភនរញ្ញាេំបាកកនុងា ំេឹករឡើង វច្ញរៅត្តមេំដារ់េំរដាយ

នូវប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងអស់ យៈ

រេេ ៤០ ឆ្នំកនេងរៅ នកងរដាយម្ភនា រ៉ៅោះទងគកឆផេូវឆកតា បានរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា ឆងចាំ រស់ោត់865។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រខៀវ សំផន េំបានផាេ់រសឆកាីរោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬ
ឆំណឆរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយខដេរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណា បានរ ើ ឱ
ឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា សរប្មឆរៅកនុងសេប្កម។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ នូ រ ៉ៅ រខៀវ សំផន េំបានផាេ់
ា រោងណាមួយខដេរញ្ញជក់អំេីភាេេំសីសង្ហឱក់ោន ឬា ភាជរ់ទំនាក់ទំនងសកខីកមមខដេអោះអាងថា េំប្តឹម
ប្តូវរនាោះរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេបានរចាទប្រាន់ថា

ម្ភនកំហ្សរនាោះរទ។

អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះប្តូវរដករស រចាេ។

861

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣។

862

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៤២៥។

863

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣។

864

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ E1/117.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៥ (រង្ហាញេីាេ

រ ច្រឆិទខសោនទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់ឳេក រស់ោត់) ទំេ័ ២១ ដេ់ ២២ (រង្ហាញេីភាេផៃយ
ុ ោនកនុងា រ ៀររារ់ថ្នា សេរ់ម្ភាយ
រស់ោត់ នកងា ស់រៅកនុងវតាមួយ)។
865

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ (E1/117.1) ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។
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348>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា រដាយរឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងេំសីសង្ហឱក់ោន នកងេំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នក៏រដាយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅខតឆរឆសមកនប្េមអនវតាាតេឱកកឆចផេ
ា ់រហ្តផេរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ ន
េ
រនោះលឺជា“កំហ្សអងគឆារ់ោ៉ៅង ំរ ង”866។ រនាៃរ់មក នួន ជា បានរោងរៅរេើា ប្រប្េឹតា រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះសកខីកមម រស់ ឌឆ ខដេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើរញ្ញាថ្នភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់ ឌឆ867។ ជាេករសស នួន ជា បាន ំេឹកអំេី
ា រញ្ញជក់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) ខដេថា ឌឆ បានសឱោះ
ខសឱងរសនើសំា “សប្ម្ភេតួនាទី រស់ខួ ន
េ រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមនានា”

នកង“ទម្ភេក់ា ទទួេខសប្តូវ រស់ខួ ន
េ

សប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មមរៅឱ្យអនកដថ្ទ”868 នកងបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី“បាន
រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌឆ ជានកឆច នកងជាញឹកញារ់បានយកមករ ើជា
ឱ ប្រភេដ៏ម្ភនស ៈសំខាន់ កនុងា ោំ
ប្ទដេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេម្ភនា ជំទាស់ោ៉ៅងខាេង
ំ ”869 រដាយេំបានប្រឹងខប្រងរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា ា សំអាងខរររនោះប្តឹមប្តូវរឡើយ នកងេំបានេកចា ណារេើា ទទួេសគេ់ រស់ ឌឆ មាងរហ្ើយមាងរទៀត
ខដេថា ោត់េំបានដឹងរដាយផ្លៃេ់កនុងរេេរនាោះឆំរពាោះសំអាងរហ្តមួយឆំនួនខដេោត់បានផាេ់សកខីកមមរទ870
។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា សំអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេើ
សកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងរោេរំណងដាក់រនៃក
ុ ខដេោមនភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ រហ្ើយប្រសកនររើម្ភនក៏ម្ភនតកឆ
តួឆរំផត កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញសំខាន់ៗខដេប្តូវបានជំទាស់រដាយភាលីា ពា កាី871 រ៉ៅខនាអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស

ឬេំរអើរេើរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ដូឆជារសឆកាីខណនាំ រស់ រ៉ៅេ េត មកន

ប្តូវ“រ៉ៅោះពាេ់”ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

872

។ នួន ជា បានអោះអាងថា ា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងេបា
ំ នទទួេសគេ់ភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ខដេម្ភនរៅឆំរពាោះមខ

លឺជា“កំហ្សអងគឆារ់ជាក់ខសាង”873។

866

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៦។

867

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៥ ដេ់ ១៧៧។

868

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៦ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៣៦៨។

869

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៦។

870

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៦ ដេ់ ១៧៧ នកងរសឆកាីរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ ៤៧១។

871

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៨ នកងរសឆកាីរោងកនុងរជើងទំេ័ ៤៧២។

872

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥៦៦។

873

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៨។
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រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េឹម សត ខដេ
ជាសកសីម្ភនក់កនុងឆំរណាមសកសីរីនាក់ខដេបានផាេ់ភសាត្ត
ុ ងអំេីា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

បាននកោយ

កហ្ករៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រហ្ើយថា ា ឆងចាំ រស់ េឹម សត េំប្តឹមប្តូវរេើឆំណឆជា
រប្ឆើន រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆយកសកខីកមមរនោះមកសំអាងរដាយេំចាបា
ំ ឆ់ផេ
ា ់រហ្តផេ កនុងា រ ើ ឱ
ដូរចានោះរឡើយ874។

349>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខផអករេើអំណោះអំណាងប្តង់ឆំណឆរនោះ នួន ជា េំបាន
រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រ៉ៅខនាបានរចាទរេើកំហ្សអងគឆារ់រដាយស
ា េំបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ875ទាក់ទងរៅនឹងទកដភា
ឋ េថ្នសកទធកទទួេបាន
ា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱ្យរឆញរសឆកាីសរប្មឆម្ភនសំអាងរហ្

ត។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំខមនរាេ់ឆំណឆថ្នសំអាងរហ្តកនុងសេប្កមសទធ ខតរ ើឱ្
ឱ យកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីេំ
បានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរថា ម្ភនឆំណឆខឱោះខាតមួយ
ឆំនួនរៅកនុងា េកភាកា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់

ឌឆ

ខដេលរបីប្តូវបានេកចា ណា

រដាយប្រុងប្រយ័តន រដាយស ម្ភនា សរប្មឆរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ថា ឌឆ ខឱោះនូវភាេអាឆរជឿជាក់បាន
រដាយស ម្ភនា ជំ ញកនុងា សឱោះខសឱងទម្ភេក់ា ទទួេខសប្តូវរឆញេីខួ ន
េ

ររើរទាោះរីជា

ោត់ប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខក៏រដាយ រហ្ើយសំណំរ ឿង រស់ោត់កនុងរេេរឆចរ
ុ បននប្តូវ
បានរញ្ច រ់ក៏រដាយ ក៏ោត់រៅខតសំសប្ម្ភេកត្តាជំ ញនានារដើមបីឱ្យផតេីា រចាទប្រាន់ខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើសំអាងរហ្ត នកងរសឆកាីរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌឆ ខដេ នួន ជា បាន
ជំទាស់ រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា រោងទាំងរនោះេំតប្មូវឱ្យឆងភាជរ់រៅនឹងា យេ់រឃើញសំខាន់ៗ នកង/ឬ េំ
តប្មូវឱ្យម្ភនភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតោំប្ទោ៉ៅងរប្ឆើនរៅកនុងសំណំរ ឿងរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា សំអាងរេើ
សកខីកមម រស់ ឌឆ ប្តង់ឆំណឆរនោះេំខមនជាឆំណឆសំខាន់រទ876។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើ

874

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៩។

875

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២០៥ ជាអាទិ៍។

876

រប្រៀររ ៀររសឆកាីរោងដកប្សង់រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៧១ ជាមួយនឹងសេប្កមសលា

ដំរូងរជើងទំេ័ ៣២៦ ដេ់ ៣៤០ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួនអំេរី ោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា ករមៃឆខាមង
ំ ) រជើងទំេ័ ៦១៥
(សំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រខៀវ សំផន ឯកស រេខ E3/27 ឆោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ទំេ័
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ា យេ់រឃើញ ឬា រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌឆ ខដេ នួន ជា េំបានឆងអុេរង្ហាញជាក់លាក់រឃើញថា
ផៃយ
ុ រៅនឹងា អោះអាងរញ្ញជក់ រស់ោត់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើា
ឱ េកចា ណារេើា ទទួេសគេ់

រស់ ឌឆ ខដេថា ោត់កនុងរេេរនាោះេំបានដឹងអំេីអងគរហ្តមួយឆំនួនខដេោត់ផេ
ា ់សកខីកមម ដូឆជា តួនាទីជាន់
ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុង“មនៃី ៨៧០” ខដេជាា រចាទប្រាន់មួយថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
េកចា ណារឃើញថា ឌឆ បាននកោយសំរៅរេើតួនាទីជាន់ខពស់ជាទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុង ររកមពជា
ុ
ប្រជា កររតយយ កនុងអតែរទសប្ម្ភរ់សកកា នកងពាកយឆចាមអារា៉ ម877។

350>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ភី ភួន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកភាកា

រេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន ថា អាឆរជឿជាក់ នកងទកឆកតបា
ា ន។ ឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេរដញ
រដាេរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹងវតាម្ភន រស់ រខៀវ សំផន កនុងកកឆចប្រជំរៅខខ មកងនា ឆ្នំ
១៩៧៤ រៅកនុងភូមកម្ភឃជាកខនេងខដេបានយេ់ប្សរជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ878 អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ ភី ភួន “ម្ភនភាេឆាស់លាស់” ដូឆោនជាមួយនឹង“េ័ត៌ម្ភន

៨ (“លណៈមជឈកមមកនម្ភនអំណាឆេកតប្បាកដរនាោះរទ ខសេីលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ ”)) ១០០៤ ដេ់ ១០០៦ (សំអាងរេើសកខីកមម រស់ សឡុ
ត បាន នកង នង សផង់ រខនែមរេើ ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ រដើមបីោប្ំ ទា យេ់រឃើញថា ជាខផនកមួយថ្នា ទទួេខសប្តូវ រស់
ោត់សប្ម្ភរ់“កកឆចា សធា ណៈ” តួនាទី រស់ នួន ជា ួមរញ្ចូ េា ចាត់ត្តំង នកងា ដាក់េកន័យសម្ភជកករកស) ១៧២ (សំអាងកនុង

ឆំរណាមរនាោះរេើេកខកត រស់ រខៀវ សំផន កនុងា ោំប្ទា យេ់រឃើញថា លណៈកម្ភម កា មជឈកមរកស ភូមកភាល តំរន់ នកងប្សុក ម្ភន
សកទធកកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅ ឬរផៃ ប្រជាជនរៅកនុងតំរន់ រស់ខួ េនបាន) ១៧៦០ (សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ នកងជាឯកស មួយឆំនួន ជា
េករសស រេើឯកស រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ៖ េកនកតយា ាារ់ នកងអនវតាម្ភោ៌នរោបាយ សា រសដឋកកឆច នកងរ ៀរឆំប្ររទសប្លរ់
ខផនក ឯកស រេខ E3/781 ឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេរញ្ញជក់កនុងទំេ័ ៣១ ថា “ប្េោះវច្ហា រសនើ [ប្រជាជន] ៥ មឺន
ឆំរពាោះមខសកន។

[…] ដូរឆនោះររណាើ ៗ ជូន ២ មឺនសកន”កនុងា ោំប្ទា យេ់រឃើញដំណាេ់ោនកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៦) រជើងទំេ័

១៨៧៣ (សំអាងរេើទូ រេខ រស់ប្កសួងា រ រទសសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ឯកស រេខ

E3/3559 ួមទាំងអតែរទ រស់ François PONCHAUD ជាា រខនែមរេើសកខីកមម រស់ ឌឆ កនុងា េកភាកាតួនាទី រស់កងឆេ័ត
កនុងសហ្ក ណ៍) ១៩២៣ ជាអាទិ៍ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនសាីអំេីា តស៊ាូវណណ ៈ នកងរោេនរោបាយរកសប្រឆ្ំងនឹង “ប្រជាជនងមី”)
២៥៤២ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើន ដូឆជា ទូ រេខ រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ រដើមបីោប្ំ ទា យេ់រឃើញដំណាេោនកនុងសេប្កម
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៨) ២៦៤៣ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនកនុងា ោំប្ទា យេ់រឃើញខដេថា រៅឆងឆ្នំ
១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបានរនាកំណត់រោេរៅអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណៈខខម នកងប្លួស រស់េួករល)។
877

សេប្កម រស់អងគជនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៩៦។

878

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៧២។

225
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ខដេផាេ់រដាយ សួង សីរលឿន” ខដេរនោះម្ភនេកខណៈលួ ឱ្យទកឆកតបា
ា នជាងរសកខីកមម រស់ប្រេនធ នួន ជា រខៀវ
សំផន

ខដេប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេញរេញមនរេេរដករស ថា

េំអាឆរជឿ

ទកឆកតបា
ា ន នកងរ ើរឱ ឡើងកនុងរោេរំណងជួយរាី រស់ោត់879។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ កនុងា សននកដាឋនថា ម្ភនកកឆច
ប្រជំមួយរផសងរទៀតខដេបានឆូេ ួមរដាយរមដឹកនាំជាន់ខពស់ រស់ រ.ក.ក. ាេេីរដើមខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥
រដើមបីេកភាកាអំេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ថា ភី ភួន
“ម្ភនវតាម្ភនរៅខកប ទីរនាោះខដ នកងបានរ ៀររារ់អំេីដំរណើ រ ឿងោ៉ៅងេមអកត” នកងថា ខេួន“បានទទួេយកភសាុ
ត្តង រស់ ភី ភួន ទាក់ទងរៅនឹងា េកេណ៌នាទូរៅថ្នកកឆចប្រជំរនោះ នកងអនកឆូេ ួមម្ភនដូឆជា នួន ជា នកង រខៀវ
សំផន” នកងថា “ភសាត្ត
ុ ង រស់ ភី ភួន រេើរញ្ញារនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមឆំណឆសំខាន់ៗរដាយជនជារ់
រចាទ”880។

351>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើសកខីកមមរដាោះរនៃក
ុ រស់

ភី ភួន ខដេថា រ៉ៅេ េត បានខណនាំជាក់លាក់ “េំប្តូវរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ” ខដេប្តូវ
បានផាេ់តថ្មេភសាត្ត
ុ ងេំរសមើោននឹងភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ រនាោះ881 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញថា ខផនា វាយេក
ឆងរប្ាយកនុងា ំរដាោះប្ររទស ប្តូវបានរ ៀរឆំរឡើងរៅកនុងកកឆចប្រជំាេេីខខ កកកដា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេកនុង
រេេរនាោះ “នួន ជា រ៉ៅេ េត រខៀវ សំផន ប្រធានភូមកភាល ប្រធានតំរន់ នកងរមទ័េរផសងរទៀត បានេកភាកាោន
អំេីរទេករស

រស់រកសរៅឧដងគ ជាកខនេងខដេអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់

ប្ទាយ ំ” នកងថា ខផនា រនោះប្តូវបានអោះអាងរញ្ញជក់កនុងកកឆចប្រជំរៅរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥882។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងរេើខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយ

879

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៩។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដាោះប្សយរញ្ញា ថារតើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសមរហ្តផេខដ ឬោ៉ៅងណា ខាងរប្ាម កថាខណឌ ១០០៩។
880

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៤។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដាោះប្សយរេើរញ្ញា ថារតើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា ខាងរប្ាម កថាខណឌ ១០១០។
881

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៨។ សូរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៦។

882

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខផនកទី ៣៖

សវត្ត ប្រវតាក កថាខណឌ ១៤៣ ដេ់ ១៤៧ (រោងរៅរេើ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន ជាញឹកញារ់ នកងជាេករសសប្តង់កថាខណឌ ១៤៤
ដេ់ ១៤៦ នកងរជើងទំេ័ ៤១៦ ដេ់ ៤២៥)។
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រស់រកសទាក់ទងរៅនឹង“ខាមង
ំ ”ខដេខផនកត្តមអងគជំនំជប្មោះ បាន ួមរញ្ចូ េទាំងអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា
ណ ដឋខខម ផងខដ រនាោះ ប្តូវបានផសេឱផាយត្តម យៈវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជ រដាយរមដឹកនាំរកស ួមម្ភន
នួន ជា នកង រខៀវ សំផន883។ ភី ភួន ក៏បានអោះអាងថា រៅរេេោត់បានមកដេ់ទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ទទួេបានា ខណនាំេី រ៉ៅេ េត មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន េន់ នេ់ េីរប្ពាោះេួករលបាន
ឆោះចាញ់ខខម ប្កហ្មរហ្ើយ884។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើា
ឱ រោងទាេ់ខតរសោះរៅរេើខផនករនោះថ្ន

សកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងសេប្កមរឡើយ។

352>ា ប្តឹមខតថា ម្ភនភសាត្តុ ង រ៉ៅខនាេំប្តូវបានរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ
េំខមនម្ភនន័យថា ភសាត្ត
ុ ងរនាោះេំប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះយកមករ ើា
ឱ េកចា ណាកនុងា វាយតថ្មេរឡើយ េីរប្ពាោះ
អងគជំនំជប្មោះមួយប្តូវបានសនមតថា បានវាយតថ្មេរាេ់ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់ខដេម្ភនរៅឆំរពាោះមខខេួន ដរារណាេំ
ម្ភនា រញ្ញជក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរអើរេើទាង
ំ ប្សុងរេើភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ណាមួយ885។ លួ កត់

883

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៨។

884

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន ឯកស រេខ E3/24 ឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ទំេ័ ៤ (“ភភ៖ ខាំុ

ឆូេភនំរេញរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ជាមួយនឹង សន រសន រដើមបីរមើេសភាេា ណ៍ រដាយ រ៉ៅេ េត ជាអនកចាត់ឱ្យម
ក។ ខាំរុ ឃើញថា ប្រជាជនរឆញរឆញរៅប្លរ់ទកស នកងមខសញ្ញាទាំងអស់ខតរៅមកនទាន់រឆញអស់រទ។ […] FL៖ រតើម្ភនរញ្ញជឱ្យត្តម
កខាមង
ំ រទ? ភភ៖ អត់ម្ភនរទ រប្ពាោះរលរេើកទង់សរហ្ើយ។ ម្ភនរសឆកាីខណនាំឆាស់ថា កំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់រល […] រេេសស្តង្ហគមរៅ
សម ភូមកលឺរផសង ឥឡូវរលឆោះចាញ់រយើងរហ្ើយរយើងមកនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រលរទម្ភនខតសឱលមន៍អរអ សទ

នកងជួយរល រឆេើយនឹងសំណួ

រផសងខដេរលសួ រយើង។ ោត់នកោយថា [េួកោត់លឺជា] “ខខម ដូឆោន” កំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ឱ្យរសោះ។ រនោះជាសំដី រស់ រ៉ៅេ េត”)។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៧០ (“ស៖ សំណួ រស់ខាំរ
ុ នាៃរ់
ទាក់ទងរៅនឹងទាហានថ្ន ររ េន់ នេ់។ រតើម្ភនា រញ្ញជ ឬា ខណនាំជាក់លាក់អឱីឱ្យរ ើបា
ឱ រអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដ ឬរទ?
ឆ៖ ររើរលចាញ់ រលរេើកទង់ស។ រយើងអត់ម្ភនអ៊ា៊ីនឹងរ៉ៅោះពាេ់រលរទ។ អាហ្នឹងរលម្ភនរោេនរោបាយឆាស់លាស់ខតមាង។ រៅកនុង
សម ភូមករផសង ររើរលចាញ់រហ្ើយ រលរេើកទង់សរៅរហ្ើយ រយើងអត់ម្ភនរ៉ៅោះពាេ់រទ លឺដាឆ់ខាតខតមាង លឺខណនាំដាឆ់ខាតអត់ម្ភនឱ្យ
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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សម្ភគេ់ ា សនមតរនោះអាឆជំទាស់បានកនុងក ណី ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ង
ខដេម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នឆ
ធ ាស់លាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេ ងា ជំទាស់រនាោះ886។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានចាត់ទកថា ជា“ា េំអាឆទទួេយកបាន”រៅរេេខដេអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមមខដេខេួនេំបានទាត់រចាេ

កនុងក ណីខដេភសាុ

ត្តងរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ា “ខដេម្ភនស ៈរំផត”887។

353>ត្តមា េកនកតយរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឃើញថា

កំណត់រហ្តថ្នសំណំរ ឿងបាន

ដាក់រញ្ចូ េភសាត្ត
ុ ងប្សរដៀងោនរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រដាយ ភី ភួន ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានទទួេយកោ៉ៅងឆាស់លាស់រនាោះ៖
[រនាៃរ់េីខខមប្កហ្មបានឆូេ នកងដរណាើមបានទីប្កុងភនំរេញ] ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ជារប្ឆើន
បានប្កវីទង់សសំឆោះចាញ់ បានដាក់អាវ ឆោះ នកងរដាោះឯកសណា
ឋ ន រស់េួករលរចាេ។ កងទ័េខខម

ប្កហ្មប្តូវបានខណនាំមកនឱ្យបាញ់អក
ន ខដេប្កវីទង់សរឡើយ888។
កងទ័េខខម ប្កហ្មរផសងរទៀតបានទទួេរញ្ញជថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានដាក់អាវ
ឆោះ អាឆប្តូវបានជរមេៀសជាប្រជាជន ឬប្តូវបានយករៅរ ៀនសូប្ត ខតររើអក
ន ណាខដេមកនទម្ភេក់អាវ
ឆោះរទ ប្តូវបាញ់សម្ភេរ់889។

354>ភសាត្តុ ងរនោះសីសង្ហឱក់ោនជាមួយនឹងខផនកថ្នសកខីកមម រស់

ភី ភួន ខដេ នួន ជា បានរចាទប្រាន់អងគជំនំ

ជប្មោះថា េំបានរេើកយកមកេកចា ណារនាោះ ដូឆជា រទរញ្ញជទាក់ទងរៅនឹងា ប្រេាឹតរា ៅរេើទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆូេស ភាេ ប្តូវបានរឆញរដាយថានក់ដឹកនាំរកសមកនយូ រ៉ៅនាមនរៅមនរេេដរណាើម

(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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០២ (រជើងទំេ័ េររចាេ នកងរសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

889

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៥។
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បានទីប្កុងភនំរេញ890។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករញ្ញាា ខណនាំរនោះ
រៅកនុងា េកភាកាអំេីា ប្រប្េឹតរា េើទាហាន
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយក៏រដាយ

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នា
ក៏អងគជំនំជប្មោះេំបានរ ើដ
ឱ ូឆោនរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់

រឃើញ រស់ខួ ន
េ សាីេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។
រឃើញថា

ខផអកត្តមរ ច្រទរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណា

ភសាត្ត
ុ ងថ្នា រញ្ញជណាមួយរឆញេីថានក់រេើពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរា េើ

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

េកតជាម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នខា
ធ េង
ំ រៅកនុងា សរប្មឆអំេីរញ្ញា

រនោះ។ កំថាដេ់រៅេកចា ណា ប្តឹមខតា េំបានរេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីភសាត្ត
ុ ងសំខាន់
ខដេម្ភនតថ្មេរដាោះរនៃក
ុ បានរនាោះ លឺជាកំហ្សអងគឆារ់ រហ្ើយរញ្ញា ថារតើកំហ្សរនោះអាឆរម្ភឃៈខផនកខដេ
ពាក់េ័នរធ ៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងខផនក
ខាងរប្ាម891។

355>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្ត

ប្លរ់ប្ោន់ថា មូេរហ្តអឱីបានជាខេួនសំអាងរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេី
ប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេម្ភនភាេមកនសីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងសកខីកមម រស់ េឹម សត រនាោះ892 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាអំេីភាេមកនសីសង្ហឱក់ោនរៅ
កនុងសកខីកមមរនោះជារប្ឆើនដងរៅកនុងសំអាងរហ្តទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រនាោះ893។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះ
អំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ នកងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់រនាោះ េំ
ម្ភនមូេដាឋនោំប្ទរឡើយ។ នួន ជា បានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ រេញរេញអំេីខេឹមស ថ្នភាេេំ
សីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងសកខីកមម រស់សកសីរី ូរ

ប្េមទាំងរេើកនូវរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សំអាងរេើសកខីកមម

នីមួយៗ រស់សកសីទាង
ំ រនាោះផងខដ រៅកនុងខផនកពាក់េ័នថ្ធ នស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ខដេរចាទប្រាន់

890

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/131.1 ទំេ័ ៦៩ ដេ់ ៧០ រោងរៅរេើ

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ម្ភស រវឿន ឯកស រេខ ឆោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៣ ERN (ភាសខខម ) 00418519។
891

សូមរមើេ ជាេករសសស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥១ ដេ់ ៥៨០ សូមរមើេផងខដ ខាងរប្ាម កថាខណឌ

៩៤៨។
892

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៩។

893

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៤, ៦៦៥, ៦៦៩, ៦៧៦, ៦៧៧។
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អំេីកំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ894។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
នឹងប្តូវេកចា ណារេើា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់សកសីទាង
ំ រនោះ រៅកនុងខផនក
សមប្សរខាងរប្ាម895។
៤.ល.៨.ល.ជនជារ់រចាទ នួន ជា

356>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សំអាងរេើសកខីកមម រស់ោត់

សប្ម្ភរ់រោេរំណងដាក់រនៃក
ុ រដាយេំខដេរជឿជាក់រេើភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ណាមួយរឡើយ នកងថា ោត់កប្ម
រសនើសំឱ្យរង្ហាញរហ្តផេអំេីា វាយតថ្មេេីភាេអាឆរជឿជាក់បានរេើសកខីកមម រស់ោត់896។

357>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា
ា មកនសមរហ្តផេរទ

ខផអករេើាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ ជាទូរៅេំខមនជា

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទទួេយកសកខីកមម រស់សកសីមួយខផនក

រហ្ើយ

រដករស ខផនកដថ្ទរទៀត នកងថា រនោះជាឆនាៃនសកទធក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា វាយតថ្មេរេើភាេអាឆ
រជឿទកឆកតបា
ា នឆំរពាោះខផនកដាឆ់រដាយខឡករផសងរទៀតថ្នសកខីកមម រស់រលគេណាម្ភនក់
េមអកតេីមូេរហ្តខដេខេួនទទួេយកខផនកខេោះ

រដាយេំចាំបាឆ់រង្ហាញ

រហ្ើយរដករស រចាេខផនកដថ្ទរទៀតរនាោះរឡើយ897។

អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ ា អោះអាងជាទូរៅរដាយោមនមូេដាឋន រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្ជើស
រ ីសយកខតភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ មកសំអាង នកងបានផាេ់ប្តឹមខតា រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំបានេនយេ់េមអកតរខនែមទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆណាខដេម្ភនកំហ្សរនាោះ ប្តូវរដក
រស រចាេ។

894

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៩ ជាអាទិ៍។

895

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៤៨៧ ជាអាទិ៍។

896

ស ណារណាឹងសទកខ 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>ខផអកត្តមេកខខណឌតប្មូវ នួន ជា បានផាេ់ា េនយេ់ឆាស់លាស់ខតមួយឆំណឆរ៉ៅរណាណោះ លឺទាក់ទងរៅ
នឹងា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសំដី រស់ោត់ រៅកនុងខខសភាេយនាឯកស

ប្រជាជន898ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរា ៅរេើអក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

សប្តូវ រស់

នកងា សំអាងរេើខផនក

ថ្នភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ ខដេកនុងរនាោះ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា ខេួនបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងា សរប្មឆ
ករមៃឆ“ជនមហាកបត់”ឆំនួន ៧ នាក់ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស ខផនកថ្នភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ
ខដេកនុងរនាោះ នួន ជា បានរដករស ថា េំបានដឹងអំេីា សម្ភេរ់ណាមួយរេើទាហាន ឬអនក ដឋា សមញ្ាថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរឡើយ899។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើខផនកខដេ

នួន

ជា

បានទទួេសគេ់រៅកនុង

ខខសភាេយនារនាោះកនុងឆំរណាមប្រភេជារប្ឆើនដថ្ទរទៀតថ្នភសាត្ត
ុ ង កនុងា យេ់រឃើញថា អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់ភាេមរនាៃរ់េីដរណាើមបានទីប្កុងភនំរេញ900។ រប្ាយមករទៀត រៅកនុងា
េកចា ណារេើរញ្ញា ថារតើ នួន ជា េំបានរារាំង ឬេំបានដាក់រទាសឆំរពាោះា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា “រៅកនុងកកឆចសម្ភាសន៍មួយ នួន ជា បានអោះអាងថា
ប្រសកនររើោត់បានដឹងអំេីា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ោត់នឹងចាត់ វច្ធានា រញ្ឈរ់ភាេម”901 រ៉ៅខនា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះេំបានរជឿជាក់រេើា អោះអាងរនោះរឡើយ នកងបានកំណត់ថា “តួនាទី រស់ នួន ជា កនុងា ររងកើតរោេ
នរោបាយរដើមបីកំណត់រោេរៅ បានរង្ហាញផៃយ
ុ េីរនោះរៅវច្ញ”902។

359>ផៃយុ រៅនឹងា អោះអាងរញ្ញជក់ រស់

នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំបានចាត់ទកា េកចា ណា

រនោះ ជា“ា េកចា ណា វច្េរៅវច្េមក” ឬ“េំសមប្សរ”903រឡើយ រដាយរហ្តថា ា ររងកើត“រោេនរោបាយ
កំណត់រោេរៅ”

រៅកនុងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរកើតម្ភនមនា សម្ភេរ់រៅទួេ

898

ភាេយនាឯកស រស់ រងត សមបតាក៖ សប្តូវ រស់ប្រជាជន ប្រតកចា ឹក E3/4001 ឆ្នំ ២០០៧។

899

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៤។

900

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ ៥០១ ដេ់ ៥០៣ នកងរជើងទំេ័ ១៥១០។

901

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៣៨ រជើងទំេ័ ២៨៧០ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាកា

រដញរដាេ (E295/6/3) កថាខណឌ ៤៤៨ រោងរៅរេើសប្តូវ រស់ប្រជាជន (E3/4001R)

តខខសវីរដអូរខនែម៖ មួយថ្ងៃរៅរពា ិ៍

ថ្ប្ជ។
902

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ ៩៣៨។

903

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៤។
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រពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនា រង្ហាញឆាស់លាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានដឹងអំេីខផនកថ្នភ
សាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ខដេម្ភនរៅកនុងកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ នួន ជា នកងបានរេើកយកមកេកចា ណា ខដេរញ្ញារនោះ
បានរង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈា រោង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើខផនករនាោះ

រៅកនុងសេប្កម

រស់ខួ ន
េ ។ រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា រោេនរោបាយកំណត់
រោេរៅេកតជាម្ភនអតែកភាេ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជាកមមវតែថ្ុ នទឡហីក ណ៍រណាឹងសទកខដាឆ់រដាយខឡកមួយ
រទៀត ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងោ៉ៅងរេញរេញជាងរនោះរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ រដាយបាន
រេើករឡើងជាងមីរទៀតអំេីា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានេកចា ណារេើឆំណឆ ខដេជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះ
រនៃក
ុ រៅកនុងកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ខួ ន
េ 904 ខដេរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនង
ុ
ខផនកសមប្សរខាងរប្ាម905។
៤.ល.៨.ឃ.រសឆកាស
ី ននដា
ក ឋន

360>ស ររសឆកាីមក ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ខដេបានរចាទប្រាន់អំេី
កំហ្សរៅកនុង វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា វាយតថ្មេរេើសកសីអងគរហ្ត ប្តូវរដករស រចា
េ។
៤.ល.៩.ា ដករឆញភសាត្ត
ុ ងខដេបានមកេីា រ ទា
ើឱ ណកមម

361>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា

“ភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវបានទទួេយកសប្ម្ភរ់រោេរំណងម្ភន

កប្មកត ដូឆជា ភសាត្ត
ុ ងថ្នឆរមេើយខដេទទួេបានត្តម យៈា រ ើទា
ឱ ណកមម អាឆយកមកសំអាងបានសប្ម្ភរ់
ខតរោេរំណងម្ភនកប្មកតរ៉ៅរណា
ណ ោះ រហ្ើយេំទាក់ទងរៅនឹងា រញ្ញជក់ា េកតថ្នឆរមេើយរនាោះរឡើយ”906។

362>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា កំណត់ោ៉ៅងដូរឆនោះ នកងបាន

ជំទាស់ថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានមកេីា រ ើទា
ឱ ណកមមេំអាឆរប្រើប្បាស់ប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទបានរឡើយ រ៉ៅខនា
ជនជារ់រចាទអាឆរប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងរនោះកនុងា ា ពា ខេួនបាន907។ ោត់រញ្ញជក់ថា “កំហ្សរនោះេំអាឆរ ើឱ្
ឱ យ
904

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥១ ដេ់ ៥៨០។

905

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៨៦៩ ជាអាទិ៍។

906

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៥ នកងា រោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៩៦។

907

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧០៦ ដេ់ ៧២២។
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សេប្កម[ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង]រៅជារម្ភឃៈរនាោះរទ

រ៉ៅខនាឆំណឆរនោះម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅ

សប្ម្ភរ់យតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម”908។

363>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា ា ទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នឹងនាំឱ្យម្ភនា រេើក
ទឹកឆកតឆ
ា ំរពាោះា រ ើទា
ឱ ណកមម រហ្ើយ“ជាា រំថ្ភេផូវេ ឆារ់ នកងរ ើឱ្
ឱ យបាត់រង់ខផនកសីេ ម៌”909។

364>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា “ភាលីខដេម្ភនរំណងរាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម ប្តូវ […]
រញ្ញជក់អំេីា រចាទប្រាន់ឆំរពាោះកំហ្សអងគឆារ់ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម”910។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា
រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគឆារ់ រដាយេំបានរង្ហាញេីា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ ជាទូរៅេំ
អាឆទទួេយកបានសប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើង វច្ញថ្នរណាឹងសទកខរេើអងគរសឆកាីរឡើយ។
អស់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានវាយតថ្មេ

នកងរដករស

ប្លរ់ាេៈរទសៈទាំង

ួឆរហ្ើយរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆេីមខ911រេើខេឹម

ស ថ្នអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានមកេីា រ ើទា
ឱ ណកមម រនាៃរ់េីបាន ួម
រញ្ចូ េោននូវស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ត្តម យៈា រោងរនាោះ។

365>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរញ្ញារនោះ េំប្តូវរេើកមកេកចា ណា
តរៅរទៀតរឡើយ។

908

ស ណារណាឹងសទកខ នួន ជា កថាខណឌ ៧០៧។

909

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦។

910

វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(“អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេប្តូវសរប្មឆរណាឹងសទកខជំទាស់នឹងសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬរសឆកាីសរប្មឆថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង […] កំហ្ស
រេើអងគឆារ់រណា
ា េឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ”) នកង វច្ធាន ១០៥(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (“ភាលីខដេ
ម្ភនរំណងរាឹងសទកខឆំរពាោះរសឆកាីសរប្មឆណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេររើកផេូវសទកខភាេមៗ […] ប្តូវ […]
រញ្ញជក់អំេីកំហ្សអងគឆារ់ នកងប្តូវរង្ហាញថា កំហ្សរនាោះរណា
ា េឱ្យរសឆកាីសរប្មឆម្ភនរម្ភឃភាេ”)។
911

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីភសាត្ត
ុ ងបានមកេីា រ ើទា
ឱ ណកមម (F26/12) កថាខណឌ ២៦ ដេ់ ២៨, ៣០ ដេ់ ៤៧, ៦០

ដេ់ ៦៥, ៦៩។
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៤.ល.១០.ា រង្ហាញឯកស ខដេសកសីេស
ំ គ េ់

366>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា អនញ្ញាតឱ្យម្ភនា រង្ហាញ
ឯកស ខដេសកសីេំសគេ់កនុងរេេជំនំជប្មោះ

រដើមបីឱ្យសកសីរ ើា
ឱ សននកដាឋន

ខដេជាា ជំ ញឱ្យសកសីរ ើ ឱ

ប្រម្ភណវច្ ីខដេេំប្តូវបានអនញ្ញាត នកងថា ា រង្ហាញឯកស ដេ់សកសីកនុងអំឡុងរេេថ្នា រសើរអរងកតេំ
អាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមឆំរពាោះា រង្ហាញរនោះរៅកនុងរេេជំនំជប្មោះបានរឡើយ912។

367>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

រខៀវ សំផន េំបានរេើកមូេដាឋនោំប្ទា អោះអាង រស់ោត់អំេី

កំហ្សអងគឆារ់ ឬអងគរហ្ត នកងេំបានរង្ហាញអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ខដេរកើតរឆញេីសកខីកមម រស់សកសីខដេបាន
រចាទថា រ ើប្ឱ រម្ភណវច្ ីរនាោះរឡើយ913។

368>ត្តមា េកនកតយរេើខផនកថ្នប្រតកចា ឹកខដេ

រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើកនុងា ោំប្ទា ជំទាស់ រស់

ខេួនរឃើញថា ផៃយ
ុ រៅវច្ញអឱីខដេោត់បានអោះអាង ជាទូរៅអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនញ្ញាតឱ្យម្ភនា
ដាក់ឯកស សួ រដញរដាេសកសីខដេសកសីេំបានដឹងេីមនមករនាោះរទ

នកងបានោំប្ទា ជំទាស់ រស់ភាលី

ា ពា កាីពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ ប្េមទាំងបានខណនាំសហ្ប្េោះរាជអាជាាឱ្យរជៀសវាងសួ សំណួ ខដេនាំឱ្យសកសីរ ើ ឱ
ប្រម្ភណវច្ 914
ី ។ រហ្តរនោះ ស ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ េំម្ភនមូេដាឋនប្តឹមប្តូវរឡើយ
រហ្ើយរណាឹងសទកខខផនករនោះប្តូវរដករស រចាេ។

912

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស

រេខ E1/55.1 ទំេ័ ៣ ដេ់ ១០។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (
ដេ់ ៥៩។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (

កន ណាវី) ឯកស រេខ E1/67.1 ទំេ័ ៥៤

ឹម សធារា៉ ) ឯកស រេខ E1/68.1 ទំេ័ ៣ ដេ់ ១៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះ

ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សលឹម េមត
ុ ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័ ២៩ ដេ់ ៣៨។
913

ស ណាត រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១១០។

914

សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/55.1 ទំេ័ ៩ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ […] តំណាង

សហ្ប្េោះរាជអាជាាប្រឹងខប្រងររញ្ជ ៀសនូវា ត្តំងសំណួ ណាខដេនាំឱ្យសកសីផេ
ា ់ទសសនៈផ្លៃេ់ខួ េន ឬររញ្ច ញមតករោរេ់ផ្លៃេ់ខួ េន
រេើឯកស ”)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/67.1 ទំេ័ ៥៨ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ បាទអ
លណរប្ឆើនរមធាវីា ពា កាី។ រលាកសហ្ប្េោះរាជអាជាា ប្តូវអនវតាឱ្យបានប្តឹមប្តូវរៅត្តមអឱីខដេរយើងបានអនវតា ួឆកនេងមករហ្ើយ
ត្តំងេីរដើមទីថ្នា េកភាការដញរដាេថ្នរ ឿងកាីរនោះ។ រហ្ើយឆំរពាោះសកសីនានារៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឆំរពាោះឯកស
ខដេម្ភនរំណងឆង់ដាក់ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ។ រហ្ើយប្តូវសួ ដេ់សកសីអំេីា ខដេខេួនធាេរ់បានរឃើញ បានជួរ នកងបានសគេ់

234
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៤.ល.១១.ា រដរក ស សំរណើសរំ ផៃៀងផ្លៃត់ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស

369>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា រដករស សំរណើសំរង្ហាញ

សំរៅរដើមថ្នឯកស មួយឆំនួន នកងេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងប្រភេរដើម នកងដំរណើ ថ្នា កាទកឯកស
នកងបានរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស

915

(E185) ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

នូវឯកស ខដេខេួនរ៉ៅនរ៉ៅងដាក់រដញរដាេ ខដ ឬរទ ? ររើអត់រទ អងគជំនំជប្មោះនឹងរង្ហគរ់ឱ្យដកឯកស រនាោះរឆញ”)។ ប្រតកចា ឹកឆោះ
ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/68.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៥ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ […] សកសី
រៅអាឆឆងចាំបានរទថា ឯកស ទាំងរួនទំេ័ ខដេរយើងបានដាក់ជូនរលាកេកនកតយអមាញ់មកញរនោះ រតើរលាកឆងចាំរទថារលាកបាន
ធាេរ់បានរឃើញ

ឬក៍រលាកប្តូវអនករសើរអរងកតថ្នសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតរៅកនុងអំឡុងរេេសារ់សកខីកមម រស់រលាករៅដំណាក់

ាេរនាោះ រតើរលបានរង្ហាញឆំរពាោះរលាក ខដ ឬ រទ រៅកនុងខណៈរេេខដេរលសួ ឆរមេើយរលាករនាោះ? រលាក សឡុត បាន៖ រៅកនុង
ា សួ ឆរមេើយរនាោះ បានយកឯកស ឱ្យខាំេ
ុ ី រីសនេឹក។ រ៉ៅខនា ខាំរុ មើេរៅរឃើញថា ដូឆជាមកនម្ភនរៅកនុ ងឯកស ទាំងរួនរនោះរទ។ ខាំុ
ា ឆងចាំហ្ឹង
ន លឺអ៊ា៊ីឆឹង បានយកមកឱ្យខាំ។
ុ រហ្ើយខាំថា
ុ ខាំម
ុ កនដឹងរទ អកស េីណារទ ខាំបា
ុ នជប្ម្ភររលាកអ៊ា៊ីឆឹងបាទ។ […] ប្រធានអងគ
ជំនំជប្មោះ៖ […] មស្តនាី ដឋបាេតលាា រង្ហគរ់ឱ្យដកយកឯកស ទាំងរួនរនាោះប្តឡរ់មកវច្ញ ”)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១២ (សលឹម េមត
ុ ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័ ៣២ ដេ់ ៣៤ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ សកសីកំអាេ់ទាន់រឆេើយតរ! សូម
អរញ្ជ ើញតំណាងរមធាវីអនា ជាតកា ពា កាីរលាក នួន ជា។ រលាក PESTMAN៖ សូមអ លណរលាកប្រធាន។ ខាំស
ុ ូមជំទាស់សំណួ
រនោះ។ រដាយសកសីបានឆងអេ
ុ រង្ហាញថា ោត់មកនខដេបានរឃើញឯកស រនោះរទេីមនមក។ រហ្ើយសហ្ប្េោះរាជអាជាាដូឆជាេាោម
ឱ្យសកសីោត់សននកដាឋនថា រ្
ម ោះមនសសរៅរេើឯកស រនោះ លឺជា --ខដេថាអនករផសងរទខដេនកោយេីរ ឿងរនោះ។ រប្ពាោះថាសកសីមកន
សគេ់ មកនដឹង មកនរឃើញឯកស រនោះោត់មកនអាឆរ ើា
ឱ ទសសន៍ទាយបានរទ រដាយខផអករៅរេើា សរប្មឆ រស់តលាា េីខាងរដើម
លឺថា--រហ្ើយកំឱ្យតលាា ដកយកឯកស រនោះមកវច្ញ […] ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ សូមអរញ្ជ ើញរមធាវីជាតកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំ
ផន។ រលាក លង់ សំអន៖ បាទ សូមអ លណរលាកប្រធាន។ ខាំស
ុ ូមរខនែមរៅរេើសហ្ា ីខដេបានជំទាស់រទៀត។ លឺថា ជាេករសស
លឺសកសីមកនខដេបានរញ្ញជក់ថា សមមកតា ខហ្ម រនោះទទួេរនៃក
ុ ខាង ណសក ស នកងរាជ ដាឋភកបាេហ្នឹងរទ ោត់មកនខដេបានរឆេើយ អ៊ា៊ីឆឹង
េីមនមករទ។ រហ្ើយអឱីខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងអមាញ់មកញ លឺជាា រេើកនាំមខរទៀតផងបាទ […] ប្រធានអងគជំនំ
ជប្មោះ៖ សកសីរមើេឯកស ហ្នឹងមាងរទៀតរមើេ៍ រតើរលាកធាេរ់បានរឃើញឯកស រនោះេីមនមករទ ជាេករសសរៅកនុ ងអំឡុងរេេថ្ន
ា សារ់សកខីកមម រស់រលាក

រដាយអនករសើរអរងកតថ្នា ច្ោេ័យសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថ្នអងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងតលាា

កមពជា
ុ ខដេបានរ ើស
ឱ ម្ភាសន៍ជាមួយរលាកកនេងមក។ រលាក សលឹម េមត
ុ ៖ សូមរោ េរលាកប្រធាន ខាំបា
ុ ទរេេខដេរសើរអរងកត
ហ្នឹងមកនខដេបានរង្ហាញឯកស រនោះឱ្យខាំុរឃើញរទ។ រហ្ើយររើនកោយអំេីា ចាត់ត្តំង ររៀរណាៗ កនុង ណសក ស ឬកមពជា
ុ ប្រជា ករ
រតយយ ខាំម
ុ កនដឹងជាន ណាាន់អ៊ា៊ីៗ ខាំម
ុ កនខដេបានដឹង បានរនោះរទ។ រហ្ើយខាំ-ុ -ឯកស រយើងរទើរខតរឃើញអមាញ់មកញហ្នឹង។ ប្រធាន
អងគជំនំជប្មោះ៖ រសឆកាីជំទាស់ រស់រមធាវីា ពា កាីទាង
ំ េី ប្កុមម្ភនប្រសកទធភាេ។ មស្តនាី ដឋបាេតលាា

ដកឯកស រនោះរឆញេី

សកសី”)។
915
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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បានអនញ្ញាតឱ្យដាក់ឯកស មួយឆំនួនរៅឆំរពាោះមខខេួន916។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា រដាយស អំឡុងរេេ
ថ្នា ករកើតប្េឹតកា
ា ណ៍បានកនេងផតជាយូ មករហ្ើយ

នកងភាេប្ឆរូកប្ឆរេ់ខដេបានរកើតម្ភនរៅប្ររទស

កមពជា
ុ រនាៃរ់េីឆ្នំ ១៩៧៩ រទើរទាមទា ឱ្យម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនកនុងកប្មកតមួយ រៅរេេរប្រើប្បាស់ឯកស
ឆមេងខដេោមនឯកស រដើម នកងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឆ្ង យ ខដេបានេនយេ់ថា “ វច្ ីសស្តសាខដេ
ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់អតាសញ្ញាណប្រភេរដើមខដេទីកខនេងរដើមេកតប្បាកដេំប្តូវបានសគេ់រនាោះ ជាវច្ ី
សស្តសាប្រកររដាយភាេរប្ោោះថានក់” នកងសកខីកមមរនោះបានជំទាស់រៅនឹងសឆចធា ណ៍អេ
ំ ីភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកង
ភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន917។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
ផងខដ កនុងា យេ់រឃើញថា នួន ជា បានរប្រើប្បាស់សកទធកមកនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ រៅរេេខដេោត់រសនើសំ
េកនកតយរមើេឯកស រដើមមួយឆារ់ខដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញខរររនោះ ជាឆរមេើយោមនស
េេភាេរៅនឹងសំរណើប្សរឆារ់កនុងា ខសឱង កា រញ្ញជក់េីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស

918

។

370>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខឱោះភាេជាក់លាក់ នកងេំបានឆងអេ
ុ
រង្ហាញ ថារតើកំហ្សខដេបានរចាទប្រាន់នាឱ្
ំ យរម្ភឃៈា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ ឬម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ោ៉ៅង
ដូឆរមាឆរនាោះរទ919។

371>រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស

(E185) បានរដករស ា ជំទាស់ រស់ រអៀង ស ី នួន

ជា នកង រខៀវ សំផន ឆំរពាោះា ដាក់ឯកស ខដេបានរសនើរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង នកងឯកស ខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានមកេីមជឈមណឌេឯកស
កមពជា
ុ (“DC-Cam”) រៅកនុងេី វលគដំរូងថ្នា ជំនំជប្មោះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១920 រដាយកនុងឆំរណាមរនាោះ
ខផអករេើមូេដាឋនប្រភេរដើម

នកងា នកេនធថ្នឯកស ខេោះៗ

នកងបានសរប្មឆរសនើឱ្យដកឯកស ទាំងរនោះរឆញ
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨ នកងរសឆកាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៦៥។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា)

ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៩។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/26.1 ទំេ័
៣ ដេ់ ៦ នកង ២៨។
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ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៨ (v) នកង ១០៩។
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ខផនកទីេី ដំរូងថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នរធ ៅនឹង៖ (i) សវត្ត នកង (ii) ឆនាសមព័នធ ដឋបាេ នកងា ទំនាក់ទំនង នកងធាតផសំ

ខេោះថ្នតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ។ សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ១។

236
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដរារណាម្ភនា រញ្ញជក់ឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ថ្នា កាទកឯកស
រញ្ញជក់ភាេប្តឹមប្តូវ នកងភាេអាឆទកឆកតបា
ា នថ្នឯកស ទាំងរនោះផងខដ

921

372>ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ

នកងខេឹមស

ួមទាំងា

។
(D427) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរញ្ញជក់ឆាស់ថា ឯកស ទាំងរនោះប្តូវបានសនមតថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ( ួម
រញ្ចូ េទាំងា រញ្ញជក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវផងខដ ) េីរប្ពាោះថា ឯកស ទាំងរនោះប្តូវបានេកនកតយរឡើង វច្ញ នកងបាន
វាយតថ្មេរដាយសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអំេីភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខេោះៗ នកងមា៉ៅ ង
រទៀត ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្តូវបានរាឹងឧទធ ណ៍រៅអងគររ ជំនំជប្មោះ ួឆរហ្ើយ922។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងក៏បានសរប្មឆផងខដ កនុងឆំរណាមរនាោះថា

ឯកស រដើមម្ភនេកខណៈសមប្សរ

នកងទទួេបាន

ទមៃន់ ន
ៃ ់ជាងឯកស ងតឆមេង នកងថា រដាយស េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវខផនកនីតក វច្ ីរៅ អ.វ.ត.ក. កនុងា រាោះ
រៅសកសីមករញ្ញជក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនាោះរទ

ររើរទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី

ក៏សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹង

ដំរណើ ថ្នា កាទកឯកស នកងប្រភេរដើម អាឆនឹងជួយដេ់ា វាយតថ្មេអំេីទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើឯក
ស មួយឆំនួនខដ

923

។

373>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស

រាេ់ា ជំទាស់រៅនឹងប្រភេរដើមថ្នឯកស រស់

DC-Cam

រដាយបានយេ់រឃើញថា វច្ ីសស្តសាខដេ DC-Cam រប្រើប្បាស់កនុងា ទទួេបាន ា កាទកដាក់ នកងា ពា
ឯកស េីសម័យកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ អាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន924។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានផាេ់សឆចធា ណ៍ខដេអាឆជំទាស់បានដេ់ឯកស រស់ DC-Cam ថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកង
ភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នត្តមរសឆកាីរញ្ញជក់ដំរូង

( ួមទាំងា រញ្ញជក់េីភាេប្តឹមប្តូវផងខដ )925។

រសឆកាី

សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេផាេ់សឆចធា ណ៍រនោះ បានខផអករេើខផនកសំខាន់ខេោះៗថ្នសកខីកមម រស់
ឆ្ង យ ជានាយក រស់ DC-Cam926 ខដេបានអោះអាងរញ្ញជក់កនុងឆំរណាមរនាោះថា ឯកស ឆមេង នកងឯក

921

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ១១ នកង ១៥ (ii) ១៥ (v) ១៥ (ix) ១៧ នកង ១៩។

922

រសឆកាីសរប្មឆឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (E185) កថាខណឌ ២០ នកងរសឆកាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៤៦។

923

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២១ នកងរសឆកាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៤៧។

924

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២៨។

925

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២៨។

926

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២៦ ដេ់ ២៨។
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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ស រសកន(scanned)ខដេបានរផាើរៅ អ.វ.ត.ក. លឺសទធខតរឆញេីឯកស រដើម នកងថា DC-Cam បានរប្តៀមខេួន
ជួយដេ់ភាលីរេើា រញ្ញជក់ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស ឆមេងជាមួយនឹងឯកស រដើមត្តមា រសនើសំ927។ រខៀវ សំ
ផន េំបានរេើកមូេដាឋនោំប្ទរេើរញ្ញា ថារតើសកខីកមម រស់ ឆ្ង យ ម្ភនមនៃកេសងស័យទាក់ទងរៅនឹងនីតក វច្ ី
ឬមូេរហ្តអឱីបានជាសកខីកមមរនោះរចាទជារញ្ញារៅរេើសឆចធា ណ៍ខដេថា ឯកស រស់ DC-Cam ម្ភនភាេ
ប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។

374>ឆងរប្ាយ ត្តមា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើខផនកថ្នសកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ
រេើ រង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស មួយឆំនួនខដេដាក់ឆំរពាោះមខខេួន
សប្ម្ភរ់ា សួ សំណួ ដូឆជា ឯកស ឆមេងថ្នា របាោះេមពផាយទង់រដវក តាន៍ ជារដើម928។ ឯកស ទាំងរនោះ លឺ
សែកតកនុងឆំរណាមឯកស ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកថា នឹងទទួេបានអតែប្ររោជន៍េីសឆចធា
ណ៍ខដេអាឆជំទាស់បាន

ត្តមរសឆកាីរញ្ញជក់ដំរូងអំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន

នកងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស

រដាយស ប្រភេរដើមថ្នឯកស រនោះរឆញេី DC-Cam929។ ា ទទូឆឆង់េកនកតយរមើេឯកស រដើម រៅមនរេេ
ោត់ផេ
ា ់ឆរមេើយឆំរពាោះសំណួ ណាមួយ រដាយខផអករេើមូេដាឋនថ្នឯកស រនាោះ ប្តូវបានរឆេើយតររដាយអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងខដេបាន ំឭកថា រនាៃរ់េីបានសរប្មឆអំេីរញ្ញារនោះ ួឆរាេ់រហ្ើយ ា រនារដករស
ជា មកនប្េមផាេ់ឆរមេើយឆំរពាោះសំណួ

រស់ នួន

អាឆនឹងប្តូវបានរកប្សយថា ជាា រប្រើប្បាស់សកទធកមកនរឆេើយតរនឹង

សំណួ ខដេោត់បានអនវតាសកទធករនោះោ៉ៅងជាក់ឆាស់ជារនារនាៃរ់930។

375>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ កេំរឃើញកំហ្សរៅកនុងវច្
អនកជំទាស់រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស
ភាេប្តឹមប្តូវត្តមរសឆកាីរញ្ញជក់ដំរូង

ីសស្តសារនោះរឡើយ។

អាប្ស័យរេើភាលីខដេជា

ខដេតលាា បានផាេ់សឆចធា ណ៍ខដេអាឆជំទាស់បានថា ម្ភន
នកងា រផៃៀងផ្លៃត់លួ ខតប្តូវបានរសនើរឡើងរដាយភាលីខដេជាអនកជំទាស់

927

សូមរមើឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១២ (ឆ្ង យ) ឯកស រេខ E1/38.1 ទំេ័ ១០ ដេ់ ១៥។

928

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័ ២៩ ដេ់ ៣០។

929

សូមរមើេ រញ្ជ ីឯកស រស់ DC-Cam កនុងរញ្ជ ីឯកស រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកស រេខ

E161.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៧ (ភាសអង់រលេ ស) (រញ្ជ ីឯកស រសកន នកងឆមេងថ្នា ផសេឱផាយ រស់ រ.ក.ក ួមទាំងឯកស ថ្នទសស
នាវដាីទង់រដកវតាន៍ ខដេទទួេបានេី DC-Cam)។
930

សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័ ២៨ ដេ់ ៣០ នកងប្រតកចា ឹក

ឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/26.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៦ នកង ២៨។
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ខដេកនុងក ណីរនោះ នួន ជា លួ ខតរញ្ជូ នសម្ភជកកថ្នប្កុមរមធាវីា ពា កាី រស់ខួ ន
េ រៅ DC-Cam រដើមបីេកនកតយ
រមើេឯកស រដើមខដេ ងា ជំទាស់រនោះ ដូឆអឱីខដេ ឆ្ង យ បានរញ្ញជក់។ េំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា
នួន ជា បានរ ើដ
ឱ ូរចានោះរឡើយ នកងរដាយេំម្ភនអឱីយកមករ ើជា
ឱ មរ ាបាយកនុងា ជំទាស់រៅនឹងសឆចធា ណ៍អំេី
ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស ខដេរចាទជារញ្ញារនោះ រប្ៅខតេីា តវា៉ខដេោមនមូេដាឋនោំប្ទរ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូរឆនោះ សឆច
ធា ណ៍រនោះចាត់ទកថា រៅខតប្តឹមប្តូវដខដេ។ ា រដករស

រស់ នួន ជា មកនរឆេើយនឹងសំណួ រដាយខផអករេើ

រញ្ញាថ្នឯកស របាោះេមពផាយទង់រដវក តាន៍ ខដេផាេ់រដាយ DC-Cam ជាផេវច្បាក ប្តូវបានរកប្សយោ៉ៅង
សមរហ្តផេរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា ជាា សរប្មឆឆកតា រស់ នួន ជា កនុងា រប្រើប្បាស់សកទធកមកន
រឆេើយតរនឹងរញ្ញាទាំងរនោះ។ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញ ថារតើខួ ន
េ បានទទួេ ង
ផេរ៉ៅោះពាេ់ ឬេយសនកមម ោ៉ៅងដូឆរមាឆខេោះ រដាយស វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះា
ជំទាស់ រស់ នួន ជា អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះរឡើយ។

376>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរញ្ញារនោះ ប្តូវ
រដករស រចាេ។
៤.ល.១២.ា សំអាងរេើរទដាឋនេប្ំ តឹមប្តូវសាេ
ី រ
ី នៃក
ុ ថ្នា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង

377>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញត្តម

យៈា អនវតានូវរោេលំនកតថ្នប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េអំេីរទដាឋន“ជំរនឿរដាយឥសស ឆកត”ា

ជាជាងរទដាឋនប្រេ័នធ

ឆារ់អង់កូេសក់សងកនុងា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង“ឱ្យហ្ួសេី វម
ច្ តកសងស័យ”ខដេោត់បានេកេណ៌នាថា ម្ភនេកខណៈ
អតារនាម័តតកឆតួឆ រហ្ើយតឹង ឹងខាេង
ំ ជាង931។ ោត់បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្សកនុងា ផាេ់រសឆកាីសននកដាឋនមួយឆំនួន រដាយេំបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានដាក់េកភាការដញរដាេ
នកងេំសមរហ្តផេទាេ់ខតរសោះ រហ្ើយេំបានផាេ់រហ្តផេោំប្ទដេ់ា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនទាំងរនាោះរទ932។
រខនែមរេើរនោះ ោត់បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់រដាយបានអនវតាសង
ា ់ដា េី
រផសងោន ឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងខដេដាក់រដាយរមធាវីា ពា កាី នកងភសាត្ត
ុ ងខដេដាក់រដាយអយយា

931

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៩ ដេ់ ១១០។

932

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១០ ដេ់ ១១៣។

933

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ កថាខណឌ ១១៩។

933

។
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378>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆំរពាោះអំណោះអំណាងណាមួយ
រស់ខួ ន
េ ខដេប្ោន់ខតអោះអាងរដាយោមនា រង្ហាញនូវកំហ្សណាមួយរឡើយ934។

379>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ត្តមសំរៅថ្នសេប្កមជាភាសខខម

នកងភាស

អង់រលេស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា “កនុងា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេ អងគជំនំជប្មោះប្តូវខតម្ភនា
រជឿជាក់ថា

េក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទប្តូវហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ”

ីឯសំរៅជាភាសបារាំងរេើករឡើងថា

“[p]our condamner un accusé, la Chambre de première instance doit avoir ‘l’intime conviction’
de sa culpabilité”(កនុងា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតម្ភន

ជំរនឿរដាយឥសស ឆកតអ
ា ំេីេក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរនាោះ)935។

រៅកនុងសំរៅទាំងរនោះ

លឺជាា ដកប្សង់

ុ រឆញេី វច្ធាន ៨៧(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ជាភាសខខម អង់រលេស នកងបារាំងត្តមសំរៅនីមួយៗ។ អងគ
ទាំងប្សង
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា៖
រដើមបីរដាោះប្សយភាេមកនសីសង្ហឱក់ោន វាងា ខឆងខសោន
(១)

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេរង្ហាញេីរទដាឋន

រៅកនុងសំរៅភាសរផសងៗថ្នវច្ធាន ៨៧

“រដាយរេើសេី វច្មតកសងស័យ”

ត្តមឆារ់កំមកនឡ

(Common Law) នកងទសសនាទាន “ជំរនឿរដាយឥសស ឆកតា (intime convinction)” ត្តមឆារ់សី វច្េ
(Civil Law) អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះបានរប្រើប្បាស់ វច្ ស
ី ស្តសា ម
ួ មួយ វាយតថ្មេរៅរេើភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នភ័សត្ត
ាុ
ង។ រនាៃរ់ េីបានវាយតថ្មេរៅរេើ ភ័សត្ត
ាុ ងរដាយម្ភនសំអាងរហ្ត ួឆ អងគជំនំជ ប្មោះនឹងរ ើា
ឱ រក

ប្សយ វច្ ម តក សងស័យរដាយផាេ់ប្ររោជន៍ដ េ់ជនជារ់រចាទ936។

380>រហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា អងគជំនំជប្មោះបានសរប្មឆយករទដាឋន

រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ។ រេើសេីរនោះរទៀត ត្តមា េកនកតយរេើសំរៅថ្នសេប្កមជាភាស
បារាំង ឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរប្រើប្បាស់ពាកយ ជំរនឿរដាយឥសស ឆកតា (intime
conviction) រឡើយ រ៉ៅខនារប្រើពាកយថា ឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ (il ne fait aucun doute) រៅវច្ញរទ រៅរេេ

934

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៧។

935

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២២ រោងរេើ វច្ធាន ៨៧(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។

936

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២២ (រសឆការ
ី ញ្ញជក់រខនែម)។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជា

ភាសបារាំ ង

បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវដូឆោន(“[អងគជំនំជប្មោះ]ប្តូវរកប្សយរាេ់ វច្មតកសងស័យទាក់ទងរៅនឹងេក ទធ ភាេ រស់ជន

ជារ់រចាទឱ្យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រចាទ”)។
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រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ ន
េ រនាោះ937។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានសរប្មឆយករទដាឋនរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរនាោះ ប្តូវរដករស រចាេ។

381>ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆរសសសេ់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងស ណា រស់

រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េំបានផាេ់នូវា រោងណាមួយរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ោត់បានប្តឹមខត
រោងរៅរេើសេដីា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍រ៉ៅរណា
ណ ោះ
“សប្ម្ភរ់ជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់លាក់ សូមរមើេដូឆខាងរប្ាម”

នកងប្តឹមខតឆងអេ
ុ រង្ហាញថា

រដាយេំបានរង្ហាញនូវកថាខណឌថ្នស ណារ

ណាឹងសទកខ រស់ោត់រដើមបីឱ្យអាឆកត់សម្ភគេ់បាន938។ ស ណាខដេម្ភនេកខណៈទូរៅ នកងេំម្ភនមូេដាឋន
ោំប្ទឆាស់លាស់ខរររនោះ ប្តូវរដករស រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់េកចា ណារនារទៀតរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
ប្រសកនររើរញ្ញារនោះបានរេើករឡើងប្លរ់ប្ោន់រៅកខនេងណាមួយកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់រនាោះ

អងគ

ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយស ណារនោះត្តមភាេសមប្សរ។
៤.ឃ.រទឧប្កកដខឋ ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេ
៤.ឃ.១.ា រ ម
ើឱ នសសឃាត

382>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា
ខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

937

នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ម្ភនេក ទធ ភាេេីរទមនសសឃាត

ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៤, ១៤២, ១៥២, ៣៤៧, ៤១១, ៤១៥ នកង ៤២៦។ សូម

រមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤០ (“អងគជំនំជប្មោះយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់មកនបាន
រ ើឱ្
ឱ យម្ភនវច្មតកសងស័យរនាោះរទ ទាក់ទកននឹងវតាម្ភន រស់ រខៀវ សំផន”) កថាខណឌ ៣៣៣ (“អងគជំនំជប្មោះមកនអាឆសននកដាឋនឱ្យហ្ួសេី
វច្មតកសងស័យថា ោត់ លឺជាសម្ភជកកលណៈកម្ភម កា រោធាកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយបានរទ”) កថាខណឌ ៣៦២
(“អងគជំនំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា

រនោះេំខមនជារហ្តផេប្លរ់ប្ោន់ខដេអាឆរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យបានរឡើយទាក់ទងរៅ

នឹង រខៀវ សំផន”)។ លួ កត់សម្ភគេ់ថា សេប្កមជាភាសខខម អង់រលេ ស បារាំង ប្តូវបានរឆញកនុងរេេខតមួយជាឯកស រដើម។

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លប្មរទំេ័ ។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងភាសបារាំ ងមកនខមន
ជាឯកស រកខប្រ ដូឆរនោះ ម្ភនតថ្មេជាផេូវា រសមើោនដូឆនឹងភាសខខម នកងអង់រលេ សខដ ។
938

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ២៣១ ដេ់ ២៣៣, ២៣៥ ដេ់ ២៣៧ នកង ២៤៧។ រជើងទំេ័ ២៣៤ េំ

ម្ភនប្ររោជន៍ដូឆោន រដាយស ប្ោន់ខតរោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៣៣ ថ្នឆារ់សេ
ី ា ីា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងអំេីសកទធកទទួេបាន
ា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ។
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មួយ ជាា សម្ភេរ់រដាយខសឆារ់នូវជនសី វច្េ នកងទាហាន ួមទាំងា សេរ់រដាយស េកខខណឌរផសងៗ នកង
កងឱោះា ផាេ់ជំនួយ ជារដើម939 នកង ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជចារ់ត្តំងេីឆងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥940។

383>រៅរេេវាយតថ្មេេីផេរ៉ៅោះពាេ់ឆំរពាោះា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរប្ឆើនរទ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរញ្ញជក់ថា ា យេ់រឃើញសប្ម្ភរ់ា រ ើម
ឱ នសសឃាត នកងា សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងកនុង
អំឡុងរេេា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ បានខផអករេើា សម្ភេរ់ដូឆខាងរេើរនោះ941។ រដាយ
ស រទឧប្កកដប្ឋ តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ករឃើញា សម្ភេរ់ ង្ហគេថា

ជារទរេមើសជាក់លាក់ជាង ខដេបានប្សូររញ្ចូ េា រ ើម
ឱ នសសឃាតផងខដ

942

។ ជាេទធផេ នួន ជា នកង

រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ( ួមរញ្ចូ េា រ ើម
ឱ នសសឃាត) សប្ម្ភរ់ប្េឹតក ា
ា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ943។

384>រៅកនុងរណាឹងសទកខ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្តុ ងថ្នា រ

ើម
ឱ នសសឃាតនីមួយៗ មកនម្ភនភាេ ឹងម្ភំ

ខដេអាឆឱ្យតលាា អងគរហ្តឥតេរមអៀង រជឿជាក់ហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា េកតជាម្ភនា រ ើម
ឱ នសសឃាតណា
មួយបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ944។ ជាេករសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត រដាយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (i) បានខផអករេើភសាុ
ត្តងរប្ៅតលាា

នកងសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី945 (ii) បានរំរផេើសេកខខណឌថ្នា ជរមេៀស នកង

ា រប្រើអំរេើហ្កងា946 (iii) េំបានេកចា ណារខនែមរេើរញ្ញា ថារតើេកតជារកើតម្ភនា សម្ភេរ់មនសសនីមយ
ួ ៗ

939

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ ដេ់ ៥៥៩, ៩៤០ ដេ់ ៩៤១, ១០៥៣។

940

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៣, ៩៤០ ដេ់ ៩៤១, ១០៥៣។

941

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥៥ ដេ់ ១០៥៧។

942

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥៥ ដេ់ ១០៥៧។

943

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥៧ ខផនកសរប្មឆរសឆកាី។

944

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៨៤ ដេ់ ២៨៥, ២៨៧ ដេ់ ២៩៣, ៣១៩ ដេ់ ៣២០, ៤៥១ ដេ់ ៤៥៨,

៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។
945

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៦ ដេ់ ២៩៨, ៣០០ ដេ់ ៣០១, ៣០៦ ដេ់ ៣១១, ៣១៣ ដេ់ ៣១៨,

៣២៣ ដេ់ ៣២៥ នកង ៤២៦។
946

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២២, ៣២៦, ៤២២ ដេ់ ៤២៩។
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រហ្ើយម្ភនភាេខសឆារ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា947 នកង (iv) ម្ភនកំហ្សរដាយេំបានយកឆកតទ
ា កដាក់េកចា ណារេើ
សកខីកមម រស់សកសីឆំរពាោះប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ កនុងា វាយតថ្មេរេើភាេេំសីសង្ហឱក់ោនខដេរ៉ៅោះពាេ់
ដេ់ភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន948។

385>ប្សរដៀងោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (i) បានសំអាងរដាយេំ

ប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា

នកងសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងខផនកសំអាងរហ្ត949 (ii)

បានរំរផេើសេកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនមនសសសេរ់950

(iii)

បាន ំ

រលាភរំពានរេើរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ ត្តម យៈា អនវតានូវរទដាឋនេំប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាតផសំអតារនាម័
តថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាត ខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៥951 នកង (iv) ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តរដាយបានរំថ្ភេ
សកខីកមម រស់សកសីឆំរពាោះប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ952។

386>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា
កំហ្សអងគរហ្ត

ជនជារ់រចាទេំបានរង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

ឬអងគឆារ់កនុងា វាយតថ្មេ រស់ខួ េនរេើា រ ើម
ឱ នសសឃាតកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី ំ

រៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងថា អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ បានរំខរករឆញជាខផនកតូឆៗរដាយ
េំបានផាេ់ទមៃន់ប្តឹមប្តូវដេ់ភសាត្ត
ុ ង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

នកងេំបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈប្តឹមប្តូវថ្ន

វច្ ីសស្តសាកនុងា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ953។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាតផសំអតារនា

947

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៤។

948

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៩ ដេ់ ៤៥៨, ៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។

949

រខៀវ សំផន បានរ ើា
ឱ រចាទប្រាន់ជាទូរៅអំេីា រប្រើប្បាស់េំសមប្សរនូវឆរមេើយរប្ៅតលាា រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាំងមូេជាជាងា រចាទប្រាន់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ េន៖ សូម

រមើេឧ. កថាខណឌ ២៩, ១១៧ នកង ៤៦៨។
950

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។

951

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៩ ដេ់ ៦២។

952

ស ណារណាឹងសទកខ 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 ើម
ឱ នសសឃាត ខដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥954។ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង ួម
ទាំងភាេេំសីសង្ហឱក់នានា កនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនោ៉ៅងសមរហ្តផេថា ោ៉ៅងរហាឆណាស់ម្ភនអតីតអនក
ដឋា ថ្ន ររ េន់ នេ់ ឆំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅទីរនាោះខដ

955

។

៤.ឃ.១.ក.ា កំណត់នយ
ក មន័យអំេធា
ី តផសំអតារនាម័តថ្នា រ ម
ើឱ នសសឃាតរៅកនង
ុ ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតក

387>ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តថ្នា រ

ើម
ឱ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង រនាៃរ់េីបានរញ្ញជក់ថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេជារទឧប្កកដក
ឋ នុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតកេំតប្មូវឱ្យម្ភនា លកតទកជាមន បានសំអាងរេើរទដាឋនខដេខេួនបានអនវតារៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេ
រទដាឋនរនោះបានខផអករេើសេដីារ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez រស់តលាា ICTY956 នកងបានកំណត់នកយម
ន័យអំេធា
ី តផសំអតារនាម័តថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតថាជា៖
រឆតនា រស់ជនជារ់រចាទ ឬជនណាម្ភនក់ ឬរប្ឆើននាក់ខដេជនជារ់រចាទជាអនកទទួេខសប្តូវប្េហ្ម
ទណឌទាំងា សម្ភេរ់

ឬទាំងា រងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរាយរដាយម្ភនរហ្តផេដឹងថា

អំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមរនាោះមខជារងកឱ្យម្ភនា បាត់រង់ជី វត
ច្ មនសស957។

388>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា ា កំណត់នកយមន័យខរររនោះេំអាឆអនវតាបានរឡើយ េីរប្ពាោះរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត រឆតនាផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់ លឺជាេកខខណឌតប្មូវរៅកនុងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក

954

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៩៧ ដេ់ ១៩៨។

955

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៧១ ដេ់ ២៩១។

956

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១២ (ii) រជើងទំេ័ ១២៥៧ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះ សេដីា

រ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ៣៧ (រដាោះប្សយរេើា កំណត់នកយមន័យថ្នអំរេើមនសសឃាតថា ជាា ំរលាភ
រំពានរេើឆារ់ នកងទំរនៀមទម្ភេរ់សស្តង្ហគម អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរំណងរោង
រៅរេើសេដីារ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ១១៣ ខដេតមកេ់សេប្កមរ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez
(ICTY) កថាខណឌ ២៣៥ ដេ់ ២៣៦)។
957

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១២(ii)។
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ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក958។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយស បានសំអាងរៅរេើយតាកសស្តសា រស់តលាា

ICTY នកង

ICTR

ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា បានអនវតារទដាឋនថ្នធាតផសំអតារនាម័ត ខដេម្ភនកប្មកតទារជារេើក
ដំរូងរៅកនុងប្រវតាកថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក959។ រខៀវ សំផន ក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា យតាកសស្តសា រស់
តលាា ICTY នកង ICTR េំម្ភនេកខណៈឯកភាេោនរឡើយ រដាយបានរោងរៅរេើសេប្កមរេើកដំរូង
មួយ រស់តលាា ICTR កនុងរ ឿងកាី Kayishema នកង Ruzindana960។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា
សំអាងរេើរទដាឋនថ្នធាតផសំអតារនាម័តកប្មកតទាររនោះ នាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ំរលាភរេើរោេា ណ៍
នីតានកូេភាេ នកងថា កំហ្សរនាោះបាននាំឱ្យរម្ភឃៈរាេ់ា យេ់រឃើញទាំងអស់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន កនុងា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសសឃាត961។

389>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា
សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ

ា កំណត់នកយមន័យថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេអងគជំនំជប្មោះ

ួមម្ភនា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវ “ប្តូវបានររងកើតរឡើង

ោ៉ៅងឆាស់លាស់រៅកនុងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក នកងជារោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់រៅកនុងប្រេ័នឆ
ធ ារ់ជាតក
រៅឆ្នំ ១៩៧៥”962។

390>ជារញ្ញារឋម

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា កំណត់នកយមន័យអំេីធាតផសំអតា

រនាម័តថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសំអាងរៅ

រេើរនាោះ អាឆ ួមរញ្ចូ េផងខដ នូវរោេលំនកតថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតរដាយប្ររោេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតរឃើញថា តលាា

ICTY ក៏បានរប្រើប្បាស់ផងខដ នូវសញ្ញាណថ្ន រឆតនា

ប្ររោេ (dolus eventualis) ខដេប្តូវបានសគេ់រៅកនុងយត្តា កា ខដេរកើតរប្ាយប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធ
ឆារ់សី វច្េ (Romano-Germanic)។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី Stakić

958

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៩ ដេ់ ៦២។

959

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦០។

960

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦០ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង Ruzindana (ICTR)

កថាខណឌ ១៣៧ ដេ់ ១៤០។
961

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦១ ដេ់ ៦២។

962

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៩៨។
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ខដេេនយេ់េមអកតរៅរេើា កំណត់នកយមន័យថ្នធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវថ្នរទមនសសឃាតថា ជាឧប្កកដក
ឋ មម
សស្តង្ហគម បានយេ់រឃើញថា៖
ា កំណត់នយ
ក មន័យខដេជាេកខណៈររឆចករទសរេើរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ម្ភន
ដូឆតរៅ៖

ប្រសកនររើចា ីរង្ហាញេីអាករបកក ច្ោខដេរងកឱ្យបាត់រង់ជី វច្ត

ចា ម្ភ
ី នរឆតនាសម្ភេរ់

រដាយស ចា “ី សប្មរសប្មួេខេួនទទួេយក” ឬ“ប្សុោះប្សួេទទួេយក”ររើរទាោះរីទន
ំ ងជានឹងម្ភនា
សេរ់ករ៏ ដាយ។ ដូរឆនោះ ប្រសកនររើា សម្ភេរ់ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយ“មកនរអើរេើអំេីតថ្មេជី វច្ត រស់
មនសស” ររើរទាោះរីអរំ េើរនាោះម្ភនហានកភ័យតកឆតួឆោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏អាឆកំណត់បានជាា សម្ភេរ់
មនសសរដាយរឆតនា។ ា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ឃាតរដាយប្ររោេរៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក

ខដេប្តូវបានចាត់ឆណា
ំ
ត់ថានក់ជាា រ ើម
ឱ នសស

អាឆរំរេញត្តមេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ថ្នប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េ

សាីេីរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រញ្ញជក់ថា រោេលំនកតថ្ន

រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) េំបាន ួមរញ្ចូ េនូវរទដាឋនថ្នា រ ស
ឱ ប្រខហ្ស ឬរ ស
ឱ
ប្រខហ្សទាំងប្សុងរឡើយ963។

391>ររើរទាោះរីជាម្ភនា ទទួេសគេ់ភាេខសោន វាងសញ្ញាណថ្ន

Recklessness

នកងរឆតនាប្ររោេ

(dolus eventualis) ររើនកោយរដាយប្តួសៗលឺ ឆំណឆទីមួយ ជាា រផ្លាតរៅរេើទកដភា
ឋ េថ្នា យេ់ដឹង
រហ្ើយទីេី

រេើទកដភា
ឋ េថ្នឆនៃៈរៅកនុងអាករបកក ច្ោ រស់ចា ីឆំរពាោះេទធផេ964ក៏រដាយ

ក៏អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េំរឃើញម្ភនភាេខសោនឆាស់លាស់រនាោះរឡើយ រដាយស រៅកនុងរោេ
ា ណ៍ថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ម្ភនរោេលំនកតរញ្ញជក់េីធាតផសំសតានម័តថ្នភាេខដេនឹង
រកើតម្ភន នកង“ា រង្ហាញេីភាេមកនរអើរេើ” ខដេរនោះប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ965
ីឯយតាកសស្តសាខដេខផអករេើរោេា ណ៍ Recklessness ក៏ម្ភនា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សននកដាឋនអំេីរឆតនាផង

963

សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៥៨៧ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

964

សូមរមើេ Elies VAN SLIEDREGT៖ ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរប្ាមឆារ់អនា ជាតក ប្េឹតករ
ា ័ប្តេ័ត៌

ម្ភនសកេវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៤៥។
965

សូមរមើេឧ. Cassazione Penale (Sezioni Unite, សំណំរ ឿងរេខ 38343) (តលាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអីត្តេី)។

Bundesgerichtshof, 1 StR 262/88 (តលាា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) (ា ឆេងរមររាល HIV ត្តម យៈា ួមរភទ)។
Bundesgerichtshof, 5 StR 35/55 (តលាា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៣៦៣ ជារដើម ៣៦៩ (រ ឿងកាីខខសប្កវា៉ ត់ខសបក)។
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ខដ

966

។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរប្រើប្បាស់ពាកយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) រនោះ ដូឆ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាី

Stakić ខដ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះទទួេ

សគេ់ថា ខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង ា រង្ហាញេី Recklessness រៅកនុងា រ ើម
ឱ នសសឃាត ទំនងជារំរេញ
ត្តមេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) រហ្ើយា រង្ហាញរឆតនាប្ររោេ (dolus
eventualis) ទំនងជារំរេញត្តមេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ថ្ន Recklessness ខដេសញ្ញាណទាំងេី រនោះរំរេញោនរៅ
វច្ញរៅមក។

392>រញ្ញាទីមួយខដេប្តូវរដាោះប្សយលឺ

ថារតើ“ា រ ើម
ឱ នសសឃាត”ខដេជារទឧប្កកដក
ឋ នុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតក តប្មូវឱ្យម្ភនា លកតទកជាមន ខដ
មនសសរនាៃរ់េីបានសញ្ជ ឹងលកតោ៉ៅងឆាស់មួយ យៈ

ឬោ៉ៅងណា កនុងន័យថា ចា ីបានរង្ហាញេីរឆតនាសម្ភេរ់
ខដេេំអាឆរប្រើប្បាស់នូវសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ

(dolus eventualis) បានរឡើយ។ រនោះលឺជាជំហ្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTR កនុងរ ឿងកាី
Kayishema and Ruzindana ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរនាោះ967។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន
តលាា ICTR បានកត់សម្ភគេ់ថា សំរៅជាភាសបារាំងថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTR បានរប្រើប្បាស់
នូវពាកយឃាតកមមលកតទកជាមន“assassinat” សប្ម្ភរ់“ា រ ើម
ឱ នសសឃាត” នកងថា “រៅកនុងប្រេ័នឆ
ធ ារ់សី វច្េ
ភាលរប្ឆើន ា លកតទកជាមន លឺជានកឆចាេជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់ឃាតកមមលកតទកជាមន ‘assassinat’”
រដាយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើប្កមប្េហ្មទណឌបារាំង968។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងថ្នតលាា ICTR យេ់រឃើញថា “ររើរទាោះរីជាម្ភនា ជំទាស់ថា ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក លឺ
ជាា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេជារទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតក ជាជាងឃាតកមមលកតទកជាមន […] តលាា រនោះ
ប្តូវបានឆងាតេឱកកឆចោ៉ៅងេករសសរដាយពាកយរេឆន៍រៅកនុងេកខនកក
ា ៈថ្នតលាា
ជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា

966

ICTR”969។ ដូរឆនោះ អងគជន
ំ ំ

ICTR េំបានរញ្ញជក់កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា លកតទកជា

សូមរមើេឧ. រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Woollin (សភាជាន់ខពស់ ឆប្កភេអង់រលេ ស)។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Nedrick (តលាា ឧទធ ណ៍

ឆប្កភេអង់រលេ ស)។ សូមរមើេ Elies VAN SLIEDREGT៖ ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរប្ាមឆារ់អនា

ជាតក ប្េឹតករ
ា ័ប្តេ័តម្ភ
៌ នសកេវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៤៣។
967
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មនថា ជាេកខខណឌតប្មូវត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់រឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានរញ្ញជក់ថា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខដន
កំណត់ថ្នយត្តា កា រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា យតាកសស្តសារប្ាយៗមករទៀត រស់តលាា ICTY
ួមទាំងយតាកសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា រនោះផងខដ េំបានទទួេយកា លកតទកជាមន
ថា ជាេកខខណឌតប្មូវថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេជារទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតករឡើយ970 ររើរទាោះរីជាអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងមួយឆំនួនថ្នតលាា

ICTR

បានអនវតាត្តម វច្ ីសស្តសាកនុងរ ឿងកាី

Kayishema

and

Ruzindana 971 ោ៉ៅងណាក៏រដាយ។

393>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេរៅមនអងគរហ្តខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿងឆំរពាោះមខ
តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះ

មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតក រៅកនុងសំរៅជាភាសបារាំងបានរប្រើពាកយឃាតកមមលកតទកជាមន(assassinat) ឆំខណក
ឯសំរៅជាភាសអង់រលេស វច្ញបានរប្រើពាកយា រ ើម
ឱ នសសឃាត (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 ទាំងរឆតនាសម្ភេរ់ទាំងរឆតនារងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ
រដាយេំរអើរេើេីជី វច្តមនសស លឺប្លរ់ប្ោន់រនាោះ បានរោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ
១៣៩ ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនា លកតទកជាមន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić េបា
ំ នេកភាការញ្ញារនោះរនារទៀត
រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ រៅរេេអនវតាឆារ់រៅរេើអងគរហ្ត អងគជំនំជប្មោះេំបានេកភាកាអំេីធាតផសំថ្នា លកតទកជាមន(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។ រ៉ៅខនា សូមរមើេ
សេប្កមរ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ ៥៨៨៖ “ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកកំណត់ថា លឺជាអំេីថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេ
ររងកើតបានជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក រហ្ើយេំខមនជាឃាតកមមលកតទកជាមន‘Assassinat’រឡើយ។ រហ្តរនោះ ម្ភនរហ្តផេ
ប្លរ់ប្ោន់កនុងា សនមតថា សំរៅជាភាសបារាំងថ្នេកខនកក
ា ៈ ម្ភនកំហ្សរៅកនុងា រកខប្រ”។ ប្តង់ឆំណឆរនោះ ម្ភនា ខសោនរៅ
កនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY នកង ICTR សូមរមើេ Gideon Boas, James L. Bischoff នកង Natalie L. Reid ធាតផសំ

ថ្នរទឧប្កកដត្ត
ឋ មឆារ់អនា ជាតក ប្េឹតករ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសកេវច្ទាេ័យ Cambridge ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៥៨ ដេ់ ៥៩។
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ប្បាស់ពាកយមនសសឃាត(убийство)។ សំរៅទាំងរីម្ភនា រញ្ញជក់ប្តឹមប្តូវដូឆោន972 រដាយម្ភនខតសំរៅ
ភាសបារាំងរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេរង្ហាញរដាយប្ររោេនូវា លកតទកជាមន។ ា រកប្សយរេើ មមនញ្ាថ្នតលាា
រោធាអនា ជាតក

តប្មូវឱ្យអនម័តអតែន័យមួយខដេសប្មរសប្មួេត្តមអតែរទខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង

(IMT)

រោេរៅ នកងរោេរំណងថ្នសនធកសញ្ញា973 រហ្ើយពាកយរេឆន៍ ា រ ើម
ឱ នសសឃាត (murder) ឬ “ubijstvo”
ហាក់ដូឆជាម្ភនមូេដាឋនឯកភាេោនខតមួយ974។ ជាា កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅកនុងា អនម័តរោេា ណ៍
Nuremberg

រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកកនុងឆ្នំ ១៩៥០ អតាន័យខសោន វាងភាសអង់រលេស នកងបារាំង

ប្តូវបានកត់សម្ភគេ់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភាេខសោន នកងោមនា េកភាកាផសផេោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏ពាកយទាំង
រនោះរៅខតរប្រើប្បាស់ខដ

975

។ សំរៅជាភាសបារាំងថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹង

សនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតក ក៏បានរប្រើប្បាស់ពាកយឃាតកមមលកតទកជាមន (assassinat) រៅកនុង
ម្ភប្ត្ត ២(១០)

រស់ខួ ន
េ ផងខដ

រដាយបានរ ើប្ឱ កមនីយកមមរេើរទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតក។ ជាា លួ ឱ្យ

ចារ់អា មមណ៍ កនុងម្ភប្ត្ត ២(៩) ខដេបានរ ើប្ឱ កមនីយកមមរេើរទឧប្កកដប្ឋ រេ័យេូជសសន៍ រសឆកាីប្ពាងប្កម
ឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងមនសសជាតក បានរប្រើប្បាស់ពាកយា រ ើម
ឱ នសសឃាត (meurtre)។ ា ខកខប្រ
ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដប្ឋ រេ័យេូជសសន៍រដាយខផអករេើមូេដាឋនថា
ជារញ្ញារនោះ

អាឆប្រាសដាក់រទាសបាន

“រទរេមើសខដេរចាទ

ររើរទាោះរីជារទរេមើសរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយម្ភនា លកត

ទកជាមន ឬោមនក៏រដាយ”976។ េំម្ភន បាយា ណ៍អំេីា រេើករឡើងថា ជាា សមមូេោន វាងា រ ើម
ឱ នសស

ឃាត/ឃាតកមមលកតទកជាមន (assassinat) ខដេជារទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតក977។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
កំណត់ប្ត្ត រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ILC) េំបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់រេើឆំណឆរនោះរឡើយ។

972

សូមរមើេ កកឆចប្េមរប្េៀងទីប្កុងឡុងដ៏ឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៤៥ ខផនកខដេម្ភនអានភាេ។

973

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៣(៤) ថ្នអនសញ្ញាទីប្កុង Vienna សាីេីឆារ់សនធកសញ្ញា។

974

សូមរមើេប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទមនសសឃាតថ្នឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម រ ឿងកាី In Re Ahlbrecht (No. 2) (តលាា ប្េហ្ម

ទណឌេករសស ប្ររទសហ្ូឡង់)។
975

រោេា ណ៍ឆារ់អនា ជាតកប្តូវបានទទួេសគេ់រៅកនុងេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ឧប្កកដឋកមម Nuremberg នកងរៅកនុងសេប្កម

រស់តលាា រនោះ រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំ រស់លណៈកមមា សាីេីឆារ់អនា ជាតកឆ្នំ ១៩៥០ ភាល II។ សូមរមើេផងខដ កំណត់រហ្ត
សរងខរថ្នកកឆចប្រជំរេើកទី ៤៨ ភាល I ទំេ័ ៥៧ កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៧។
976

កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកកឆចប្រជរំ េើកទី ២៦៧ ភាល I ទំេ័ ១៣២ កថាខណឌ ៥១។

977

កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកកឆចប្រជរំ េើកទី ៤៨ ភាល I ទំេ័ ៥៦ កថាខណឌ ៩៤ នកង ៩៥។
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394>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ កេំរឃើញថា

ម្ភនយតាកសស្តសាជាក់ខសាងណាមួយរៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ

ខដេបានខឆងថា ា លកតទកជាមន ជាធាតផសំមួយថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតករឡើ
យ។ ឆំណឆសំខាន់ លឺថា សំរៅសេប្កមជាភាសបារាំង រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) បានរប្រើ
ប្បាស់ពាកយឃាតកមមលកតទកជាមន

(assassinat)

ខដេអាឆជំនួសោនរៅវច្ញរៅមកជាមួយនឹងពាកយា រ ើ ឱ

មនសសឃាត (meurtre) បាន រដាយ ួមរញ្ចូ េឆំណឆខដេកនុងរនាោះសំរៅសេប្កមជាភាសអង់រលេសរប្រើ
ប្បាស់ខតពាកយា រ ើម
ឱ នសសឃាត (murder) រ៉ៅរណាណោះ978។

395>សេប្កមរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងរវជជសស្តសា

រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្កខដេបាន

ជំនំជប្មោះកនុងទីប្កុង Nuremberg បានផាេ់នូវា រំភឺអ
េ ំេធា
ី តផសំអតារនាម័តថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតរៅកនុងកកឆច
ដំរណើ ា នីតក វច្ ីរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទី II។ តលាា រនោះបានដាក់េក ទធភាេជនជារ់រចាទមួយឆំនួនេីរទ
មនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រដាយស ា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើេ
ឱ ករស ន៍នានាខផនក
រវជជសស្តសា979។

ា រ ើេ
ឱ ករស ន៍រនោះបានរងកេយសនកមមោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ ដេ់ ូរាយជន ងរប្ោោះ980។

រៅរេេ

ខដេា រងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ដេ់ ូរាយ លឺជារំណងរដាយផ្លៃេ់ រស់ជនជារ់រចាទ េីរប្ពាោះជនជារ់រចាទ
កនុងរេេរនាោះម្ភនមូេរហ្តសមប្សរដឹងថា

ជន ងរប្ោោះទំនងជានឹងសេរ់រដាយស េទធ ផេថ្នា រ ើ ឱ

េករស ន៍រនោះ។ ដូរឆនោះ រដាយស ម្ភនកងឱោះកនុងា កំណត់នកយមន័យជាក់លាក់អំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នា រ ើ ឱ
មនសសឃាតរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងរវជជសស្តសា
តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធា រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក

រទើរអាឆរ ើា
ឱ សនមតោ៉ៅងឆាស់លាស់ថា

េំបានតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញេីរឆតនារដាយផ្លៃេ់កនុងា

សម្ភេរ់ រដើមបីសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទមនសសឃាតរៅកនុងាេៈរទសៈរនោះរឡើយ។ រ៉ៅខនា ជាា ប្លរ់ប្ោន់

978

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) [កនុងខផនកសាីេីឆារ់ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម នកងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ង

មនសសជាតក ខដេពាកយទាំងេី រនោះរប្រើប្បាស់ជំនួសោនបាន៖ “ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកឆាស់ណាស់ថា រៅមន
រេេសស្តង្ហគម អនកប្រឆ្ំ ងនរោបាយ រស់ណាហ្សុី ប្តូវទទួេ ងា ឃំខួ េន ឬសម្ភេរ់ […]។ រោេនរោបាយរលៀរសងគត់ រ ើទ
ឱ កខ
រករមនញ នកងា សម្ភេរ់ជនសី វច្េខដេប្តូវបានសងស័យថាប្រឆ្ំ ងនឹង ដាឋភកបាេ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយឥតរអៀនខាមស់ […]”។

សូមរមើេផងខដ ទំេ័ ៦៩ (ា េកភាកាអំេ“ី ា រ ើម
ឱ នសសឃាត”ខដេជាខផនកថ្នអំរេើមូេដាឋនរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក៖
“ខផនា រនោះ ួមរញ្ចូ េា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរេើអនកខដេប្តូវ ឬេំប្តូវបានសងស័យ ”។ ទំេ័ ១៩៥ (“ា សម្ភេរ់ជន
ី ោ
ជាតកជឱហ្
ឱ ៉ៅ ងតកឆ ៣ លាន់នាក់”)។
979

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនករវជជសស្តសា ទំេ័ ១៩៨, ២០៧, ២៤០ ដេ់ ២៤១, ២៤៨, ២៦៣, ២៧១, ២៩០។

980

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនករវជជសស្តសា ទំេ័ ១៨៩ ដេ់ ២០៧, ២៣៥ ដេ់ ២៤១, ២៥៣ ដេ់ ២៦៣។
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កនុងា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា អំរេើសកមម នកងអំរេើអកមម រស់ខួ ន
េ ទំនងជានាំឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់
នកងប្េមទទួេយកេទធផេរនោះខដេប្សររៅនឹងសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ

(dolus

eventualis)

នកង

Recklessness។ រនោះលឺជាា រញ្ញជក់ោ៉ៅងឆាស់ថា

កនុងអំឡុងរេេរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទី II ា រ ើ ឱ

មនសសឃាតខដេជារទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតក

បាន ួមរញ្ចូ េសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ

(dolus

eventualis) ផងខដ ។ រញ្ញារនោះនឹងប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរទៀតរៅរេេរ ើា
ឱ េកចា ណារៅរេើា អនវតាកនុង
ប្សុកទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដថ្ឋ នា រ ើម
ឱ នសសឃាត។

396>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ររើរទាោះរីជាា កំណត់

នកយមន័យជាក់លាក់ ខសៗោនក៏រដាយ ក៏ា រ ើម
ឱ នសសឃាតជាទូរៅប្តូវបានយេ់ថា ជាា សម្ភេរ់មនសស
រដាយខសឆារ់នកងរដាយរឆតនា(ខសេីា រ ស
ឱ ប្រខហ្ស)981។ រៅកនុងយតាកសស្តសាជារប្ឆើនម្ភនរទឧប្កកដម
ឋ ួយ
ឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់មនសសរដាយរឆតនា (ជាឧទាហ្ ណ៍ “ា រ ើម
ឱ នសសឃាត” “មនសសឃាតោមន
ម ណរឆតនា”កនុងឆារ់កមពជា
ុ 982
ប្ររោេ”រៅកនុងឆារ់អង់រលេស

“ា រ ើម
ឱ នសសឃាត”
នកងខវេ៍

(Wales)

“ា សម្ភេរ់មនសស”

នកង“មនសសឃាតរដាយ

ួមទាំងប្ររទសអូស្តសាេី983ឃាតកមមលកតទកជាមន

(assassinat) ា រ ើម
ឱ នសសឃាត(meurtre) នកងមនសសឃាតរដាយោមនរំណងសម្ភេរ់(homicide praeter
intentionnel) កនុងឆារ់បារាំង984 ា រ ើម
ឱ នសសឃាត(Mord) នកងា សម្ភេរ់មនសស(Totschlag) កនុងឆារ់អា
េេឺម៉ៅង់985 មនសសឃាតលកតទកជាមន(asesinato) នកងា សម្ភេរ់មនសស(homicido) កនុងឆារ់រអសា៉ៅញ986 នកង

981

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា អតែន័យថ្នពាកយ“intentional”រឆតនា េំម្ភនេកខណៈសីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងយតាកសស្តសា

កនុងប្សុក នកងថា យតាកសស្តសាខេោះរប្រើពាកយ“culpable”លួ ដាក់ទណឌកមម ររើរទាោះរីជាម្ភនន័យរផសងៗោនក៏រដាយ ក៏រដើមបីរង្ហាញេីា
សម្ភេរ់ខសឆារ់បានខដ ។ រៅកនុងសេដីារឆចរ
ុ បនន ពាកយ“intentional”រឆតនា ប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងន័យដូឆខាងរប្ាម។
982

ម្ភប្ត្ត ៥០១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៥៦ (ភាេខសោន វាងមនសសឃាតរដាយរឆតនា នកងោមនម ណរឆតនា) ម្ភប្ត្ត

៥០២ (មនសសឃាតខដេរងករឡើងកនុងឆំរណាមរនាោះរដាយា រ ស
ឱ ប្រខហ្ស) នកងម្ភប្ត្ត ៥០៣ (មនសសឃាតម ណរឆតនារទកនុង
ឧប្កកដថា
ឋ ន ក់ទីមួយ ួមរញ្ចូ េអំរេើរឆតនារងកេយសនកមមរដាយោមនរឆតនាសម្ភេរ់ ខតរណា
ា េឱ្យសេរ់ ) នកង ម្ភប្ត្ត ៥០៤ (មនសស
ឃាត)។
983

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៤០២ ជាអាទិ៍។

984

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ២២១-១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌបារាំ ង (មនសសឃាតរដាយរឆតនា) ម្ភប្ត្ត ២២១-៣ មនសសឃាតលកតទកជាមន

(assassinat) ម្ភប្ត្ត ២២២-៧ (អំរេើហ្ឹងា នកងេយសនកមមរេើ ូរាយខដេបានរណា
ា េឱ្យសេរ់)។
985

ខផនក ២១១, ២១២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌអាេេឺម៉ៅង់ឆ្នំ ១៨៧១។
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ា សម្ភេរ់មនសស(Omicido) មនសសឃាតរដាយោមនរំណងសម្ភេរ់(Omicidio preterintenziononale) នកង
ា រ ើឱ្
ឱ យមនសសសេរ់ខដេរកើតរឆញេីអំរេើខសឆារ់(Morte o lesione come conseguenza di altro
delitto) កនុងឆារ់អីត្តេី987)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំរឃើញម្ភនេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ជា ួម រដើមបីអាឆខរងខឆកឱ្យ
រឃើញភាេខសោន វាងទប្មង់រផសងៗថ្នា សម្ភេរ់រដាយរឆតនារឡើយ988។
រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់

អាឆជាា េំប្តឹមប្តូវកនុងា ផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់រៅរេើា អនវតាកនុងប្សុកទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់

លាក់ខដេសំរៅរៅរេើ“ា រ ើម
ឱ នសសឃាត”
ខដេសែកតរប្ាមា េកចា ណារនោះ)989។

(ឬភាេសមមូេជាភាសថ្នយត្តា កា រស់ប្ររទសនីមួយៗ

ផៃយ
ុ រៅវច្ញ

ចាំបាឆ់ប្តូវេកនកតយរេើរាេ់រទរេមើសទាំងអស់ថ្នអំរេើ

មនសសឃាតរដាយរឆតនា។ ា េកចា ណាខរររនោះ រង្ហាញរៅកនុងយត្តា កា កនុងប្សុកទាំងអស់ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេបានេកនកតយរនាោះរឃើញថា ធាតផសំអតារនាម័តថ្នអំរេើមនសសឃាតរដាយរឆតនា លឺជាេកខ
ខណឌតប្មូវ ររើរទាោះរីជាចា ីបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរដាយរឆតនាកនុងកប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់
ក៏រដាយ។

397>ប្កមប្េហ្មទណឌឆ្នំ

១៩៥៦

បាន ួមរញ្ចូ េមកនប្តឹមខតរទឃាតកមម(េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវអំេីា លកត

ទកជាមន) នកងរទហ្នកមម(មនសសឃាតលកតទកជាមន)រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរទមនសសឃាតរដាយោមន
ម ណរឆតនា

លឺរៅរេេខដេជនរេមើសម្ភនរឆតនាប្តឹមខតឆង់ឱ្យ

986

ម្ភប្ត្ត ១៣៨.១, ១៣៩.១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរអសា៉ៅញឆ្នំ ១៩៩៥។

987

ម្ភប្ត្ត ៥៧៥, ៥៨៤, ៥៨៦ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌអីត្តេី។

988

ឺចារ់រេើ ូរាយរលគេណាម្ភនក់

រ៉ៅខនា

ជាឧទាហ្ ណ៍ កនុងឆារ់បារាំ ងមនសសឃាតលកតទកជាមន (assassinat) នកងា រ ើម
ឱ នសសឃាត (meurtre) ខសោនរដាយស

ធាតផសំថ្នា លកតទកជាមន ឆំខណកឯកនុងឆារ់ រស់ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ នកងរអសា៉ៅញវច្ញ ា រ ើម
ឱ នសសឃាត/ា រ ើម
ឱ នសសឃាតលកត

ទកជាមន “Mord”/“asesinato” ខសខរេកេីា រ ើម
ឱ នសសឃាត/ា សម្ភេរ់មនសស (Totschlag)/(hom icido) រដាយស កត្តាសែន
ទមៃន់រទាសមួយឆំនួន(ដូឆជាចា ីបានប្រប្េឹតរា ដាយរប្រើេបកឆកេលកតទកជាមន)។ រៅកនុងប្ររទសរ៉ៅូឡូញ នកង សសុី ពាកយ(ា សម្ភេរ់
មនសស)ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាប្ររភទថ្នរទរេមើស ួមខដេម្ភនប្ររភទរទរេមើសតូឆៗខដេម្ភនធាតផសំរខនែម។
989

សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ៤៣១៖ “ វច្ ីសស្តសាសមញ្ា ឬវច្ ីសស្តសាខដេបានកប្មកតរៅត្តមភាេ

ជាក់លាក់ថ្នយតាកសស្តសាេករសសកនុងប្សុក

ប្តឹមខតអាឆរ ើឱ្
ឱ យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំ

ឬា ប្សវប្ជាវឥតប្ររោជន៍រៅរេើភាេសមញ្ា

ខដេ េកបាកយេ់រនាោះ។ រៅកនុងប្រេ័នឆ
ធ ារ់ជាតក ពាកយរេឆន៍ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងរ ច្រទឆារ់ជាក់លាក់ នកងអតែន័យជាក់លាក់
ថ្នពាកយរនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រដាយផ្លៃេ់ត្តម យៈយតាកសស្តសាថ្នប្រេ័នរធ នាោះ។ អតែន័យរនោះអាឆេំជារ់ពាក់េ័នធ រៅរេេពាកយរេឆន៍ទាង
ំ
រនោះប្តូវបានអនវតារៅកនុងយត្តា កា អនា ជាតក”។
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អំរេើរនាោះរណា
ា េឱ្យសេរ់រៅវច្ញ990។ រខនែមរេើរនោះ ប្កមរនោះក៏ខឆងផងខដ ថា ចាត់ទកថា ម្ភនរឆតនាបាន
ាេររើឃាតក ប្រហា ោ៉ៅងរេញទំហ្ឹង

ាេររើម្ភនមខ រួសមតសំរេើខួ ន
េ អនកសេរ់

ាេររើរឃើញថា

ឃាតក បានរ ីស កកខនេងដំណំរៅរេើខួ ន
េ អនកសេរ់ខមន991។

398>ប្កមប្េហ្មទណឌប្ររទសបារាំង

តប្មូវឱ្យម្ភនរឆតនារដាយផ្លៃេ់សប្ម្ភរ់រទឧប្កកដថ្ឋ នា រ ើម
ឱ នសសឃាត

(meurtre)992។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានតប្មូវថា ចា ីប្តូវខតម្ភនរឆតនាជាក់លាក់កនុងា សម្ភេរ់រឡើយ។ ជា
ា ប្លរ់ប្ោន់ខដេថា ចា ីបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនានូវអំរេើខដេខេួនដឹងថា អំរេើទាំងរនោះ ជា មមត្តអាឆរ ើឱ្
ឱ យ
ជន ងរប្ោោះសេរ់បាន993។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈឆំណឆ
រនោះប្សរដៀងោននឹងសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កនុងប្កមប្េហ្មទណឌ
បារាំង រទមនសសឃាតរដាយោមនរំណងសម្ភេរ់ (homicide praeter intentionnel)

ួមរញ្ចូ េនូវរហ្ត

ា ណ៍ខដេកនុងរនាោះ ចា ីម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើហ្កងារៅរេើជន ងរប្ោោះ រហ្ើយេទធផេខដេេំម្ភនរឆតនា
រនោះ បានរណា
ា េឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់994។

399>ឆារ់ រស់ប្ររទសខរ៊ាេហ្សុីក (Belgium) ក៏ម្ភនា រកប្សយដូឆោនរនោះផងខដ អំេីធាតផសំអតារនាម័ត
ថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាត ខដេកនុងរនាោះទទួេសគេ់ថា ធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់ា រ ើម
ឱ នសសឃាត អាឆ
ប្តូវបានរំរេញរដាយស ា ដឹង រស់ចា ីថា អាឆនឹងម្ភនមនសសសេរ់រកើតរឡើង។ មា៉ៅងវច្ញរទៀត រដើមបីដាក់
េក ទធភាេេីរទមនសសឃាត ជនរេមើសប្តូវខតបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាកនុងា សម្ភេរ់ ឬទទួេយកផេវច្បាកថ្ន

990

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥០៣ ដេ់ ៥០៥ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៥៦។

991

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥០៥ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៥៦។

992

ម្ភប្ត្ត ២២១-១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌបារាំង។ ម្ភប្ត្ត ៥០២ ប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៥៦។

993

សវនាា រៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩០ (តលាា ប្េហ្មទណឌជាន់ខពស់បានរាំ ង)។ សូមរមើេផងខដ

Jean-Yves

MARECHAL “ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទរេមើស” LexisNexis Jurisclasseur Code Fasc.20 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ កថា
ខណឌ ៣០។
994

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ២២២-៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌបារាំ ង៖ “អំរេើហ្កងារណា
ា េឱ្យសេរ់រដាយោមនរឆតនាសម្ភេរ់ ប្តូវដាក់េនធនាោ

១៥ ឆ្នំ”។
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ា សេរ់រនោះ “[l]a réalisation de la conséquence mortelle de son acte pour l’éventualité où elle se
produirait”995។

400>រៅកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ ត្តម យៈយតាកសស្តសាតៗោនបានទទួេសគេ់ថា សប្ម្ភរ់ា ដាក់េក ទធភាេេីរទ
មនសសឃាតរដាយរឆតនា(“(Mord)/(Totschlag)”) រឆតនាប្ររោេ(dolus eventualis) លឺប្លរ់ប្ោន់996។
កនុងប្ររទសអីត្តេី997 នកងរអស៉ៅាញ998ទទួេសគេ់ដូឆោនរនោះខដ ។

401>កនុងប្ររទសរ៉ៅូឡូញរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ត្តមទម្ភេរ់ប្តូវបានចាត់ទកជាទប្មង់ថ្នរឆតនា
ដូឆបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ កនុងរទរបញ្ាតកខា ដេកំណត់ថា ា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេឆារ់បានហាមឃាត់ លឺជាា ប្រប្េឹតា
រឡើងរដាយរឆតនា

រៅរេេចា ី“ម្ភនឆនៃៈប្រប្េឹតា

ឬប្ររមើេរឃើញនូវេទធភាេអាឆនឹងរកើតរឡើងនូវរឆច័យ

រដាយស ា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរនោះ រហ្ើយចា ីបានទទួេយក”999។

402>យត្តា

កា ខដេប្រាន់យកត្តមប្រេ័នឆ
ធ ារ់អង់កូ េសក់សង

ក៏បានទទួេយកធាតផសំអតារនាម័ត

កនុង

កប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃេ់ឆំរពាោះរទឧប្កកដទា
ឋ ក់ទងរៅនឹងមនសសឃាតរដាយរឆតនា ដូឆរ ៀររារ់ខាង
េរប្ាម។

403>ឆំរពាោះប្ររទសអង់រលេស

នកងខវេ៍(Wales) ា រ ើម
ឱ នសសឃាត នកងមនសសឃាតរដាយប្ររោេ ឬ

រដាយស រឆច័យខដេរកើតរឡើងេីអំរេើខសឆារ់ អាឆប្តូវបានចាត់ឆំណាត់ថានក់ជាមនសសឃាតរដាយរឆតនា។
995

Jacques VERHAEGEN “ា េំរអើរេើរដាយរឆតនា ឬរឆតនារេមើស ? ខខសរនាៃត់ខរងខឆក” ប្េឹតករ
ា ័ប្ត រស់តលាា

ថ្ងៃទី ៣១

ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០១ រេខ ៦០០៦។ សូមរមើេផងខដ Jacques Joseph HAUS៖ រោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌខរ៊ាេហ្ក

ករដាយ J-J Haus ឆ្នំ ១៨៧៩ N. 314-315។
996

រសឆកាីសរប្មឆឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០០ 1 StR 675/99 (តលាា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) ប្េឹតករ
ា ័ប្តប្រចាំសបាាហ្៍សីេ
ា ី

យតាក ម៌ ឆ្នំ ២០០០ ទំេ័ ១៧៣០។
997

សូមរមើេឧ. សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីរឆចុរបននណាមួយ ប្កមប្េហ្មទណឌ Cassazione (Sez. I, សំណំរ ឿងរេខ ១៦៥៨៥) (តលាា

តលាា កំេូេ អឺត្តេី)។
998

សូមរមើេឧ. សេប្កមរេខ ៥១០/ឆ្នំ ១៩៩៨ (តលាា កំេូេ រអសា៉ៅញ), សេប្កមរេខ ៥២៩/ឆ្នំ ២០០៥ (តលាា

កំេូេ រអសា៉ៅញ)។
999

ម្ភប្ត្ត ៩(១) ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញឆ្នំ ១៩៩៧ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ ម្ភប្ត្ត ៧(១) ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញឆ្នំ ១៩៦៩។

ម្ភប្ត្ត ១៤ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញឆ្នំ ១៩៣២ (“រៅរេេប្ររមើេដឹងេីេទធ ភាេខដេអាឆរណា
ា េឱ្យម្ភនរទរេមើស ឬអំរេើរេមើស
រនាោះ រៅខតទទួេយក”)។
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ឆំណឆទីមួយ បាន ួមរញ្ចូ េា រ ើឱ្
ឱ យសេរ់រដាយរឆតនា ឬរឆតនារងកេយសនកមមោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ1000។
តលាា ប្ររទសអង់រលេសបានទទួេយកសញ្ញាណថ្ន“រឆតនាប្ររោេ ខដេម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់
ឱ្យ[ចា ី] ប្ររមើេរមើេរឃើញនូវេទធផេខដេឆារ់បានហាមឃាត់ ខដេម្ភនេទធ ភាេខពស់ ឬប្បាកដថានឹង
រកើតរឡើង ររើរទាោះរីជាដឹងថា េទធ ផេរនាោះ េំខមនជារោេរំណង រស់ខួ ន
េ ក៏រដាយ”1001។ កនុងន័យរនោះ សភា
ជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេសបានអនម័តថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាតប្តូវបានរង្ហាញមកនប្តឹមខតរៅរេេចា ីម្ភន
រឆតនាសម្ភេរ់ ឬរងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយជន ងរប្ោោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងរៅរេេខដេចា ីបានដឹង
ឬបានប្ររមើេរមើេរឃើញថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ អាឆរ ើឱ្
ឱ យមនសសសេរ់ ឬក៏ម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយអនក
ដថ្ទ រដាយោមនរអើរេើឆំរពាោះផេវច្បាករឡើយ1002។

404>រៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក

ប្កមប្េហ្មទណឌលំ ូ (ខដេម្ភនឥទធកេេរេើា ររងកើតឆារ់រៅកនុង ដឋមួយឆំនួន

រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក) បានខឆងថា “រទមនសសឃាត លឺជាា រ ើម
ឱ នសសឃាត រៅរេេខដេ៖ (ក) ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយរឆតនា ឬរដាយដឹង ឬ (ខ) ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយប្ររោេកនុងាេៈរទសៈខដេ
រង្ហាញឱ្យរឃើញឆាស់លាស់នូវា មកនរអើរេើទាង
ំ ប្សុងដេ់តថ្មេថ្នអាយជី វច្តមនសស”1003។

405>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
១៩៨៥

ត្តមប្កមប្េហ្មទណឌាណាដា ឆ្នំ ១៨៩២ ខដេបានរ ើ ឱ វច្រស នកមមកនុង ឆ្នំ

េំបានកប្មកតា សម្ភេរ់មនសសរដាយរឆតនាប្តឹមខតក ណីរឆតនារដាយផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

លឺ“រទ

ឃាតកមម លឺជាអំរេើមនសសឃាត (ក) រៅរេេខដេជនណាម្ភនក់បានរងកឱ្យម្ភនា បាត់រង់អាយជី វច្តមនសស
(i) ម្ភនរំណងរ ើឱ្
ឱ យអនកដថ្ទសេរ់ ឬ (ii) ម្ភនរំណងរងកឱ្យអនកដថ្ទទទួេ ងេយសនកមមខាង ូរាយខដេជន

1000

រ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង R (សភាជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេ ស) ទំេ័ ៧៥។

1001

អតែរទ រស់ Glanville Willians “រឆតនាប្ររោេ”ប្េឹតករ
ា ័ប្តឆារ់ រស់ Cambridge ភាល ៤៦ (ឆ្នំ ១៩៨៧) ទំេ័ ៤១៧។

1002

រ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង R (សភាជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេ ស) ទំេ័ ៧៥។

1003

ប្កមប្េហ្មទណឌលំ ូ រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ខផនក ២១០.២(១) (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ ខផនក ២.០២ (២-ល)៖

ខដេកំណត់នកយមន័យា មកនយកឆកតទ
ា កដាកថា

“ជនណាប្រប្េឹតរា ដាយរ ស
ឱ ប្រខហ្េទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំសតានម័តថ្នរទ

រេមើស រៅរេេជនរនាោះេំបានលកតអំេីហានកភ័យខពស់ខដេធាតផសំសតានម័តនឹងរកើតម្ភន ឬនឹងរកើតរឆញេីអំរេើ រស់ខួ េន។ ហានកភ័យ
ប្តូវខតសែកតកនុងេកខណៈ ឬកនុងកប្មកតមួយខដេរៅរេេេកចា ណារេើេកខណៈថ្នអំរេើ នកងរោេរំណងថ្នអំរេើ រស់ចា ី នកងាេៈរទ
សៈ ខដេចា ីបានដឹង ា េំរអើរេើរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងា មកនរោ េត្តមរទដាឋនទាំងប្សុងថ្នា ប្រប្េឹតខា ដេរលគេរោ េឆារ់ទូរៅ
អាឆសរងកតដឹងរៅកនុងសែនភាេ រស់ចា ីបាន”។
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រនាោះបានដឹងថា េយសនកមមរនោះអាឆនឹងរណា
ា េឱ្យសេរ់ រហ្ើយជនរនាោះេំរអើរេើ ថារតើម្ភនា សេរ់រកើតរឡើង
ឬក៏ោមនរនាោះរទ”1004។

406>រោងត្តមប្កមប្េហ្មទណឌឥណាឌ ា សម្ភេរ់មនសស លឺជាឃាតកមមខដេប្តូវទទួេរទាស “ប្រសកនររើអំរេើ
ខដេរណា
ា េឱ្យមនសសសេរ់ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយរឆតនាសម្ភេរ់ ឬ […] ប្រសកនររើប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយ
រឆតនារងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ រ៉ៅខនាចា ីដឹងថា ា ប្រប្េឹតខា រររនោះ ជន ងរប្ោោះទំនងជានឹង
សេរ់”1005។ ា កំណត់នកយមន័យអំេីា រ ើម
ឱ នសសឃាតរនោះ ក៏ម្ភនខឆងដូឆោនផងខដ រៅកនុងប្កមប្េហ្មទណឌ
សកងរ
ា ី1006។

407>រៅប្ររទសអូស្តសាេី

ា រ ើម
ឱ នសសឃាតប្តូវបានកំណត់នកយមន័យថា ជាអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមខដេ

រ ើឱ្
ឱ យមនសសសេរ់“រដាយា មកនរអើរេើរៅរេើអាយជី វច្តមនសស ឬរដាយរឆតនាសម្ភេរ់ ឬរឆតនារងកេយសន
កមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរាយរេើរលគេណាម្ភនក់”1007។ ប្រេ័នឆ
ធ ារ់អង់កូ េសក់សង រស់ប្ររទសអូស្តសាេី ក៏ទទួេ
សគេ់មនសសឃាតរដាយប្ររោេជាេី ប្ររភទ ំៗលឺ

រដាយរឆតនា នកងរដាយោមនរំណងសម្ភេរ់។ មនសស

1004

ប្កមប្េហ្មទណឌាណាដា ជំេូក ៤៦, ខផនក ២២៩ (ក)។

1005

ខផនក ៣០០ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌឥណា
ឌ ។

1006

ម្ភប្ត្ត ៣០០ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌសកងរ
ា ី។

1007

ប្កមប្េហ្មទណឌ (New South Wales ប្ររទសអូស្តសាេី) ខផនក ១៨(១)(ក)។ សូមរមើេផងខដ

ប្កមប្េហ្មទណឌឆ្នំ ១៩០២

(Western Australia ប្ររទសអូស្តសាេី) ខផនក ២៧៩។ ប្កមប្េហ្មទណឌ (Queensland ប្ររទសអូស្តសាេី) ខផនក ៣០២។ ប្កមប្េហ្ម
ទណឌ (Australian Capital Territory ប្ររទសអូស្តសាេី) ខផនក ១២។ ប្កមប្េហ្មទណឌ (Northern Territory ប្ររទសអូស្តសាេី)
ខផនក ១៥៦។ ប្កមប្េហ្មទណឌ (Tasmania ប្ររទសអូស្តសាេី) ខផនក ១៥៧(១)។ តលាា កនុងប្សុកបានទទួឆជាទូរៅឆង់បានកប្មកត
មួយខពស់ថ្នា យេ់ដឹងជាមនអំេា
ី សេរ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយខដេផេ វច្បាកអាឆរកើតម្ភនសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញអំេី
ា រ ើម
ឱ នសសឃាត។ ា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេអំេីា រ ើឱមនសសឃាតរៅប្ររទសអូស្តសាេី រកើតម្ភនខតកនុងក ណីខដេម្ភនា ដឹង
ជាមនេីភាេឆាស់លាស់ (ខដេេខំ មនជាភាេទំនងជា) អំេីា សេរ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរាយរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង
Jakac [ឆ្នំ ១៩៦១] VR 367 រោងរៅរេើរដាយប្សរោនកនុងរ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង R (សភាជាន់ខពស់ ឆប្កភេអង់រលេ ស)។ រ ឿងកាី
R ទេ់នឹង

Hallett (តលាា កំេូេ South Australia ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី Pemble ទេ់នឹង

R (តលាា ជាន់ខពស់

ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Windsor (តលាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី La Fontaine ទេ់នឹង R
(តលាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី Boughey ទេ់នឹង R (តលាឧទធ ណ៍រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ ប្ររទសអូស្តសាេី)។

រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Crabbe (តលាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី)។
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ឃាតរដាយោមនរំណងសម្ភេរ់បាន ួមរញ្ចូ េមនសសឃាតរដាយរឆតនាប្ររោេ1008

ត្តម យៈអំរេើខស

ឆារ់1009 ឬា មកនរអើរេើទាង
ំ ប្សុង1010។

408>រៅកនុងទឱីរអាស្តហ្ឱកកខាងតបូង“កនុងា េកចា ណារេើរញ្ញាថ្នរឆតនាសម្ភេរ់មនសស

(រដើមបី កឱ្យរឃើញនូវ

រទមនសសឃាតខដេប្តូវដាក់ទណឌកមម) លឺប្តូវរង្ហាញ ថារតើ[ជនជារ់រចាទ]បានដឹងជាមននូវេទធភាេខដេថា
អំរេើ រស់ខួ ន
េ [...] អាឆនឹងរណា
ា េឱ្យម្ភនផេវច្បាកដេ់សេរ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា នកងថា ជនជារ់រចាទមកន

រអើរេើ ថាអំរេើរនោះបានរណា
ា េឱ្យមនសសសេរ់រនាោះរឡើយ”1011។

409>ត្តមា េកនកតយរេើា អនវតារៅកនុងយតាកសស្តសាខដេបានរេើករឡើងខាងរេើរង្ហាញថា

រដាយស េំម្ភន

ា ឯកភាេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើរឆតនាសម្ភេរ់ខដេសែកតកនុងកប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃេ់ប្តូវបាន
ចាត់ទកថាជា “ា រ ើម
ឱ នសសឃាត”(ឬជាពាកយខដេម្ភនន័យសមមូេរៅកនុងភាសពាក់េ័នរធ ផសងៗរទៀត) ខដ
ឬោ៉ៅងណារនាោះ ដូរឆនោះា រ ើឱ្
ឱ យមនសសសេរ់រដាយរឆតនាកនុងកប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃេ់ រ៉ៅខនាខពស់ជាង
ា មកនរអើរេើរនាោះ (ដូឆជា រឆតនាប្ររោេ ឬ recklessness) លឺជាា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌ នកងប្តូវបាន
ចាត់ទកថា ជាា រ ើម
ឱ នសសឃាតរដាយរឆតនា។ រដាយរហ្តថា រទមនសសឃាត កនុងឆារ់អនា ជាតក ប្តូវបាន

1008

D. LANHAM នកងអនកដថ្ទរទៀត ឆារ់ប្េហ្មទណឌប្ររទសអូស្តសាេី ប្េឹតករ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភន រស់សហ្េ័នឆ្
ធ ន ំ ២០០៦ ទំេ័ ២១០

ដេ់ ២១១។
1009

អំរេើអនីតានកូេ លឺជាអំរេើខដេផៃយ
ុ រៅនឹងឆារ់ប្េហ្មទណឌ។ អំរេើរប្ោោះថានក់ លឺជាអំរេើខដេរ រើឱ ឡើងរដាយម្ភនហានកភ័យខដេ

អាឆដឹងបានថា នឹងម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រកើតរឡើង។ សូមរមើេ រ ឿងកាី Wilson ទេ់នឹង R (តលាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី)។

សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Holzer (តលាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី Burns ទេ់នឹង R (តលាា
ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័

៧៥។ រ ឿងកាី Lane ទេ់នឹង R (តលាា ឧទធ ណ៍រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ New South Wales

ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ៧៥។
1010

ា មកនយកឆកតទ
ា កដាក់ខដេជាអំរេើរេមើស ួមរញ្ចូ េរឆតនាកនុងា រ ើស
ឱ កមមភាេខដេរងកឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់ រដាយរហ្តថា

ា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងា មកនរោ េត្តមរទដាឋនថ្នា ប្រុងប្រយ័តន

ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់រលគេសមរហ្តផេរៅកនុងា

េៈរទសៈនានា នកងរងកហានកភ័យកប្មកតខពស់ ឬភវនីយភាេថ្នា រណា
ា េឱ្យម្ភនា សេរ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូររាងាយ។ សូម

រមើេ រ ឿងកាី Nydam ទេ់នឹង R (តលាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ៤៤៥ ប្តូវបានអនម័តកនុងរ ឿងកាី R ទេ់នឹង
Lavender (តលាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ១៣៦។ រ ឿងកាី Wilson ទេ់នឹង R (តលាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី)
ទំេ័ ៤៩។រ ឿងកាី Burns ទេ់នឹង R (តលាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ១៩។
1011

រ ឿងកាី ដឋ ទេ់នឹង Malinga (ឆ្នំ ១៩៦៣) ទំេ័ ៦៩៤ F - H នកងទំេ័ ៦៩៥ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

257
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កំណត់នកយមន័យថា ជាា សម្ភេរ់រដាយរឆតនា ដូរឆនោះម្ភនា យេ់ឆាស់ថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាតរនោះប្តូវ ួម
រញ្ចូ េរឆតនាផ្លៃេ់ ប្េមទាំងា សម្ភេរ់រដាយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)/reckless ផងខដ ។

410>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នា រ ើម
ឱ នសស

ឃាតខដេជារទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតកខដេម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវខតកំណត់នកយមន័យឱ្យម្ភន

េកខណៈទូលាយ (largo sensu) រដើមបី ួមរញ្ចូ េនូវរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)/reckless ផងខដ ។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន។
៤.ឃ.១.ខ.ា រ ម
ើឱ នសសឃាតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
មួយ

411>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់អតាសញ្ញាណថ្នា សម្ភេរ់

ឬា សេរ់ជារប្ឆើនប្ររភទ ខដេជា

ា រ ើម
ឱ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយថាជា៖
ា សម្ភេរ់ជនសី វច្េខដេ ឹង ស
ូ មកនប្េមសារ់ត្តមរទរញ្ញជ

(i)

ខដេឆង់ប្តឡរ់មករប្ាយវច្ញ

ឬ

សម្ភេរ់រដាយេម្ភ
ំ នរហ្តផេទាេ់ខតរសោះ
(ii)

ា សេរ់ជន ងរប្ោោះជារប្ឆើនរដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស នកង

(iii)

ា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

412>នួន

ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាងជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេប្តូវបានរល“កំណត់

រោេរៅ”សប្ម្ភរ់ប្រហា ជី វច្ត នកងអនកខដេេំបាន ត់រលឆខេួនរឆញេីទីប្កុងប្តូវបានសម្ភេរ់រឡើយ។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទមនសសឃាតទាំងមូេ នកងា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់ប្ររភទដថ្ទរទៀតថ្នជន ងរប្ោោះ។
៤.ឃ.១.ខ.១.ា សម្ភេរ់ជនសី វេ
ច្

413>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ជនសីវច្េ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ
“ជន ងរប្ោោះជារប្ឆើនខដេបានរដករស មកនចាករឆញេីផោះៃ សំខរង
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រស់ខួ ន
េ រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ ក៏ដូឆជា អនកខដេមកនបានរ ើត្ត
ឱ មា ខណនាំភាេមៗ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្មកនុង
អំឡុងរេេចាករឆញេីទីប្កុង

ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង”1012។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន

សននកដាឋនផងខដ ថា “ម្ភនភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនរង្ហាញអំេីា សម្ភេរ់ជនសី វច្េទាំងរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ នកងកនុង
អំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរដាយោមនមូេរហ្តរសោះរឡើយ” រដាយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើកថាខណឌ
ឆំនួន ៣ ត្តំងេីដំរូង ខដេេី កថាខណឌេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់ជនសី វេ
ច្
រ៉ៅខនាទាក់ទងរៅនឹងា
សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ឬទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេជាជន ងរប្ោោះកនុងប្ររភទមួយដាឆ់រដាយខឡក1013

។ រដាយស ា សននកដាឋនទីេី រនោះម្ភនេកខណៈេំឆាស់លាស់ ខដេអាឆប្តូវបានយេ់ថាប្ោន់ខតជាា ទទួេ
សគេ់នូវអតែកភាេថ្នភសាត្ត
ុ ង ជាជាងា យេ់រឃើញខដេខផអករេើា វាយតថ្មេជាក់ខសាងថ្នភសាត្ត
ុ ងរនាោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ឆាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា

ា

សម្ភេរ់ជនសី វច្េបានរកើតរឡើង រៅរេេខដេជនសី វច្េទាំងរនាោះ េំរ ើត្ត
ឱ មា រញ្ញជ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម
ួមទាំង “ា សម្ភេរ់រដាយោមនមូេរហ្តទាេ់ខតរសោះ”ផងខដ ។

414>កនុងកថាខណឌថ្នសេប្កមខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោង

រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ ន
េ សាី

េីា រ ើម
ឱ នសសឃាតម្ភនសំអាងរហ្តឆាស់លាស់រង្ហាញថា “រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងជន ងរប្ោោះជារប្ឆើន
បានរ ៀររារ់រឡើង វច្ញ
រញ្ញជ”

អំេីា បាញ់សម្ភេរ់ភាេមៗរៅនឹងកខនេងឆំរពាោះប្រជាជនណាខដេមកនប្េមសារ់ត្តម

រដាយបានផាេ់ា យេ់រឃើញជាក់លាក់ជារនារនាៃរ់រទៀត1014

នកងរង្ហាញថា

“អនកខដេ ឹងទទឹង

េាោមប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវច្ញ ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់”1015 នកងថា “ម្ភនរហ្តា ណ៍ជារប្ឆើនរទៀតខដេ
កងទ័េខខម ប្កហ្ម បានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស ខដេជន ងរប្ោោះទាំងរនាោះ

ួម

ទាំងត្តរាភាេយនាេបីរ្
ម ោះម្ភនក់ អនកររើករ ោនយនាមួយឆំនួន នកងសូមបីខតអនកខដេរខាយកម្ភេំងមកនអាឆរនា
ដំរណើ រៅមខរទៀតបាន ក៏ប្តូវបាញ់សម្ភេរ់ផងខដ ”1016។ រៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នា យេ់រឃើញទាំងរនោះ អងគជន
ំ ំ

1012

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ នកងរជើងទំេ័ ១៦៥៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៤៧៤ នកង ៤៨៦។

1013

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ នកងរជើងទំេ័ ១៦៥៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៤៩០, ៥០៧ នកង

៥១៣ (កថាខណឌេី ឆងរប្ាយរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។
1014

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤។

1015

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦។

1016

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០។
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ជប្មោះសលាដំរូងបានស រភសាត្ត
ុ ងជាមួេដាឋន រដាយបានរង្ហាញរហ្តា ណ៍ឆំនួន ៥៤ រផសងៗោនឆំរពាោះ
ា សម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស1017។

415>នួន

ជា បានរចាទប្រាន់ថា ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់ឆំរពាោះា សម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

ជាកំហ្សអងគរហ្តខដេនាំឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌

េីរប្ពាោះភសាត្ត
ុ ងថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតម្ភនេកខណៈេំ ឹងម្ភំ ខដេេំម្ភនតលាា អងគរហ្តឥតេរមអៀងណាមួយ
អាឆរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា ម្ភនា សម្ភេរ់ណាមួយបានរកើតរឡើងរឡើយ1018។ នួន ជា
បានអោះអាងថា រាេ់អំរេើសម្ភេរ់នីមួយៗខដេយកមករ ើជា
ឱ មូេដាឋនថ្នា យេ់រឃើញអំេា
ី រ ើម
ឱ នសសឃាត
េំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់រឡើយ1019។ ជាេករសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ (i) េបា
ំ ន
វាយតថ្មេ

1017

នកងងេឹងខងេងឱ្យបានសមប្សរនូវតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងណាមួយ

ឬរេើាេៈរទសៈខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ា រ ៀររារ់ទាំងរនោះបានសំអាងរេើា យេ់រឃើញអំេីា រ ើម
ឱ នសសឃាតកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥, កថាខណឌ ៤៨៦ រជើងទំេ័ ១៤៥០, កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២ ដេ់ ១៤៦៣។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរង្ហាញា រ ៀររារ់ឆំនួន

៤៥

ដាឆ់រដាយខឡកេីោនថ្នា សម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេផាេ់រដាយរលគេឆំនួន ៤៣ ម្ភនដូឆជា៖ ផ្លម រមឿន សត ខសម រ៉ៅក សឯម សួង
ឃកត ម្ភ

កន ខសន សផន ថ្ជ យឹន ោ៉ៅន ញ៉ៅ រអៀម រទៀង ម្ភស មត ររង ររឿន សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេជានកសសកតឆារ់

ម្ភនក់ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន រស់“កមមក ” រេប្ជ េឹមកង/រេប្ជ េឹមលួន ខឹម ណារ ៉ត Denise AFFONÇO េកន ោ៉ៅថ្ង
ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន HUM Ponak ស៊ាង ចាន់ រខៀវ ហ្ន ភួង មំ រហ្ន ី ស៊ាន ស៊ា៊ុំ ជា ម៉ៅម ថ្ផរួន Sydney SCHANBERG
ឡាយ រូនី យឹម សវណណ

ឆ ផ្លន់ដារា-ស យស ផេ មម សំរអឿន ជំ សខា ម្ភស សរា៉ ន់ លង់ ណា ច្ន នង រ៉ៅណា
ណ ខកវ ខឆម ភួង ផ

លាេ េី រ ៀម រទៀង សខម ជូ លឹមឡន សម ផ្ល ខសម វី ៈ រឆង េី។ រប្រៀររ ៀរ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ
១៤៥ ( ករឃើញា សម្ភេរ់ឆំនួន ៤៨ ក ណី) រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េទធ ភាេអាឆរកើតម្ភនថា រៅរេេរលគេម្ភន ក់រ ើា
ឱ រ ៀររារ់ជា
រប្ឆើនអំេរី ហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់រដាយរឆតនា ា រ ៀររារ់មួយឆំនួនអាឆជារហ្តា ណ៍ខតមួយ។ សូមរមើេឧ. ពាកយសំត្តំងខេួន
ជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ស់ សត ខសមឯកស រេខ E3/4689 ឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ
00358732-3

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ទំេ័ ៨

ERN (ភាសខខម )

(រដាយបានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវបានរញ្ញជឱ្យរៅត្តមផេូវជាតករេខ ១ នកងថា អនកខដេជំទាស់តវា៉ ប្តូវបានបាញ់

សម្ភេរ់រចាេ)។ កំណត់រហ្តសារឆ់រមេើយ រស់ សត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ឆោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៣
ដេ់ ៤ ERN (ភាសខខម ) 00390312-3 (បានអោះអាងថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនមួយឆំនួន ខដេ
ប្រជាជនទាំងរនាោះទំនងជាម្ភចស់ផៃោះខដេេំប្េមចាករឆញេីផោះៃ រស់ខួ េន)។
1018

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៨៩ ដេ់ ២៩៤, ២៩៦ ដេ់ ៣២០។

1019

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៨៥។
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ប្រមូេបានរនាោះ1020 នកង (ii) ា ផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង
មកន ឹងម្ភំ ខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យេកភាការដញរដាេរទ1021។ រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា
សម្ភេរ់ណាមួយខដេបានរចាទប្រាន់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ប្លរ់ប្ោន់ក៏រដាយ ក៏អាឆប្តូវបានរ ើ ឱ
យតាកកមមប្សរឆារ់បានថា ជាា ចាំបាឆ់ខាងរោធា រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកនកតយរេើរញ្ញារនោះ
រទ1022។

416>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ជនសីវច្េ េំ
បានរជាលជ័យ េីរប្ពាោះ នួន ជា (i) េំបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង1023 (ii) េំបានរេើកភសាុ
ត្តងប្លរ់ប្ោន់រដើមបីោំប្ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ ខដេថា ជាា សម្ភេរ់រដាយប្សរឆារ់រនាោះ1024 (iii) បាន
រដករស រដាយេំប្តឹមប្តូវនូវភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនប្ររភទ
ត្តងជាឯកស

ួមទាំងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ ភសាុ

នកងពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី1025 នកង (iv) េំរអើរេើអំេីភសាត្ត
ុ ងខដេបាន

រញ្ញជក់រខនែម1026។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា វច្ ីសស្តសាប្តឹមប្តូវ លឺេំខមនប្តូវវាយតថ្មេអរំ េើ
សម្ភេរ់នីមួយៗដាឆ់រដាយខឡកេីភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរនាោះរទ
រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា

រ៉ៅខនាប្តូវវាយតថ្មេ

ថារតើភសាត្ត
ុ ងរនាោះប្តូវបាន

ា រ ើម
ឱ នសសឃាតេកតជាបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដ ឬោ៉ៅងណា1027។

417>រោងត្តមខាងរេើ ដំរូងអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវកំណត់ ថារតើអំរេើសម្ភេរ់នីមួយៗខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរោងជាឆមបងកនុងរជើងទំេ័

េកតជាតប្មូវឱ្យរង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ ខដ

1020

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៨៩ ដេ់ ២៩៣។

1021

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៣, ៣០២ ដេ់ ៣០៧, ៣១២ ដេ់ ៣១៨។

1022

ស ណារណាឹងសទកខ 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។

ឬោ៉ៅង
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ណា រនាោះ លឺជាអំណោះអំណាងមូេដាឋន រស់ នួន ជា រហ្ើយសហ្ប្េោះរាជអាជាាទំនងជាជំទាស់រេើឆំណឆ
រនោះ1028។

418>រោងត្តមយតាកសស្តសាខដេពាក់េ័នធ រស់តលាា ឧប្កកដកឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍

ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេរជឿជាក់រនាោះ បានរង្ហាញថា េំខមនរាេ់អងគរហ្តរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវ
ខតរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ រេើកខេងខតអងគរហ្តខដេជាមូេដាឋនថ្នធាតផសំរទរេមើស ឬទប្មង់
ថ្នា ទទួេខសប្តូវ ួមទាំងអងគរហ្តខដេសំខាន់រដាយខឱោះេំបានសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ ជាេករសស
អងគរហ្តខដេររងកើតបានជាធាតផសំថ្នរទរេមើស

ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់រេើជន

ជារ់រចាទ1029។ ត្តមពាកយរេឆន៍ជាក់ខសាង អាឆម្ភនអងគរហ្តដថ្ទរទៀតខដេចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វម
ច្ តក
សងស័យ រដាយស ខតម្ភនា តវា៉កនុងរ ឿងកាី1030។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កនុងក ណីម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់
រហ្ើយ“ប្រសកនររើភសាត្ត
ុ ងណាមួយ ខដេតភាជរ់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរនាោះេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតក
សងស័យ រនាោះដំរណើ ជាខខសសង្ហឱក់ថ្នភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ េំោប្ំ ទដេ់ា ដាក់េក ទធភាេរឡើយ”1031។ ទាក់ទងរៅ
នឹងា រង្ហាញេីធាតផសំចាបា
ំ ឆ់ោ៉ៅងដូឆរមាឆ រនោះម្ភនន័យថា ប្តូវអនវតាត្តមរទដាឋនកនុងា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង
នីមួយៗដាឆ់រដាយខឡកេីោនឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ។ ផៃយ
ុ រៅ វច្ញ តលាា អងគរហ្តប្តូវខត“រជឿជាក់ឱ្យហ្ួស
េី វច្មតកសងស័យ រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេថា ម្ភនា រង្ហាញរាេ់អងគរហ្តទាំងអស់ខដេជាធាតផសំថ្ន
រទឧប្កកដឋ

នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ

ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង

សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ1032។ ដូឆោនរនោះខដ

ប្េមទាំងអងគរហ្តខដេសំខាន់មកនអាឆខឱោះបាន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICC យេ់

រឃើញថា រៅរេេកំណត់េីរញ្ញា ថារតើរទដាឋនរនោះប្តូវបានរំរេញ ខដ ឬោ៉ៅងណា តលាា អងគរហ្តប្តូវ

1028

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៤៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ 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 ើា
ឱ វាយតថ្មេជា ួម

នកងងេឹងខងេងរេើរាេ់ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់រញ្ចូ េោនទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត

រនាោះ1033។

419>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
ឬទាំងមូេ
ត្តងនីមួយៗ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរញ្ញជក់ថា វច្ ីសស្តសារប្រើប្បាស់ឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងប្តួតោន

ប្តូវបានលកតទកជាមនរដើមបីរប្រើប្បាស់ជាឆមបងទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នឆំរពាោះភសាុ
រដាយខផអករេើអតែកភាេថ្នា រញ្ញជក់រខនែមថ្នភសាត្ត
ុ ង1034

រហ្ើយពាកយរេឆន៍រនោះប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់កនុងា រង្ហាញនូវអងគរហ្តសំខាន់ៗ

ឱ្យហ្ួសេី វច្មតក

សងស័យ ជាងអងគរហ្តដថ្ទរទៀត1035។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី យតាកសស្តសារនោះេំបានោំប្ទដេ់ា អោះអាងខដេថា
ភសាត្ត
ុ ងរផសងៗជារប្ឆើន

អាឆរូកោនរដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌកនុងា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរដាយ

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ង ួម រដាយេំលកតេីទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗរឡើយ។ េកតណាស់ វច្ ីសស្តសាខរររនោះម្ភនន័យថា
ជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេ

រដាយប្តឹមខតខផអករេើមូេដាឋនថ្នពាកយឆចាមអារា៉ មទូរៅ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។

420>ជាេករសសទាក់ទងរៅនឹងា រ

ើម
ឱ នសសឃាត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTY កនុងរ ឿងកាី Stakić ប្តង់ឆំណឆថា ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទមនសស
ឃាតេំប្តូវបានដករឆញ រដាយស ខតេំអាឆកំណត់បាននូវឆំនួនមនសសសេរ់ជាក់លាក់ ឬអតាសញ្ញាណ រស់
ចា ីផ្លៃេ់ នកងជន ងរប្ោោះកនុងក ណីនីមួយៗ1036 នកងយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់
តលាា ICTY កនុងរ ឿងកាី Kvočka ខដេថា ា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់
រលគេមួយ េំចាបា
ំ ឆ់តប្មូវឱ្យ ករឃើញសកសេ រស់រលគេរនាោះរទ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគរហ្តថ្នា សេរ់ រស់
ជន ងរប្ោោះ

អាឆប្តូវបានសននកដាឋនត្តម យៈាេៈរទសៈខដេរកើតរឆញេីភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់ខដេបានរង្ហាញ

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 ដកប្សង់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាាកនុងប្រតកចា ឹកសវនាា រេើរណាឹងសទកខ

សំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកស រេខ F1/7.1 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤ ERN (ភាសខខម ) 01208459-60។
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រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1037។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដើមបីផេ
ា ់មូេដាឋនោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញ
ទូរៅហ្ួសេី វច្មតកសងស័យឆំរពាោះា សម្ភេរ់រនាោះ រហ្តា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេរ់មនសសប្តូវខតរង្ហាញឱ្យ
ហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ រដាយេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទមនសសឃាត
ឆំរពាោះរហ្តា ណ៍នីមួយៗ ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ឆំរពាោះរសឆកាីសននកដាឋនទូរៅខដេ
រង្ហាញប្តឹមខតថា ម្ភនា រ ើម
ឱ នសសឃាតបានរកើតរឡើងរនាោះ េំម្ភនន័យថា ជាា រង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ
រទ ដរារណារហ្តា ណ៍ជាក់លាក់ណាមួយខដេជាមូេដាឋនថ្នរសឆកាីសននកដាឋនរនាោះ េំប្តូវបានរង្ហាញប្តឹម
ប្តូវត្តមរទដាឋន។ ឆំនួនថ្នា សម្ភេរ់ខដេចាំបាឆ់ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យបានសមប្សរ អាប្ស័យរេើ វច្ ីសស្តសាថ្ន
ា តវា៉រៅកនុងរ ឿងកាីនីមួយៗ

ខដេរ ឿងកាីមយ
ួ អាឆប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ោប្ំ ទដេ់ា យេ់រឃើញអំេីា រ ើ ឱ

មនសសឃាតបាន1038 ឆំខណកឆំនួនរប្ឆើនជាងរនោះ លឺជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់រង្ហាញេីេំនា ំ ឬឆ ច្តេកខណៈ
កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ1039។

421>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេក៏បានេកនកតយផងខដ រេើរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត

ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោង

រៅរេើរៅរេេសវនាា រេើរណាឹងសទកខកនុងា ោំប្ទា រេើករឡើង រស់ខួ ន
េ ខដេថា

ា រ ើម
ឱ នសសឃាត

នីមួយៗេំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ រដាយស ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់ នកង
ដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេខដេប្សូររញ្ចូ េរទមនសសឃាត1040។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា យតាកសស្តសារនោះេំម្ភនា ជារ់េ័នរធ ប្ឆើនខាេង
ំ រៅនឹងរញ្ញាឆំរពាោះមខរនាោះរទ។ រៅកនុងរ ឿងកាី
Ntakirutimana អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានរដាោះប្សយរេើរញ្ញា ថារតើជន ងរប្ោោះ

1037

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ២៦០ សំអាងរដាយសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៣។

1038

សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៧៤៖ “ា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេេីរទរចាទណាមួយអាឆរ ើរឱ ឡើងបាន

ប្រសកនររើម្ភនា យេ់រឃើញជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តា ណ៍មួយរៅកនុងរទរចាទរនាោះ។

[…]

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា រហ្តា ណ៍មួយឆំនួនថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ ា សម្ភេរ់ ា រ ើទា
ឱ ណកមម នកងា រ ើបា
ឱ រ ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើអនកជារ់ឃំរៅកនុងជំ ំ Omarska”។
1039
1040

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៣៥៧ ដេ់ ៣៦០។
ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ 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។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ខេួនបាន
េកចា ណារេើសេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) ួឆរាេ់រហ្ើយ។
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ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកចាបា
ំ ឆ់ប្តូវរង្ហាញរ្
ម ោះ ឬេកេណ៌នា ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយបានយេ់រឃើញ
ថា រនោះេំខមនជារញ្ញាចាំបាឆ់រនាោះរទ1041។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងយេ់
រឃើញខរររនោះក៏រដាយ ក៏រនោះេំខមនម្ភនន័យថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាតេំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ
រនាោះរឡើយ។ កនុងរ ឿងកាី Gacumbitsi អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានយេ់រឃើញថា ររើ
រទាោះរីជា តំណាងអយយា េំបានរង្ហាញថា រលគេខដេដីារញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជប្មោះបានរង្ហាញរ្
ម ោះដូឆជា
ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅទីកខនេងជាក់លាក់ណាមួយ ជាក់ខសាងប្តូវបានសម្ភេរ់ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា រនោះបានសននកដាឋនោ៉ៅងសមរហ្តផេថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាតប្តូវបានង្ហាញ។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានយេ់រឃើញថា អងគរហ្តសតានម័តខដេចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញ
រនាោះ លឺថា “ជនរភៀសខេួនជារប្ឆើនប្តូវបានសម្ភេរ់” រ៉ៅខនាេំបានយេ់រឃើញថា ទាំងរនោះេំចាបា
ំ ឆ់រង្ហាញឱ្យហ្ួស
េី វច្តកសងស័យរនាោះរឡើយ1042។ ឆងរប្ាយ ឆំណឆខដេដកប្សង់រឆញេីសេដីារ ឿងកាី Rukundo (ICTR)
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTR បានេកភាកាអំេីមូេរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

រ ឿងកាីរនាោះបានផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតកនុងប្ទងប្ទាយ ំ។
ឆំណឆរនោះេំបានរង្ហាញថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាតទាំងរនោះេំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ។

422>ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីរឆចរុ បនន អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា រចាទប្រាន់ នួន ជា នកង រខៀវ
សំផន េីរទមនសសឃាត នកង សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង
អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ
រ៉ៅខនារផ្លាតរេើា រចាទប្រាន់ជាទូរៅថា

េំបានរផ្លាតរេើអំរេើមួយៗថ្នា សម្ភេរ់រនាោះរទ

កងទ័េខខម ប្កហ្មបានសម្ភេរ់ជនសី វច្េជារប្ឆើនរៅកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ដូឆបានេកេណ៌នាខាងរេើយេ់រឃើញថា ជន
សី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់ ប្រសកនររើេួកោត់មកនប្េមសារ់រញ្ញជ ួមទាំង“ា សម្ភេរ់រដាយោមនមូេរហ្តទាេ់ខត
រសោះ”1043។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកភាការេើមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ

1041

សេដីារ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ ៥១៨។

1042

សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ៨៩។

1043

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ នកងរជើងទំេ័ ១៦៥៤ នកង ១៦៥៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៤៧៤,

៤៨៤ នកង ៤៩០ (រជើងទំេ័ ១៦៥៥ ម្ភនា រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥០៧ នកង ៥១៣ ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាកាីបានរដាោះប្សយរេើ
ា សម្ភេរ់អនក ដឋា នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។
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រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់មួយៗរនាោះរទ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានសរងខរភសាត្ត
ុ ងមូេដាឋនរនោះ ភាលរប្ឆើនរៅ
កនុងរជើងទំេ័ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1044។ ប្លរ់រហ្តា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះ លឺជាធាតផសំថ្នា យេ់រឃើញ
ជាទូរៅខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងជាអងគរហ្តខដេប្តូវបានយកមកសំអាងកនុងា ដាក់
េក ទធភាេេីរទមនសសឃាត ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ រនោះលឺរដាយស
ប្រសកនររើរហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់ជាក់លាក់េំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរទរនាោះ េំអាឆនកោយ
បានថា ា យេ់រឃើញខដេថា ជនសី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់រដាយស ខតេំរ ើត្ត
ឱ មរទរញ្ញជ ួមទាំងា សម្ភេរ់
រដាយ“ោមនរហ្តផេទាេ់ខតរសោះ”ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្តកសងស័យប្សរត្តមរទដាឋនរនាោះរឡើយ។ រោង
ត្តមរហ្តផេរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់ ថារតើរហ្តា ណ៍សម្ភេរ់ជាក់លាក់អាឆចាត់
ទកថា បានរង្ហាញរដាយសមរហ្តផេ ខដ

ឬោ៉ៅងណា ររើខផអករេើមូេដាឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេបានដាក់រៅ

ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ។

423>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់យករហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់ឆំនួន

៥៤ ក ណី។ កនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនរហ្តា ណ៍ឆំនួន ២ បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សកសី ឆំនួន ១០
រេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេផាេ់ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ខភនក

ឬា រ ៀររារ់ឆចាមអារា៉ មថ្នា

សម្ភេរ់ឆំនួន ៣ រេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសី នកង ឆំនួន ២ រេើកំណត់រហ្ត
សារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ខដេជាភសាត្ត
ុ ងប្រមូេរប្ាមា អនញ្ញាត រស់សហ្រៅប្កម

រសើរអរងកតថ្ន អ.វ.ត.ក. ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភាលីា ពា កាី ួមទាំងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងភាលី
ដថ្ទរទៀត េំម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេរៅកនុងសវនាា រឡើយ។ ា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតថ្នា សម្ភេរ់បាន
ខផអករេើឯកស ឆំនួន ២០ រេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឆំនួន ១ រេើេ័ត៌ម្ភនរៅកនុង បាយ
ា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេន័ រវ៉ (Norwegian Government) រៅាន់អងគា សហ្ប្រជាជាតក ឆំនួន ៩ រេើពាកយ
រណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ឆំនួន ៤ រេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន នកងឆំនួន ៣ រេើេកខកតរផាើរដាយឯកអលគ ដឋ
សែនទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ង1045។

1044

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥ នកង កថាខណឌ ៤៨៦

រជើងទំេ័ ១៤៣០។
1045

សកខក
ី មម រស់សកសី៖ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។ ប្រតក

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/203.1 (SCHANBERG Sydney) ទំេ័ ៣ ដេ់ ៥។ សកខក
ី មម រស់
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រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី៖ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/152.1 (AFFONO Denise) ទំេ័ ៥៥ ដេ់

៥៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅងថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៥៤ ដេ់ ៥៥, ៦១។ ប្រតកចា ឹក
ឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៥៩។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស
រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1ទំេ័ ៦៤។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៣។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៧៥ ដេ់ ៧៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆង រអងេី)
ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៦៨ ដេ់ ៦៩, ៧៣។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេយ
ើ រស់សកសី៖ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម
ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/1747 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00206387។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់
នង រ៉ៅណា
ណ ឯកស រេខ E3/5131 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00165227។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ
រស់ ស៊ាង ចាន់ ឯកស រេខ E3/5505 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00398495 ទំេ័ ៣។ កំណត់រហ្តសា
រ់ឆរមេយ
ើ រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី៖ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ថ្ងៃទី
១៥ ខខ តលាា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00390312-3 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រខៀវ ហ្ន ឯកស រេខ
E3/5559 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00375523 ទំេ័ ៣ ។ ពាកយសត្ត
ំ ង
ំ ខេួនជារដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី៖ ពាកយ
សំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ សត ខសម ឯកស រេខ E3/4689 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម )

00358732-3 ទំេ័ ៨។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រ៉ៅក សឯម ឯកស រេខ E3/4724 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៨
ERN (ភាសខខម ) 00421489-90 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សួង ឃកត ឯកស រេខ E3/4734
ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៩ (ភាសខខម ) 00484412-3 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភ

កន

ឯកស រេខ E3/4680 ថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323594-5 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជា
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខសន សផន ឯកស រេខ E3/4821 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00523263-4 ទំេ័
៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ថ្ជ យឹន ឯកស រេខ E3/4824 ថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ២០០៨ ERN
(ភាសខខម ) 00523380-1ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់ តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ថ្ងៃទី ២០ ខខ
កមាៈ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) ERN (ភាសខខម ) 00526068-9 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥ ។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
ោ៉ៅន ញ៉ៅ ឯកស រេខ E3/4987 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00556117-8 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយសំត្តង
ំ
ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភស មត ឯកស រេខ E3/4703 ថ្ងៃទី ២២ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00368981
ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ររង ររឿន ឯកស រេខ E3/4719 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ERN
(ភាសខខម ) 00418273 ទំេ័ ៥។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/4687 ឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00356378 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី HUM Ponnak ឯកស
E3/4759 ថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00490224-5ទំេ័ ១ ដេ់ ២។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី ម៉ៅម ថ្ផរួន រៅ មនី ័តន ឯកស រេខ E3/4901 ថ្ងៃទី ២០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៣ ERN (ភាសខខម ) 00541002 នកង
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424>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ដូឆ នួន ជា បាន ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរហ្តា ណ៍ជាក់
លាក់នីមួយៗថ្នា សម្ភេរ់ ម្ភនប្រភេភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ខតមួយលត់ រប្ាមទប្មង់ជាសកខីកមមផ្លៃេ់ ឬឯកស ជា
លាយេកខណ៍អកស រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ េំម្ភនវច្ធានទូរៅណាមួយខឆងថា ប្រសកនររើេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរប្ឆើនោំប្ទា យេ់
រឃើញរទរនាោះ

ា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យមួយ េំអាឆប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយសមរហ្តផេបាន

រឡើយ1046។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ា យេ់រឃើញមួយប្តូវបានចាត់ទកថា សមរហ្តផេ លឺអាប្ស័យរេើភសាត្ត
ុ ង ថា
រតើម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រេើសេីរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ងអំេីរហ្ត

00541003 ទំេ័ ៨ នកង ៩។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភស សរា៉ ន់ ឯកស រេខ E3/3966 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00362176 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ ណា ច្ន ឯកស រេខ E3/4773
ថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00496951-2 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ភួង ផ
លាេ ឯកស រេខ E3/4757 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00484907-8 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជា
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េី រ ៀម ឯកស រេខ E3/4980 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00554819-20 ទំេ័
៣។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សម ផ្ល ឯកស រេខ E3/5005 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាស
ខខម ) 00557817ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខសម វី ៈ ឯកស រេខ E3/4678 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323529-30ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦។ បាយា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេរ រទស នកងេកខត
ក រស់សែនទូត៖
បាយា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេន័ រវ៉ប្សរត្តមរសឆកាីសរប្មឆសាីេីសកទធកមនសសរេខ

៩

(XXXIV)

(ECOSOC)

ឯកស រេខ

E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំេ័ ៣២ ERN (ភាសខខម ) 00228748 (ផ្លម រមឿន)។ េកខកតសែនទូតបារាំង ប្រធាន
រទ៖ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499663
ទំេ័ ៣។ ពាកយរណាង
ឹ រស់ជន ងរប្ោោះ៖ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រអៀម រទៀង ឯកស រេខ E3/5482 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ កមាៈ
ឆ្នំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00512862-3 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០។ ពាកយរណាឹង រស់ ភួង មំ ឯកស រេខ E3/5416 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480918-9 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រហ្ន ី ស៊ាន ឯកស រេខ
E3/5457 ថ្ងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00824580-81 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ខកវ
ខឆម ឯកស រេខ E3/5407 ថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480203-04ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយរណាឹង
រស់ជន ងរប្ោោះ រទៀង សខម ឯកស រេខ E3/5402 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480111-2 ទំេ័ ៧
ដេ់ ៨។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ជូ លឹមឡន ឯកស រេខ E3/5469 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០ ERN (ភាសខខម )
00506462-3

ទំេ័

៧

ដេ់

៨។

សកខក
ី មម រស់ជនរភៀសខេួនៈ

សកខក
ី មម 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 សម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ េំលរបីប្តូវបាន
វាយតថ្មេដាឆ់រដាយខឡកេីោនរឡើយ។ តថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះអាឆប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរដាយភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងរប្ាមាេៈរទសៈប្រហាកប្រខហ្េោន នកងត្តម យៈ
ា រញ្ញជក់រខនែមរនោះ

អាឆរំរេញត្តមេកខខណឌថ្នា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យបាន។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេ ថារតើា យេ់រឃើញនីមួយៗ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង
រដាយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

425>ជាដំរងូ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា “អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញអតាសញ្ញាណ រស់រលគេណាម្ភនក់ខដេបានេកេណ៌នាថា

បានរឃើញា

សម្ភេរ់មួយរដាយផ្លៃេ់ខភនករនាោះរឡើយ”1047។ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ ដូឆរង្ហាញខាងរប្ាម
សកខីកមមកនុងតលាា មួយឆំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា

រ ៀររារ់ រស់សកសីផ្លៃេ់ខភនកអំេីា សម្ភេរ់។
៤.ឃ.១.ខ.១.ក.ា សម្ភេរ់រដាយស ា មកនរ ត្ត
ើឱ មរញ្ញជ

426>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់មនសសខដេមកនរ

ើត្ត
ឱ មរញ្ញជ រស់ខខម ប្កហ្ម1048

បានយេ់រឃើញរដាយខផអករេើសកខីកមមកនុងតលាា រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
េកន

ោ៉ៅថ្ង

AFFONÇO នកង រស់សកសី ស៊ា៊ុំ ជា ប្េមទាំងឆរមេើយរប្ៅតលាា នកងភសាត្ត
ុ ងជាឯកស ផងខដ

427>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងកនុងតលាា

Denise
1049

។

នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

េកន

ោ៉ៅថ្ង

ខដេបានខផអកជាសំខាន់រេើមូេដាឋនថ្នរសឆកាី

សរងខរខដេមកនប្តឹមប្តូវថ្នសកខីកមមរនោះ1050។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រៅរេេផាេ់សកខីកមមភាេមៗ
កនុងតលាា េកន ោ៉ៅថ្ង បានេកេណ៌នាថា ា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនា រងខំខាេង
ំ រ៉ៅខនាមកនម្ភនអំរេើ

1047

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៦។

1048

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤។

1049

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥។

1050

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៨។
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ហ្កងា1051។ នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា េកន ោ៉ៅថ្ង ជាក់ខសាងេំបានផាេ់សកខីកមមរៅកនុងតលាា អំេីា សេរ់
ដូឆខាងរេើ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានអោះអាងថា ោត់បានស រស ឆំណឆពាក់េ័នរធ នោះរៅកនុងរសៀវរៅមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ1052
។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ត្តមា េកនកតយរេើប្រតកចា ឹកភាសខខម រង្ហាញថា

សកសីជាក់ខសាងេំបានរញ្ញជក់ថា

ឆំណឆខដេអានឱ្យោត់សារ់រនាោះ ប្តឹមប្តូវរឡើយ1053។ រេើសេីរនោះរទៀត េកន ោ៉ៅថ្ង បានផាេ់សកខីកមម
ឆចាមអារា៉ មរ៉ៅរណា
ណ ោះទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តខដេកងទ័េខខម ប្កហ្ម

បានបាញ់សម្ភេរ់រ សវ័យរកមងម្ភនក់

រដាយស រ សរនាោះបានរ៉ៅនរ៉ៅងប្តឡរ់រៅផៃោះ វច្ញ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា រ ៀររារ់រនោះបានផាេ់ទមៃន់ោ៉ៅង
រប្ឆើនរដាយបានរង្ហាញថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វច្េ។ ររើរទាោះរីជា េកន ោ៉ៅថ្ង េំបាន
រឃើញផ្លៃេ់ខភនកអំេីា សម្ភេរ់ក៏រដាយ ក៏ោត់បានឭសនូ ាំរភេើង នកងមួយ ំរេឆរប្ាយមកបានរឃើញសកសេ
នកងកងទ័េខខម ប្កហ្មម្ភនក់ប្រដារ់រដាយអាវ

រៅជកតសកសេរនាោះខប្សកថា “រនោះរហ្ើយអឱីខដេបានរកើត

រឡើងឆំរពាោះអនកណាខដេមកនប្េមរ ើត្ត
ឱ ម”1054

រដាយេកចា ណារឃើញថា

ា រ ៀររារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា

សម្ភេរ់រ សវ័យរកមងរនាោះ េំខមនឆំណឆសំខាន់កនុងរសៀវរៅ ឬសកខីកមម រស់ េកន ោ៉ៅថ្ង ខដេម្ភនរប្ឆើនខផនក
នកងជាក់លាក់រនាោះរទ នកងថា កនុងឋានៈ រស់ោត់ជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខដេេទ
ំ ទួេបានអតែប្ររោជន៍ណា
មួយរនាោះ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមមប្តង់ខផនកជាក់លាក់រនោះម្ភនរហ្តផេប្តឹម
ប្តូវ នកងអាឆរជឿជាក់បាន។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ រៅកនុងរ ច្រទរនោះថា នួន ជា បានរដករស កនុងា សួ រដញ
រដាេ េកន ោ៉ៅថ្ង រៅកនុងរេេសវនាា

1051

1055

។

សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦, ១២ ដេ់

១៣, ១៧ ដេ់ ១៨ នកង ២២ ដេ់ ២៣។
1052

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៨។

1053

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៣ (ជួ ២៥) នកង ៤៤

(ជួ )( រតើឆរមេើយ រស់រលាករៅរេេរនោះ ថារតើដូរឆនោះខមន ខដ ឬរទ អឱីខដេរលាកបានរឃើញរៅរេេរនាោះ?)។ ា ខដេថា សហ្
ប្េោះរាជអាជាាបានរញ្ញជក់នូវា រកប្សយ រស់ នួន ជា អំេីា សួ សំណួ េីមនរនាោះ ជាា េំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃ
ទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៧។
1054

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៤។

1055

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៥៥។
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428>ទាក់ទងរៅនឹងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

Denise AFFONÇO ខដេផាេ់សកខីកមមអំេីា សម្ភេរ់មកតា ួម

សលាម្ភនក់1056 នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់រៅកនុងរសឆកាីសរងខរថ្នា ផា
េ់សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ូររនោះថា

ភសាត្ត
ុ ង រស់រលាកប្សី

លឺជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មរនាោះ

រទ1057។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី Denise
AFFONÇO េំបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវា សម្ភេរ់មកតា ួមសលា រស់ោត់ោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏សកខីកមម រស់
ោត់បានរ ៀររារ់េមអកតកនុងកប្មកតមួយខដេសមរហ្តផេ រង្ហាញឱ្យរជឿបានថា ទំនងជាម្ភនា សម្ភេរ់មកតា
ួមសលា រស់ោត់រៅកនុងាេៈរទសៈខដេោត់បានេកេណ៌នារនាោះខមន1058។
រដាយស សកខីកមម រស់ោត់ម្ភនេកខណៈជាពាកយឆចាមអារា៉ ម
ប្រភេថ្នា ដឹង រស់ោត់

រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ

នកងេំម្ភនភាេឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹង

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរនាោះ

សកខីកមម រស់

Denise

AFFONÇO េំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា ម្ភនា សម្ភេរ់មកតា ួមសលា
រស់ោត់បានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សកខីកមមរនោះអាឆរញ្ញជក់រខនែមទូរៅរេើា រ ៀររារ់
រស់ េកន ោ៉ៅថ្ង ប្តង់ថា បានេកេណ៌នាអំេីា សម្ភេរ់កនុងាេៈរទសៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន។

429>ទាក់ទងរៅនឹងសកសី ស៊ា៊ុំ ជា ខដេបានផាេ់សកខីកមមថា ប្រធានកងវ រសនាតូឆបានប្បារ់ោត់ថា ប្រជា
ជនខដេ ឹងទទឹងនឹងា ជរមេៀសរនោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់“អាហ្នឹងរលរ ើបា
ឱ រមួយេី រៅ

រលបាញ់មួយេី រៅ

បានរេឿនខតមាងប្រជាជន” នកងថា ា វាយរ ើបា
ឱ រមករេើប្រជាជនេីសំណាក់កងទ័េមកេីរូពា៌ខាេង
ំ ជាងរល
រនាោះ1059 នួន ជា បានអោះអាងថា សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះ លឺជារហ្តផេមួយរផសងរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងលរបីរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម1060។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដាយស ភាេអាឆរជឿ

1056

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៥៦។

1057

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៧។

1058

ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៥៦៖ “រៅកនុងសង្ហកត់រយើងមកន

ម្ភនអនកណាជំទាស់រទ រយើងរោ េត្តមរញ្ញជទាំងអស់។ រ៉ៅខនារប្ាយមករទៀតអនកខដេរៅហ្នឹងរទៀតមកតភ
ា កាកខាំរុ ៅរ ៀនរៅវច្ទាេ័យ
រនាោះ ខដេោត់រៅភនំរេញរដើមបីចារ
ំ ីោ
ា ត់រនាោះ រាីោត់មកនខដេប្តឡរ់មកវច្ញរទ។ រហ្ើយោត់ ខេួនោត់ មកតភ
ា កាកខាំផ្ល
ុ ៃ េ់រនាោះក៏ប្តូវបាន
រលសម្ភេរ់ខដ សម្ភេរ់រៅនឹងកខនេងខតមាង។ រហ្ើយខដេខាំដ
ុ ឹងរនោះ រដាយស រងរអូនោត់ហ្ឹង
ន មកប្បារ់ខាំរុ ៅប្ររទសបារាំ ងរនោះ”។
1059
1060

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៩។ ឆំរពាោះា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នា រកខប្រ

ភាសអង់រលេ សរេើសកខីកមម រស់ ស៊ា៊ុំ ជា (ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៨១៤) រនាៃរ់េីេកនត
ក យរេើឯកស រដើមជា
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បានថ្នសកខីកមម រស់ ស៊ា៊ុំ ជា រទើរា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់សកសី ស៊ា៊ុំ ជា
ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ រហ្ើយជាា សម្ភអងខដេរញ្ញជក់រខនែមរេើសកខីកមមរដាយផ្លៃេ់ខភនក រស់ េកន ោ៉ៅ
ថ្ង។ ា រចាទប្រាន់រខនែម រស់ នួន ជា1061 ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំរអើរេើកនុងា រោងរៅរេើ
ភសាត្ត
ុ ង រស់កងទ័េខដេថា េំម្ភនជនសី វច្េណាមួយប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះ ជាា េំប្តឹមប្តូវរឡើយ េីរប្ពាោះ
ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើា
ឱ េកចា ណា ួឆរហ្ើយរេើសកខីកមមខដេថា េំម្ភនា រប្រើអំរេើហ្កងារនាោះ
រឡើយ1062។

430>ភសាត្តុ ងដថ្ទរទៀតខដេោំប្ទា យេ់រឃើញថា
ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ លឺជាភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា

ជនសី វច្េខដេមកនសារ់ត្តមរញ្ញជ រស់ខខម ប្កហ្ម

ដូឆជា បាយា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេន័ រវ៉ (Norwegian

Government) រផាើរៅាន់លណៈកមមា ថ្នអងគា សហ្ប្រជាជាតកសីេ
ា ីសកទធកមនសសទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀររារ់
អំេីា សម្ភេរ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េកខកតរឆញេីសែនទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ងទាក់ទងរៅ
នឹងា រ ៀររារ់ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយប្រមូេបាន
កនុងរេេរសើរសួ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ។ ភសាត្ត
ុ ងរនោះ
ម្ភនតថ្មេទារ ខដេជាា េកត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្តឹមខតទទួេសគេ់ជាទូរៅ រ៉ៅខនាេំអាឆយករប្រើ
ប្បាស់ជាក់ខសាងបានរឡើយ1063។

ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាេបា
ំ ន

េនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនេកចា ណារឃើញថា ររើរទាោះរីជាម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកប្មកតទារក៏រដាយ ក៏ខួ ន
េ រៅ
ខតផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះហ្ួសេី វច្មតកសងស័យទាក់ទងរៅនឹងរហ្តា ណ៍មួយៗថ្នា
សម្ភេរ់។ ត្តមា េកនកតយរេើភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះរឃើញថា ជាញឹកញារ់ភសាុ

ភាសខខម (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៣ (ភាសខខម )(ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ២០ (ជួ ១ ដេ់ ៣))
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ កេំរឃើញម្ភនកំហ្ស ំដំកនុងា រកខប្ររឡើយ។
1061

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៩។

1062

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៤០២ (ដកប្សង់កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ម្ភស រវឿន

(E3/424) ថ្ងៃទី ១៦ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩) កថាខណឌ ៤៧៥ (“ប្រជាជនខេោះបានរេើករឡើងថា េួករលេំបានរឃើញា ឹង ូសមកនសារ់

ត្តមរញ្ញជ ឬអំរេើហ្កងាខដេរកើតម្ភននារេេរប្ាយមករនាោះរទ”) នកង ១៤០៦ (ខដេម្ភនរសឆការី ោងរៅរេើសកខីកមម នកងភសាត្ត
ុ ង
ដថ្ទរទៀតខដេថា េំម្ភនអំរេើហ្កងា)។
1063

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២៩៥ ជារដើម។
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ត្តងេំម្ភនា រ ៀររារ់េមអកត នកង/ឬជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម1064។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាភសាត្ត
ុ ង
រនោះរង្ហាញថា អាឆម្ភនា សម្ភេរ់ជនសី វច្េដថ្ទរទៀតខដេេំសារ់ត្តមរញ្ញជ រស់ខខម ប្កហ្ម នកងថារតើ ភសាុ
ត្តងរនោះផាេ់ា រញ្ញជក់រខនែមទូរៅរេើសកខីកមមកនុងតលាា ខដ ឬោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏េំអាឆជាមូេដាឋនសម
ប្សរកនុងា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យខដេថា

ត្តម យៈភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនា សម្ភេរ់រកើតរឡើងេកត

ប្បាកដរនាោះរឡើយ។

1064

អំេីភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម នកង/ឬោមនេ័ត៌ម្ភនេមអកត សូមរមើេផងខដ

បាយា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេន័ រវ៉ប្សរត្តមរសឆកាី

សរប្មឆសាីេីសកទធកមនសសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំេ័ ៣២ ERN
(ភាសខខម ) 00228748 (ផ្លម រមឿន)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភ

កន ឯកស រេខ E3/4680 ថ្ងៃទី ២១ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323594-5 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខសន សផន
ឯកស រេខ E3/4821 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00523263-4 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជា
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ថ្ជ យឹន ឯកស រេខ E3/4824 ថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00523380-1 ទំេ័ ៤។
ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ោ៉ៅន ញ៉ៅ ឯកស រេខ E3/4987 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )
00556117-8 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ររង ររឿន ឯកស រេខ E3/4719 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា
ឆ្នំ ២០០៩ ERN(ភាសខខម ) 00418273-4 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី HUM Ponnak ឯកស
រេខ E3/4759 ថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00490224-5 ទំេ័ ១ ដេ់ ២។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី លង់ ណា ច្ន ឯកស រេខ E3/4773 ថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00496951-2 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។
ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ខកវ ខឆម ឯកស រេខ E3/5407 ថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480203-4 ទំេ័
៧ ដេ់ ៨។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ជូ លឹមឡន ឯកស រេខ E3/5469 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )
00506462-3 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សម ផ្ល ឯកស រេខ E3/5005 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា
ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557817-8 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ រេើសេីរនោះរទៀត ា រ ៀររារ់មួយឆំនួនេំម្ភនេកខណៈឆាស់ លាស់
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើអនករ ៀររារ់រនាោះបានសំរៅរេើា សម្ភេរ់ខដេខេួនបានរឃើញ ឬបានឮ ឬសំរៅរេើា លំរាមកំខហ្ង រស់
កងទ័េខខម ប្កហ្មខដេថា អនកខដេេំរ ើត្ត
ឱ មរញ្ញជនឹងប្តូវបាញ់សម្ភេរ់។ សូមរមើេឧ. ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
រស់ រ៉ៅក សឯម ឯកស រេខ E3/4724 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00421489-90 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយ
សំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សួង ឃកត ឯកស រេខ E3/4734 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )
00484412-3 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់ តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ថ្ងៃទី ២០ ខខ កមាៈ
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00526068-9 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD
ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836194-5 ទំេ័ ១១៧ ដេ់ ១១៨។
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431>ររើរទាោះជាម្ភនា សននកដាឋនថា

ភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើទាំងមូេេំខមនជាមូេ

ដាឋនសមប្សរកនុងា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា
ណារឃើញថា រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រៅខតម្ភនតថ្មេសមប្សរកនុងា េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់រនោះ។

432>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេយ
ើ

រស់សកសី ស៊ាង ចាន់ ខដេបានរឆេើយថា ោត់បានរឃើញម្ភន“ា បាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនរដាយស េួករល
រាខ កមកនដឹងថាប្តូវរៅផេូវណា”1065។ នួន ជា បានអោះអាងថា ឆរមេើយរនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រជាជនខដេ
ប្តូវបានសម្ភេរ់

រដាយស េួករលេំសារ់ត្តមរញ្ញជឱ្យចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញរឡើយ1066។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណោះអំណាងរនោះេំអាឆរជឿជាក់បានរទ េីរប្ពាោះា រាខ ករនោះអាឆប្តូវបានចាត់
ទកថា ជាទប្មង់មួយថ្នា មកនសារ់រញ្ញជ។

433>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរោងផងខដ រៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវ

ណី រខៀវ ហ្ន ខដេបានរញ្ញជក់ថា ខេួនបានរឃើញា បាញ់សម្ភេរ់ជនខដេប្រឆ្ំងនឹងា រងខំឱ្យចាករឆញ
រនាោះ1067 នកងកនុងរជើងទំេ័ ដខដេ អងគជំនំជប្មោះបានរោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី សត ខសម ខដេបាននកោយថា បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់មនសសេី រីនាក់1068។
ត្តមអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា ឆរមេើយរៅកនុងកំណត់រហ្តរនាោះម្ភនភាេខេីរេក ខដេ
រ ើឱ្
ឱ យតលាា អងគរហ្តមកនអាឆវាយតថ្មេអំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នរនាោះ1069 ម្ភនមូេដាឋនប្តឹមប្តូវ។ ឆរមេយ
ើ
អំេីា បាញ់សម្ភេរ់
1065

ខដេខសេីឆរមេើយដថ្ទរទៀតខដេបានេកេណ៌នានូវរទេករស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ កនុងអំឡុងរេេ

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ាង ចាន់ ឯកស រេខ E3/5505 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៣ ERN (ភាសខខម )

00398495។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០៤។
1066

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០៣។

1067

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រខៀវ ហ្ន ឯកស រេខ E3/5559 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00375523

ទំេ័ ៣។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០៤។
1068

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN

ERN (ភាសខខម ) 00390311-2 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤ ។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើង
ទំេ័ ១៤០៤។
1069

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០៤ ដេ់ ៣០៥។
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ជរមេៀស នកងររើរទាោះរីជាបានរឃើញរហ្តា ណ៍ផ្លៃេ់ខភនកអំេីា សម្ភេរ់មនសសមួយឆំនួនក៏រដាយ ក៏ប្តឹមខត
ជាា នកោយខេីៗ នកងទំនងជានកទាន មមត្ត ជាជាងរទេករស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ឆរមេើយទាំងរនោះេំអាឆចាត់ទកជាភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញេីា សម្ភេរ់បានរឡើយ

រហ្ើយឆរមេើយរនោះ ប្រសកនររើម្ភនប្តឹមខតជាា រញ្ញជក់រខនែមតកឆតួឆអំេីា សម្ភេរ់ដថ្ទរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

434>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ខឹម ណារ ៉ត1070 នួន ជា បាន

អោះអាងថា ឆរមេើយ រស់ោត់ លឺជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មអនាមកក1071។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់
រឃើញថា ខឹម ណារ ៉ត បានផាេ់េ័ត៌ម្ភនតកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះទាក់ទងរៅនឹងប្រភេខដេោត់បានឮអំេីា សម្ភេរ់
រនាោះ។ ដូរឆនោះ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយរនោះេំអាឆយកមករ ើជា
ឱ មូេដាឋនសមប្សរកនុងា យេ់រឃើញអំេីា
រ ើម
ឱ នសសឃាត ឬា រញ្ញជក់រខនែមទូរៅរនាោះរឡើយ។

435>ស ររសឆកាីមក ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ជនសីវច្េខដេេំសារ់ត្តមា រញ្ញជ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយខផអករៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នា សម្ភេរ់មួយក ណីខដេ េកន ោ៉ៅថ្ង
បានរ ៀររារ់ ដូឆបានរញ្ញជក់រខនែមរដាយសកខីកមម រស់ Denise AFONÇO ួមទាំង ស៊ា៊ុំ ជា នកងភសាត្ត
ុ ងរប្ៅ
តលាា ផងរនាោះ េំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ រ៉ៅខនារទាោះជាោ៉ៅងណាក៏
រដាយ លឺជាា រញ្ញជក់រខនែមរេើភសាត្ត
ុ ងកនុងតលាា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា ា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា សម្ភេរ់អក
ន ខដេេំសារ់ត្តមរទរញ្ញជបានរកើតរឡើងរនាោះ
ជាា សមរហ្តផេ។
៤.ឃ.១.ខ.១.ខ.ា សម្ភេរ់អក
ន ខដេេាោមប្តឡរ់មករប្ាយ វច្ញ

1070

ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/4687 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00356378 ទំេ័ ៤ នកងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/1747 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៨
ERN (ភាសខខម ) 00206387 ទំេ័

៣។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័

១៤០២។
1071

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០៥។
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436>ទាក់ទងរៅនឹង“ា បាញ់សម្ភេរ់អកន ខដេ ឹងទទឹងេាោមប្តឡរ់មកភនំរេញវច្ញ”

1072

អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយខផអករេើសកខីកមមខតមួយលត់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឡាយ រូនី ខដេ នួន
ជា បានជំទាស់1073។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ ឡាយ រូនី លឺជាភសាុ
ត្តងប្ររភទឆចាមអារា៉ មទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តថ្នា សម្ភេរ់
សប្ម្ភរ់រហ្តា ណ៍ប្សរដៀងោនរនោះខដេអាឆ កបានក៏រដាយ

នកងថា

ររើរទាោះរីជាសកខីកមមផ្លៃេ់ខភនក

ក៏េំប្តូវបានរដញរដាេរៅរេេសវនាា រនាោះ

រទ1074។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រដាយស ខតេំម្ភនា េនយេ់ណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ
នឹងមូេរហ្តខដេខេួនចាត់ទកថា សកខីកមម រស់ ឡាយ រូនី ម្ភនភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នប្លរ់ប្ោន់រនាោះ ដូឆ
រនោះ ជាា េំសមរហ្តផេរទខដេថា ា យេ់រឃើញរដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វច្មតក
សងស័យ។
៤.ឃ.១.ខ.១.ល ា សម្ភេរ់រដាយ“ោមនរហ្តផេ”

437>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញថា

“ម្ភនរហ្តា ណ៍ខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វច្េជា

រប្ឆើនក ណីកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស” រខនែមរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
រោងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៦ ូរ ខដេបានផាេ់សកខីកមមកនុងរេេជំនំជប្មោះថា
បានរឃើញជនសី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់1075រនាោះ ម្ភនដូឆជា យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញកង
ទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់អក
ន ររើករ ោនយនាម្ភនក់

1072

ួមទាំងរហ្តា ណ៍រៅផា អូ ឫសសីជាកខនេងខដេកង

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី)

ឯកស រេខ E1/137.1 នកង ៧៧ ដេ់ ៧៨ នកងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1
ទំេ័ ២២។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ឡាយ រូនី ឯកស រេខ E3/3958 ERN (ភាសខខម ) 00373246 ទំេ័

៤។

1073

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០០។

1074

សូមរមើេឧ. ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ ខសម វី ៈ ឯកស រេខ E3/4678 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨

ទំេ័ ៥ ERN (ភាសខខម ) 00356378 (រោធាខខម ប្កហ្មខដេម្ភនាំរភេើង AK47s មកន ញរានឹងសម្ភេរ់អនកខដេរដើ ត្តមផេូវខដេ
ប្តូវរ ើដ
ឱ ំរណើ

ឬក៏ឃាេតឆ្ៃយេីផូវេ រនោះរទ ោត់ធាេរ់បានរឃើញា សម្ភេរ់ខរររនោះខដ )។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

រស់ HUM Ponnak ឯកស រេខ E3/4759 ថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00490224 ទំេ័ ១ ដេ់ ២
(ោត់បានរឃើញអនកខដេប្រឆ្ំងរញ្ញជប្តូវខខម ប្កហ្មសម្ភេរ់រចាេភាេមៗរៅនឹងមខោត់)។
1075

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២ ដេ់ ១៤៦៤។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់រស ផៃោះ រហ្ើយអូសមនសសរឆញមកបាញ់រចាេរៅនឹងម្ភត់ទាឱ

1076

។ យស ផេ បានផាេ់

សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្ម បាញ់សម្ភេរ់ថ្តកងឡានម្ភនក់រៅរេើឡាន រហ្ស.អឹម.រស ខដេ
បាន

រ់ជកតវតាឆកនដំខដក1077។

ឆ ផ្លន់ដារា-ស បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮសនូ ាំរភេើង រប្ាយមកបាន

រឃើញមនសសម្ភនក់ខដេរទើរខតសេរ់ងីៗ
ម 1078។ មម សំរអឿន បានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកា បាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជន
ត្តមផេូវ1079។ ជំ សខា បានផាេ់សកខីកមមថា កងទ័េខខម ប្កហ្ម បានបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនខដេេាោមេួឆ
អងក កនុងឃាេង
ំ 1080 នកង រឆង រអងេី បានផាេ់សកខីកមមថា ជកតដេ់សពនប្េោះមនីវងស ោត់បានរឃើញខខម ប្កហ្ម
ចារ់ខហ្កទា កជាេី

1081

។

438>នួន ជា បានជំទាស់ថា ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវ
ណី យឹម សវណណ នកងបានរចាទប្រាន់ថា រដើមរណាឹង ូររនោះេំបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងរហ្តា ណ៍ខដេបាន
េកេណ៌នារនាោះរទ នកងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តអឱីបានជាអនកររើកឡានរនាោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ នកងេំប្តូវបាន
សួ រដញរដាេរដាយភាលីណាមួយរេើា សម្ភេរ់រនោះផងខដ ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរឃើញម្ភនមូេ
រហ្តអឱីខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្តផេេំសមប្សរកនុងា សំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់

យឹម សវណណ

រៅរេេខដេា រ ៀររារ់អេ
ំ ីរហ្តា ណ៍មួយថ្នា សម្ភេរ់ប្រជាជនខដេបានចាក់រស មកន

ប្េមរឆញេីផោះៃ រៅមាំផ
ុ ា អូ ឫសសី1082 នកងរហ្តា ណ៍មួយរទៀតថ្នា សម្ភេរ់អក
ន ររើករ ឡាន1083។ រៅកនង
ុ
ាេៈរទសៈរនោះ រដាយេកចា ណារឃើញថា យឹម សវណណ កងឱោះេ័ត៌ម្ភនេមអកតអំេីា បានរឃើញរហ្តា ណ៍ខត
មួយខភេតរេេរដើ ាត់ នកងកំេងប្តូវបានជរមេៀសរដាយរងខំ នកងរដាយស កំណត់រហ្តសវនាា បានរង្ហាញ
ថា នួន ជា េំប្តូវបានរារាំងមកនឱ្យសួ រដញរដាេអំេីរហ្តា ណ៍ទាង
ំ រនោះរៅកនុងរេេសវនាា

1076

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៥៩ នកង ៦២។

1077

ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៦៤។

1078

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៥។

1079

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៦ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៣។

1080

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៧៦។

1081

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆង រអងេី) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៦៩ នកង ៧៣។

1082

ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម សវណណ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៥៩។

1083

ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម សវណណ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៥៩ នកង ៦២។

1084

ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម សវណណ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៨៧។

1084

អងគជន
ំ ំ
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ជប្មោះតលាា កំេូេ

េំរឃើញម្ភនភាេេំសមប្សរណាមួយទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរឡើយ រហ្ើយា យេ់រឃើញរនោះ អនវតាដូឆោនរៅរេើា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ឆំរពាោះ
សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី មម សំរអឿន ផងខដ

1085

។

439> នួន ជា ក៏បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី ជំ សខា កនុងា រង្ហាញអំេីា សម្ភេរ់អក
ន ខដេឆូេេួឆអងក រៅកនុងឃាេង
ំ 1086។ ជំ សខា ក៏បានយក
អងក មួយបាវ ត់រឆញរៅផងខដ ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងរនោះរដើមបីោប្ំ ទដេ់ា

យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា “ម្ភនរហ្តា ណ៍រប្ឆើនក ណីខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វច្េ
កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ”1087។ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះលរបីបានោំប្ទា យេ់រឃើញ
ខដេថា ា រប្រើអំរេើហ្កងារនោះ លឺរដើមបីទរ់សកត់ឆំរពាោះខតសកមមភាេខសឆារ់ ដូឆជាា េួឆជារដើម1088។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះប្ោន់ខតជាា រង្ហាញេីា រកប្សយមួយខរររផសងរទៀតឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ង រស់ ជំ ស
ខា ខដេម្ភនភាេរជឿជាក់បាន នកងេំប្តូវបានជំទាស់ រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងរដាយេំសមរហ្តផេរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ រដើមបីោំប្ទា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា ជនសី វច្េប្តូវបាន
សម្ភេរ់ ជាេករសសរៅរេេសម្ភេរ់ជនសី វច្េរដាយស រហ្តផេេួឆអងក រនោះ លឺជាា រឆេើយតរេំសម្ភម្ភ
ប្ត។

440>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យកមកសំអាងរនាោះ លឺជាភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា ម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់
រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីា សម្ភេរ់ឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ។

ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ជាក់លាក់ខដេសំរៅរេើភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេបានសំអាងរេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ ម្ភស សរា៉ ន់

1085

ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៣ (មម សំរអឿន បានរឃើញផ្លៃេ់

ខភនកា បាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនត្តមផេូវ) ទំេ័ ៤៦ ដេ់ ៥០ (នួន ជា េំបានសួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអំេីា សម្ភេរ់ ឬភសាុ
ត្តង រស់ោត់អំេីា ជរមេៀស)។
1086

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១០។

1087

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២។

1088

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩១ នកង ៣១០។
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េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះបានរប្រើប្បាស់ឯកស រកខប្រ

ខដេខសោនោ៉ៅងខាេង
ំ េីឯកស រដើមជាភាសខខម

នកង

េីរប្ពាោះ ម្ភស សរា៉ ន់ បានអោះអាងកនុងតលាា ថា ប្តឹមខតបានរឃើញរលយកមនសសរឆញរៅរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេ
ប្តង់ឆំណឆរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានទទួេសគេ់ នកងេំបានរ ើា
ឱ េកចា ណារឡើយ1089។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាា េកត ម្ភនភាេខសោនោ៉ៅងខាេង
ំ វាងសំរៅរដើមជាភាសខខម
កនុងពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ ម្ភស សរា៉ ន់ ខដេថា (“រៅត្តមផេូវ ខាំបា
ុ នរឃើញមនសស
ជារប្ឆើនខដេប្តូវបានរលយករៅសម្ភេរ់ជាហ្ូ 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 ើដ
ឱ ំរណើ េី
ភនំរេញរៅបាត់ដំរង) ខាំបា
ុ នរឃើញមនសសរប្ឆើននាក់ប្តូវបានសម្ភេរ់រដាយមកនដឹងេីមូេរហ្ត”) រ៉ៅខនា រោង
ត្តមសំរៅរដើមខដេប្សរជាមួយប្រតកចា ឹកថ្នសកខីកមមកនុងតលាា ថា “ខាំរុ ឃើញខតរលយកមនសសរឆញេីអក
ន
ខដេរដើ ដំរណើ ជាមួយខាំ”ុ 1091 ខដេរនោះរញ្ញជក់ថា ោត់េំបានសរងកតរមើេា សម្ភេរ់ជាក់ខសាង ឬរឃើញសក
សេរឡើយ រ៉ៅខនាប្តឹមខតសនមតថា ប្រជាជនប្តូវបានសម្ភេរ់។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណា
រឃើញថា ជាា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើរសឆកាីដកប្សង់ថ្នឆរមេើយ រស់
ម្ភស សរា៉ ន់ រដាយេំបានរដាោះប្សយរេើសំរៅរដើមភាសខខម ថ្នពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
នកងសកខីកមមកនុងតលាា ។

441>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន
រស់ រេប្ជ េឹមកង1092។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា រ ៀររារ់រដើមបីោប្ំ ទា យេ់រឃើញ
រស់ខួ ន
េ ខដេថា មនសសទាំងអស់ប្តូវបានរងខំឱ្យចាករឆញ

ួមទាំង“អនកជំងឺ នកងអនក រួសរឆញេីមនៃី រេទយ

ប្កុង”1093 នកងថា ខខម ប្កហ្មបានសម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស ដូឆជាអនកខដេរខាយេំអាឆរនា

1089

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៤។

1090

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភស សរា៉ ន់ ឯកស រេខ E3/3966 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00362176 ទំេ័ ៤។
1091

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស សរា៉ ន់) ឯកស រេខ E1/145.1 ទំេ័ ២៩។

1092

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៦។

1093

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៦ រជើងទំេ័ ១៤១១។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដំរណើ រៅមខបានផងខដ

1094

។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេរេើភាេអាឆ

រជឿទកឆកតបា
ា នថ្នា រ ៀររារ់រនោះ ររើរទាោះរីជាប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនថ្នា រ ៀររារ់ រស់ រេប្ជ េឹមកង ម្ភនមនកៃ
េសងស័យក៏រដាយ1095។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជនរភៀសខេួន រេជ េឹមលួន នកង
រេប្ជ េឹមកង(រៅសលាដំរូង) ទំនងជាមនសសខតម្ភនក់ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា1096។ ដូឆខដេ នួន
ជា បានកត់សម្ភគេ់ប្តឹមប្តូវថា រេប្ជ េឹមកង(រៅសលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន េំអាឆរឃើញរដាយផ្លៃេ់នូវា
សម្ភេរ់រនាោះបានរឡើយ រដាយស រេប្ជ េឹមកង(រៅសលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន រទើរខតបានមកដេ់ទីប្កុង
ភនំរេញភាេមៗរប្ាយា ជរមេៀស1097។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ផៃយ
ុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា1098 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំខដេរញ្ញជក់ថា ជនរភៀសខេួន ូររនោះជាក់ខសាងេកតជា“បានរឃើញ”រហ្តា ណ៍រនោះរទ1099។
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងភាេលួ ឱ្យទកឆកតបា
ា ន រស់ រេប្ជ េឹមកង(រៅ
សលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន េំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ រដាយបានខផអករេើា ភាន់ប្ឆឡំទាក់ទងរៅនឹងថានក់
ដឹកនាំ រស់

រ.ក.ក.

ខដេរនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកថ្នា រ ៀររារ់ខដេអងគជំនំជប្មោះសេដំរូងបាន

1094

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២។

1095

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៦។

1096

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៦។ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François

PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៣៤ នកង ៧០ ដេ់ ៧២ (រសឆកាីរោងរនោះប្តូវបានខកខប្រឱ្យប្សរត្តមសំរៅខដេ
បានខកតប្មូវ)។
1097

សូមរមើេ កកឆចដម្ភាសន៍ជាមួយ រេជ េឹមលួន ឯកសរ េខ E3/4060 ថ្ងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ (En) (ភាសខខម )

00823179 ទំេ័ ១ (េឹមលួន “ប្តូវបានចាត់ឱ្យរៅរ ើា
ឱ រៅប្េលានយនារៅរពា កឆកនតង[កនុងទីប្កុងភនំរេញ]រៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥” អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំទំនងជាថា ោត់បានរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរេេខដេអនកជំងឺប្តូវបានរងខំឱ្យរឆញេីមនៃី រេទយ
រឡើយ) (En) (ភាសខខម ) 00823180 ទំេ័ ២ (ត្តម បាយា ណ៍ ោត់បានអោះអាងថា ម្ភនមកតភ
ា កាក រស់ោត់មួយឆំនួនបានប្បារ់ថា
ម្ភនា សម្ភេរ់នសស រ៉ៅខនាោត់េំខដេរឃើញរលសម្ភេរ់មង
ា ណារឡើយ)។
1098
1099

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៦។
ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ណរ ងេ លឺជាអនក“បានរឃើញ”អនកជំងឺប្តូវបានរដញរឆញេីមនៃី រេទយៈ

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៦ រជើងទំេ័ ១៤១១ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរដាយ
François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836295 ទំេ័ ២១៨។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញរ្
ម ោះ ណរ ងេ រឡើយ រៅរេេរោងរៅរេើា រ ៀររារ់រនោះ ដូរឆនោះរ ើឱ
ឱ្យម្ភនា ប្ឆឡំថា ជាា រ ៀររារ់ រស់ រេជ េឹមលង់។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សំអាងរនាោះរឡើយ។ ស ររសឆកាីមក អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
េកចា ណារេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ខដេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ភាេលួ ឱ្យទកឆកតបា
ា ន រស់ រេប្ជ េឹមកង(រៅសលា
ដំរូង)/រេជ េឹមលួន េំទទួេបានរជាលជ័យ។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រដាយស ា រ ៀររារ់រនោះ លឺជា
ពាកយឆចាមអារា៉ ម នកងេំប្តូវបានសួ រដញរដាេកនុងតលាា រទើរេំអាឆរង្ហាញា សម្ភេរ់រនោះឱ្យហ្ួសេី វច្មតក
សងស័យ ដូរឆនោះេំអាឆោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទាហានខខម ប្កហ្មបាន
បាញ់សេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ួមទាំង“អនកខដេរខាយកម្ភេំងមកនអាឆរនាដំរណើ រៅមខ

បានផងខដ ”1100។

442>នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ

1101

រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេខផអករេើា

រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានកត់ប្ត្តរដាយ François PONCHAUD ខដេថា ត្តរាភាេយនាដ៏េបីម្ភនក់
រ្
ម ោះ លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន1102ប្តូវបានខខម ប្កហ្មាត់កាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន
ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ1103។
សលាដំរូងបានរោងេំប្តឹមប្តូវរៅរេើភសាត្ត
ុ ង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះ

ររើត្តមភសាត្ត
ុ ងខដេឯកស រដើមជាភាសបារាំងថ្នសកខី

កមម រស់ជនរភៀសខេួនបានរញ្ញជក់ឆាស់ថា អនកខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មាត់កាេរនាោះ លឺជាឱ្សងា ីម្ភនក់
មកនខមន លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន រនាោះរទ1104។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ផៃយ
ុ រៅនឹងស ណា
រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ បា៉ៅេ់ តនៈ េំបានរញ្ញជក់ រខនែមរេើភ

1100

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០។

1101

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៧។

1102

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានកត់ប្ត្តរដាយ

François

PONCHAUD ម្ភនរ្
ម ោះ“លង់ សវួន” រហ្ើយរ្
ម ោះរនោះក៏ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផងខដ ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ
ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ បា៉ៅ េ់ តនៈ E3/4839 ERN (ភាសខខម ) 00526069 ទំេ័ ៦ ម្ភនរ្
ម ោះ “លង់ សំ
រអឿន”ជាត្តរាភាេយនាដ៍េបីេាញ រហ្ើយទំនងជាថា François PONCHAUD រ ើា
ឱ កត់ប្ត្តេំបានប្តឹមប្តូវ។
1103

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ថ្ងៃទី

២៧ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836101ទំេ័ ២៤។
1104

សូមរមើេ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836095-6 ទំេ័ ១៨៖ “ម្ភនអនកតវា៉ ជា

េករសសឱ្សងា ីម្ភនក់៖ ខខម ប្កហ្មាត់កាេោត់ រហ្ើយទកសេរចាេរេើផូវេ ” ទំេ័ ២២ ERN (ភាសបារាំ ង) 00410357៖
“Des gens rouspètent, notamment un pharmacien: les KR lui coupent la tête, et laissent le cadavre sur la route”។
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សាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់ រស់(លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន)រឡើយ1105។ ររើរទាោះរីជា
សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនរញ្ញជក់ថា ខខម ប្កហ្មបានាត់កាេជនសី វច្េរដាយខសឆារ់ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ប្តង់ថា េំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ ថារតើរលគេខដេបាន
រ ៀររារ់រនាោះ ជាសកសីបានរឃើញរហ្តា ណ៍ផ្លៃេ់ខភនក ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ប្រភេេ័ ត៌ម្ភនអនាមកក ួមជាមួយ
នឹងភសាត្ត
ុ ងខដេជាពាកយឆចាមអារា៉ មតោនេី ដង

េំអាឆយកមករ ើជា
ឱ មូេដាឋន ឹងម្ភំ រដើមបីផេ
ា ់ា យេ់

រឃើញអំេីា សម្ភេរ់រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះបានរឡើយ។

443>រដើមបីោប្ំ ទា យេ់រឃើញខដេថា “អនកខដេរខាយកម្ភេំងមកនអាឆរនាដំរណើ រៅមខបាន” ក៏ប្តូវកងទ័េ
ខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ខដ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ កនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើា
រ ៀររារ់ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ខដេប្តូវបានកត់ប្ត្តរៅកនុងេកខកត រស់អលគ ដឋទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ង
ខដេថា“ជនណាខដេមកនឆង់ ឬមកនអាឆជរមេៀសបាន ក៏ប្តូវបានេួកខខម ប្កហ្មសម្ភេរ់រចាេផងខដ ”1106។ នួន
ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ង លឺជា“ពាកយឆចាមអារា៉ មតោនេី ដង” នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
សប្មរសប្មួេា រ ៀររារ់ រស់ ស

រ៊ាន ឱ្យសីសង្ហឱក់ោនជាមួយនឹងា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ នកងេំបាន

េកចា ណាអំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន រស់ ស រ៊ាន រឡើយ រ៉ៅខនា រៅកនុងា យេ់រឃើញបានសំអាងរេើា
រ ៀររារ់រនោះ“ខដេហាក់ដូឆជាោមនរញ្ញា នកង ជាមូេដាឋនខតមួយលត់”1107។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ប្តូវបានសគេ់ថា ជាសកសីផ្លៃេ់ខភនករេើា សម្ភេរ់អក
ន ខដេមកនឆង់
ឬមកនអាឆជរមេៀសបាន នកងបានរឃើញសកសេជារប្ឆើនរាយបា៉ៅយរៅត្តមដងផេូវ1108។ កំណត់រហ្តថ្នសកខក
ី មម
រស់ ស

រ៊ាន រសៃើ ខតលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន រហ្ើយឆំណឆខេោះបានរ ៀររារ់េមអកតរទៀតផង រ៉ៅខនា រឃើញថា

កំណត់រហ្តរនោះេំបានរ ើរឱ ឡើងរប្ាមសមបង នកងេំបានសួ រដញរដាេរឡើយ រហ្ើយប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយតតី
យជនសប្ម្ភរ់រោេរំណងរផសង ខដេមកនខមនជារោេរំណងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ នកងខឱោះភាេ

1105

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់ តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ថ្ងៃទី ២០ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00526069 ទំេ័ ៦។
1106

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២។

1107

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៨។

1108

េកខកត រស់សែនទូតបារាំ ង កមមវតែៈុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499663-4 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។
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ជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ខដេ ស រ៊ាន បានអោះអាងថា បានរឃើញរដាយផ្លៃេ់ខភនក ប្េមទាំងភាេ
មកនឆាស់លាស់ ថារតើម្ភនរហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់មួយ ឬរប្ឆើនក ណីរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជា
ា េំសមរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើឯកស រនោះសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញថា អនកណា
ខដេរខាយេំអាឆរនាដំរណើ រៅមខបានប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស
រនាោះរឡើយ1109។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា ា យេ់រឃើញរនោះេំម្ភនា ោំប្ទេី
សកខីកមមផ្លៃេ់

ឬកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយណាមួយរឡើយ។

ររើខផអករេើឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

មួយឆំនួន1110រឃើញថា សកខីកមមរនោះអាឆម្ភនអតែកភាេ រ៉ៅខនាេំប្តូវបានចាត់ខឆងឱ្យម្ភនា រដញរដាេរៅរេេ
ជំនំជប្មោះរឡើយ។

444>កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

រស់សកសី នង រ៉ៅណា
ណ លឺជាប្រភេមួយកនុងឆំរណាម

ប្រភេជារប្ឆើន ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា
ម្ភនរហ្តា ណ៍ជារប្ឆើនក ណីខដេខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វច្េ1111។ រោងត្តមកំណត់រហ្តរនោះ
បានស រស ថា “អត់រ ើអ
ឱ ីរទកនុងវតា ប្ោន់ខតរញ្ញជឱ្យរឆញ ខតរៅខាងរប្ៅវតា ម្ភនរលបាញ់សម្ភេរ់មនសស”1112
។ នួន ជា បានអោះអាងថា កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ ខឱោះរសឆកាីេមអកតទាក់ទងរៅនឹង
ា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះ នកងថា សកសី ូររនោះេំបានេនយេ់ ថារតើខួ ន
េ បានដឹងអំេីា សម្ភេរ់រនាោះដូឆរមាឆរឡើយ1113។
ា រ ៀររារ់រនោះេកតជាខឱោះរសឆកាីេមអកតប្បាកដខមនទាក់ទងរៅនឹងា បាញ់សម្ភេរ់រនាោះ

នកងទំនងជាភសាត្ត
ុ ង

ឆចាមអារា៉ មខដេម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារ។

1109

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០។

1110

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២។

1111

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២។ សូមរមើេផងខដ ខាងរេើ កថាខណឌ ៤៣៧ ជា

អាទិ៍ ខដេេកភាកាអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេម្ភនរៅកនុងកថាខណឌដខដេរនោះ។
1112

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់ នង រ៉ៅណា
ណ ឯកស រេខ E3/5131 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៧

ERN (ភាសខខម ) 00165226 ទំេ័ ២។
1113

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១២។
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445>ផៃយុ រៅនឹងស ណា រស់ នួន ជា

1114

េំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា ា សម្ភេរ់ណាមួយខដេអងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងរនាោះ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយប្សរឆារ់ ឬអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមបានថា ជាា
ចាំបាឆ់ខផនករោធារឡើយ។ ជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ខេួនេំបានសំអាងរេើា សម្ភេរ់
ខដេ“អាឆម្ភនរហ្តផេថា

រដាយស សែនភាេប្រយទធោន”

ឬកនុងក ណីខដេេម្ភ
ំ នភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភន ឬោមនា ប្រយទធ រនាោះរឡើយ1115។ ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា
ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរដាយេំសមរហ្តផេរេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើម
រណាឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនា សម្ភេរ់រដាយ“ោមនមូេ
រហ្តទាេ់ខតរសោះ” ខដេរនោះម្ភនន័យថា មកនអាឆចាត់ទកថា ជាា សម្ភេរ់រដាយខសឆារ់រនាោះរឡើយ1116
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះធាេរ់បានយេ់រឃើញរហ្ើយថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់
ា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេរ់ខដេបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្ររភទរនោះ

ជាា េំសមរហ្តផេ

នកង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំចាបា
ំ ឆ់រដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា តរៅរទៀតរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណា
កាី

ា សម្ភេរ់ជនសី វច្េររើរទាោះជាសែកតរៅកនុងសែនភាេប្រយទធោនក៏រដាយ

ក៏េំអាឆសនមតថាជាា សម្ភេរ់

ប្សរឆារ់បានរឡើយ។

446>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រៅរេេា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា សម្ភេរ់បានខផអករេើ

សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបានរឃើញា សម្ភេរ់រដាយផ្លៃេ់ខភនក

នកងរដាយម្ភនា

រញ្ញជក់រខនែមរៅវច្ញរៅមក ប្េមទាំងម្ភនា រញ្ញជក់រខនែមេីភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់ រស់សកសី នកងភសាត្ត
ុ ងជា
ឯកស

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់រឃើញថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអាឆសននក

ដាឋនបានថា

ា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ

ក ណីនីមួយៗថ្នា សម្ភេរ់រនាោះ។

េីរប្ពាោះម្ភនា រ ៀររារ់មួយឆំរពាោះ

ាន់ខតម្ភនេកខណៈប្សរជាមួយនឹងា អនវតាប្តឹមប្តូវ

រោេា ណ៍ថ្នា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវខងមរទៀត

នកងប្សរត្តម

ប្រសកនររើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ឆាស់

លាស់នូវា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងក ណីថ្នា សម្ភេរ់មួយៗ នកងបានេនយេ់មូេរហ្តខដេសកខី

1114

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៤។

1115

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៤។

1116

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៣។
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កមមផ្លៃេ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមេីភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត1117។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាសនមតថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់ខដេខេួនបានរោងរនាោះ

រដាយេំបានរញ្ញជក់េមអកតរេើ

មូេដាឋនថ្នា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេរ់មួយៗ ដូឆ នួន ជា អោះអាងរនាោះក៏រដាយ1118 ក៏េំខមនជាកំហ្សអងគ
ឆារ់ ន
ៃ ់ ៃ ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរឡើយ

រេើកខេងខតម្ភនា រង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះរដាយេំសមរហ្តផេ។

447>ស ររសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា អាឆរជឿជាក់
បានរៅប្តង់ឆំណឆថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្ត

ា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេរ់រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា
ណាមួយទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ងរនោះ

នកងរដាយោមនា េនយេ់អំេីមូេរហ្ត

ខដេថាម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារជាងតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងកនុង

តលាា នកងរខនែមរេើរនោះរទៀត ជាទូរៅេំសូវម្ភនភាេជាក់លាក់។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅខតម្ភនមូេដាឋនសមប្សរ
នកងប្លរ់ប្ោន់ខផអកត្តមភសាត្ត
ុ ងកនុងតលាា ខដេថា ជនសី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់រដាយោមនមូេរហ្ត រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។

448>រដាយរហ្តថា
ា រង្ហាញរៅរទៀត

ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស បានរញ្ញជក់ឆាស់ថា ម្ភនា សម្ភេរ់ ីករាេដាេជាង
រហ្ើយភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកភាកាទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនថ្នា

សម្ភេរ់ ភាេញឹកញារ់ នកងាេៈរទសៈរនាោះ េំខមនជាមូេដាឋនសំអាងសមប្សរកនុងា សននកដាឋនអំេីឆំនួនជន
ងរប្ោោះ េំនា ំ ឬទំហ្ំ ំរ ងថ្នា សម្ភេរ់រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា េំបានវាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង
រស់អតីតកងទ័េខខម ប្កហ្មខដេថា

េំម្ភនា រញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់ជនសី វច្េ

ប្េមទាំងា េំបានងេឹងខងេងភសាុ

ត្តង រស់ជន ងរប្ោោះ ខដេេំបានជួរប្រទោះា រប្រើហ្កងាកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ លឺជាា េំសម

1117

សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៧៣ “ផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងរហ្តា ណ៍

នីមួយៗ […] ជាវច្ ីសស្តសាសមប្សរ។ ជនជារ់រចាទម្ភនសកទធកដឹងថា រតើខួ េនប្តូវបានដាក់េក ទធ ភាេេីរទរេមើសមួយទាក់ទងរៅនឹង
រហ្តា ណ៍ខដេរចាទប្រាន់រនាោះប្សរត្តមរោេា ណ៍ថ្នា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ ខដ

ឬោ៉ៅងណា” រដាយរហ្តថា ា

រញ្ញជក់រនោះសំរៅរេើា រចាទប្រាន់រៅកនុងដីារញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ដូរឆនោះជន
ជារ់រចាទម្ភនសកទធកដឹងថា រតើខួ េនប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេេីរហ្តា ណ៍ខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងសេប្កម ខដ ឬោ៉ៅងណា។
1118

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាណឌ ២៩១។
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រហ្តផេ ដូឆរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជាអរបរ ម្ភ រទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស េំ
ប្តូវបានដាក់រឆញ ឬអនវតារដាយរទៀងទាត់រឡើយ។
ុ ភនរំ េញ
៤.ឃ.១.ខ.២.ា សេរ់រដាយស េកខខណឌកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទប្ី កង

449>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
ស មូេរហ្តរផសងៗ

“[ជន ងរប្ោោះជារប្ឆើន បានសេរ់រៅត្តមផេូវផងខដ រដាយ

ួមទាំងជំងឺខដេរណា
ា េមកេីកងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់ឆំណីអាហា ទឹក ជំនួយ

រវជជសស្តសា ជប្មក ឬសម្ភា អនាម័យដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ”1119 នកងថា “ា សេរ់ រស់ […]
អនកខដេបានសេរ់រដាយស េកខខណឌរផសងៗ នកងា ខឱោះា ផាេ់ជំនួយ លឺជាា រ ើម
ឱ នសសឃាត”1120។ រដើមបី
រ ើជា
ឱ មូេដាឋនសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្តរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ 1121 ជាេករសសបានយេ់រឃើញថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ ក៏បាន
ជួរប្រទោះនូវេកខខណឌដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ រស់េួករល ដូឆជា សែកតរៅរប្ាមករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ ខឱោះ
រសបៀងអាហា ទឹកសអត ថានំរេទយ ឬជប្មកសនក់រៅប្លរ់ប្ោន់។ រដាយប្តូវបានររណាញរឆញរៅកនុង ដូវរៅា
រហ្ើយប្តូវបានរងខំឲ្យរដើ អស់ យៈរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ ឬក៏អាឆរប្ឆើនសបាាហ្៍ផងរនាោះ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស
នកងជាេករសសកម្ភ តូឆៗ ប្តូវបានទទួេ ងា អស់កម្ភេំងោ៉ៅងខាេង
ំ នកងសឹងខតមកនអាឆរដើ រៅមខ ួឆ […]
អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសជារប្ឆើនបានធាេក់ខួ ន
េ រខាយ ឬម្ភនជំងឺ រដាយស ខតេកខខណឌទាំងរនោះ រហ្ើយម្ភន
អនកខេោះបានសេរ់បាត់រង់ជី វច្តផង”

1122

នកងថា “រៅរេេជួរប្រទោះនឹងេកខខណឌេំបាកខាេង
ំ នកងឥត

រ់

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួនបានរ ើអ
ឱ តាឃាត ឬបានសេរ់ភាេ
មៗរដាយស ខតា អស់កម្ភេំងខាេង
ំ ា ហ្ូរមកនប្លរ់ប្ោន់ ឬម្ភនជំងឺ”1123។

1119

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៦។

1120

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៩។

1121

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៤៩១ ដេ់ ៤៩២, ៤៩៥ ដេ់ ៤៩៨។

1122

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩១ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1123

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧។
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450>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត នកងអងគឆារ់រដាយបានសននក

ដាឋនថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាត ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ1124។
នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“រំរផេើសោ៉ៅងខាេង
ំ រៅរេើឯកសណា
ឋ នភាេ នកងភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្ន
េកខខណឌនានាកនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជន”1125

នកងបានសំអាងោ៉ៅងរប្ឆើនរៅរេើឆរមេើយរប្ៅតលាា

ខដេេំអាឆទទួេយកបាន សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី1126 ឬភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់1127 កនុងា េកេណ៌
នាេកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស រហ្ើយបានសននកដាឋនរដាយេំប្តឹមប្តូវថា េកខខណឌរនោះបានរងកឱ្យម្ភន
ា សេរ់។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើា យេ់រឃើញ
អំេីអតែកភាេថ្នសកសេកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនថា ប្រជាជនបានសេរ់រដាយស េកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្ន
ា ជរមេៀស1128។

451>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា ស ណា រស់ នួន ជា េំម្ភនអងគរសឆកាីរឡើយ េីរប្ពាោះ ម្ភនភសាត្តុ ង
រប្ឆើនសនធឹកសនាធរ់ោប្ំ ទា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស នកងក
ងឱោះា ជួយ បានរណា
ា េឱ្យអនកខដេប្តូវជរមេៀសសេរ់1129។

452>ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់

នួន ជា រេើា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីេកខខណឌ

ទូរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស1130 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរេើក
អំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ ឱ្យបានឆាស់លាស់ ទាក់ទងរៅនឹងខផនកថ្នរទមនសសឃាត រៅកនុងរណាឹងសទកខរនាោះ

1124

ជា

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៣ ដេ់ ៣២៦។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៤២២ ដេ់ ៤២៩ ខដេ នួន
បានជំទាស់ជាទូរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះខាងរប្ាមកនុងកថាខណឌ ៥៩៧ ជាអា

ទិ៍។
1125

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២២។

1126

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៣, ៣២៥ ដេ់ ៣២៦។

1127

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៣ ដេ់ ៣២៤។

1128

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៩៩, ៥០០។
1129

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៧៦ ដេ់ ១៨៧។

1130

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២២។
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ឯកស រេខ F36

រទ

រ៉ៅខនាបានរោងរៅរេើា រេើករឡើងរៅកខនេងរផសងរទៀតទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដថ្ឋ ន“អំរេើអមនសស ម៌

ដថ្ទរទៀត”1131រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាងទាំងរនោះ េកតជាជារ់
ពាក់េ័នរធ ដាយផ្លៃេ់រៅនឹងរទឧប្កកដរឋ នាោះ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយា រេើករឡើងទាំងរនោះទាក់ទង
រៅនឹងរ ច្រទរនាោះផងខដ

1132

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដាោះប្សយខផនករនោះខតអំណោះ

អំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ប្រជាជនសេរ់រដាយស

េកខខណឌខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

453>ជាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរញ្ញជក់ជាងមីមង
ា រទៀតថា សប្ម្ភរ់ា រង្ហាញអំេីរទមនសសឃាត

រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

រហ្តា ណ៍ថ្នា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស

ជាា

ចាំបាឆ់ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី
ប្កុងភនំរេញរនាោះ បានខផអកកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសីេី ូរ Sidney SCHARNBERG
នកង ស៊ា៊ុំ ជា នកងរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី យឹម សវណណ ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក រឆ
ង រអងេី នូ ហ្៊ាន់ រេជ ប្សីផេ នកង េកន ោ៉ៅថ្ង។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នួន
ជា បានអោះអាងថា ម្ភនរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីមួយឆំនួនប្តឹមខតបានផាេ់ឆរមេើយអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ ដេ់ជន ង
រប្ោោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេោត់ចាត់ទកថា ជាភសាត្ត
ុ ងេំអាឆទទួេយកបាន1133។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន
រដាោះប្សយ នកងបានសរប្មឆរដករស រេើអំណោះអំណាងរនោះ ួឆរាេ់រហ្ើយ1134។

454>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

កត់សម្ភគេ់រឃើញថា ម្ភនខតសកខីកមម រស់ េកន ោ៉ៅថ្ង មួយលត់ខដេជាសកខីកមមផ្លៃេ់ោប្ំ ទា យេ់រឃើញ
ខដេថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស […] បានរ ើអ
ឱ តាឃាត”1135រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស ខដេសកសី
ូររនោះបានអោះអាងថា ត្តមផេូវរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ោត់“បានរឃើញស្តសាីេី ូរឆងកសម្ភេរ់ខួ ន
េ […] េី កខនេង

1131

សូមរមើេស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២២ រជើងទំេ័ ៨៦២ នកង ៨៦៣។

1132

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៥៩២ ជាអាទិ៍។

1133

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៣។

1134

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣១៧ ជាអាទិ៍។

1135

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៤៩៧។
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ខសោន”1136។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េកន ោ៉ៅថ្ង េំបានរ ៀររារ់េមអកត រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬភាលី េំ
បានសួ រដញរដាេោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។

រដាយស សកខីកមម រស់ោត់ខឱោះភាេជាក់លាក់រេើ

ឆំណឆរនោះ នកងេំម្ភនា រង្ហាញេីមូេដាឋនអឱីខដេនាំឱ្យោត់អាឆសននកដាឋនបានថា ស្តសាីទាង
ំ េី ូររនាោះបានរ ើអ
ឱ តា
ឃាត នកងោមនា រង្ហាញអំេីមូេរហ្តថ្នា សម្ភេរ់ខួ ន
េ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា េំ
ម្ភនតលាា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអាឆសននកដាឋនបានថា រហ្តា ណ៍ខដេ េកន ោ៉ៅថ្ង បានរ ៀររារ់
រនាោះរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ1137ថា ា រ ើអ
ឱ តាឃាតរនោះ លឺរណា
ា េមកេីេកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរឡើយ
។ ភសាត្ត
ុ ងមួយរទៀតខដេទាក់ទងរៅនឹងា រ ើអ
ឱ តាឃាត លឺពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សត
ណាវី បានរឃើញ“ា រ ើអ
ឱ តាឃាតរៅត្តមផេូវ”1138។ ា រ ៀររារ់រនោះមកនប្តឹមខតខឱោះភាេជាក់លាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ
ខងមទាំងជាភសាត្ត
ុ ងខដេេំប្តូវបានសួ រដញរដាេទាំងប្សុងខដេម្ភនតថ្មេទារ

នកងេំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់

រង្ហាញា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ។

455>មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត ា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រដាយស “េកខខណឌ

ន
ៃ ់ ៃ នកងោមន

រមត្តាកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស អនកខដេប្តូវរលជរមេៀសមួយឆំនួន ជាេករសស កម្ភ បានសេរ់រដាយស
ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង

រូកជាមួយនឹងា ខឱោះឆំណីអាហា

ឬជំងឺរផសងៗ”1139ប្តូវបានោំប្ទរដាយសកខក
ី មម

ផ្លៃេ់ រស់ រេជ ប្សីផេ នកង ររ សផ្លនី ខដេបានរ ៀររារ់េមអកតោ៉ៅងសមប្សរ អំេីមូេរហ្តខដេកម្ភ តូ
ឆៗបានសេរ់រដាយស ា ខឱោះឆំណីអាហា

នកងជំងឺ1140។ នួន ជា េំបានជំទាស់រៅនឹងខេឹមស ថ្នសកខក
ី មម

1136

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ២២។

1137

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា កនុងអំឡុងរេេសួ សំណួ សកសី េកន ោ៉ៅថ្ង សហ្ប្េហ្ោះរាជអាជាាេំបាន

រញ្ញជក់អំេីា េកតថ្នខេម
ឹ ស រៅកនុងរសៀវរៅ រស់ោត់ រ៉ៅខនាប្តឹមខតបានរញ្ញជក់ថា េកន ោ៉ៅថ្ង លឺេកតជាអនកស រស អតែរទរនាោះខមន
រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា រ ៀររារ់អំេីា សេរ់េំអាឆនកោយបានថា បានរេើករឡើងមាងរទៀតរៅឆំរពាោះមខតលាា រឡើយ
(សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ រជើងទំេ័ ១៤៨៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹក ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ
២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៤)។
1138

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៤៩៧ រជើងទំេ័

១៤៨៧ រោងរៅរេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

រស់ សត ណាវី ឯកស រេខ E3/4921 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00586773 ទំេ័ ៨។
1139

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧។

1140

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៨ រោងរៅរេើរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ ខដេ

បានរ ៀររារ់ថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស រដាយស ខឱោះអាហា ថានំរេទយ ទឹករដាោះ ឬទឹក រទើរកូន រស់ោត់សេរ់ (ប្រតកចា ឹកឆោះ
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រស់ ររ សផ្លនីរឡើយ1141។ ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងសកខីកមម រស់ រេជ ប្សីផេ1142
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា ខដេសកសីបានេនយេ់ប្តឹមខតថា

កូន រស់ោត់សេរ់

រដាយស ដាឆ់បាយ ដាឆ់ទឹក អត់ថានំ អត់ទឹករដាោះឱ្យកូនរៅ1143 ររើរទាោះរីជាោមនា រញ្ញជក់េមអកតរខនែមរេើ
មូេរហ្តថ្នា សេរ់ក៏រដាយ ក៏េំបានរ ើឱ្
ឱ យរសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា សេរ់
រដាយស េកខខណឌរនាោះ រៅជាេំសមរហ្តផេរឡើយ រដាយអងគជំនំជប្មោះបានេកចា ណារឃើញថា េទធភាេ
ខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់រនាោះប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមេីភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត

ួមទាំងសភ វច្នកឆ័យ
ិ ផងខដ ។

រសឆកាី

សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរដាយសកខីកមម រស់ Sidney SCHARNBERG
ខដេបានរ ៀររារ់ថា អនកខដេ“បានឆូេសែនទូតរៅថ្ងៃរនាៃរ់រនាោះ បានរ ៀររារ់ថា ម្ភនសកសេរៅត្តមផេូវ
នកងមនសសខដេសេរ់រដាយស ជំងឺ ឬហ្ត់រនឿយរេេរដើ ត្តមផេូវ” (ប្រតកចា ឹកសំរៅភាសខខម រកខប្រខស
េីសំរៅរដើមជាភាសអង់រលេស)1144

ររើរទាោះរីជាសកខីកមមរនោះជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មក៏រដាយ

ក៏រនោះរកើត

រឆញេីសកសីខដេរជឿជាក់បានជាទូរៅ នកងផ្លៃេ់រៅរេេរនាោះ ដូរឆនោះបានផាេ់ា ោំប្ទដេ់សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់
រេជ ប្សីផេ នកង ររ សផ្លនី។ សកខីកមមផ្លៃេ់ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ1145 ម្ភន

ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ២១) នកងរោងរៅរេើរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ររ សផ្លនី
ខដេបានេនយេ់េមអកតថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស កូនខចីោត់
កូន រស់ោត់បានសេរ់មួយ ំរេឆរដាយស ប្រាឆ់

ឺខាេង
ំ នកងថា រៅរេេោត់យកកូន រស់ោត់រៅរេទយរោធា

រប្ាយរេេរេទយរោធារនាោះយកសឺរាំងចាក់អឱីឆូេកាេកូនោត់(ប្រតកចា ឹក

ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/200.1 (ររ សផ្លនី) ទំេ័ ១០ ដេ់ ១១)។
1141

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៥ រជើងទំេ័ ៨៧៥ ខដេ នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា សកខីកមម

រស់ ររ សផ្លនី បានរ ើរឱ ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា រេើករឡើងអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ជន ងរប្ោោះ ដូឆរនោះេំអាឆទទួេយកបានរឡើយ (អំ
ណោះអំណាងរនោះអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស

ួឆរាេ់រហ្ើយ)។

1142

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៥។

1143

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ២១។

1144

សលាប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៤៩៧ រជើងទំេ័ ១៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣

(Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/203.1 ទំេ័ ៣។
1145

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ៤, ១២ ដេ់ ១៣។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦០ ដេ់ ៦១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៣។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ
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េកខណៈទូរៅ រដាយស េំម្ភនា ត្តំងសំណួ េីភាលី ឬអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីរញ្ញជក់ា េកត នកង
ប្រភេជាក់លាក់ថ្នា រ ៀររារ់

រទើរសកខីកមមរនោះេំបានោំប្ទរដាយសមរហ្តផេដេ់ា សននកដាឋនខដេថា

រលគេខដេពាក់េ័នរធ នាោះេកតជាបានរឃើញផ្លៃេ់នូវា សេរ់រដាយស េកខខណឌ

ខដេខសេីា រឃើញមនសស

រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំងដួេសនេរ់ ឬបានឭថា ម្ភនមនសសសេរ់1146។ តថ្មេថ្នសកខីកមមខដេម្ភនឆំណឆជារ់ពាក់
េ័នទា
ធ ង
ំ រនោះ ម្ភនតកឆតួឆប្តឹមរញ្ញជក់េីេកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា សំអាង
រេើឆរមេើយទាំងរនោះរ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញអំេីា សេរ់រដាយស េកខខណឌ ជាា េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

456>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សកខីកមមផ្លៃេ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរដាយភសាត្តុ ងជាឯកស

ខដេកនុងរនាោះម្ភន

បាយា ណ៍ឆំនួន ០២ រស់ ដាឋភកបាេថ្នឆប្កភេអង់រលេស នកងប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគមកកឆចថ្នអងគា
សហ្ប្រជាជាតកខដេរៅរេេរនាោះរាយា ណ៍អំេីា រ ៀររារ់ រស់រវជជរណឌកតកមពជា
ុ ខដេត្តម បាយា ណ៍
បានអោះអាងថា េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនកងឱោះទឹក កងឱោះា ខងទាំខផនករវជជសស្តសា នកងម្ភន
ា ឆេងជំងឺ ដូឆជា ជំងឺអាសននររាល បានរណា
ា េឱ្យមនសសសេរ់រប្ឆើន1147 នកងថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា
ជរមេៀសរេេរនាោះោត់បានរឃើញរខាមឆកូនរកមងម្ភនក់រៅរ ៀងរាេ់“២០០ ោ៉ៅត (yards)” ខដេកម្ភ ភាលរប្ឆើន

ង រអងេី) ឯកស រេខE1/198.1 ទំេ័ ៦៨ ដេ់ ៦៩។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់) ឯកស រេខ
E1/199.1 ទំេ័ ៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៤ នកង ៤៦។
1146

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំេ័ ៦១ ដេ់ ៦២ (រ ៀររារ់េីមនសសសេរ់រៅត្តមផេូវ រហ្ើយរៅ

រេេរនាោះរឃើញម្ភនា ជាន់ោនក៏ម្ភន រហ្ើយម្ភនអនកខដេ

ឺហ្ឹង
ន ក៏ម្ភន រហ្ើយ ហ្ូតដេ់ម្ភនអនកសេរ់រទៀត)។ ា សរងខរខេី នកង

ទូរៅរៅកនុងឆរមេើយរនោះខដេផៃយ
ុ រៅនឹងខផនកដថ្ទរទៀត រស់ យឹម សវណណ ខដេបានរ ៀររារ់េមអកតត្តមេំដារ់េំរដាយប្តឹមប្តូវរនាោះ
បានរង្ហាញថា ជាពាកយឆចាមអារា៉ ម ឬពាកយេយខដេអាឆម្ភនន័យដូឆរៅនឹងា រង្ហាញ ូរភាេអំេី មនសសដួេេំអាឆរដើ រៅមខបា
ន។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១២ ដេ់ ១៣
(បានរឃើញមនសសបានសេរ់ត្តមផេូវ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក) ឯកស
រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣២ ដេ់ ៣៣ (បានរឃើញអនកខេោះសេរ់ត្តមផេូវ) នកងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ា
ន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៦ (អនកខេោះសេរ់ នកងទកសកសេរចាេត្តមផេូវ) រនោះជាា នកោយេំឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់ ខដេ
ផៃយ
ុ េីខផនកដថ្ទរទៀតរៅកនុងសកខីកមមរនាោះ។
1147

បាយា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេឆប្កភេអង់រលេ ស៖ ា ំរលាភសកទធកមនសសរៅកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/3319 ថ្ងៃទី

១៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00699213 កថាខណឌ ៦។
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បានសេរ់រដាយស “ជំងឺប្កេោះ នកងរពាោះរវៀនខដេរណា
ា េឱ្យខឱោះជាតកទឹកទាំងប្សុង”1148។ ររើរទាោះរីជាភសាុ
ត្តងរនោះជាពាកយឆចាមអារា៉ ម

នកងរដាយស េំម្ភនេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈថ្នប្រភេា រ ៀររារ់

នកងា វច្ភាលអំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន
វច្មតកសងស័យោ៉ៅងណាក៏រដាយ

នកងេំសមប្សរកនុងា រង្ហាញឆំនួនកម្ភ ខដេបានសេរ់ឱ្យហ្ួសេី

ក៏ជាា រញ្ញជក់រខនែមរៅរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ

េីរប្ពាោះត្តមា អោះអាង រស់រវជជរណឌកតអំេីមូេរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់ បានខផអករេើា វាយតថ្មេរដាយ
សមរហ្តផេ នកងរដាយស ត្តមភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ រៅរេេដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមេកខខណឌដូឆេកខខណឌកនុងរេេ
ជរមេៀសដូឆជា ករ ា ថ្ងៃរៅាខាេង
ំ អស់កម្ភេំងខាេង
ំ កងឱោះទឹក ជប្មក ា ខងទាំខផនករវជជសស្តសា ជាេករសសកម្ភ
ង្ហយទទួេ ងរប្ោោះដេ់ជី វច្តរដាយស កងឱោះជាតកទឹក។

457>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងរេើភសាត្តុ ងជាឯកស ដថ្ទរទៀត

ដូឆជា ា ទំនាក់ទំនងា ទូត

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ1149។
ភាលរប្ឆើនពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

នកងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះប្តឹមខតផាេ់រសឆកាី

សននកដាឋនទូរៅរដាយេំម្ភនេនយេ់នូវប្រភេអំេីា ដឹង រស់សមីរលគេ1150 ដូរឆនោះអាឆជា“ា ឆងចាំជា ួម” ឬ

1148

ា រ ើឱ វច្ភាលមួយខដេរ ៀរឆំរឡើងត្តងនាមឱ្យអនលណៈកមមា រស់អនលណៈកមមា រនោះសាីេីឯកស នានាខដេបានដាក់ជូនអន

លណៈកមមា រនោះ នកងលណៈកមមា សកទធកមនសសត្តមរសឆកាីសំរ ឆរេខ ៩ (XXXIV) ឯកស រេខ E3/2060 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា
ឆ្នំ ១៩៧៩ ERN (ភាសខខម ) 00294954 ទំេ័ ១៩។
1149

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៤៨៧ ដេ់ ១៤៨៨ នកង ១៤៩១ ដេ់ ១៤៩២។

1150

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ផ្លត់ ហ្ន ឯក

ស រេខ E3/4756 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៤ ERN (ភាសខខម ) 00484884 (បានរឃើញមនសយចាស់ជរាខដេរដើ
ខេង ួឆ ប្តូវសេរ់ត្តមផេូវ)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សម ផ្ល ឯកស E3/5005 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557817 ទំេ័ ៤ (អនកខេោះម្ភនថ្ផៃរពាោះប្លរ់ខខឆេងទរនេត្តមផេូវ រេេឆេងទរនេរហ្ើយប្តូវេួកវារងខំឱ្យរនា
ដំរណើ រៅមខរទៀត នកងេំអាឆប្ទាំបាន អនកឆេងទរនេក៏ដាឆ់ខយេ់សេរ់ត្តមផេូវទាំងម្ភាយ នកងកូន អនកខេោះរទៀតឆេងទរនេរហ្ើយទកកូន
រចាេប្សរម្ភឆររាមរឡើងរមម)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ តូឆ មនកនៃ ឯកស រេខ E3/4668 ថ្ងៃទី ២០ ខខ
មករា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00211324 ទំេ័ ៤ (បានរ ៀររារ់ថា មនសសចាស់ជរា មកនអាឆរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅមខបាន មា៉ៅ ង
រទៀតរៅត្តមផេូវ ខាំរុ ឃើញម្ភនសកសេជារប្ឆើនខដេរដកសេរ់ោ៉ៅងអារណាឆអា ម៌ដូឆសតឱធាត )។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ លាស់
វណា
ណ ន ឯកស រេខ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00451929 ទំេ័ ៧ (ប្រជាជនទាំងរនាោះ ខេោះសេរ់ត្តមផេូវ
សកសេសអយ
ុ េួយ ខេោះរទៀតធាេក់ខួ េន

ឺរដាយស ខតេំម្ភនអាហា ប្លរ់ប្ោន់ រហ្ើយរដើ ផេូវឆ្ៃយោ៉ៅងដូឆរនោះ)។ ពាកយរណាឹងជន
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“ា េកេណ៌នា មមត្ត” រ៉ៅខនាេំខមនរទេករស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ខដេរនោះេំសមប្សរកនុងា រង្ហាញអងគរហ្តពាក់េ័នធ
រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឯកស ដថ្ទរទៀត ជាេករសសឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងរេេរនាោះ ម្ភនេកខណៈ
ជាក់លាក់ជាង នកងរកើតរឆញេីសែរ័នខាងរប្ៅ1151 ឬរង្ហាញេ័ត៌ម្ភនេមអកតឆាស់លាស់នូវអឱីខដេទំនងជារទ
េករស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ 1152 រនោះអាឆផាេ់ា រញ្ញជក់រខនែមរេើភសាង
ុ ត្តងផ្លៃេ់ នកងរសឆកាីសននកដាឋនទូរៅ រស់អងគ

ងរប្ោោះ ប្ពារ រខន ឯកស រេខ E3/5406 ថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480181 ទំេ័ ៧ (បានរឃើញ
មនសសសេរ់ត្តមផេូវរដាយស អត់អាហា ចាស់ៗសេរ់)។
1151

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ រជើងទំេ័ ១៤៨៧ ទូ រេខ រស់សែនទូតអារម៉ៅ ច្កប្រចាំបាងកក

កមមវតែ៖ុ ជនរភៀសខេួនខខម ប្តូវរដើ រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ឯកស រេខ E3/3004 កថាខណឌ ៣ ERN (ភាសខខម ) 00658221 (រាយ
ា ណ៍ថា អនកខដេប្តូវបានរលជរមេៀសបានអោះអាងា ខឱោះទឹក ឬទឹកមកនសអត នកងកំរៅថ្ងៃខាេង
ំ បានរ ើឱ្
ឱ យមនសសចាស់ជរា នកង កម្ភ តូ
ឆៗសេរ់ នកងរកើតជំងឺអាសននររាល។ រៅរេេខដេអនករ ើដ
ឱ ំរណើ ជកតរៅដេ់ប្កុងកំេង់ចាម មនសសសេរ់រដាយជមៃឺអាសននររាលេី ៤ ឬ
៥ នាក់រ ៀងរាេ់ថ្ងៃ)។ ទូ រេខសែនទូតអារម៉ៅ ច្កប្រចាំបាងកក កមមវតែ៖ុ កមពជា
ុ ងមី ឯកស រេខ E3/3006 កថាខណឌ ៦ ERN
(ភាសខខម ) 00702181 (ជនជាតកឥណា
ឌ នកងេីេីេីនខដេប្តូវបានរងខំរដាយប្ឆឡំឱ្យរឆញេីទីប្កុងភនំរេញនកោយថា មនសសចាស់
រកម ងតូឆៗ នកងអនកជំងឺជារប្ឆើនបានសេរ់ភាេមៗ ខណៈខដេេួករលបានរ ើដ
ឱ ំរណើ រដាយស ជំងឺអាសននររាលបានរកើតរឡើងកនុងឆំរណាម
ហ្ឱូងមនសសខដេរដើ ជាជួ រៅខាងរជើងកខនេងខដេម្ភនា ខឱោះខាតរសបៀងអាហា នកងទឹកសអត)។
1152

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ រជើងទំេ័ ១៤៨៧ រោងរៅរេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណី េី រ ៀម ឯកស រេខ E3/4980 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00554820 ទំេ័ ៣ (បាន
អោះអាងថា ម្ភនខត ២០០ នាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេរៅដេ់ភូមករនាោះ េីរប្ពាោះអនកខេោះសេរ់រដាយស ា រប្សកឃាេន នកងជំងឺ )។ សេប្កម
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៤៩១ រោងរៅរេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ សត ណាវី ឯកស
រេខ E3/4921 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00586773 ទំេ័ ៨ (រៅត្តមផេូវ ោត់បានរឃើញា រ ើអ
ឱ តា
ឃាត នកងជន ងរប្ោោះថ្នា អត់អាហា ។ រអូនប្រុសម្ភនក់ នកងរអូនប្សី រស់រលាកប្សីខដេរៅរៅរដាោះ បានសេរ់បាត់រង់ជី វច្តរដាយ
ស អត់អាហា )។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៨ រជើងទំេ័

១៤៩១ សកខីកមមជនរភៀសខេួនប្រមូេ

រដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836120 ទំេ័ ៤៣ (រលាក S
បានរ ៀររារ់ថា រៅរនាៃយ កូនរកមងអាយ ៧ ឆ្នំ ខដេបានរដើ ជាមួយឪេកម្ភាយកនុងអំឡុងរេេរម្ភ៉ៅងរៅារំផតរៅរេេថ្ងៃបានសេរ់
រ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងរប្ាយមករនាៃរ់េផ
ី ឹកទឹកត្តមរឹង) ទំេ័ ១៧២ ដេ់ ១៧៣ ERN (ភាសខខម ) 00836250-1 (រ៉ៅក ស ច្ត បានរ ៀររារ់
អំេីា សេរ់ រស់ទា កអាយមួយខខ ខដេបាន

ឺ រហ្ើយសេ់ខតខសបក នកងឆអឹងរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រៅខប្េករពា ិ៍កនុងប្សុកប្សីសនធ រខតា

កំេង់ចាម ខខម ប្កហ្មបានខឆករឆ េួកោត់ នកងបានយកថានំរេទយខដេោត់ទកឲ្យកូនខដេកំេងខត

។
ឺ ២ ថ្ងៃរប្ាយមក កូន រស់

េួកោត់បានសេរ់រដាយស មកនម្ភនថានំរេទយ។ ១៥ ថ្ងៃរប្ាយមក កូនទីរួន រស់េួកោត់អាយ ៤ ឆ្នំ បានធាេក់ខួ េន

ឺ នកងសេរ់

រដាយស ខតមកនម្ភនថានំរេទយ) ERN (ភាសខខម ) 00836296 ទំេ័ ២១៩ (ណរ ងេ បានរេើករឡើងថា កនុងឆំរណាមកូនទាំងអស់
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ជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាេករសសទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់ រស់កម្ភ តូឆៗ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
រង្ហាញអំេីា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស

រដាយខផអករេើា រ ៀររារ់អំេីា សេរ់ រស់មនសស

ចាស់ នកងអនកជំងឺ។ ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់1153 រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អឹម ស៊ានៃី បានអោះអាងថា ម្ភា
យរកមក រស់ោត់បានសេរ់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជនរដាយស ខតវ័យចាស់ជរា។ រដាយស េំម្ភនេត៌
ម្ភនរខនែមណាមួយទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈថ្នា សេរ់ រស់ម្ភាយរកមកោត់

ជាា េំសមរហ្តផេកនុង

ា សននកដាឋនហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា ា សេរ់រនោះលឺរណា
ា េមកេីាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសទាំងប្សុងរនាោះរទ
1154

។ ម្ភនន័យថា រៅរេេេកចា ណារេើេកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

កេំរឃើញថា ជាា េំសមរហ្តផេខដេថា េកខខណឌខដេដាក់រៅរេើអក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ ជា
កត្តាជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សេរ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសកនុងឆំរណាមប្កុម

ខដេ

ង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផតរនាោះ ម្ភនដូឆជា ម្ភាយរកមក រស់ អឹម ស៊ានៃី នកងអនកជំងឺខដេប្តូវបានរបាោះរង់រចាេ
រៅរេើខប្លកនុងមនៃី រេទយខដេ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ បានរឃើញផ្លៃេ់1155។

458>ផៃយុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់

នួន ជា1156 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់

រស់ ស រ៊ាន ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងេកខកត រស់សែនទូតបារាំងខដេេំបានសំរៅរេើា សេរ់រដាយស
េកខខណឌ រ៉ៅខនាបានសំរៅរៅរេើា បា៉ៅន់សមន រស់ ស រ៊ាន ខដេថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសជារប្ឆើនបាន
សេរ់ជារនារនាៃរ់រដាយស េកខខណឌេំបាករវទនា1157។ ឆងរប្ាយ ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា

ឆំនួន ៧ នាក់ខដេចាករឆញេីភំរន េញជាមួយោត់ កូនរីនាក់បានសេរ់រដាយស ជំងឺ នកងភាេអត់ឃាេនកនុង យៈរេេ ៣ ខខ) (ពាកយរ
ណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ខកម ខួន (កូនប្រុសទីរី រស់ោត់បានសេរ់ត្តមផេូវ“រដាយស អត់បាយ”)។
1153

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៤។

1154

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អឹម ស៊ាននី ឯកស រេខ E3/5555 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ២០០៩ ERN

(ភាសខខម ) 00363533-4 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤ ប្តូវបានរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ រជើង
ទំេ័ ១៤៨៧។
1155

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១៣ រេជ ប្សីផេ ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦។

1156

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៣។

1157

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េកខកត រស់សែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯក

ស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499664-5 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥ ប្តូវបានរោងរៅកនុងរជើង
ទំេ័ ១៤៧២ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ កនុងរជើងទំេ័ រនាោះ ម្ភនា រោងរៅរេើសលាប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
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រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា

សកសេរៅត្តមដងផេូវលឺជា

សកសេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស ខដេសេរ់រដាយស េកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស1158 នួន
ជា បានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំប្តឹមប្តូវ។ ផៃយ
ុ រៅនឹងអឱីខដេ
នួន ជា បានរេើករឡើងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ នកងបានរង្ហាញនូវា
មនៃកេសងស័យ ថារតើសកសេរៅត្តមដងផេូវខដេបានេកេណ៌នារៅកនុងសកខីកមមរនាោះ លឺជាប្រជាជនខដេបាន
សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា “រដាយ
ស ភសាត្ត
ុ ងខដេបានេកភាការៅកនុងខផនក ១០.២.១៣ (“ា សេរ់”) […] សកសេខដេប្តូវបានរឃើញរៅ
រេេជរមេៀសរនាោះ

លឺជាទាហាន ួមទាំងអនកខដេសេរ់កនុងរេេប្រយទធ

នកងអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស”1159។

ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើា
ឱ សននកដាឋនរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងថ្នា សេរ់រណា
ា េមកេីេកខខណឌ
ថ្នា ជរមេៀសត្តម យៈា រេើករឡើង រស់សកសីខដេថា សកសេមួយឆំនួនរនាោះ លឺជា រស់អក
ន ខដេប្តូវ
បានជរមេៀសបានសេរ់រដាយស េកខខណឌ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើា
ឱ សននកដាឋនរឆញេីភសាត្ត
ុ ងថ្ន
សកសេ រស់ជន ងរប្ោោះខដេបានសេរ់រដាយស េកខខណឌរនាោះរឡើយ។

459>ជាទូរៅ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេខដេ ួមរញ្ចូ េ

សកខីកមមផ្លៃេ់ ា សននកដាឋនខដេថា ា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរនាោះ ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ ជាា សមរហ្តផេ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាឆំនួនមនសសសេរ់េំអាឆរញ្ញជក់
បានេីភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿងក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកថា អាឆរជឿជាក់បាន
រដាយស ឆំនួនមនសសសេរ់រនោះអាឆម្ភនឆំនួនរប្ឆើនជាងឆំនួនខដេបានរង្ហាញរៅកនុងភសាត្ត
ុ ងអំេីរហ្តា ណ៍
មួយៗ។

460>ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា

សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។

សលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ ដេ់ ៤៩៨ ខដេរដាោះប្សយជាក់លាក់រេើា សេរ់។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អាឆសនមតថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញរៅកនុងកថាខណឌទាំងរនោះ

រហ្ើយេំបានសំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់

ស

រ៊ាន

សប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ េនខដេថា ប្រជាជនបានសេរ់រដាយស េកខខណឌ។
1158
1159

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៦។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០០។
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៤.ឃ.១.ខ.៣.ា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា សីវេ
ច្

461>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា

រោធា នកងអនក ដឋា សី វច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបាន

កំណត់អតាសញ្ញាណកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ
ជន ងរប្ោោះ

នកងរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់1160។

ម្ភនដូឆជាអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបាន“កំណត់រោេរៅ”សប្ម្ភរ់

ប្រហា ជី វច្តមនរេេដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ1161 ទាហានសមញ្ាខដេបានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ឬខេង
ឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងា ប្រយទធ 1162 នកងអនក ដឋា សី វច្េ1163។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា ា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះ លឺជាា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេជារទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក នកងបាន
យេ់រឃើញផងខដ ថា ម្ភន“ប្រតករតាកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងលកតទកជាមន រដើមបីសម្ភេរ់អតីតអនក
ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ររើរទាោះរីជាមកនខមនថា អនក ដឋា ទាំងអស់បានជួរប្រទោះរជាលវាសនាដូឆោន

ខរររនោះក៏រដាយ”1164។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាំងរនោះ រដាយេំបានសំអាងរេើភសាុ
ត្តងថ្នា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេមួយរៅថា

“ា ខឆករឆ ទីប្កុងរេើកទីេី ” (ខដេកនុង

អំឡុងរេេរនាោះ ជន ងរប្ោោះអាឆេំខមនជាទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ) នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ អនក ដឋា
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយ នកងរជាលវាសនា រស់េួក

ោត់េំដឹងជាោ៉ៅងណារឡើយ1165។

1160

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ (រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥០៣, ៥១១, ៥១៣ ដេ់ ៥១៥)។ អងគ

ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជន ងរប្ោោះរប្ឆើននាក់ “ប្តូវបានទកមួយ
កខនេងសប្ម្ភរ់សម្ភេរ់រចាេរៅកខនេងរផសងរទៀត”។

ររើរទាោះរីជាា ផាេ់ា យេ់រឃើញរនោះេំសូវឆាស់លាស់េីរប្ពាោះអាឆប្តូវបាន

យេ់ថា ជាា យេ់រឃើញមួយខដេប្រជាជនប្តូវបានទកមួយកខនេងសកនកនុងរោេរំណងរដើមបីសម្ភេរ់អនកទាំងរនោះ រ៉ៅខនាេំប្តូវបាន
សម្ភេរ់ វច្ញក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ឆាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រដាយស បានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេី
ា រ ើម
ឱ នសសឃាត នកងា សម្ភេរ់ ង្ហគេរនាោះ បានេកចា ណារឃើញថា ា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េប្តូវបានរង្ហាញហ្ួស
េី វច្មតកសងស័យ។
1161

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៤ រោងរៅរេើ កថាខណឌ ៥០៣។

1162

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៤ រោងរៅរេើ កថាខណឌ ៥១០។

1163

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៥ រោងរៅរេើ កថាខណឌ ៥១៣ ដេ់ ៥១៤។

1164

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1165

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៤ ដេ់ ៥៥៥ រោងរៅរេើ កថាខណឌ ៥១០ នកង ៥១៣ ដេ់ ៥១៤។
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462>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រដាយបានរោងរៅរេើា រេើករឡើង
រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ
ឬោ៉ៅងណា រៅរេេយេ់រឃើញថា ម្ភនរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

1166

។ រៅរេេរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា សមប្សរខដេ

ប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះ

រដាយស ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង1167។ ជាា កត់សម្ភគេ់ នួន ជា បានអោះអាងថា ា
សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េំ
ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ រដាយស ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងេំប្តឹមប្តូវ ម្ភនតថ្មេទារ
នកងខផនកខេោះម្ភនេកខណៈរដាោះរនៃក
ុ 1168។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ
ខផនកអងគរហ្ត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកេណ៌នា“រៅត្តមអំរេើឆកតន
ា ូវរហ្តា ណ៍េំសីសង្ហឱក់ នកងេំជារ់
ទាក់ទងោន” វាងកងទ័េខខម ប្កហ្មជាមួយនឹងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
សននកដាឋនោ៉ៅងទូេំទូលាយ រស់ខួ ន
េ ខដេថា

រដាយេំបានោំប្ទដេ់ា

ា សម្ភេរ់ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅត្តមប្រតករតាកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ

ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងលកតទកជាមន1169។

463>រខៀវ

សំផន

បានជំទាស់ដូឆោនខដ ទាក់ទងរៅនឹងតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រេើកយកមកសំអាង នកងា សននកដាឋន រហ្ើយបានអោះអាងថា ប្ទឹសីអ
ា ំេីប្រតករ
ា តាកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ លឺរសៃើ ខតេំអាឆ
ទទួេយកបានជាមួយនឹងា េកតខដេថា រហ្តា ណ៍ភាលរប្ឆើនប្តូវបានរាយា ណ៍ថា បានរកើតរឡើងរៅកនុង
ភូមកភាលនក តី1170។

1166

ស ណរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២១ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៦។

1167

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩២ ដេ់ ៥៩៦។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយ

អំណោះអំណាងថ្នកថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩១ កនុងរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រៅកនុងខផនកខដេពាក់េន
័ រធ ៅនឹងា រដាោះប្សយរេើា
សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក (សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៥២៩ ជារដើម)។
1168

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២១, ៥៨៨, ៥៩២ ដេ់ ៥៩៦។

1169

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩១ នកង ៥៩៧ ដេ់ ៥៩៩។

1170

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៥៤ ដេ់ ៣៥៦។
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464>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រដាយេកចា ណារៅរេើ“ទមៃនភ់ សាត្តុ ងខដេរញ្ញជក់រខនែម ររើេកនកតយ
ជា ួម”រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់រនោះ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយ
សមរហ្តផេ1171។

465>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា
សម្ភេរ់ទាហាន

រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា

នកងអនក ដឋា សី វច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុង

ភនំរេញ បានខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តជាក់លាក់ជារប្ឆើនដូឆជា (i) អនក ដឋា ជាន់ខពស់ខដេប្តូវ
បានកំណត់រោេរៅជាសធា ណៈសប្ម្ភរ់ប្រហា ជី វត
ច្
1172

រៅមនរេេាន់ារ់ទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានសម្ភេរ់

(ii) អនក ដឋា សី វច្េ នកងទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ប្តូវបានប្រហា ជី វច្តរៅនឹងកខនេងកនុងទី

ប្កុងភនំរេញ1173 (iii) ទាហានប្តូវបាននាំយករៅសម្ភេរ់រៅកខនេងរផសងរទៀត1174 (iv) ទាហានខដេរោ េត្តម
រសឆកាីប្រាសត្តមវច្ទយុ នកងរមប្កូឱ្យឆូេរង្ហាញខេួន ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកនុង ឬជំ វច្ញទីប្កុងភនំរេញ1175 (v)
ទាហានខេោះរទៀតខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយត្តមផេូវ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង
ឬនាំរឆញរៅ ខដេរប្ាយមក មួយឆំនួនប្តូវបានសម្ភេរ់1176 (vi) អនកខដេបានឆោះរ្
ម ោះរៅរកៀនសឱយ នកង
បាត់ដំរង ប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬ“ប្តូវបាននាំរឆញរៅ រហ្ើយេំខដេបានរឃើញប្តឡរ់មកវច្ញរឡើយ”1177។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ក.អនក ដឋា ជាន់ខស
ព ់

466>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់អំេីា សម្ភេរ់អកន ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម ខដេខេួនចាត់ទកថា
េកចា ណារឃើញថា

បានរង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ1178

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេជនជារ់រចាទេំបានរេើកអំណោះអំណាងជាក់លាក់រដើមបី

1171

ស ណាត រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៥៩ ដេ់ ១៧៥។

1172

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៣ នកង ៥៥៣។

1173

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៧។

1174

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៨។

1175

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១១។

1176

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៣។

1177

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៤។

1178

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥០៣។
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ជំទាស់រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្តផេថា ជនមហាកបត់េី ូរ (ឡុង រូរ ៉
ត នកងប្េោះអងគម្ភចស់ សក ច្មតៈ)1179កនុងឆំរណាម“ជនមហាកបត់ទាង
ំ ប្បាំេី ” នកងអនក ដឋា ជាន់ខពស់រ្
ម ោះ េន់
ណន1180 ួមទាំង អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា1181ផងខដ ប្តូវបានប្រហា ជី វច្ត1182។

1179

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៣ រជើងទំេ័ ១៥០៨ ដេ់ ១៥១០ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតក

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៧ នកងប្រតកចា ឹក
ឆោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ឯកស រេខ E1/165.1 ទំេ័ ៣៦ (បានអោះអាងថា ឡុង រូរ ៉ត បានមកដេ់
ប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រដាយ“ម្ភនខខម ប្កហ្មេី រីនាក់មកជាមួយ” នកងររើរទាោះរីជាេំម្ភនអាវ ភជង់ដាក់
ក៏រដាយ ក៏“រង្ហាញឆាស់ថា េួករលលឺជាអនករទាស” នកងថា ឡុង រូរ ៉ត ប្តូវបានដឹករឆញរៅ េី ឬរីនាទីរប្ាយមក)។ ប្រតកចា ឹកឆោះ
ថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័ ៤០ ដេ់ ៤១ (រោងរៅរេើ S.
Schanberg៖ កំណត់រហ្តប្រចាំថ្ងៃអំេីកមពជា
ុ កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកស រេខ E236/1/4/3.1 ទំេ័ ១៤៤ ដេ់ ១៤៥ ERN (ភាស
ខខម ) 00963983 បានអោះអាងថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មមកសែនទូតបារាំ ង នកងបាន
នាំមនសសមួយប្កុមរឆញរៅ ួមទាំងប្េោះអងគម្ភចស់ សក ច្មតៈ នកង ហ្ង រួនរហា (អឹង រ៊ានហ្៊ា ឬ អ៊ាង រ៊ានហ្ )ផងខដ )។ បាងកករ៉ៅសាិ៍៖
ា រញ្ញជក់អោះអាងអំេីទំនាក់ទំនងរៅរេេប្រជាជនខខម ចាករឆញ នកងា ទទួេសគេ់អំេីា ប្រហា ជី វច្តឯកស រេខ E3/604 ថ្ងៃ
ទី ០២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00632772 ( បាយា ណ៍អំេីា រញ្ញជក់អោះអាង រស់ រអៀង ស ី ថា ឡុង រូរ ៉ត
ប្តូវបានប្រហា ជី វច្ត)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/202.1 ទំេ័
១១ (បានឮត្តមមស្តនាីសែនទូតបារាំ ងថា ឡុង រូរ ៉ត នកងប្េោះអងគម្ភចស់ សក ច្មតៈប្តូវបានសម្ភេរ់ )។ ទូ រេខសែនទូតអារម៉ៅ ច្កប្រចាំបាង
ំ
កក កមមវតែ៖ុ ដំរណើ ទសសនកកឆច រស់ រអៀង ស ី រៅាន់ប្ររទសថ្ង ឯកស រេខ E3/3358 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ១៩៧៥ កថា
ខណឌ ៥ ERN (ភាសខខម ) 00602536 (កត់សម្ភគេ់រឃើញថា ដឋមប្នីប្ា កសួងយតាក ម៌កមពជា
ុ កនុងរេេមួយរផសងរទៀតបានប្បារ់ថ្ងថា
ោត់បានឮដំណឹងថា

ជនមហាកបត់ប្បាំេី នាក់ខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ប្រហា ជី វច្ត

អនកទាំងរនាោះខដេសែកតរៅកនុង

ប្ររទសកមពជា
ុ
ួមទាំង ឡុង ររ ៉ត នកងប្េោះអងគម្ភចស់ សក ច្មតៈ ប្តូវបានសម្ភេរ់)។ ភាេយនាឯកស រស់ រងត សមបតាក នកង R.
LEMKIN៖ សប្តូវ រស់ប្រជាជន ឯកស រេខ E3/40001R ឆ្នំ ២០០៧ (

តខខសវីរដអូរខនែម៖មួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) នាទី

២២.០៧ ដេ់ ២២.១១ (នួន ជា បានរញ្ញជក់ថា “រទរញ្ញជនរោបាយ” រស់ រ.ក.ក. ខដេថា “ប្តូវករមៃឆ”ជនមហាកបត់ជាក់ខសាង
ប្តូវបានអនវតារឡើង)។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា Sydney SCHANBERG រនាៃរ់មកបានរញ្ញជក់ថា ាេរៅ
សែនទូតបារាំងប្រខហ្េរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់េំខដេបានឮា រ ៀររារ់ផ្លៃេ់អំេីា សម្ភេរ់អនក ដឋា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ណាមួយរឡើយ រ៉ៅខនា“បានទទួេសគេ់ថា ជាា េកត” រដាយស ោត់ដឹងត្តម យៈរមខខម ប្កហ្មរ៉ៅនាមនឆ្នំរប្ាយ
មក(ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/203.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៦)។ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ា សម្ភេរ់អនក ដឋា េី នាក់រនាោះប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅងសមរហ្តផេរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ទាំងមូេខដេបានរោងរៅរេើរនាោះ រហ្ើយជនជារ់រចាទេំបានជំទាស់រឡើយ។

299
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36
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សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៥០៨ ដេ់ ១៥១០ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥

ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័ ៣៣ ដេ់ ៣៦ (បានអោះអាងថា ោត់បានរឃើញ
អនករទាស ៥០ នាក់

រៅមខប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរឡាមេ័ទធរដាយ“ប្កុមមនសសប្រដារ់អាវ

ន ន
ៃ ់េី ១០ រៅ ១៥ នាក់” កនុងឆំរណាម

រនាោះម្ភន េន់ ណន ខដេបានខសឱង កេទធ ភាេឱ្យអនករទាស ឬអនក ដឋា កមពជា
ុ ដថ្ទរទៀតរឆញេីប្ររទសកមពជា
ុ )។ បាងកករ៉ៅសាិ៍៖
ា រញ្ញជក់អោះអាងអំេីទំនាក់ទំនងរៅរេេប្រជាជនខខម ចាករឆញ ឯកស រេខ E3/604 ថ្ងៃទី ០២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសខខម ) 00632772 ( បាយា ណ៍អំេីា រញ្ញជក់ រស់ រអៀង ស ី ថា េន់ ណន ប្តូវបានប្រហា ជី វច្ត)។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជា េន់ ណន េំសកត
ែ កនុងឆំរណាម“ជនមហាកបត់ទាង
ំ ប្បាំេី ”ខដេប្តូវបានកំណត់រោេ
រៅរដើមបីប្រហា ជី វច្តក៏រដាយ ក៏ោត់ប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុងឆំរណាម“ជនមហាកបត់ ១៦ នាក់រទៀត”ខដេ“សទធខតប្តូវរឆេើយតរ
រៅឆំរពាោះមខតលាា ដឋនូវរាេ់អំរេើអាប្កក់រារ់មកនអស់ នកងឧប្កកដក
ឋ មមដ៏សហាវថ្ប្េថ្ផស” ( បាយា ណ៍ស េ័ត៌ម្ភនកមពជា
ុ ៖ រសឆ
កាីខងេងា ណ៍ រស់សរមាឆប្រមខ ដឋ នររាតាម សីហ្ន ឯកស រេខ E3/1287 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម )
00351594) ទំេ័ ៤។
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សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៥០៩ ដេ់ ២៥១០ នកង ២៥៩៧ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះ ប្រតក

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័ ៤០ ដេ់ ៤១ នកង ៤៤ (ដក

ប្សង់ S. Schanberg៖ កំណត់រហ្តប្រចាំថ្ងៃអំេីកមពជា
ុ កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកស រេខ E236/1/4/3.1 ERN (ភាសខខម ) 00963983
ទំេ័ ១៤៥ បានអោះអាងថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មមកសែនទូតបារាំង រហ្ើយបាននាំមនសសមួយ
ប្កុមរឆញរៅ ួមម្ភន ហ្ង រួនរហា ផងខដ )។ ទូ រេខ រស់ប្កសួងា រ រទសបារាំ ង កមមវតែ៖ុ ា ចាករឆញ រស់ជនរភៀសខេួន
ឯកស រេខ E3/2702 ថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00492870 (រោងរៅរេើទូរេខេីមន៖ ទូ រេខ
ប្កសួងា រ រទសបារាំ ង កមមវតែ៖ុ ា សំសកទធកប្ជករាននរោបាយ ឯកស រេខ E3/2694 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥)
កងស៊ាេបារាំ ង Dyrac រាយា ណ៍ថា ប្េោះអងគម្ភចស់ សក ច្មតៈ នកងអនកដថ្ទរទៀត ួមម្ភន អឹង រ៊ានហ្៊ា ប្តូវបាននាំរឆញេីសែនទូត
រដាយសម្ភជកកថ្នលណៈកម្ភម កា ខដេេំសគេ់អតាសញ្ញាណ ខដ ជា ណសកសស ួរ ួមជាតកកមពជា
ុ
ឬ NLA)។ ទូ រេខនាយកដាឋន
សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក

កមមវតែ៖ុ

ា ផាេ់េ័ត៌ម្ភនេីប្រជាជនអារម៉ៅ ក
ច្ សាីេីសែនភាេទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់េីា ដួេ េំ

ឯកស រេខ

E3/4148 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00664000 ទំេ័ ៧ (ជនជាតកអារម៉ៅ ច្កខដេប្តូវបានជរមេៀសរាយ
ា ណ៍ថា ប្រធានសភា អ៊ាង រ៊ានហ្ បានចាករឆញេីសែនទូតបារាំ ងរដាយម្ភនកងទ័េ ខខម ប្កហ្មត្តមជាមួយ )។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួន
ជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អ៊ាង រូណាវា៉ ន់ ឯកស រេខ E3/4679 ឆោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )
00323576 ទំេ័ ១០ (កូនប្រុស រស់ អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា បានកត់សម្ភគេ់ថា ោត់ខេងម្ភនដំណឹងអំេីឳេក រស់ោត់ចារ់េីថ្ងៃទី ២១ ខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ មក ខដេជាឆ្នំអាជាា

បារាំ ងបានប្រលេ់ឪេក រស់ោត់រដាយរងខំរៅឱ្យេួកខខម ប្កហ្ម)។ អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើភាេខសោន វាងាេរ ច្រឆិទខដេបានផាេ់រដាយ

អ៊ាង

រូណាវា៉ ន់

នកងផាេ់រដាយសកសីដថ្ទរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងរេេខដេ អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា បានចាករឆញេីសែនទូតបារាំ ង រ៉ៅខនារជឿជាក់ថា ជាា េំខសោនណាស់ណារនាោះរទ។ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេរជឿជាក់ថា អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា

ប្តូវបាននាំរឆញេីសែនទូតបារាំងជាមួយប្េោះអងគម្ភចស់ សក ច្មតៈ។ រដាយស រហ្ត
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៤.ឃ.១.ខ.៣.ខ.អនក ដឋា សី វេ
ច្
នកង ទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង

467>កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា អនក ដឋា សីវច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

នកងទាហានបាត់រង់

សមតែភាេប្រយទធ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេងរនាោះ1183 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខក
ី មម
ផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខតមួយលត់ ជាមួយនឹងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយឆំនួន ២ នកងឯកស រប្ៅ
តលាា ឆំនួន ៩ (ជាឧទាហ្ ណ៍ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ
សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឆរមេើយ នកង បាយា ណ៍ជារដើម)1184។

468>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមផ្លៃេ់

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លឹម វា៉ន់ឌី បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងអំេីរហ្តា ណ៍ ខដេឳេកម្ភ រស់ោត់ម្ភនឋានៈជាវ រសនីយ៍ឯកថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
រសេៀកពាក់ឯកសណា
ឋ នរោធា ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រដាយកងទ័េខខម ប្កហ្ម រនាៃរ់េីោត់បានររើកឡានហ្សុីរ
ខដេជាឡាន រស់ទាហានអារម៉ៅ ច្ក មក

រ់រៅមខផៃោះ រស់ោត់រៅរម្ភ៉ៅង ៦ ប្េឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ

ផេរនោះរហ្ើយ រដាយេកចា ណារេើា បាត់ខួ េនរៅរេេរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រដាយសមរហ្តផេថា អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា
នកង ប្េោះអងគម្ភចស់ សក ច្មតៈ បានជួរវាសនាអាប្កក់ដូឆោន។
1182

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឆ ផ្លន់ដារា-ស ផាេ់សកខក
ី មមខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន

ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ឧតាមរសនីយ៍ ថាឆ់ ស ី (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស
រេខ E1/198.1 ទំេ័ ២២ ដេ់ ២៣ នកង ២៧)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះេំអាឆទទួេសគេ់រហ្តា ណ៍រនោះថា បាន
រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ រដាយស ៖ (i) ា រ ៀររារ់រនោះ លឺជាពាកយឆចាមអារា៉ មទាំងប្សុងទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈ
ពាក់េ័នធ (ii) េំទំនងជាថា រហ្តា ណ៍រនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនក ដឋា ជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀតខដេបានរ ៀររារ់ខាងរេើ េំម្ភនភសាត្ត
ុ ង
រញ្ញជក់រខនែម

នកង

(iii)

ា សម្ភេរ់រលគេរនោះេំប្តូវបានទទួេសគេ់រដាយថានក់ដឹកនាំខខម ប្កហ្មរឡើយ។

ររើរទាោះរីជា

Al

ROCKOFF បានអោះអាងថា អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានប្រមូេផាំរុ ៅប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ “ប្តូវបានវាយសម្ភេរ់” ោត់ដឹងេ័ត៌ម្ភនរនោះ“រប្ាយមករទៀត” រៅរេេោត់េំបានសនក់រៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ តរៅរទៀត នកង
“ដឹងត្តមប្រភេដថ្ទរទៀតខដេ[ោត់]េំសគេ់” (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ឯកស រេខ
E1/165.1 ទំេ័ ៤៣)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ
E1/201.1 ទំេ័ ៤៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦
(ប្េោះរតជប្េោះលណ សូ ហាយ រលាកនកមនាឆូេ ួមកកឆចប្រជំរៅប្កសួងេ័ត៌ម្ភន ខដេ ឡុង រូរ ៉ត ក៏រៅទីរនាោះ នកងប្តឡរ់មកវតាឧណា
រលាមវច្ញរដាយសវតែកភាេ)។
1183

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៧។

1184

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ ៥០៧ រជើងទំេ័ ១៥១៨។
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១៩៧៥1185។

សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ូររនោះបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកត

នកងលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជាា សមប្សរខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា ម្ភនា សម្ភេរ់រកើតរឡើង។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូឆខដេ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ ា សម្ភេរ់រនោះបានរកើតរឡើងេី រីរម្ភ៉ៅងមនរេេរញ្ច រ់
ា ប្រយទធោនជាផេូវា

1186

។ រហ្តា ណ៍រនោះ នកងាេៈរទសៈជំ វច្ញា សម្ភេរ់(ជន ងរប្ោោះរសេៀកពាក់ឯក

សណា
ឋ នរោធា នកងបានររើករ ងយនារោធា) បានរង្ហាញថា ជន ងរប្ោោះប្បាកដជាប្តូវបានចាត់ទកថា ជា
សម្ភជកកថ្នកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ ខដេរៅរេេបាញ់សម្ភេរ់រនាោះ ជន ងរប្ោោះេំបានដាក់អាវ ឆោះ ឬេំចាត់
ទកថា បានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ រដាយស ជំងឺ រួស ឬសែកតកនុងា ឃំឃាង
ំ 1187 នកងជារោេរៅរោ
ធា។

ា សម្ភេរ់រនោះររើរទាោះរីជាអងគរហ្តប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅងសមរហ្តផេក៏រដាយ

ក៏េំម្ភនេកខណៈជា

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករឡើយ។

469>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ

រដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណី ឃកន សខ បានរឆេើយរៅឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម
ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1188

។ ខផអកត្តមកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ជន ងរប្ោោះេំ

ម្ភនអាវ កនុងថ្ដ រ៉ៅខនាបានរសេៀកពាក់ឯកសណា
ឋ នរោធា រហ្ើយ ឹងទទឹងមកនប្េមចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។
កនុងាេៈរទសៈរនោះ អាឆនកោយបានថា ជន ងរប្ោោះេំបានស ភាេ ដូរឆនោះរៅខតជាឆំណឆរោេរៅរោធា
ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើរញ្ញារនោះ1189។

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយដថ្ទរទៀត រស់

ខឹម សំហ្ួន បានផាេ់ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់ទាហាន ខដេកំេងេាបាេរៅកនុងមនៃី

1185

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌ)ី ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៨៣ ដេ់ ៨៤ នកង ៩២ (ភាសអង់រលេ ស),

ទំេ័ ៧២ (ជួ ៤ ដេ់ ៥) នកង ៨១ (ភាសខខម )។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌ)ី ឯកស រេខ E1/149.1
ទំេ័ ១៧ ដេ់ ១៨។
1186

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៣។

1187

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣(១) ថ្នអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សឺខណវខផនក I-IV។

1188

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ឃកន សខ ឯកស រេខ E3/5556 ថ្ងៃទី ១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00373186

ទំេ័ ៣។
1189

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៤។
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រេទយប្េោះរកតម្ភលា1190។ រដាយស ខតភសាត្ត
ុ ងម្ភនឆ ច្តេកខណៈជាពាកយឆចាមអារា៉ ម រហ្ើយសកសី ខឹម សំ
ហ្ួន េំបានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រទើរា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះេំប្តូវចាត់ទកថា បាន
រង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ
បានរង្ហាញជាក់ឆាស់អំេីា សម្ភេរ់ខសឆារ់នូវទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេបាត់រង់សមតែភាេ

ប្រយទធ។

470>កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ឆងរប្ាយ រស់សកសី

អ៊ាត រសង ខដេអងគជំនំជប្មោះ

បានរោងរៅរេើរនាោះ បានសំរៅរេើរហ្តា ណ៍មួយខដេកនុងរនាោះ ម្ភនរលគេេី នាក់“ទំនងជា”ទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់រដាយកងទ័េនា ី រស់ខខម ប្កហ្ម1191។ ររើរទាោះរីជាប្េឹតកា
ា ណ៍រនោះបាន
រកើតរឡើងរប្ៅទីប្កុងភនរំ េញ រហ្ើយេំបានោំប្ទា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា

ុ ភនំរេញ1192ក៏រដាយ ក៏រៅខតឆាស់លាស់ថា លឺជាខផនកមួយថ្នា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងកនុងទីប្កង
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ា រ ៀររារ់ រស់សកសី អ៊ាត
រសង បានរង្ហាញនូវា រញ្ញជក់រខនែមរៅរេើេកខកត រស់សែនទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ង ខដេរាយា ណ៍អំេី
រទេករស ន៍ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស

រ៊ាន ថា ខផអកត្តមេកខកតរនោះ ស

រ៊ាន បានសរងកតរឃើញា សម្ភេរ់

ទាហានរៅកនុងតំរន់ដខដេរនាោះរដាយ“នា ីកមមយ
ុ នីស”ា 1193។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដាយស អ៊ាត រសង េំបាន
ផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេោត់អាឆសននកដាឋនបានថា

1190

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00287536 ទំេ័ ៤។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឯកស រនោះ ររើរទាោះរីទំនងជាដូឆជាម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹង
ា សម្ភេរ់ទាហានខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវ រស់ខខម ប្កហ្មឱ្យឆូេស ភាេក៏រដាយ។

សូមរមើេ

សេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១១ រជើងទំេ័ ១៥៣០ ខដេរ ៀររារ់ភសាត្ត
ុ ងោំប្ទា យេ់រឃើញខដេថា ទាហានថ្ន ររសធា
ណ ដឋខខម ខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវឱ្យឆូេស ភាេ ប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបានខេួន។
1191

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី អ៊ាត រសង ឯកស រេខ E3/5267 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00271404 ទំេ័ ៣។
1192

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៧។ សូមរមើេផងខដ រជើងទំេ័ ១៥១៨ (កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ

រស់ អ៊ាត រសង ប្តូវបានរោងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងទីប្កុងភនំរេញ)។
1193

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៦៣ រោងរៅរេើេកខកតសែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតារសនីយ៍

ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499666 ទំេ័ ៦។
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ជន ងរប្ោោះទំនងជាទាហាន

រទើរកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស េំអាឆរ ើជា
ឱ មូេដាឋន

សប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ។

471>ទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀររារ់អំេីា សម្ភេរ់រៅកនុងឯកស រប្ៅតលាា ដថ្ទរទៀត

នួន ជា បានរេើក

រឡើងថា ា រ ៀររារ់រនោះេំលរបីប្តូវបានយកមកេកចា ណារឡើយ រដាយរហ្តថា ភសាត្ត
ុ ងថ្នា សម្ភេរ់ខដេផា
េ់ត្តម យៈសកខីកមមផ្លៃេ់ នកងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ“ម្ភនតកឆតួឆ នកងរឃើញម្ភនមាងម្ភកេ”1194។ ទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ ខឹម វា៉ន់ឌី េំបានរង្ហាញថា ជាា
សម្ភេរ់ខសឆារ់រឡើយ1195 រហ្ើយកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយក៏េំម្ភនេកខណៈសមប្សរផងខដ កនុងា រង្ហាញ
ា សម្ភេរ់ទាហានទាំងរនោះឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ

ររើរទាោះរីប្តូវេកនកតយជា ួមជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតក៏

រដាយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀររារ់រប្ៅតលាា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ ម្ភន
ា រ ៀររារ់ជារប្ឆើនេំរង្ហាញឆាស់លាស់ថា ា សម្ភេរ់ខសឆារ់1196 េំម្ភនរសឆកាីេមអកតប្លរ់ប្ោន់1197 ប្តឹម
ខតរង្ហាញេីា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1198 ជាា េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១
ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌភូមកសស្តសា ឬរេេរវលា1199 ឬប្តូវបានចាត់ទកថាជាពាកយឆចាមអារា៉ ម1200។ ត្តម

1194

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៦។

1195

កថាខណឌខារេើ កថាខណឌ ៤៦៨។

1196

ឆរមេើយ រស់ ខាត់ រខ ជាមួយ DC-Cam ឯកស រេខ E3/5598 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៥

ERN (ភាសខខម )

00020698-9 ទំេ័ ១៧ ដេ់ ១៨ (រ ៀររារ់ថា ម្ភនរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន ករឃើញកនុងរេេ
ជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញ រ៉ៅខនាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ា សម្ភេរ់ លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនកខដេ“លាក់រំេួនរៅកនុងផៃោះកនុងអី កនុងេូ
កនុងទឹកអី” នកងថា “រនាៃរ់េីា ដួេ េំកនុងឆ្នំ ១៩៧៥” អតីតទាហានប្តូវបានយករៅអរ់ ំខកខប្រ នកងឱ្យ ួឆជី វច្ត) ពាកយសំត្តំងខេួនជា
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់ តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ERN (ភាសខខម ) 00526065 ទំេ័ ៥ (ោត់បានរឃើញទាហានថ្ន
ររសធា ណៈ ដឋខខម ខដេប្តូវបានសម្ភេរ់រេេេាោម ត់រលឆ)។
1197

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836195 ទំេ័ ១១៨។ បាយា ណ៍ រស់ H.

LOCARD៖ តំរន់រូពា៌ ឯកស E3/3209 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00822921-2 ទំេ័ ១៦ ដេ់ ១៧
(រ

ៀវ សីឡាង) ERN (ភាសខខម ) 00822938-9 ទំេ័ ៣៣ ដេ់ ៣៤ (រកត ្ន)។

1198

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ប្េំ សខា ឯកស រេខ E3/5392 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វច្ឆកា
ិ
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00479120 ទំេ័ ៧។
1199

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ប្េំ សខា ឯកស រេខ E3/5392 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វច្ឆកា
ិ
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00479120 ទំេ័ ៧ (សំរៅរេើា សម្ភេរ់ទំនងជាបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៨។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញបានសនមតថា ម្ភន
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ា កត់សម្ភគេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ា រ ៀររារ់ខដេរៅរសសសេ់ឆំនួន

០៣ រផសងរទៀត បានរង្ហាញេីភសាត្ត
ុ ងសាានេេជាក់លាក់ នកងផ្លៃេ់ឆំរពាោះា សម្ភេរ់1201 រ៉ៅខនាសមីរលគេ
ម្ភចស់ឆរមេើយរនោះេំខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា រ ៀររារ់ទាង
ំ រនោះេំអាឆរញ្ញជក់េី
ា រ ើម
ឱ នសសឃាតឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ។ ស ររសឆកាីមក រដាយស ភសាត្ត
ុ ងបានរង្ហាញឆាស់ថា
ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំ

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រេញ ទាក់ទងរៅនឹងរហ្តា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេរ់ខដេបានរោងរៅកនុងភសាត្ត
ុ ងរនាោះ េំបានរង្ហាញ

ា អោះអាងថា ា សម្ភេរ់រនោះជាក់ខសាងបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដូឆា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
(ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រជើងទំេ័

៦១២)

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកាេរ ច្រឆិទរនាោះេំខមនជាា េកត

រដាយស រៅខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មេំទាន់បានប្លរ់ប្លងប្េោះរ មរាជវាំងកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរឡើយរទ)។ ពាកយរណាឹង
រស់ជន ងរប្ោោះ មី ណា ី ឯកស រេខ E3/5397 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480825 ទំេ័ ៧ (រង
រអូនប្រុស រស់ោត់ខដេប្តូវបារចាទប្រាន់ថាជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងភូមកមួយកនុងរខតាកំេង់ចាម)

។
1200

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ មី ណា ី ឯកស រេខ E3/5397 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00480825 ទំេ័ ៧ (ចារ់ត្តំងេីោត់ប្តូវបានជរមេៀសរឆញទីាន់រខតាប្ករឆោះ ា សម្ភេរ់រងរអូនប្រុស រស់ោត់ខដេបានរកើតរឡើង
រៅកនុងរខតាកំេង់ចាម េំទំនងជាប្តូវបានោត់រឃើញរដាយផ្លៃេ់ខភនករនាោះរឡើយ ដូឆា ទទួេសគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (ស
ណាតរ រស់ស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

កថាខណឌ

១៦៤))។

បាយា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេន័ រវ៉ត្តម យៈលណៈកមមា សាីេីរសឆកាី

សរប្មឆសកទធកមនសសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម )
00228748 ទំេ័ ៣២ (ផ្លម រមឿន បាននកោយថា ឧតាមរសនីយ៍ នាយទាហាន នាយទាហាន ង េេទាហាន នកង នករោជកកខដេខខម
ប្កហ្ម ករឃើញប្តូវបានប្រមូេផាំ ុ នកងយករឆញរៅយរ់រនាោះរៅកំេង់កនៃួត“ជាកខនេងខដេេួករលប្តូវបានសម្ភេរ់” រ៉ៅខនាោត់ទំនងជា
េំបានរឃើញា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះរដាយផ្លៃេ់រឡើយ)។
1201

ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អឹម រប្តោះ ឯកស រេខ E3/4822 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦ ERN

(ភាសខខម ) 00523343-4 (ោត់បានរឃើញទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ៦ នាក់ ខដេប្តូវបានឆងថ្ដរៅរប្ាយខនងប្តូវបានបាញ់
សម្ភេរ់រៅខកប ប្ចាំងទរនេ មនរេេប្រជាជន ៥០០ នាក់រផសងរទៀត ប្តូវបានរញ្ចូ នរៅដាក់លកទាំងអស់រដើមបីអរ់ ំខកខប្រ)។ ពាកយសំ
ត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រ៊ាត សូប្ត ឯកស រេខ E3/4823 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00523356-7
ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤ (កនុងរេេជរមេៀស ោត់បានរឃើញទាហាន ដាឋភកបាេប្តូវបានេួកខខម ប្កហ្មឆង នកងបាញ់សម្ភេរ់)។ បាយា ណ៍
រស់ ដាឋភកបាេន័ រវ៉ត្តម យៈលណៈកមមា សាីេីរសឆកាីសរប្មឆសកទធកមនសសរេខ

៩

(XXXIV)

(ECOSOC)

ឯកស រេខ

E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00228748 ទំេ័ ៣២ (ផ្លម រមឿន បានរឃើញា សម្ភេរ់ទាហាន
កនុងឯកសណា
ឋ នត្តមមហាវច្ងីរ ៉ៅ រសទង)។
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ផងខដ ថា

ជន ងរប្ោោះលឺជាទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ

ឬបានស ភាេរៅរេេសម្ភេរ់។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា សម្ភេរ់ជាក់លាក់រនាោះេំប្តូវចាត់ទកថា បានរង្ហាញោ៉ៅងសមរហ្តផេឱ្យហ្ួសេី វច្មតក
សងស័យប្សរត្តមរទដាឋនតប្មូវកនុងា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ល.ទាហានខដេប្តូវបានយករៅសម្ភេរ់រៅកខនេងរផសងរទៀត

472>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់

កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ

ខដេថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានយករៅសម្ភេរ់រៅកខនេងរផសងរទៀត1202។ ា រ ៀររារ់ជា
លាយេកខណ៍អកស មួយឆំនួនអំេីា សម្ភេរ់រនាោះ ទំនងជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម1203 ឆំខណកា រ ៀររារ់ភាល
រប្ឆើនដថ្ទរទៀត ជាក់ខសាងរង្ហាញខតេីា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ ជាជាងា សម្ភេរ់រៅវច្ញ1204។ ភសាត្ត
ុ ងរសសសេ់
រផសងរទៀត លឺជា បាយា ណ៍ថ្នកកឆចសម្ភាសន៍មួយជាមួយជនរភៀសខេួនម្ភនក់1205។ រោងត្តម បាយា ណ៍រនោះ
ជនរភៀសខេួនជាទូរៅ

បាននកោយសំរៅរៅរេើា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានមកដេ់

អមលាំង“កនុងឆ្នំ ១៩៧៥”1206។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនភាេឆាស់លាស់ ថារតើា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះបានរកើត

1202
1203

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៨។
កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ាង ចាន់ ឯកស រេខ E3/5505 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00398496 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ូ រ ៉ន ឯកស រេខ E3/4694 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨
ERN (ភាសខខម ) 00365048 ទំេ័ ៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម )
00836265 ទំេ័ ១៨៨ (រេប្ជ េឹម កង)។
1204

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ សូ ស ី ឯកស រេខ E3/5372 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00477074 ទំេ័ ៧។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ លឹម ស ូ ឯកស រេខ E3/5435 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ERN
(ភាសខខម ) 00483738 ទំេ័ ៧។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រស រ ឿន ឯកស រេខ E3/5436 ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00483749 ទំេ័ ៧។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ផ្លន់ យឹម ឯកស រេខ E3/5424 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ
កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00481187-8 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។
1205

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ អ៊ាត រសង ឯកស E3/5267 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00271404 ទំេ័

៣។ បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER នកង M. MATSUSHITA៖ រទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅត្តមប្េំខដនកមពុ
ជាថ្ង ឯកស រេខ E3/1714 ខខ កមាៈ ដេ់ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 00324774 ទំេ័ ១០៣។
1206

បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER នកង M. MATSUSHITA: កកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅប្េំខដនកមពជា
ុ ថ្ង ឯក

ស រេខ E3/1714 ខខ កមាៈ ដេ់ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 003224774 ទំេ័ ១០៣។
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រឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ស ររសឆកាីមក ររើ
រទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញលួ ឱ្យរជឿជាក់បានថា ម្ភនា សម្ភេរ់ក៏រដាយ ក៏រៅខតេំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់
សមរហ្តផេសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញមួយខដេប្សរត្តមរទដាឋនតប្មូវកនុងា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរឡើយ។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ឃ.ា សម្ភេរ់ទាហានខដេបានរ ត្ត
ើឱ មា អំពាវនាវ

473>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា
ឱ្យបាត់ខួ ន
េ រឆញេីភសាត្ត
ុ ងថ្នា សម្ភេរ់ទាហាន

1207

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផ្លាឆ់ភសាត្ត
ុ ងថ្នា រ ើ ឱ

ខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវឱ្យប្រលេ់ខួ េនរនាោះរឡើយ1208។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងកប្មកតា េកចា ណា រស់ខួ ន
េ ប្តឹមរញ្ញា ថារតើា យេ់រឃើញថា ា សម្ភេរ់
(ខដេខសោនេីា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ )ខដេបានរកើតរឡើងរនាោះ ម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា ររើ
ត្តមា អោះអាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន1209។ កនុងឆំរណាមភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
រោងរៅរេើ ម្ភនខតសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី ស៊ា៊ុំ ជា នកងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស
រស់សកសី សំ សកទធី ខឹម សំហ្ួន នកង កយ ម៉ៅន រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់រនាោះ។

474>ទាក់ទងរៅនឹង

ស៊ា៊ុំ ជា ោត់បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា េីេី រៅរីថ្ងៃ

រប្ាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

ម្ភនា ប្រាសត្តមរមប្កូបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីរញ្ចុ ោះរញ្ចូ េ

អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណខខម ឱ្យរង្ហាញខេួន នកងថា ទាហានទាំងរនោះរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់1210។ ររើ
រទាោះរីជាា ប្តឹមប្តូវខដេថា ោត់េំខដេឭរដាយផ្លៃេ់អំេីា ប្រាសត្តមរមប្កូទាង
ំ រនោះ នកងប្តឹមខតបានឭ
ត្តមរលគេម្ភនក់ខដេររប្មើា រៅកងរផសងប្បារ់ថា ម្ភនា សម្ភេរ់ោ៉ៅងណាក៏រដាយ1211 ក៏ា រ ៀររារ់ រស់

1207

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៦៨។

1208

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១១។

1209

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩០, ៥៩៣ ដេ់ ៥៩៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៣៥៥។
1210

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៥, ២៥ ដេ់ ២៦។

1211

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៤, ២៥ ដេ់ ២៦, ៤៦, ៤៩ ដេ់ ៥០,

៨៦ (ោត់បានអោះអាងថា េំខដេបានរឃើញា សម្ភេរ់ណាមួយរឡើយ រ៉ៅខនាបានឮេ័ត៌ម្ភនទាំងរនោះេី រលឿន ខដេរៅកនុងអងគភាេ
ជាមួយោត់។ ោត់ក៏បានរេើករឡើងថា ម្ភនអងគភាេដថ្ទរទៀតដាក់ា ប្រាសត្តមរមប្កូយកទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅខនា
ោត់េំបានឮផ្លៃេ់រនាោះរទ)។
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ោត់ម្ភនេកខណៈេមអកត នកងបានសំអាងរៅរេើប្រភេនារេេរនាោះ លឺទាហានម្ភនក់រៅកនុងកងរផសងរទៀតខដេ
ជារ់ពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់រៅកនុងា សម្ភេរ់រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាសកខីកមមរនោះម្ភនឆ ច្តេកខណៈជាភ
សាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មក៏រដាយ ក៏េំខមនជាា មកនសមរហ្តផេសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខផអកា យេ់
រឃើញ រស់ខួ ន
េ រេើសកខីកមមរនោះខដ

ខដេត្តមា េកភាកាខាងរប្ាម រង្ហាញេីា រញ្ញជក់រខនែមរៅរេើភសាុ

ត្តងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ។

475>ស៊ា៊ុំ

ជា

ក៏បានផាេ់សកខីកមមផងខដ អំេីរហ្តា ណ៍មួយដាឆ់រដាយខឡកថ្នា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម រៅទួេរោក ខដេទាហានទាំងរនាោះប្តូវបាន“របាកររញ្ញិតឱ្យរង្ហាញអតាសញ្ញាណ” ត្តម
យៈា ផសេឱផាយត្តមរមប្កូ1212។ ា រ ៀររារ់រនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនេកខណៈជាពាកយឆចាមអារា៉ មក៏រដាយ ក៏
ជាា រញ្ញជក់រខនែមរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់ ខឹម សំហ្ួន បានផាេ់សកខីកមម

កនុងឆំរណាមរនាោះអំេីា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរោករដាយបានេកេណ៌នាថា ោត់បាន
រឃើញដំរងប្រឡាក់្មខដេរប្រើសប្ម្ភរ់សម្ភេរ់រនាោះ1213។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

តលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេអាឆសននកដាឋនបានថា ា សម្ភេរ់រៅទួេរោករនោះប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វច្មតក
សងស័យ។

476>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី កយ ម៉ៅន ោត់បានអោះអាងថា កង រស់ោត់“េំបាន
រ៉ៅោះពាេ់”ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ណាខដេបានស ភាេរឡើយ រ៉ៅខនាោត់រជឿថា ទាហានទាំងរនោះខដេ
រ ើត្ត
ឱ មា ខណនាំ រស់កងទ័េភូមកភាលនក តីឱ្យរឡើងឡាន“ប្រខហ្េជាប្តូវបានសម្ភេរ់”1214។

អាប្ស័យរហ្ត

រនោះ ា អោះអាងរនោះផាេ់ា រញ្ញជក់រខនែមរេើា សម្ភេរ់ខសឆារ់រនាោះ។

1212

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ៣៣។

1213

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៦៩។

1214

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ កយ ម៉ៅន ឯកស រេខ E3/369 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00195440 ទំេ័ ៧។
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477>ទាក់ទងរៅនឹង

សំ សកទធី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាជំ វច្ញភាេអាឆរជឿ

ជាក់ នកងរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី សំ សកទធី ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង1215
អងគជំនំជប្មោះបានសរប្មឆរាោះរៅសកសី ូររនោះ

មកផាេ់សកខីកមមផ្លៃេ់រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ1216

ខដេោត់បានផាេ់រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០១៥។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេតប្មូវ
ឱ្យរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើភាេសមរហ្តផេថ្នា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេបានខផអករេើភសាុ
ត្តងខដេម្ភនអតែកភាេរៅរេេជំនំជប្មោះ

ួមជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានទទួេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆច

ដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខ1217។

478>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

រៅកនុងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

បានរ ៀររារ់ថា ោត់បានរឃើញា សម្ភេរ់ប្រជាជនមួយប្កុម
អតាសញ្ញាណថា ជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1218

សំ សកទធី

ួមទាំងប្លួស រស់ោត់ខដេប្តូវបានកំណត់

។ សំ សកទធី បានេនយេ់ថា ោត់បាន ួឆផតេីា

សម្ភេរ់រដាយរ ើេ
ឱ តជាសេរ់រៅេីរប្ាយម្ភាយ រស់ោត់ខដេប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់1219។ ររើរទាោះរីជា សំ សកទធី
បានអោះអាងទូេំទូលាយអំេីា រ ៀររារ់រនោះរៅកនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម រស់ោត់ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេរប្ាយេីបានសរងកតរេើអាករបកក ច្ោ នកងបានវាយតថ្មេរេើរហ្តា ណ៍កនុងា េកេណ៌នា បាន
យេ់រឃើញថា សកសី ូររនោះេំអាឆរជឿជាក់ នកងទកឆកតបា
ា នរដាយស មូេរហ្តដូឆខាងរប្ាម។

479>ជារឋម

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រ ៀររារ់ រស់ សំ សកទធី េំអាឆរជឿជាក់

បានប្តង់ឆំណឆថា ោត់អោះអាងថា បានឆេងាត់រដាយផ្លៃេ់ នកងបាន ួឆផតជី វច្តេីា សម្ភេរ់ខដេោត់បាន
1215

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៥ (កត់សម្ភគេ់រឃើញថា កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាសរមេងថ្នកកឆចសម្ភាស

ន៍ រស់ សំ សកទធី ប្តូវបានាត់ផ្លាឆ់រដាយស ឧរក ណ៍ងតសរមេងម្ភនរញ្ញាប្តង់ឆំណឆខដេោត់បានេកេណ៌នា ថា បានរឃើញា
សម្ភេរ់ នកងថា អនករសើរអរងកតខដេបានរ ើរ
ឱ ទសម្ភាសន៍រនាោះ ក៏ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាខដេរកើតរឡើងដូឆោនខដ )។
1216

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ២៣ នកង ២៦។

1217

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៤២៦ (ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៧៥ ដេ់

៧៦)។
1218

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ សំ សកទធី ឯកស រេខ E3/5201 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00212122 ទំេ័ ៤។
1219

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ សំ សកទធី ឯកស រេខ E3/5201 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00212122 ទំេ័ ៤។
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េកេណ៌នារនោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ាេៈរទសៈមួយឆំនួនខដេ សំ សកទធី រ ៀររារ់កនុង
អំឡុងរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ រសៃើ ខតេំអាឆរជឿបាន។ ទីមួយ សកខីកមមរនោះេំលួ ឱ្យរជឿបានរឡើយខដេថា រនាៃរ់
េីបានរឃើញា សម្ភេរ់ម្ភាយ រស់ខួ ន
េ រនាោះ រកមងប្រុសអាយ ១៣ ឆ្នំ អាឆរៅរសៃៀម

ឹងោ៉ៅងរកនប្រសរ់

រដាយមកនតក់សត
េុ រនាៃរ់េីប្តូវបានបាញ់សំរៅរៅ កខេួន ប្តូវបានវាយនឹងដំរង នកងប្តូវបានអូសទំលាក់អណូ ា ង
1220

នកងេំលួ ឱ្យរជឿខដេថា សំ សកទធី នកងរអូនជីដូនមួយេី នាក់ អាឆ ួឆផតជី វច្តរដាយោមន ង រួស1221 រប្ាយេី

ខាមន់ារំ ភេើងឆំនួន ៦ នាក់

ជា ងឱង់រៅជកតបានបាញ់ ោះសំរៅរៅ កកនុង យៈរេេយូ

រហ្ើយរនាៃរ់មកម្ភន

ា វាយកាេរកមងៗនឹងដំរង1222។ ទីេី ឱ្ាសម្ភនតកឆតួឆណាស់ខដេថា ខផអកត្តមសកខីកមម រស់ោត់ កនង
ុ
ឆំរណាមប្បាំេី ប្លួស ខដេខខម ប្កហ្មបាននាំយករៅរនាោះ ម្ភនខត សំ សកទធី រអូនប្សីតូឆ រស់ោត់ នកងរអូន
ជីដូនមួយេី នាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ ួឆផតអាយជី វច្តេីា សម្ភេរ់រនោះ1223។ សំ សកទធី េំបានផាេ់រ្
ម ោះជន ងរប្ោោះ
ដថ្ទរទៀតណាមួយថ្នា សម្ភេរ់រនោះរឡើយ (ររើរទាោះរីជាបានអោះអាងថា ម្ភនសឆ់ញាតកមួយឆំនួនរៅកនុងប្កុម
ប្រជាជនរនាោះក៏រដាយ)1224 នកងេំបានផាេ់អតាសញ្ញាណប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដេសែកតរៅកនុងប្កុមរនាោះ នកងអនក
ខដេរៅ ស់រានម្ភនជី វច្តរឡើយ រប្ៅខតេីរូន
អ ជីដូនមួយ រស់ោត់រ៉ៅរណា
ណ ោះ1225។ ទីរី េំម្ភនភាេឆាស់លាស់ថា
រតើ សំ សកទធី បានរដើ ត្តមប្កុមឪេក រស់ខួ ន
េ ោ៉ៅងដូឆរមាឆ ររើោត់ប្តូវបានរដញឱ្យប្តឡរ់រប្ាយរដាយអនក
ោមខខម ប្កហ្ម ៣ នាក់ខដេប្រដារ់រដាយាំរភេើងរនាោះ1226 ថារតើ ោត់បានរឃើញប្កុមរនាោះប្តូវបានយករៅ

1220

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ២៣ ដេ់ ២៤, ៣០ ដេ់ ៣១ នកង ៣៥

ដេ់ ៣៦។
1221

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ 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 ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ២១, ២៤, ៣៣ ដេ់ ៣៤, ១០២ ដេ់

១០៣, ១០២ ដេ់ ១០៣។
1223

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៣៧។

1224

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ១៩។

1225

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ១៩, ៣៧ ដេ់ ៣៨ នកង ៩៨ ដេ់ ៩៩។

1226

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៥២ (“រហ្ើយខាំហ្
ុ ឹង
ន តូឆជាងរល ត់ត្តមឳ

េករៅ រហ្ើយរលរដញមករប្ាយវច្ញ រដញឱ្យមករៅជាមួយម្ភាយវច្ញ អត់ឱ្យរៅជាមួយឳេករទ។ ខតខាំម
ុ កនមក ខាំរុ ៅេួឆរមើេ
សកមមភាេហ្នឹង”), ទំេ័ ៥៤ (“មកដេ់កខនេងទកអីខវ៉អីវា៉ន់ហ្ឹង
ន រលប្តូវរំខរកោន េី នាក់រៅោមប្រេនធ ម្ភនក់នារ
ំ ីរា ឆញរៅារ់រ
រៅារ់រ

ើរដើមបីរបាោះជំ ំរៅ រប្ពាោះវាជកតយរ់រហ្ើយ។ រៅរេេខដេររណាើ ឆូេរៅកនុងថ្ប្េរនាោះ ខាំក
ុ ៏ ត់រៅត្តម ឮថារៅារ់រ

ើ
ើ ខាំុ
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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បាញ់សម្ភេរ់ោ៉ៅងដូឆរមាឆ1227 ររើោត់ប្តូវប្តឡរ់មកប្បារ់ប្កុមម្ភាយ រស់ោត់រ៉ៅខនាោមនន ណារជឿោត់1228 នកង
ឆងរប្ាយ ោត់បានរ ើដ
ឱ ំរណើ អស់រេញមួយយរ់ប្តឡរ់មកវតាប្ឆករសាឆ វច្ញ1229។

480>រខនែមរេើរនោះរទៀត

សកសី ូររនោះបានរលឆរវសមកនរឆេើយនឹងសំណួ ទាក់ទងរៅនឹងា េមអកតថ្នប្េឹតក ា

ា ណ៍មនរេេា សម្ភេរ់រនាោះ

រដាយបានអោះអាងដខដេៗនូវរហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់ខដេម្ភនេកខណៈ

ទូរៅ នកងប្សរេឆប្សេកេ1230។ រខនែមរេើរនោះ ា ខដេថា កនេងមកម្ភនា ឆោះផាយកនុងស េ័ត៌ម្ភនអំេរ
ី ទ
េករស ន៍ រស់ោត់1231

អាឆជាា រង្ហាញនូវអតែប្ររោជន៍កនុងា រ ៀររារ់អំេីរទេករស ន៍រនោះមាងរទៀត

រដាយេំលកតេីា េកតឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

ត់រៅត្តមឳេកខាំ។
ុ ដេ់ខតរេេរលរដញមករប្ាយវច្ញ ខាំអ
ុ ត់មក។ ខាំរុ ឆោះខតត្តមរមើេោត់ ហ្ូត។ ដេ់រេេឆូេរៅផតថ្ប្េរនាោះ
រឃើញកម្ភេំងប្រដារ់អាវ ប្បាំមួយនាក់ហ្ឹង
ន រហ្ើយ

េ រមួយខដេនាំរៅ ខតម្ភនក់រទនាំរៅ េី នាក់រទៀតរៅចាំប្រេនធកូ នរៅកខនេងរនោះ

(កខនេងទកអីខវ៉អីវា៉ន់) យកប្រុសៗរៅមន។ អីឆឹងម្ភនខត

េ រម្ភនក់រទ យកប្រុសៗរៅមនហ្នឹងរនាោះ ថារៅារ់រ

ើហ្ឹង
ន រនាោះ។ រៅ

សេ់េី រៅនឹងកខនេងប្រេនធកូន”)។
1227

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ២៤។

1228

រប្រៀររ ៀរប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៥២ (“រហ្ើយមួយប្សរក់

រប្ាយមក ឮសនូ ផៃោះុ អាវ

ខាំុ ត់មកប្បារ់ម្ភាយ មីងម្ភខាងរប្ាយរនោះ ថាឱ្យនាំោន ត់រៅ រលយកបា៉ៅ រៅបាញ់រចាេអស់រហ្ើយ។ ោត់

អត់រជឿ” “បាទ ខាំរុ ជឿថាឮ រប្ពាោះប្ោន់ខតរេេខដេបាញ់ប្បាវរហ្ើយ ខាំុ ត់មករប្ាយវច្ញ ខាំម
ុ កប្បារ់ោត់ឱ្យនាំោន ត់ ”) ជាមួយនឹង
ទំេ័ ៥៤ (“អីឆឹងប្ោន់ខតប្ករឡករឃើញរលភជង់ឳេករហ្ើយ ខាំក
ុ ៏ ត់មករប្ាយ ខាំថា
ុ រលយកបា៉ៅ រៅបាញ់រចាេរហ្ើយ។ អីឆឹងខាំឱ្
ុ យោត់
ត់ ោត់អត់ ត់រទ ោត់ថា ោត់មកនរជឿខាំរុ ទ។ ប្រខហ្េជាមួយរម្ភ៉ៅងរប្ាយមក ឮផៃោះុ អាវ ឮផៃោះុ អាវ រៅៗឆំណឆខដេខាំស
ុ ងស័យថា
យករៅសម្ភេរ់ហ្ឹង
ន រហ្ើយ”) ជាមួយនឹង ទំេ័ ៩៥ (“ដេ់ខតមួយសនៃោះុ រប្ាយមក មួយរម្ភ៉ៅងហ្នឹងរហ្ើយ រយើង [ឧ. ោត់ នកងប្កុមម្ភា
យ រស់ោត់] ឮអាវ ផៃោះុ ។ ឮអាវ ផៃោះុ ខាំក
ុ រស្តញ្ញជេរឡើងមាងរទៀត ខាំខុ ប្សកយំករស្តញ្ញជេរឡើងមាងរទៀត ខាំុ ត់រចាេហ្ឱូងម្ភាយ ម្ភា
យមីង ម្ភាយររងកើតខដេរៅជាមួយខាំហ្
ុ ឹង
ន ខាំុ ត់រចាេោត់រៅ ោត់រដញចារ់ខាំប្ុ រវាស់ប្ររទាសយកមកខាំ។
ុ មកៗ ង់ចាំ កខនេងដខដេ
វច្ញ”)។
1229

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៣៤ នកង ៤៩ ដេ់ ៥០។

1230

សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1ទំេ័ ១០ ដេ់ ១១, ១២ ដេ់ ១៣,

១៤ ដេ់ ១៥, ១៩ ដេ់ ២០, នកង ២២។
1231

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២, ១១០ ដេ់ ១១២ (េី ឆ្នំមន

ម្ភនអតែរទឆោះផាយអំេីរទេករស ន៍ រស់ោត់រៅកនុងាខសត“រាោះសនាកភាេ”)។
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481>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ សំ សកទធី ខឱោះភាេអាឆរជឿ

ជាក់បាន។ រោងត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ ម្ភនន័យថា ម្ភនភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ដូឆជា សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ ស៊ា៊ុំ ជា ខដេររងកើតជាមូេដាឋនសមរហ្តផេសប្ម្ភរ់ា សននកដាឋនបាន
ថា អនក ដឋា

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវឱ្យរង្ហាញអតាសញ្ញាណប្តូវ

បានសម្ភេរ់។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ង.ទាហានខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាប្ិ៍ តួតេកនត
ក យ

482>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រជាលវាសនា រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេ

ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយេំប្តូវបានដឹងរឡើយ នកងខេួនក៏េំអាឆសននកដាឋនឆាស់លាស់េី
ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ ទាហានទាំងរនាោះថា េួករលប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះខដ
សលាដំរូងក៏បានអោះអាងផងខដ ថា
រង្ហាញកនុងឆំរណាមរនាោះ

1232

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះ

“ប្រតករតាកា សម្ភេរ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”ប្តូវបាន

ត្តម យៈ“ា សម្ភេរ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានកំណត់

អតាសញ្ញាណ […] រៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយរផសងៗ”1233។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
យេ់ឆាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ម្ភនា រង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យខដេថា ោ៉ៅង
រហាឆណាស់

ម្ភនទាហានមួយឆំនួនខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយប្តូវបានសម្ភេ

រ់។

483>ភសាត្តុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តា ណ៍ជាក់ខសាងថ្នា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេប្តូវ

បានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយ ម្ភនដូឆជាេកខកតេីសែនទូតបារាំង កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ
ជាលាយេកខណ៍អកស ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ នកងពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេម្ភន
ា រ ៀររារ់ឆចាមអារា៉ ម រស់ ជំ សខា រទៀង សខម នកង ររង ររឿន1234។ ដូឆសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានទទួេ

1232

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៣ នកង ៥៥៥។

1233

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1234

េកខកតសែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតារសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥

ERN (ភាសខខម ) 00499667-8 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជំ សខា ឯកស រេខ
E3/5788 ថ្ងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00373218 ទំេ័ ៥។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រទៀង សខម
ឯកស រេខ E3/5402 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480111-2 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយសំត្តំងខេួនជា
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សគេ់1235

ឹ ”ថា
មកដង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា រ ៀររារ់ទាង
ំ រនោះ រដើមបីរង្ហាញថា រលគេខេោះ“រប្ាយ
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់1236។

ររើរទាោះរីជាភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះម្ភនា

រង្ហាញឆាស់ថា ម្ភនា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងក៏រដាយ ក៏រដាយស េំម្ភនា ផាេ់សកខីកមមផ្លៃេ់ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញា
រនោះ រទើរជាា េំសមប្សរកនុងា រង្ហាញសមរហ្តផេថា ា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បាន
រកើតរឡើងទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់អតាសញ្ញាណ រស់ទាហានទាំងរនោះរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយនានា។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ឆ.ា រាយា ណ៍អេ
ំ ា
ី សម្ភេរ់រៅរកៀនសឱយ នកងបាត់ដរ
ំ ង

484>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេរ់រៅរកៀនសឱយ

1237

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

រេើសកខីកមម រស់សកសី François PONCHAUD ខដេបានផាេ់សកខីកមមថា មនសសប្រុសម្ភនក់ខដេោត់បាន
ជួររៅសែនទូតបារាំងាេេីថ្ងៃទី ២២ ឬ ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ បានប្បារ់ោត់ថា មស្តនាីជាន់ខពស់ នកង
ទាហាន េន់ នេ់ ប្តូវបានរងខំឱ្យស រស រ្
ម ោះរេើាា រខៀនរៅរកៀនសឱយ នកងរនាៃរ់មកអនកខដេបានរ ើ ឱ
ត្តម ប្តូវបានសម្ភេរ់1238។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា រ ៀររារ់រនោះេំសីសង្ហឱក់ោនរដាយស រ សម្ភនក់ខដេ
នកោយរៅាន់ François PONCHAUD េំអាឆរឃើញា សម្ភេរ់រៅរកៀនសឱយ ខដេរកើតរឡើងេី ឬរីថ្ងៃ
រប្ាយា ជរមេៀស រនាៃរ់មកប្តូវប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវច្ញ នកងឆូេសែនទូតបារាំងខដេរេេរនាោះប្រជាជន
កមពជា
ុ ទាំងអស់ប្តូវបានរងខំឲ្យចាករឆញេីសែនទូតរនាោះ1239។

រប្ៅេីភាេមកនប្សរោនខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា

បានទទួេសគេ់1240 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាត្ត
ុ ងរនោះបានង្ហាញ

រដើមរណឹង ដឋរបរវណី ររង ររឿន ឯកស រេខ E3/4719 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00418273-4 ទំេ័
៥ ដេ់ ៦។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រទៀង សខម ឯកស រេខ E3/5402 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )
00480111-2 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨ (កត់សម្ភគេ់ថា រទៀង សខម េំបានអោះអាងអំេីា កំណត់អតាសញ្ញាណត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយ)។
1235

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៦៧។

1236

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៣ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1237

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៤។

1238

ប្រតកចា ឹក ថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៩, ១៨ ដេ់ ១៩, ៣៩

ដេ់ ៤០។
1239

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៣។

1240

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៧៤។
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ឆាស់លាស់ថា ម្ភនា សម្ភេរ់រកើតរឡើងរៅរកៀនសឱយខដេសែកតរៅជកតទីប្កុងភនំរេញ1241។ រទាោះជាោ៉ៅងណា
កាី ភសាត្ត
ុ ងខដេកប្មកតរខាយេំអាឆឱ្យតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេរ់ឱ្យ
ហ្ួសេី វច្មតកសងស័យបានរឡើយ។

485>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៍បានសំអាងផងខដ រៅរេើ

សកខីកមម រស់ François PONCHAUD ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងរៅ
បាត់ដំរង។ រដាយស ខតប្េឹតកា
ា ណ៍រៅបាត់ដំរង េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទី
មួយ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះខាងរប្ាមកនុងរ ច្រទ ថារតើម្ភន
េំនាថ្ំ នា សម្ភេរ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា1242។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ឆ.រសឆកាស
ី ននដា
ក ឋ នទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

486>ជាា សននកដាឋន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ជាន់ខពស់ ដូឆជា ឡុង រូរ ៉ត េន់ ណន ប្េោះអងគម្ភចស់សក ច្មតៈ នកង
អ៊ាង រ៊ានហ្

ជាា សមរហ្តផេ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា

សម្ភេរ់ទាហាន

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវ

ប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅងសម

រហ្តផេ រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនដូឆជា ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ រស់
ស៊ា៊ុំ ជា ខដេបានរញ្ញជក់រខនែមរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។ ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
រង្ហាញឆាស់លាស់អំេីា សម្ភេរ់ខសឆារ់នូវទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

កនុងរ ច្រទថ្ន

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំ
ណោះអំណាងខដេថា េំម្ភនា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួស
េី វច្មតកសងស័យរនាោះរឡើយ។

1241

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ទំេ័ ១១១ ERN (ភាសខខម ) 00836188 (ខដេដូឆោនរៅនឹងា រ ៀររារ់

ខដេបានសំអាងរៅកនុងរសៀវរៅ រស់ F. Ponchaud: កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកស រេខ E243.1 ERN (ភាសខខម ) 00862316-7)។
អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ François PONCHAUD េំម្ភន“ា រញ្ញជក់រខនែម”េីា រ ៀររារ់រនោះរដាយ
ស ខតេំខមនជាប្រភេដាឆ់រដាយខឡកេីោនរនាោះរឡើយ។
1242

សូមរមើរេើខាងរប្ាម កថាខណឌ ៩១១។
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៤.ឃ.១.ល.ា រ ម
ើឱ នសសឃាតខដេបានប្រប្េឹតរា ៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ

487>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនាៃរ់េី ំរដាោះ

បានទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងា ឆោះចាញ់ រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ល
ណៈភូមកភាលពាយ័េយបានររើកកកឆចប្រជំមួយ ខដេបានរឆញរញ្ញជឱ្យប្រមូេផាំ ុ នកងសម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក
ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1243

។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អតីតអនក ដឋា រារ់ យនាក់ប្តូវបានប្រមូេផារំ ុ ៅ

សលារខតារពា ិ៍សត់ នកងប្តូវបានប្រាសប្បារ់ថា េួករលនឹងប្តូវរៅរ ៀនសូប្ត នកងសឱលមន៍សរមាឆ នររាតាម
សីហ្ន1244។ រនាៃរ់េីកកឆចប្រជំរៅសលារខតារនាោះ ម្ភនអតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ោ៉ៅងតកឆ ២៥០ នាក់1245
ប្តូវបានដឹកត្តមឡាន1246យករៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងប្តូវបានសម្ភេរ់1247។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននដា
ក ឋ នថា
ា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះ លឺជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោយបាយថ្នឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក1248។

488>រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងជាឆមបងរៅរេើសកសីឆំនួន ៣ នាក់ ដូឆជា
េឹម សត ជាអនរញ្ញជា កងអនរសនាតូឆថ្នកងទ័េខខម ប្កហ្ម ស៊ាម អាឡាត់ ជាទាហានថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

នកង អ៊ាង ឆ្ត់ ជាកងទ័េខខម ប្កហ្ម1249។

489>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានសំអាងរៅ
រេើភសាត្ត
ុ ងេំអាឆទកឆកតបា
ា ន នកង“ភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់ នកងេំរជឿជាក់បាន” កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ
រៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

នកងម្ភនកំហ្សអងគរហ្តរដាយស “រប្រើប្បាស់ វច្ ីសស្តសាេំប្តឹមប្តូវកនុង

ា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង”1250។ ជាេករសស ជនជារ់រចាទទាំងេី បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលា

1243

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៦។

1244

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧២, ៦៧៣។

1245

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៤។

1246

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៣។

1247

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨១។

1248

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៤។

1249

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦០។

1250

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥០។
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ដំរូងបានសំអាងរដាយេំសមរហ្តផេខតរៅរេើអីខឱ ដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាសកខីកមមេំប្តឹមប្តូវ រស់ េឹម
សត កនុងា រង្ហាញថា លណៈភូមកភាល បានរឆញរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា
ណ ដឋខខម

ខដេរញ្ញជរនោះេំប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមេីេំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតា នកង ឆនាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងរឡើយ1251។

រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា ប្រឹងខប្រង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា សប្មរ
សប្មួេភាេមកនសីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងភសាត្ត
ុ ង េំសមរហ្តផេរឡើយ1252។ ឆងរប្ាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន
បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនមនសស ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់ រដាយ
បានខផអករៅរេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម នកងសកខីកមម រស់សកសីខដេេំរជឿទកឆកតបា
ា ន។ ដូរឆនោះ ឆំនួនទាហាន
ខដេជាជន ងរប្ោោះរនាោះេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរឡើយ1253។
៤.ឃ.១.ល.១.កកឆប្ច រជំ រស់លណៈភូមភា
ក ល នកងា រញ្ញជសម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

490>កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា

លណៈភូមកភាលបានរឆញរញ្ញជឱ្យប្រមូេផាំ ុ នកងសម្ភេរ់អតីត

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើសកសី េឹម

សត មួយលត់ខដេផាេ់សកខីកមមអំេីា ទទួេរញ្ញជរនោះ1254។

491>រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ម្ភនកកឆចប្រជំមួយ(ខដេោត់េំបានឆូេ ួម) រស់
លណៈភូមកភាលដឹកនាំរដាយ ញឹម ស់ ត្ត កន នកង ត្ត សត រ៉ៅនាមនថ្ងៃមនប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេ“ខេឹម
ស ប្រជំ លឺប្បារ់រមៗខខម ប្កហ្មថា េួកទាហា នកងរ៉ៅូេីសជំនាន់ េន់ នេ់ ឱ្យខតម្ភនពាក់ស័កកប្ា តូវខតយករៅ
សម្ភេរ់រចាេទាំងអស់”1255។ រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយមួយរផសងរទៀត រទរញ្ញជខដេ េឹម សត

1251

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦០ ដេ់ ៤៦១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៤៣១។
1252

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៤។

1253

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៩, ៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៤២៤ ដេ់ ៤២៥, ៤២៧, ៤៣០ ដេ់ ៤៣១។
1254

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៦។

1255

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/4601 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00407761 ទំេ័ ៣។
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បានទទួេរនាោះ

លឺឱ្យ“ប្រមូេទាហាន

នកងរ៉ៅូេីសខដេម្ភនរណា
ា េស័កកទា
ា ង
ំ តូឆទាំង ំខដេម្ភននកនានា

សម័យ េន់ នេ់ យករៅសម្ភេរ់រចាេ”1256។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រៅរេេផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង សកសី ូររនោះបានអោះអាងថា ោត់េំបានដឹងថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម ប្តូវខតយករៅសម្ភេរ់រចាេ នកងថា ា រញ្ញជប្តូវបានកប្មកតប្តឹមខតយកទាហាន នកងមស្តនាីទាង
ំ រនោះរៅរ ៀន
សូប្តសកន រេេប្តឡរ់មកេីា រ ៀនសូប្តវច្ញ អងគា នឹងឱ្យឆូេរ ើា
ឱ វច្ញដខដេ1257។

492>រៅកនុងសេប្កម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរងកតរឃើញថា

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផាេ់សកខីកមម

ផ្លៃេ់ រស់ េឹម សត េំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយទាក់ទងរៅនឹង“ា យេ់ដឹង រស់ោត់រៅម្ភនកប្មកតអំេី
រោេរំណងឧប្កកដថ្ឋ នា រញ្ញជរនោះ”1258។ ជាា េកត េឹម សត រឆេើយផៃយ
ុ នឹងខេួនឯងខដេបានរញ្ញជក់េីដរ
ំ ង
ូ
ថា ា រញ្ញជសម្ភេរ់ដូឆបាន ំឭករដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា “លឺជាា រញ្ញជ រស់លណៈភូមកភាល [ត្ត ញឹម នកង
ត្ត កន]”1259។ រនាៃរ់មក រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េឹម សត បានរញ្ញជក់ថា “រៅរេេរនាោះ [ោត់េកតជាបាន
នកោយអំេីកកឆចប្រជំរេើកទីេី កនុងសលារខតារពា ិ៍សត់] រលបានប្រមូេផាំទា
ុ ហាន នកងរ៉ៅូេីស។ ខាំម
ុ កនដឹងចារ់
អា មមណ៍ លឺថារលយកអនកទាំងរនាោះរៅសម្ភេរ់រចាេរនាោះរឡើយ”1260។ រប្ាយមក េឹម សត បានអោះអាងស
ជាងមីថា “រលប្បារ់[ោត់]ថា េួករនោះប្តូវយករៅសម្ភេរ់រចាេ។ េ័ត៌ម្ភនខដេោត់ទទួេបាន លឺថា អនកម្ភនរ
ណា
ា ស័កកទា
ា ង
ំ អស់ប្តូវរៅរ ៀនសូប្តសកន”1261។

493>រៅរេេវាយតថ្មេអំេីភាេរជឿជាក់ នកងរជឿទកឆកតបា
ា ន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរញ្ញជក់ថា៖
អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ោត់ប្តូវបានជំ ញឲ្យរនធូ រនែយ ឬខកខប្រា ទទួេខសប្តូវ
រស់ោត់ឆំរពាោះា ពាក់េ័នរធ ៅកនុងប្េឹតកា
ា ណ៍រផសងៗ ខដេរចាទជារញ្ញារនោះ។ អងគជន
ំ ំជប្មោះយេ់

1256

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/364 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00242422 ទំេ័ ២។
1257

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ១៦, ១៩ ដេ់ ២០, ៤០ ដេ់ ៤១

(ដកប្សង់កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេយ
ើ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/4601 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៩)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី
០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/188.1 ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦, ១៩។
1258

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1259

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ១៥។

1260

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ១៧។

1261

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/188.1 ទំេ័ ១៩។
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រឃើញថា សកខីកមម រស់ េឹម សត ពាក់េ័នន
ធ ឹងា ដឹងរដាយម្ភនកប្មកត រស់ោត់អំេីរោេរំណង
ឧប្កកដថ្ឋ នា រញ្ញជទាំងរនោះ មកនលួ ឲ្យរជឿជាក់បានរទ។ រ៉ៅខនាសកខីកមមដំរូង រស់ោត់រៅឆំរពាោះមខសហ្
រៅប្កមរសើរអរងកតពាក់េ័នរធ ៅនឹងខេឹមស ថ្នា រញ្ញជទាំងរនោះ

លឺសីសង្ហឱក់ោនរៅនឹងេំនាថ្ំ នា

ប្រប្េឹត។
ា […] រេើសេីរនោះរទៀត សកខីកមម រស់ េឹម សត ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសែនភាេថ្នា ទទួេ
រញ្ញជខដេ“ថានក់រេើ”ផសេឱផាយរនាោះ

ក៏ប្សរោននឹងសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះអំេីប្រេ័នទ
ធ ំនាក់

ទំនងផងខដ ។ រហ្តដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្ន
ា រញ្ញជទាំងរនោះ លឺលួ ឲ្យរជឿជាក់បាន1262។

494>ទនៃឹមនឹងា រចាទប្រាន់ រស់

នួន ជា ខដេថា សកខីកមម រស់ េឹម សត េំសីសង្ហឱក់ោន នកងេំរជឿ

ទកឆកតបា
ា ន នកងថា ជាេទធផេ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ1263 ឆំខណក
រខៀវ សំផន វច្ញបានរេើករឡើងថា េឹម សត លឺជាសកសី“សឱហារ់ នកងអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន” រ៉ៅខនារចាទ
ប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា រកប្សយ នកងា េរមអៀងរៅ កកំណត់រហ្តសារ់
ឆរមេើយ រស់សកសី ូររនោះ ជាងសកខីកមមផ្លៃេ់ រហ្តរនោះបាន ំរលាភរំពានរៅរេើរោេា ណ៍ឆំរពាោះមខ1264។

495>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្រុង

ប្រយ័តនរេើភសាត្ត
ុ ង នកងផាេ់សំអាងរហ្តរេញរេញទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តខដេខេួនបានសំអាងរៅរេើភសាុ
ត្តងជាលាយេកខណ៍អកស រស់ េឹម សត ររើរ ៀររៅនឹងសកខីកមមកនុងតលាា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេ ំឭកថា “អាប្ស័យរេើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរទ ខដេជាអនកវាយតថ្មេរេើភាេេំសីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងភ
សាត្ត
ុ ង រស់សកសី […] កនុងា េកចា ណារេើរញ្ញា ថារតើភសាត្ត
ុ ងរនោះររើេកចា ណាជា ួមអាឆរជឿទកឆកតា នកង
រជឿជាក់បាន រហ្ើយឆងរប្ាយប្តូវទទួេយក ឬរដករស រចាេនូវឆំណឆខដេជាមូេដាឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះ ខដ
ឬោ៉ៅងណា”1265 នកងរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា“ខេឹមស ថ្នា រញ្ញជ
រនោះ អាឆរជឿជាក់បាន”1266។ ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដ
1262

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1263

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥១។

1264

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣០។

1265

សេដីារ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ១២២៨។

1266

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1267

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៨២។

1267

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
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ម្ភនតួនាទីកនុងា េកនកតយរេើអាករបកក ច្ោ រស់ េឹម សត នកងវាយតថ្មេរេើភាេអាឆរជឿជាក់បាន។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះេំបាន ំរលាភរំពានរេើរោេា ណ៍ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីឆំរពាោះមខ កនុងា សំអាង
រៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ជាជាងសំអាងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី ូររនោះ។

496>រខនែមរេើរនោះ រទាោះជា េឹម សត លឺជាសកសីខតម្ភនក់លត់ខដេជាមូេដាឋនសំអាងឆំរពាោះា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញនូវា រញ្ញជក់រខនែមប្តង់ថា (i) “ម្ភន
េំនា ំ ួមថ្នា ប្រប្េឹត”ា នកង (ii) “ ឆនាសមព័នថ្ធ នា ទំនាក់ទំនង”។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆទីមួយ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេរោងរៅរេើា យេ់រឃើញដូឆខាងរប្ាម

ខដេរដករស ា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនាថ្ំ នា សម្ភេរ់ទាហាន

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1268

។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំនារំ នោះេំអាឆយកមករ ើជា
ឱ ា រញ្ញជក់រខនែមថ្នភសាត្ត
ុ ង រស់ េឹម សត រឡើយ។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំខមនចាត់ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានសំអាងរេើភសាុ
ត្តងថ្នឆំណឆទីេី រនាោះថា េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា “អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងអាឆសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរដាយខផអករេើមូេដាឋនសកសីខតម្ភនក់បាន រ៉ៅខនារទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាុ
ត្តងរនាោះ

ភសាត្ត
ុ ងរនាោះប្តូវខតបានវាយតថ្មេរដាយម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនសមប្សរ

ទកដាក់រដើមបីទរ់សកត់ា ជំ ញទឹកឆកតជា
ា មូេដាឋនរៅ កសកសីខតម្ភខង”1269។
ជប្មោះសលាដំរូងលរបីោ៉ៅងរហាឆណាស់េនយេ់រដាយសរងខរេីមូេរហ្ត

នកងប្តូវម្ភនា យកឆកតា

រខនែមរេើរនោះរទៀត

“អងគជន
ំ ំ

ខដេខេួនបានទទួេយកភសាត្ត
ុ ង

រស់សកសី ខដេអាឆម្ភនា ជំ ញទឹកឆកតា ឬា រេើកទឹកឆកតឱ្
ា យដាក់រនៃក
ុ រេើជនជារ់រចាទ។ ត្តមវច្ ីខររ
រនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញេីា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ រដាយប្រុងប្រយ័តនរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ”1270។

រដាយស ខតរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹង

ា វាយតថ្មេរេើភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងរជឿជាក់បាន រស់ េឹម សត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរជឿ
ជាក់ថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនេកខណៈសមប្សរ។

497>ទាក់ទងរៅនឹងា រញ្ញជក់រខនែមថ្ន ឆនាសមព័នទធ ំនាក់ទំនង
រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់

ររើរទាោះរីជា ឆនាសមព័នរធ នោះេំបានរញ្ញជក់រខនែមរៅរេើខេឹមស ថ្នសកខីកមមពាក់េ័នរធ ៅនឹងា 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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សម្ភេរ់ករ៏ ដាយ ក៏រៅខតរង្ហាញថា សកខីកមម រស់ោត់អាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានយេ់រឃើញោ៉ៅងសមរហ្តផេថា រមរញ្ញជា កងវ រសនា ំបានរឆញរញ្ញជរនោះរៅឱ្យ េឹម សត1271។

498>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានសំអាងរៅរេើសកខី
កមម រស់ េឹម សត កនុងា យេ់រឃើញថា ត្ត ញឹម ត្ត កន បានរឆញរញ្ញជឱ្យប្រមូេអតីតទាហាន នកងរូេី
ស នកងឱ្យសម្ភេរ់អក
ន ទាំងរនោះ រដាយស េឹម សត េំបានឆូេ ួមកកឆចប្រជំ រស់លណៈភូមកភាលរដាយផ្លៃេ់
រឡើយ1272។ ត្តមា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត រឃើញថា ោត់បានអោះអាងឆាស់លាស់ថា
“រមរញ្ញជា កងវ រសនា ំបានប្បារ់ោត់”1273។

រដាយស ខតសំអាងរហ្តរេញរេញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេបាន ំឭកខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរជឿជាក់ថា េំម្ភនរហ្តផេណាមួយខដេប្តូវ
រដករស រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរញ្ញារនោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា ខដេថា
េឹម សត េំបានឆូេ ួមកកឆចប្រជំដូឆអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់រនាោះ1274 េំខមនជាកត្តាកំណត់
អំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន

នកងទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងរឡើយ

រដាយស ោត់បានទទួេរញ្ញជេីរមរញ្ញជា កងវ

រសនា ំរនាៃរ់េីា ប្រជំរនោះ1275។

499>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅ

នឹងា សំអាងរេើកំណត់រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសី េឹម សត រៅកនុងា យេ់រឃើញ ពាក់េ័នធ
រៅនឹងា រញ្ញជសម្ភេរ់។
៤.ឃ.១.ល.២.ភាេេស
ំ ស
ី ង្ហឱក់ោនដថ្ទរទៀតរៅកនង
ុ ភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីទាក់ទងរៅនឹងា ប្រជរំ ៅកនង
ុ សលា
រខតារពា ស
ិ៍ ត់

1271

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៣ ដេ់ ៦៦៥។

1272

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣០។

1273

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ៣៩។

1274

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៣។

1275

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០។
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500>ជនជារ់រចាទបានឆងអេុ រៅរេើរញ្ញាេំសីសង្ហឱក់ោន

នកងភាេផៃយ
ុ ោនរៅកនុងភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆច

ប្រជំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់1276។ អំណោះអំណាងទាំងរនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងេ័ត៌ម្ភនេមអកត ខដេេំ
បានឆងអេ
ុ រង្ហាញជាក់លាក់រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ខេឹមស ថ្នភសាត្ត
ុ ង ប្តូវបានយកមកេកចា ណា
នកងរ ើជា
ឱ មូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងសប្ម្ភរ់រ ើ ឱ
រសឆកាីសននកដាឋនខផនកអងគឆារ់ រស់ខួ ន
េ ។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាងរនោះចាំបាឆ់ប្តូវរដាោះប្សយ។

501>ដំរូង នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត រៅរេេខដេអងគជំនំ
ជប្មោះបានសំអាងខតរៅរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ម្ភនក់រ៉ៅរណា
ណ ោះកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ ដូឆជា (i)
ររៀរថ្នា រញ្ចូ នស ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រជំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់
ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

(ii)

ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរៅាន់អតីតទា

រោេរំណងថ្នា ប្រមូេផាំអ
ុ តីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ថា

ខខម ប្កហ្មបា មាថា េួករលអាឆរ ើរ
ឱ ដកវតាន៍ប្រឆ្ំងនឹង” នកង (iii) រលគេខដេជាអនកររើកឡានរនាោះ1277។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េ័ត៌ម្ភនរនោះ ម្ភនរៅកនុងសកខីកមម រស់ េឹម សត នកងជាកមមវតែុ
ថ្នា សួ រដញរដាេ1278។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង
ររៀរថ្នា រញ្ជូ នស េំបានសំអាងខតរេើភសាត្ត
ុ ង រស់ េឹម សត ម្ភនក់ររណា
៉ៅ ណ ោះរទ1279។ រដាយេកចា ណា

1276

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៣ ដេ់ ៤៥៧។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៤៥៣។
1277

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៣។

1278

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័ ១៧ ដេ់ ១៨។
1279

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ

២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ៥០ ដេ់ ៥៤ (“េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា រៅរៅប្រជំប្តូវបានប្បារ់េី
ម្ភត់មួយរៅមួយ។ ឧទាហ្ ណ៍ ស ប្តូវបានរញ្ជូ នេីមនសសម្ភនក់រៅមនសសម្ភនក់រទៀត”)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម
រសឿន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ទំេ័ ៣ (បានសារ់ឮខខម ប្កហ្មប្រាសអំេីអតីតទាហានខដេរៅ
រ ៀនសូប្តរៅអងគ វតា)។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខហ្ម ស ៉ន ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៨ ឯកស រេខ
E3/4808 ទំេ័ ៣ (“ខខម ប្កហ្មប្រាសត្តមរមប្កូ”)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ាម អាឡាត់ ថ្ងៃទី ១០ ខខ មកងនា ឆ្នំ
២០០៨ ឯកស រេខ E3/4637 ទំេ័ ៤ (រេខាតំរន់បានរាោះរៅអនកទាំងរនាោះឱ្យឆូេប្រជំរៅសលារខតា)។
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ផងខដ េីរញ្ញាខដេ នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខផនកអងគរហ្តបានរ
ណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ោ៉ៅងដូឆរមាឆរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងទាំងរនោះ
។

502>នួន

ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ង

ថា “រទាោះរីជាទាហាន នកងមស្តនាី ដឋា ជារប្ឆើនប្តូវបានអងគភាេកងទ័េខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូ នរៅឆូេ ួមប្រជំក៏
រដាយ ក៏ភ័សត្ត
ាុ ងរង្ហាញថា ា ឆូេ ួមប្រជំ រស់េួករលលឺជាា សម័ប្លឆកត”ា 1280។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
យេ់រឃើញថា ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សរនោះ េំម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញទូរៅខដេថា ទាហាន នកង
អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានដឹកត្តមឡានរៅសលារខតារពា ិ៍សត់ នកងប្បារ់ថា េួករលនឹងរៅ
ឆូេោេ់សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន នកងរៅរ ៀនសូប្ត1281។ ត្តមា េកនកតយរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរឡើង វច្ញរឃើញថា
ា ខដេថា ឡាន រស់ខខម ប្កហ្ម បានមកដឹកអនកទាំងរនាោះរៅឆូេ ួមប្រជំ ឬថា អនកខេោះរ ើដ
ឱ ំរណើ ត្តម ងយនា
ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ក៏រដាយឆោះ ក៏េំម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញទូរៅរនោះរឡើយ1282។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទាក់ទងរៅ
នឹងអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា ប្ោន់ខតរេើករឡើងនូវា រកប្សយមួយរផសងអំេីភសាត្ត
ុ ង រដាយេំបានរង្ហាញ
កំហ្សខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រទ។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង
រនោះ។

1280

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៨។

1281

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1282

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ៦០ (“រលាកនកោយថា រលឱ្យ

រលាកចាំទទួេឡានខដេប្រមូេអនកទាំងរនាោះ”)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ឆ្ត) ឯកស រេខ
E1/185.1 ទំេ័ ៦៤ ដេ់ ៦៥ (“ខាំប្ុ ោន់ខតសរងកតរឃើញថា អតីតទាហាន េន់ នេ់ ប្តូវបានដឹករៅត្តមឡានឆូេរៅសលារខតា”)
។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រអាក ឆឹម ថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5500 ទំេ័ ២ ដេ់ ៣ (“ខាំរុ ឃើញ
ខខម ប្កហ្មប្រមូេទាហាន នកងប្រជាជនរៅប្រជំរៅសលារខតា”“ឆំរពាោះអនក ដឋា

នកងទាហាន េន់ នេ់ ខាំរុ ឃើញអនកខេោះម្ភនជកោះ

ឡានផ្លៃេ់ខួ េនមកប្រជំ រហ្ើយឆតឡានរៅខាងរប្ៅ រងសលារខតា”)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខហ្ម ស ៉ន ថ្ងៃទី
០៧ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៨ ឯកស រេខ E3/4808 ទំេ័ ៤ (“រនាៃរ់េីខខម ប្កហ្មបានប្រមូេផាំអ
ុ នកទាំងរនាោះ ួឆ ខខម ប្កហ្មបានឱ្យ
អនកទាំងរនាោះមកប្រជំរៅសលារខតា។ ខខម ប្កហ្មបានរញ្ជូ នឡានរោធារៅដឹកអនកទាំងរនាោះ”)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី រស់ អ៊ាន រ៉ៅន ថ្ងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ឯកស រេខ E3/5344 ទំេ័ ៩ (“ ូរខាំបា
ុ នរឃើញទាហានខខម ប្កហ្មរ ើឱ
ា រដើ ប្រមូេទាហាន នកងកូនទាហាន រស់ ររ េន់ ណេ់”)។
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503>រខនែមរេើរនោះរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ស៊ាម អាឡាត់ េំអាឆប្បារ់

រ្
ម ោះណារផសង រស់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រប្ៅខតេីរ្
ម ោះ រស់អភកបាេរខតារពា ិ៍
សត់រនាោះ1283 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារដាយខផអករៅរេើសកខីកមមរនោះរឃើញថា នួន ជា េបា
ំ ន
រង្ហាញប្តឹមប្តូវនូវា រេើករឡើង រស់សកសីរនោះរទ។ ស៊ាម អាឡាត់ មកនប្តឹមខតបានផាេ់រ្
ម ោះមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ
(ដូឆជារ្
ម ោះ“ឧតាមរសនីយ៍ េី ហ្ួន”)1284 រដាយខផអកត្តមា េកនកតយប្រតកចា ឹករឡើង វច្ញ ខងមទាំងបានរង្ហាញ
ត្តម យៈឆរមេើយ រស់ោត់រៅនឹងសំណួ ទាក់ទងរៅនឹងរ្
ម ោះអនកខដេឆូេ ួមប្រជំរៅថ្ងៃទីេី ថា

“មនសស

ដខដេ សម្ភសភាេដខដេ មកប្រជំជារនារនាៃរ់”1285ផងខដ ។

504>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងថា ឡានបានដឹកជារប្ឆើនរជើង លឺជាកំហ្ស េីរប្ពាោះ ស៊ាម អាឡាត់ េំបានរឃើញឡានដឹករប្ឆើនរជើង
រនាោះរដាយផ្លៃេ់ខភនករទ1286អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា ខដេ ស៊ាម អាឡាត់ េំបាន
រឃើញឡានដឹករប្ឆើនរជើងរនាោះ

ប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដាោះប្សយ ួឆរាេ់រហ្ើយ។

រខនែមរេើរនោះ

ស៊ាម អាឡាត់ បានអោះអាងថា “អនកខដេថា លឺរឆោះខតថារទ លឺមួយរជើងហ្នឹងឆរ់។ អត់ម្ភនរឃើញ ហ្ូត ង់ចាំ
អត់ម្ភនរឃើញរទ”1287។ រនាៃរ់េីេី ឬរីរម្ភ៉ៅងរប្ាយមក ោត់បានប្តឡរ់រៅផៃោះ។ រ៉ៅខនា សកសីដថ្ទរទៀតបាន
េនយេ់ថា ា ដឹកជញ្ជូ នេីសលារខតារៅាន់ទួេរពា កថ្ប្ជ ប្តូវឆំណាយរេេរេញមួយថ្ងៃ1288។ រហ្តដូរឆនោះ
ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា ជាា េំសមរហ្តផេរឡើយ។

1283

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៧។

1284

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ៦៨។

1285

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ៦៧។

1286

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៦។

1287

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) E1/218.1 ទំេ័ ២៦។

1288

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ២០១៣ ឯកស រេខ E1/187.1 (េឹម សត) ទំេ័ ២៤ (ា ដឹកចារ់េីរម្ភ៉ៅង ៩ ប្េឹក ដេ់

៥ លាៃឆ)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ឯកស រេខ E3/5235 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាស
ខខម ) 00273438 ទំេ័ ៣ (កសកក ម្ភនក់ ស់រៅកនុងរខតារពា ិ៍សត់ បានរឃើញខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូ នទាហានរេញមួយថ្ងៃត្តង
ំ េីប្េឹក
ដេ់លាៃឆ)។ រ ៀរនឹងឯកស រស់ រងត សមបតាក នកង R. LEMKIN: សប្តូវ រស់ប្រជាជន ឯកស រេខ E3/4001R

តខខសវី

រដអូរខនែម៖ មួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រម្ភ៉ៅង ៩ នកង ០៩ នាទី (រ សម្ភនក់េំសគេ់រ្
ម ោះមកេីកងា ពា នកោយថា េួកោត់បានឮ
ឡានររើកមកជកត [ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ]រៅរម្ភ៉ៅង ៧ ប្េឹក)។ សូមរមើេផងខដ

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រអាក ឆឹម ឯកស រេខ
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505>ឆងរប្ាយ

ដូឆបានទទួេសគេ់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1289 អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ

ខដេថា សកសីខដេបានសារ់រនាោះសទធខតមកនខមនជាសកសីបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវា សម្ភេរ់ េំម្ភនឥទធកេេ
មករេើា យេ់រឃើញ ជាេករសសរនាៃរ់េីបានេកនកតយរេើភសាត្ត
ុ ង1290។ ររើរទាោះរីេំម្ភនសកសីណាមួយបាន
រឃើញា សម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
េកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងភសាត្ត
ុ ងមកនផ្លៃេ់ខដេរជឿជាក់បាន ួមទាំងភសាត្ត
ុ ង
ឆចាមអារា៉ មកនុងា សននកដាឋនថា ម្ភនអតែកភាេថ្នា សម្ភេរ់រនាោះ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ង រស់ ស៊ាម អាឡាត់ ខដេនកោយថា “បាននកោយជាមួយទាហាន េន់ នេ់ រ្
ម ោះ
ផ្លត នកង រដា ខដេបាន ួឆផតេីា សម្ភេរ់រនាោះ។

េួករលបានប្បារ់ ស៊ាម អាឡាត់ ថា មកនរៅដេ់កខនេងទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជរទ ប្រខហ្េជារៅប្រខហ្េ ៥០០ រៅ ៧០០ ខម៉ៅប្ត ឬក៏មួយលីឡូខម៉ៅប្តេីខខសរប្តៀមទាំងអស់ លឺប្តូវ
ឆោះេីឡានរដើ ឆូេរៅជួរអងគា ។ រ៉ៅខនាឆូេរៅខខសទី ២ ឬខខសទី ៣។ ឆូេខខសរប្តៀមទី ២ លឺរលឆងរហ្ើយ រលឆ
ង ឆូេខខសទី លឺឆូេដេ់ រៅ
ា ខដេរលប្តូវបាញ់សម្ភេរ់”1291។ រខនែមរេើរញ្ញជខដេោត់បានទទួេឱ្យប្រមូេផាំ ុ
អតីតទាហានរដើមបីសម្ភេរ់ េឹម សត បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮសនូ ាំរភេើងត្តម យៈរតអូ1292។ អ៊ាង ឆ្
ត នកង េឹម សត បានេនយេ់ថា ឡានខដេដឹកអនកឆូេប្រជំរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រេេប្តឡរ់មកវច្ញរឃើញ

E3/5500 ថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ រេខ ERN (ភាសខខម ) 00366516 ទំេ័ ២ (កសកក ម្ភនក់រៅកនុងមនៃី រេទយរពា ិ៍សត់
រៅរេេរនាោះបានអោះអាងថា ម្ភនា រៅរៅប្រជំរៅរម្ភ៉ៅងប្រខហ្េ ៩ ប្េឹក)។
1289

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៨។

1290

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៧។

1291

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម

អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ២៩, ៧៥ ដេ់ ៧៦។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ២៥ (ក៏បានឮត្តម យៈា ទំនាក់ទំនងរតអូេីទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជថា ទាហាន េន់ នេ់ ម្ភនក់
បាន ត់ ួឆ)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ERN (ភាស
ខខម ) 00273440 ទំេ័ ៥ (ម្ភនទាហាន េន់ នេ់ េី នាក់រៅ ស់)។
1292

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម

សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ២៥ (ោត់បានឮសនូ ាំរភេើងត្តមរតអូ នកងថា ម្ភនទាហាន េន់ នេ់ ម្ភនក់ ត់ ួឆ)។
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ទរទ1293។ អ៊ាង ឆ្ត ក៏បានឮផងខដ ថា រេេអនកភូមកបានឮសនូ ាំរភេើង េួកោត់ក៏ ត់រៅកខនេងរនាោះរឃើញ
សកសេឆងថ្ដរៅរប្ាយ1294។

រៅរេេេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនោ៉ៅងសមរហ្តផេ។

506>រខៀវ សំផន ក៏បានកត់សម្ភគេ់រេើភាេមកនសីសង្ហឱក់ោនកនុងឆំរណាមសកសីពាក់េ័នរធ ៅនឹង យៈរេេថ្នា
ប្រជំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់1295។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកភាការេើភាេមកន

ប្សរោន ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេថ្នា ប្រជំរនាោះ (មួយ ឬេី ថ្ងៃ) នកងបានសននកដាឋនរដាយខផអកភសាត្ត
ុ ងថា
សកខីកមមបានរញ្ញជក់ថា

ម្ភនា ប្រជំោ៉ៅងតកឆេី ថ្ងៃ1296។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា សននកដាឋនរនោះេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

507>ឆងរប្ាយ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេ

1297

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានទទួេសគេ់

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះ ជាភសាត្ត
ុ ងរខាយ នកងបានសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរាោះរៅ
សកសីរនា
ី ក់រខនែមរទៀត

ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះម្ភនខតសកសី ស៊ាម អាឡាត់ ម្ភនក់លត់ខដេបានផាេ់សកខីកមម

រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រនោះេំខមនរង្ហាញ
ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរទ រហ្ើយថា ា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង
ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រនាោះរឡើយ។

1293

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ឆ្ត) E1/186.1 ទំេ័ ៧៧ ដេ់ ៧៨។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស

ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ឆ្ត) E1/186.1 ទំេ័ ៦ នកង ១១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័
២៦។
1294

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ឆ្ត) ឯកស រេខ E1/186.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១១, ១៦ ដេ់ ១៨, ១៩ ដេ់

២០, ២១ ដេ់ ២៤, ៧២ ដេ់ ៧៦។ សូមរមើេផងខដ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ
២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ERN (ភាសខខម ) 00273438 ទំេ័ ៣ (កសកក ម្ភនក់ ស់រៅរខតារពា ិ៍សត់បានរឃើញសកសេ
ទាំងអស់ប្តូវបានឆងថ្ដរៅរប្ាយម្ភនសនមប្ោរ់ារំ ភេើងបាញ់ )។
1295

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣២។

1296

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៧។

1297

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៨។

325
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

508>រោងត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់

ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹងា រ ើម
ឱ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។
៤.ឃ.២.ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

509>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ម្ភនេក ទធេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅ
កនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ទីេី

នកងប្េឹតក ា

ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ
ទីមួយ នកងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា រទមនសស
ឃាតខដេបានរកើតរឡើងប្តូវបានប្សូររញ្ចូ េរៅកនុងរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ម្ភនេកខណៈជាក់លាក់ជាង ខដេជា
េទធផេ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរនោះ(ខដេប្សូររញ្ចូ េរទ
មនសសឃាត) ឆំរពាោះប្េឹតកា
ា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងរៅទួេ
រពា ិ៍ថ្ប្ជ1298។ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427)
បានរចាទប្រាន់ជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រហ្ើយេំបានរចាទប្រាន់េីរទមនសសឃាតរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេជនជារ់រចាទខតេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ រដាយេំបានរដាោះប្សយេីរទមនសសឃាតរនាោះរទ1299។
៤.ឃ.២.ក.ទឡហក
ី ណ៍ថ្នរណាង
ឹ សទកខទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់នយ
ក មន័យថ្នា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

510>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជារទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតកត្តម

ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ នកងថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន “អាឆដឹងប្លរ់ប្ោន់ជាមនថា ម្ភន
ឆារ់ខឆង”1300។ អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ធាតផសំសតានម័តថ្នា សម្ភេរ់ ង្ហគេ“ ួមម្ភន អំរេើសកមម
អំរេើអកមម

ឬា ួមរញ្ចូ េោនថ្នអំរេើទាង
ំ េី រនោះ

ខដេនាំឲ្យម្ភនា បាត់រង់ជី វច្តមនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”

1298

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥៧។

1299

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៧ រោងរៅរេើដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៣៨១ ដេ់

១៣៩០។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៨។
1300

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៥។

326
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រហ្ើយា វាយតថ្មេធាតផសំរនោះបានខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ1301។ រដាយសំអាងរេើសេប្កមរ ឿងកាី

ឌឆ (001-E188) នកងរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត
ផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជារឆតនា៖
(១) សម្ភេរ់មនសសជាប្ទង់ប្ទាយ ំ ឬ (២) រងក រួសរេើ រ
ូ ាយ ន
ៃ ់ ៃ ឬររងកើតេកខខណឌថ្ន
ា ស់រៅខដេនាំឲ្យម្ភនា សេរ់ រដាយម្ភនរហ្តផេដឹងថា អំរេើសកមម ឬអកមមរនាោះមខ
ជារងកឲ្យម្ភនា បាត់រង់ជី វត
ច្ មនសសរប្ឆើន(រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis))1302។

511>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ េំប្តូវបាន

កំណត់នកយមន័យរដាយសីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍
សស្តសា រស់តលាា កំេូេថ្នតលាា ទាំងរនោះ
eventualis)

នកងថា

ហាក់ដូឆ្នរៅេររចាេរឆតនាប្ររោេ

រឆញេីនកយមន័យថ្នធាតផសំអតារនាម័តឆំរពាោះរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ”

“យតាក
(dolus

រ៉ៅខនាបានេកចា ណារឃើញថា

“មកនម្ភនមូេដាឋនណាមួយអាឆឲ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ង្ហករឆញេី វច្ ីសស្តសាដំរូងខដេបានអនវតារៅកនុង
សេប្កមរ ឿងកាី Krstić ខដេរាារ ួមទាំងរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) នកងយតាកសស្តសាខដេម្ភន
រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥”1303។

512>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសរប្មឆរដករស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ផងខដ រដាយបានខផអក

រេើសេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) ខដេរេើករឡើងថា ជនជារ់រចាទប្តូវខតដឹងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ “លឺជា
ខផនកមួយថ្នា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1304។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូង រស់តលាា

ICTY

កនុងរ ឿងកាី

Vasiljević

បានកំណត់េកខខណឌរនោះរដាយខផអករេើរ ឿងកាី

Eichmann នកងសេប្កម រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋន
ទាក់ទងរៅនឹងសេប្កមរនោះថា អងគជំនំជប្មោះ“េំរជឿជាក់ថា ា រេើករឡើងទាំងរនាោះររងកើតបានជាេកខខណឌ

1301

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៦។

1302

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៧ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ ៣៣៤

នកងសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ ៤៩៥។
1303

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៧។

1304

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៨ ដេ់ ៤១៩។
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តប្មូវថ្នធាតផសំអតារនាម័តឆាស់លាស់រឡើយ

រ៉ៅខនាប្តឹមខតឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ជា មមត្តអំេីអងគរហ្តថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ”1305។

513>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតកា ំហ្សេី ោ៉ៅងរៅកនុងា កំណត់នកយម
ន័យថ្នធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ

ជារហ្តរ ើឱ្
ឱ យម្ភនា យេ់រឃើញរដាយេំប្តឹមប្តូវថា

សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ
េី

1306

រទ
នកងទី

។ ទីមួយ នួន ជា បានអោះអាងថា ប្រសកនររើា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានរង្ហាញរដាយខផអករេើា ររងកើតនូវ

េកខខណឌខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនមនសសសេរ់រនាោះ េកខខណឌរនាោះប្តូវខត“ម្ភនរំណង”រដើមបីរំផ្លេញប្រជាជនមួយ
ខផនក

ជាជាងប្តឹមខតថា

“ទំនងជា”នឹងរងកឱ្យម្ភនមនសសសេរ់ោ៉ៅងរប្ឆើនរនាោះ(រឆតនាប្ររោេ

eventualis) ខដេជារទដាឋនមួយប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយកមកអនវតា1307។ ទីេី
រចាទប្រាន់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា កំណត់ថា

dolus

នួន ជា បាន

កនុងា ដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់

ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករដាយខផអកត្តមឆារ់ខដេម្ភនអតែកភាេប្តឹមឆ្នំ

១៩៧៥

ចា ីេំ

ចាំបាឆ់ប្តូវខតយេ់ដឹងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ លឺជាខផនកមួយថ្ន“ា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1308រនាោះរទ។

514>រខៀវ

សំផន

បានរេើករឡើងថា

រទដាឋនខតមួយលត់សីេ
ា ីធាតផសំអតារនាម័តខដេអនវតាបានឆំរពាោះា

សម្ភេរ់ ង្ហគេរដាយស េកខខណឌកនុងា ស់រៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៥

ប្តូវខតជា“រឆតនាសម្ភេរ់មនសសកនុងប្ទង់

ប្ទាយ ំ” នកងថា ា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយករទដាឋនមួយរផសង ឬទារជាងមកអនវតា ដូឆជា

រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) លឺជាកំហ្ស1309។ ជនជារ់រចាទទាំងេី បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា
រដាយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកនកតយរមើេរេើយតាកសស្តសាមនឆ្នំ ១៩៧៥ ជារហ្តរ ើឱ្
ឱ យម្ភនកំហ្ស
រៅកនុងា សននកដាឋន រស់ខួ ន
េ ខដេបាន ំរលាភរេើរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ1310។

1305

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៩។

1306

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣១។

1307

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣២ ដេ់ ៣៣៧។

1308

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣៨ ដេ់ ៣៤៥។

1309

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៣ ដេ់ ៦៧។

1310

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥ ដេ់ ៦៦, ៥១១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ

៣៣០, ៣៣៥ ដេ់ ៣៣៦, ៣៤០។
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515>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

រដាយខផអករេើសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ដូឆោនរៅនឹងរទ
មនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដឋ
កមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍1311។ រេើសេីរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេ
ថា រដើមបីអាឆដាក់េក ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេបាន េោះប្ត្តខតជនជារ់រចាទបានយេ់ដឹងថា
អំរេើ រស់ខួ ន
េ ួមឆំខណករៅកនុង“ា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ” រដាយស វច្ ីសស្តសារនោះេំប្តូវបានអនវតារៅកនុង
យតាកសស្តសាណាមួយរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

នកងប្តូវបានសរប្មឆរដករស រដាយសេដីារ ឿងកាី

Stakić (ICTY)1312។ រៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា ា រចាទប្រាន់ រស់ នួន
ជា អំេីកំហ្ស េំម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កមរនាោះរឡើយ េីរប្ពាោះររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទទួេ
យកា កំណត់នកយមន័យ រស់ោត់ក៏រដាយ ក៏ នួន ជា រៅខតប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ
រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត1313។
៤.ឃ.២.ក.១.ា រ ៀរោន វាង“ទំនងជា” នកង“ម្ភនរំណង”

516>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទទាំងេី បានអោះអាងថា ខផអករេើា
អនវតារទដាឋន“ទំនងជា”ខដេផៃយ
ុ េីរទដាឋន“ម្ភនរំណង”រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយករដាយ
ប្បាកដប្រជានូវសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) សប្ម្ភរ់រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកអំេីា យេ់រឃើញខាងរេើខដេថា រឆតនាប្ររោេ
(dolus eventualis) លឺធាតផសំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រទមនសសឃាតកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1314។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី

រដាយផៃយ
ុ េីា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

េំអាឆនាំរៅ ក“េទធផេខសេី មមត្ត”

បានរឡើយ ររើរទាោះរីជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងរទមនសសឃាត ម្ភនេកខខណឌតប្មូវខសៗោនរនាោះ ទាក់ទងរៅ
នឹងធាតផសំអតារនាម័ត េីរប្ពាោះរនោះម្ភនន័យថា ជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានដាក់េក ទធ ភាេេីរទមនសសឃាតកនុង

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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ប្ទង់ប្ទាយ បា
ំ ន រ៉ៅខនាេំប្តូវបានដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ”1315។ “រទមនសសឃាត” នកង“រទ
សម្ភេរ់ ង្ហគេ” លឺជារទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយខឡកេីោន រហ្ើយា កំណត់នកយមន័យនីមួយៗប្តូវខតម្ភនេកខណៈ
ឯករាជយ។

517>រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ខដេបានដាក់រញ្ចូ េរៅកនុង មមនញ្ា រស់តលា

ា រោធាអនា ជាតក (IMT) នកងតលាា រោធាអនា ជាតកឆងរូពា៌ (IMTFE)

ួមទាំងឆារ់រេខ ១០ រស់

ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង1316 ជាទូរៅ ប្តូវបានកំណត់នកយមន័យរៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា
ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ថា “ជាា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1317។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រទសម្ភេរ់
ង្ហគេកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក

(IMT)

បាន ួម

រញ្ចូ េនូវរទឧប្កកដម
ឋ ួយខដេរប្ាយមកប្តូវបានកំណត់ថា ជារទប្រេ័េូជសសន៍ ជាេករសសរៅកនុងរ ច្រទ
ថ្នដំរណាោះប្សយឆងរប្ាយសប្ម្ភរ់ជនជាតកជឱីហ្ឱ

ខដេរង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈសេប្កម រស់តលាា

រោធាអនា ជាតក (IMT) ខដេ នួន ជា បានរោងរនាោះ1318។ កនុងន័យរនោះ រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជាយតាកសស្តសា
រស់រទប្រេ័យេូជសសន៍។

518>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាី

Eichmann1319 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា តលា

ា ជាន់ថានក់ប្សុក រស់ Jerusalem បានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរេើ Adolf Eichmann កនុងឆំរណាមរនាោះេីរទ
សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេជារទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

នកងជារទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំងជនជាតកជឱីហ្។
ឱ

តលាា រនោះបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាកនុងា ករមៃឆជនជាតកជឱីហ្ទា
ឱ ង
ំ មូេ ឬ
ខផនកខេោះ (អនរលាមត្តមឆារ់ Israeli ខដេបានកំណត់នកយមន័យជាក់លាក់ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងជនជាតកជឱីហ្)ឱ

1315
1316

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៩៩។

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៦ (ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាា IMT។ ម្ភប្ត្ត ៥(ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាា 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 ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់តលាា ឧប្កកដឋកមម IMT ទំេ័ ២៤៩ ដេ់

២៥០។
1319

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥។
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រៅ ដូវរៅាកនុងឆ្នំ ១៩៤១1321។ តលាា បានេកចា ណារេើភាេមនៃកេសងស័យពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតែភា
ក េថ្ន

រឆតនាតប្មូវជាក់លាក់សប្ម្ភរ់អំឡុងរេេរៅមនឆ្នំ ១៩៤១ នកងបានសននកដាឋនថា “អាប្ស័យរហ្តរនោះ តលាា
នឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើ [អំរេើអមនសស ម៌នានាខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេរនាោះ] ខដេជាឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក”1322។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាសេប្កមពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ម្ភនេកខណៈ
ប្សរេឆប្សេកេក៏រដាយ

ក៏តលាា រនោះេំទំនងជាសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតក ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេដំរូងរនាោះរឡើយ1323។

1320

សូមរមើេឧ. កថាខណឌ ១(ខ) ថ្នឆារ់ រស់អីប្សខអេសាីេីា នាំអនក ួមលំនកតណាហ្សុីមកាត់រទាស ឆ្នំ ១៩៥០ ខដេប្តូវបាន

ឆមេងរឡើង វច្ញរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ១៦។
1321

សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ១៦៤ ដេ់ ១៦៥។

1322

សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ១៨៦។

1323

សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ២០១ ខដេកនុងរនាោះតលាា បាន ករឃើញថា រៅកនុងខខ សីហា

ឆ្នំ ១៩៤១ Eichmann “បានឆូេ ួមកនុងអំរេើអមនសស ម៌ទាង
ំ អស់ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងខផនកថ្នអងគឆារ់ [ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតក] (ា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ ា រ ើឱ្
ឱ យរៅជាទាសក ា រងអត់អាហា នកងា នក រទសប្រជាជន
សី វច្េ)”។ តលាា បានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរេើ ូរោត់េីរទ“ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកជំនួសឱ្យឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងជនជាតកជឱីហ្ឱ
ី រឱ ៅកនុងទីប្កុង Vienna, Prague នកង
រដាយស សកមមភាេ រស់ោត់រៅកនុងា ច្ោេ័យកណា
ា េសប្ម្ភរ់ា នក រទសជនជាតកជឱហ្
Berlin ហ្ូតដេ់ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៤១ […] នកងរដាយស បានរ ើា
ឱ នក រទសរៅាន់ Nisko ា ជរមេៀសជនជាតកជឱីហ្េ
ឱ ីទឹកដីខដេ
ជាឧរសមព័នធ រស់អាណាឆប្ក Reich រៅខរ៉ៅកខាងរកើត […] ា ររណាញជនជាតកជឱីហ្េ
ឱ ី Stetting នកងា ររណាញជនជាតកជឱីហ្េ
ឱ ី
Baden នកង Saar-Palatinate”។ សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ២៤៤(៥) ខដេរៅកនុង
ខផនកសននកដាឋនថ្នសេប្កម តលាា រនោះបានរញ្ញជក់ថា ខេួនបានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរេើ Eichmann េីរទឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតក“ប្តឹមអំឡុងរេេចារ់េីខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៤១ ដេ់ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៤៥ […] ោត់ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ
មនសសឃាត ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ ា រ ើឱ្
ឱ យរៅជាទាសក ា រងអត់អាហា នកងា នក រទសប្រជាជនសី វច្េជឱីហ្ឱ” ួមទាំង“ថា ោត់
ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀត រៅកនុងអំឡុងរេេចារ់េីខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៣៨ ដេ់ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៤១ បានររណាញជនជាតកជឱីហ្រឱ ឆញេី
ផៃោះសខមបងរៅកនុងទឹកដីថ្នអាណាឆប្ក Old Reich, Austria នកង ដឋ Bohemia-Moravia ខដេប្តួតប្ត្ត នកងា ពា រដាយប្ររទស
មហាអំណាឆ” នកង“ប្តឹមអំឡុងរេេចារ់េីខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៣៩ ដេ់ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៤១ ោត់ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀត បាននក រទសជន
ជាតកជឱីហ្រឱ ៅាន់ Nisko នកងា ររណាញជនជាតកជឱីហ្រឱ ឆញេីតំរន់រៅកនុងខរ៉ៅកខាងរកើតខដេជាឧរសមព័នធ រស់អាណាឆប្ក Reich
នកងរឆញេីតំរន់អាណាឆប្ក Reich ផ្លៃេ់ឱ្យរៅាន់តំរន់ប្តួប្ត្តរដាយអាេឺេម៉ៅង់រៅកនុងខរ៉ៅកខាងរកើត នកងរៅប្ររទសបារាំង”។

331
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

519>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

នឹងេកចា ណារខនែមរទៀតរេើា េកភាកា រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក

សាីេីរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៩៦ ថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតក (ទាក់ទងរៅ
នឹងម្ភប្ត្ត ១៨) អំេីភាេខសោន វាងអំរេើមនសសឃាត អំរេើសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍៖
[ា រ ើម
ឱ នសសឃាត នកងា សម្ភេរ់ ង្ហគេ] លឺជាអំរេើរេមើសខសខរេកោន រ៉ៅខនាម្ភនទំនាក់ទន
ំ ងោនោ៉ៅង
ជកតសនកទធ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដកហ្ូតអាយជី វច្ត រស់ជនសេូតប្តង់។ ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជា
រទឧប្កកដម
ឋ យ
ួ ខដេត្តមឆ ច្តេកខណៈ រស់វា លឺប្រប្េឹតរា ៅរេើរលគេមួយប្កុម។ រខនែមរេើរនោះ អំរេើ
ខដេរប្រើប្បាស់កនុងា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនោះ ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំថ្នា រំផ្លេញកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ខដេេំខមនជាធាតផសំសប្ម្ភរ់ា រ ើម
ឱ នសសឃាតរឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ
លឺម្ភនទំនាក់ទំនងោ៉ៅងជកតសនទ
ក ធរៅនឹងរទប្រេ័យេូជសសន៍ប្តង់ថា រទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ េី រនោះ លឺសំរៅ
រេើជន ងរប្ោោះកនុងឆំនួនរប្ឆើន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ អាឆអនវតារៅកនុងសែនភាេ
ខដេខសខរេកេីសែនភាេរៅកនង
ុ រទប្រេ័យេូជសសន៍។ ា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្លរដណារ់រេើសែនភាេ
ខដេកនុងរនាោះ រលគេមួយប្កុមប្តូវបានសម្ភេរ់រដាយស ម្ភនឆ ច្តេកខណៈខសខរេកេីរល1324។

520>ដូរឆនោះ

ា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវខតយេ់ថា ជារទមនសសឃាតកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេកំណត់រោេរៅរេើ

ប្កុម ឬ(ខផនកណាមួយថ្ន)ប្រជាជន។ រនោះរង្ហាញត្តម យៈា េកនកតយរេើយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើក
ទីេី

1325

។ កនុងន័យរនោះ “ា សម្ភេរ់ ង្ហគេអាឆខសេីា រ ើម
ឱ នសសឃាតប្តង់ថា ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺសំរៅរេើ

ប្រជាជនមួយប្កុម រ៉ៅខនាមកនខមនរេើរលគេនីមួយៗរទ”1326។ រោេរំណងថ្នា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺរដើមបីេរ
រំបាត់រលគេខដេជាខផនកថ្នប្កុមមួយ។

ដូរឆនោះ

ជាា េំប្សរោនជាមួយនឹងសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ

ឹ
(dolus eventualis) រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាីកេ
៏ ំខមនម្ភនន័យថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនា ដង
អំេីា សេរ់រឡើយ ដូឆា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារេើា អោះអាង រស់ នួន ជា1327 រ៉ៅខនា អឱីខដេជា
េកខខណឌតប្មូវ លឺា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា សម្ភេរ់សម្ភជកកថ្នប្កុមមួយ លឺជារឆតនា រស់ចា ី រដាយេំលកតេី

1324

រសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតកឆ្នំ ១៩៩៦ ទំេ័ ៤៨។

1325

សេប្កម រស់តលាា IMT ទំេ័ ២៤៧ ដេ់ ២៥៥។ ឧទាហ្ ណ៍ដថ្ទរទៀត ួមរញ្ចូ េ រ ឿងកាី Hoess (តលាា កំេូេ

រស់ប្ររទសរ៉ៅូឡូញ) រ ឿងកាី RuSHA ទំេ័ ៨៨ ដេ់ ១៧០។
1326

សេប្កមរ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ ៣៤០ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1327

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០០។
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រញ្ញា ថារតើចា ីបានដឹងឆាស់ថា ា សម្ភេរ់រនោះនឹងរកើតរឡើងជាក់ខសាង ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ ា

ប្ោន់ខតដឹងថា ម្ភនា សេរ់រកើតរឡើង េំប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

521>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា រកប្សយអំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ប្សរោនជាមួយនឹងយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY នកង ICTR ួម
ទាំងសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅរេើរនាោះផងខដ
រទាោះរីជាសេប្កមរនោះរៅកនុងខផនកខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ

1328

។ ររើ

សំរៅរេើា រញ្ញជក់អំេី

ធាតផសំអតារនាម័តសប្ម្ភរ់ា រ ើម
ឱ នសសឃាត (ខដេ ួមរញ្ចូ េសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ)1329ក៏រដាយ ក៏
សេប្កមរនោះបានកំណត់រខនែមរេើធាតផសំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រដាយបានសននកដាឋនថា េកតជាម្ភន“ភសាត្ត
ុ ង
រង្ហាញថា ប្រជាជនមួយប្កុមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ នកងថា សម្ភជកក រស់ប្កុមរនោះប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬប្តូវ
បានដាក់ឱ្យសកត
ែ រប្ាមេកខខណឌថ្នា ស់រៅ រដាយម្ភនរំណងរំផ្លេញខផនកសំខាន់ណាមួយថ្នប្កុមរនាោះ”1330។
ដូរឆនោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជាា េំប្សរជាមួយនឹងសញ្ញាណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) នកង
អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញជក់ា រេើករឡើងខាងរេើាន់ខតឆាស់។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
ដីារ ឿងកាី Ntakirutimana អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់តលាា

រៅកនុងសេ

ICTR បានយេ់រឃើញថា “រទ

សម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទបានឆូេ ួមរៅកនុងា សម្ភេរ់ជាប្រេ័នធ ឬជាទូរៅ ឬ
រៅកនុងា ដាក់េកខខណឌជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នរធ េើា ស់រៅ រស់ប្រជាជនជារប្ឆើន ខដេប្បាកដណាស់នឹងនាំ
ឱ្យម្ភនា សេរ់

នកងថា

េទធផេខរររនោះលឺជារឆតនា រស់ជនជារ់រចាទខដេបានរងករឡើងត្តម យៈអំរេើ

សកមម ឬអកមម”1331។ ឆំណឆរនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR)1332ផងខដ ។

522>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ

ឆារ់រៅរេេយេ់រឃើញថា ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក បាន ួម

1328

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៧។

1329

សេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ ៤៩៥។

1330

សេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ ៥០៣។

1331

សេដីារ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ ៥២២ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1332

សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ៨៦ (អនម័តពាកយរេឆន៍“ទីរំផតនាំរៅ ក”) រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី

Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ ៥២២។
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រញ្ចូ េនូវសញ្ញាណរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រទសម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនខត
រឆតនាផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់ប្ទង់ប្ទាយ ំ។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណាដូឆខាងរប្ាម
រេើឥទធកេេថ្នកំហ្សខដេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រទសម្ភេរ់

ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី នកងរៅ
ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ជាដំរូង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយនូវកំហ្សអងគឆារ់ទី
េី ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង។
៤.ឃ.២.ក.២.“ា សម្ភេរ់កនង
ុ ប្ទង់ប្ទាយ ”ំ

523>នួន

ជា បានអោះអាងថា រដើមបីឱ្យាេយជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ា

សេរ់ប្តូវខតជាខផនកថ្ន“ា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”

ខដេជនជារ់រចាទប្បាកដជាបានដឹងអំេីា សម្ភេរ់

រនោះ1333 រហ្ើយអំណោះអំណាងរនោះប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសរប្មឆរដករស រចាេ1334។ នួន ជា បាន
រេើករឡើងរៅកនុងរណាឹងសទកខថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណារេើយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគម

រលាករេើកទីេី ខដេពាក់េ័នធ ួមម្ភនរ ឿងកាី Eichmann រៅរេេរ ើា
ឱ សរប្មឆ ររើរទាោះរីជាសេប្កមរ ឿង

កាី Vasiljević (ICTY) បានទទួេសគេ់អតែកភាេថ្នធាតផសំរនោះ រដាយខផអករេើយតាកសស្តសាទាង
ំ រនាោះោ៉ៅងណាក៏
រដាយ1335។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណាថា ររើរទាោះរីជា េំម្ភនា ទទួេ
សគេ់ឆាស់លាស់រៅរេើធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រៅកនុងសេប្កម រស់តលាា រោធាអនា
ជាតក (IMT) ឬសេប្កម រស់តលាា រោធាអារម៉ៅ ច្កខដេជំនំជប្មោះរៅកនុងទីប្កុង Nuremberg ក៏រដាយ ក៏
ធាតផសំថ្នរទឧប្កកដរឋ នោះ

ជា មមត្តអាឆ“សននកដាឋនរឆញេីអងគរហ្តរៅរេេខដេតលាា បានេកេណ៌នាអំេីអងគ

រហ្តរនោះបាន” ខដេរនោះជាវច្ ីសស្តសាមួយប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយកមករប្រើប្បាស់រៅកនុងសេ
ដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)1336។ នួន ជា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“េំបានរដាោះ

1333

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣៨ ដេ់ ៣៤០។

1334

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៨ ដេ់ ៤១៩។

1335

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣៨។

1336

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣៩។
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ប្សយនូវយតាកសស្តសាសំខាន់ៗ

ខដេរង្ហាញេីទំនាក់ទំនងោ៉ៅងឆាស់លាស់ វាងា សម្ភេរ់ ង្ហគេជាមួយនឹង

យទធនាា រដាយម្ភនា លកតទកជាមនកនុងា សម្ភេរ់ ខដេរ ៀរឆំរឡើងរដាយេួកណាហ្សុី (Nazis)”1337។

524>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា
េី

នួន ជា រកប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរេើកទី

ួមទាំងយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY ផងខដ

1338

។

525>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

ា សម្ភេរ់ ង្ហគេជាទូរៅប្តូវបានកំណត់នកយមន័យថា

សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1339។

ធាតផសំថ្នា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនោះ

ដូរឆនោះ

ជា“ា

លឺជាខផនកមួយរៅកនង
ុ

សញ្ញាណថ្នា សម្ភេរ់ ង្ហគេ។ ធាតផសំរនោះម្ភនអតែកភាេទាំង ធាតអតារនាម័ត នកងធាតសតានម័ត ខដេម្ភន
ន័យថា ា សម្ភេរ់ប្តូវខតរកើតរឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ នកងចា ីប្តូវខតដឹងអំេីា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនោះ1340។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកអំេីា កំណត់ថា

រទសម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញនូវ

រឆតនាផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់ខដេម្ភនន័យថា រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) លឺមកនប្លរ់ប្ោន់រនាោះ
រឡើយ1341។

526>រៅកនុងឆ្នំ ២០០២ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា

ICTY កនុងរ ឿងកាី Vasiljević បានរញ្ញជក់ថា

តលាា ថានក់ប្សុក ទី I រស់ Jerusalem កនុងរ ឿងកាី Eichmann បានតប្មូវឱ្យម្ភនា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទ
អំេីា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ1342។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី លួ កត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះបានរង្ហាញេី“ា ប្ឆរេ់ឆូេោនរៅកនុងសេ
ប្កមរ ឿងកាី [Eichmann] នូវមូេដាឋនខផនកអងគរហ្តខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេជាឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក នកងា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេម្ភនរោេរៅប្រេ័យេូជសសន៍ នកងថា ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

1337

ស ណារណាឹងសទកខ 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 Eichmann1343។ ជាេទធផេ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

រ ឿងកាី

Vasiljević

បានទទួេសគេ់ា េំបាកកនុងា “កំណត់នកយមន័យថ្នធាតផសំជាក់លាក់ថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេ កនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេតលាា Israeli បានយកមកអនវតារនាោះ”1344។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាក៏រដាយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះបានសននកដាឋនថា សេប្កមថ្នរ ឿងកាី Eichmann បានកំណត់េកខ
ខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់“ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ”ខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកថា

ប្តូវខតម្ភនា រង្ហាញឱ្យ

រឃើញអំេី“ា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ” ខដេ“សំរៅរេើសម្ភជកកថ្នប្កុមរលគេមួយ (ដូឆជា ជនជាតកជឱីហ្)ឱ
រហ្ើយ វច្ ីសស្តសាខដេរប្រើប្បាស់រដើមបីសម្ភេរ់ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ រ៉ៅខនាា ដឹងអំេីា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ជាេកខខណឌតប្មូវ”1345។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាា

ICTY ក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ជា

ា េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញអំេីា សម្ភេរ់ ង្ហគេថា ចា ីម្ភនរឆតនាសម្ភេរ់រលគេមួយប្កុមកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ឬរងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ រដាយម្ភនរហ្តផេប្តឹមប្តូវដឹងថា អំរេើសកមម ឬអកមម រស់ខួ ន
េ ទំនងជា
នឹងរងកឱ្យម្ភនា សេរ់មនសសដូឆក ណីថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាត។

ជនជារ់រចាទប្តូវខតដឹងផងខដ អំេីខផនា

សម្ភេរ់ប្កុមមនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ នកងប្តូវខតម្ភនរឆតនាឆូេ ួមរៅកនុងខផនា រនាោះ”1346។ រៅកនុងរជើងទំេ័
ថ្នឆំណឆរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាា ICTY បានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់តលាា
រោធាអនា ជាតក (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Sauckel នកង Fritzsche1347។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
ឆំណឆខដេបានដកប្សង់រឆញេីសេប្កម រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េំបានរង្ហាញា ោំប្ទដេ់
ា យេ់រឃើញខដេថា ជនជារ់រចាទប្តូវខតបានដឹងអំេី“ខផនា សម្ភេរ់ប្កុមមនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”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 រញ្ញជក់ឆាស់លាស់ ថារតើទំេ័ ណាខេោះខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា

ប្កម រស់តលាា

IMT េីរប្ពាោះេំបានរង្ហាញ ថារតើសំរៅថ្នសេប្កម រស់តលាា

ICTY រោងរៅរេើរៅកនុងសេ

IMT មួយណាខដេខេួនសំអាងរៅរេើ

រនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTY ទំនងជាសំរៅរៅរេើខផនកទាំងមូេថ្នសេប្កមខដេ
រដាោះប្សយរេើេក ទធ ភាេ រស់ជនជារ់រចាទទាំងេី េីរទឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម នកងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក ឧ. ដូឆជា ទំេ័ ៣២០
ដេ់ ៣២២ នកង ៣៧៧ ដេ់ ៣៣៨ រៅកនុងសេប្កម រស់តលាា IMT។
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527>អាប្ស័យរហ្តរនោះ
Eichmann

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់រឃើញថា

ឬសេប្កម រស់តលាា រោធាអនា ជាតក

(IMT)

ទាំងរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី

ម្ភនរញ្ញជក់េីអតែកភាេថ្នា សម្ភេរ់កនុង

ប្ទង់ប្ទាយ ំ រហ្ើយា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេីា សម្ភេរ់ខដេជាធាតផសំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ម្ភនកំណត់រៅកនុងរ ឿងកាី Eichmann រ៉ៅខនាមកនម្ភនរៅកនុងសេប្កម រស់តលាា
រោធាអនា ជាតក (IMT) រឡើយ។ ជាា េកត រៅកនុងអតែរទដកប្សង់អំេីធាតផសំថ្នា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ខដេ នួន ជា បានរោងរនាោះ បាន ួមរញ្ចូ េោ៉ៅងទូេំទូលាយនូវេកខខណឌខដេថា ា សម្ភេរ់ប្តូវខតប្រប្េឹតា
រឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ នកងថា ចា ីប្តូវដឹងអំេីា សម្ភេរ់រនាោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេកនុងរ ឿងកាី Stakić បានរដករស ោ៉ៅងឆាស់លាស់នូវា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេីា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់
ប្ទាយ ំ ខដេជាេកខខណឌតប្មូវថ្នធាតផសំអតារនាម័ត រដាយបានកត់សម្ភគេ់ថា ធាតផសំរនោះេំម្ភនា ោំប្ទរៅ
កនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY រឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានរញ្ញជក់ថា
ររើរទាោះរីជា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី

Vasiljević ថ្នតលាា

ICTY

េកខខណឌតប្មូវប្តូវខត“សីសង្ហឱក់ោនទូេំទូលាយ”ជាមួយនឹងយតាកសស្តសា រស់តលាា

បានយេ់រឃើញថា

ICTY ក៏រដាយ ក៏“េំ

ឹ
ម្ភនា រង្ហាញថា េកខខណឌរនោះម្ភនអតែកភាេ” រហ្ើយ“សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević េំបានដាក់រញ្ចូ េា ដង
ុ មនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋនឆងរប្ាយអំេីធាតផសំថ្ន
រស់ជនជារ់រចាទអំេីា សម្ភេរ់ប្កម
រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ”1349។

528>ស ររសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់ថា អតែកភាេ នកងា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេី
ា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ

លឺជាធាតផសំថ្នា សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកកនុងឆ្នំ

១៩៧៥ នកងសរប្មឆរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរញ្ញារនោះ។
៤.ឃ.២.ខ.ា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
មួយ

529>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង

ខដ ឬោ៉ៅងណា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងរហាឆណាស់ម្ភនប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់”រដាយស “ា សម្ភេរ់ ភាេអត់
1349

សេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ២៥៨។
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ឃាេន ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង”រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ1350។ ខផអករេើមូេដាឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េកតជាម្ភនអតែកភាេថ្នធាតផសំសតានម័តប្ទង់ប្ទាយ ំសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដថ្ឋ នា
សម្ភេរ់ ង្ហគេ1351។ ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័ត រស់ចា ី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរេេថ្នា ខឆករឆ ទីប្កុងថា

“ម្ភនប្រតករតាក

ា ប្ទង់ប្ទាយ ំ ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងលកតទកជាមន រដើមបីសម្ភេរ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ” នកង
ថា

ខផអកត្តមអតែន័យរនោះ“ខខម ប្កហ្មម្ភនរឆតនាសម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”

1352

។ រខនែមរេើរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ

បានរញ្ញជក់ថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) នកងម្ភនរឆតនា
ររងកើតេកខខណឌថ្នា ស់រៅខដេនាំឱ្យម្ភនា សេរ់រដាយម្ភនរហ្តផេប្តឹមប្តូវកនុងា ដឹងថា

អំរេើសកមម

ឬអំរេើអកមមរនាោះ ទំនងជានឹងរងកឱ្យម្ភនា សេរ់មនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ1353។ ខផអករេើមូេដាឋនទាំងរនាោះ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋនបានថា

ម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ1354។

530>ជនជារ់រចាទទាំងេី

បានរ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់េីរទសម្ភេរ់

ង្ហគេកនុងឆំរណាមរនាោះ

រដាយបានរេើករឡើងផងខដ អំេីកំហ្សអងគរហ្តរៅកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1355។
៤.ឃ.២.ខ.១.ា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើជនសីវេ
ច្

531>នួន

ជា បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌថ្នា ជរមេៀសថា អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានខរងខឆក នកងេកចា ណាឆំរពាោះអនកខដេបានសេរ់រដាយស ា ជរមេៀស ជាមួយនឹង

1350

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២១។

1351

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦០។

1352

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1353

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦២។

1354

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១ នកង ៥៦២។

1355

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៤៦ ដេ់ ៣៥១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ ៣៦២ ដេ់ ៣៦៤។
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អនកខដេបានសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

រ៉ៅខនារៅរេេវាយតថ្មេរេើធាតផសំអំេីប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាខតរៅរេើអនកខដេសេរ់រដាយស ា ជរមេៀសរ៉ៅរណា
ណ ោះ1356។ នួន ជា
បាន ំឭកថា រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ា ជរមេៀសបានឆំណាយរេេ“រប្ឆើន
សបាាហ្៍”រទើរបាន ួឆរាេ់1357 នកងបានអោះអាងថា រោងត្តមទកនន
ន ័យសែកតក អប្ត្តម ណភាេជា មមត្តសប្ម្ភរ់
ប្រជាជន ស់រៅកនុងទីប្កុងខដេម្ភនទំហ្ំរ៉ៅនទីប្កុងភនំរេញ លឺប្រខហ្េជា ៤០០០ នាក់1358។ នួន ជា បាន
អោះអាងថា ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងោមនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រឡើយ ជាេករសស ឆរមេើយ រស់អក
ន
ខដេបានអោះអាងថា ម្ភនា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស នកងមកនម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ម្ភនជន
ងរប្ោោះបានសេរ់រដាយស ា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ នកងជាេករសស នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់រេើា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះប្កុមង្ហយទទួេ ងរប្ោោះជាងរលរំផត

ខដេង្ហយនឹងសេរ់រៅរេេ

ជរមេៀសរនាោះ1359។

532>ត្តមទសសន រស់ នួន ជា ថា រដាយខផអករេើឆំនួនប្រជាជន ស់រៅទីប្កុងភនំរេញ ត្តមអប្ត្តម ណភាេ
ជា មមត្ត ា សេរ់រដាយេកខខណឌរផសងៗ អាឆម្ភនឆំនួនរប្ឆើន ដូរឆនោះ េំម្ភនទំនាក់ទំនងរហ្ត នកងផេឆំរពាោះ
អំរេើ រស់ នួន ជា ជាមួយនឹងា សេរ់ រស់ជន ងរប្ោោះរដាយស ា ជរមេៀសរឡើយ1360។ នួន ជា បាន ឭ
ំ ក
ថា

េកខខណឌកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរេេជរមេៀសរនាោះម្ភនេកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ ួឆរៅរហ្ើយ

នកងបានរេើករឡើងថា

ដូរឆនោះ អប្ត្តម ណភាេអាឆខពស់ជាងរនោះរទៀត1361។

533>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា ធាតផសំ
ទំហ្ំ ំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ប្តូវបានរំរេញរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ មូេ1362។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា

1356
1357

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៤៧ ដេ់ ៣៥១។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៤២៩។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៤៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៨៧។
1358

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៤៨។

1359

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៥១។

1360

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៤៧ ដេ់ ៣៥១។

1361

ស ណារណាឹងសទកខ 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 ជំនំជប្មោះខដេរង្ហាញ
ថា ា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសេំម្ភនឆំនួនរេើសេីអប្ត្តម ណភាេ មមត្តរនាោះ ជាា េំប្តឹមប្តូវ
រឡើយ1363។

534>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាា
ICTY រៅកនុងរ ឿងកាី Čelebići ខដេថា៖
រោេា ណ៍នីតានកូេភាេខដេទទួេសគេ់ជាទូរៅបានកំណត់ថា

ប្រសកនររើចា ីរងកេយសនកមម

ដេ់ជន ងរប្ោោះ ចា ីជាប្តូវទទួេខសប្តូវឆំរពាោះជន ងរប្ោោះ។ ដូរឆនោះ ប្រសកនររើចា បា
ី នផ្លាឆ់ជី វច្តជន
ងរប្ោោះត្តម យៈអំរេើ រស់ខួ ន
េ

ត្តមផេូវឆារ់េំអាឆនកោយថា

រដាយស មូេរហ្តអឱីរផសងរនាោះរប្ៅេីអរំ េើ រស់ចា ីរឡើយ។
ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

ជន ងរប្ោោះអាឆសេរ់ភាេមៗ

កនុងា រង្ហាញេីអតែកភាេថ្នា ទទួេ

កនង
ុ ក ណីខដេា ដាក់េកខខណឌរេើ រ
ូ ាយរណា
ា េឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់

រនាោះ ដូរឆនោះជាចាំបាឆ់ប្តឹមខតរង្ហាញរឃើញថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកកនុងា រ ើឱ្
ឱ យជន
ងរប្ោោះសេរ់ររណា
៉ៅ ណ ោះ1364។

535>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា

ប្រជាជនជារប្ឆើនបានសេរ់

រដាយស េកខខណឌរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េំ
សមប្សររឡើយខដេរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ ទាក់ទង
រៅនឹងទំនាក់ទំនងរហ្ត នកងផេ វាងេកខខណឌថ្នា ជរមេៀស នកងា សេរ់ រស់ជន ងរប្ោោះរនាោះ។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ រដាយប្សរជាមួយនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTY កនុងរ ឿងកាី
Čelebići ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ំឭកខាងរេើរឃើញថា ត្តមផេូវឆារ់េំអាឆនកោយបានថា ជន
ងរប្ោោះអាឆសេរ់រដាយស មូេរហ្តរផសង

មកនខមនសេរ់រដាយស េកខខណឌខដេេួករលទទួេ ងរៅកនុង

អំឡុងរេេនថ្នា ជរមេៀសរនាោះរទ។

536>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង េំម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេខដេថា “ោ៉ៅងរហាឆណាស់ម្ភនប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់”
1363

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០៥។

1364

សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ៩០៩។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី Renoth (តលាា រោធាឆប្កភេអង់រលេ ស

ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៧៦។

340
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរដាយស “ា សម្ភេរ់

ភាេអត់ឃាេន

នកងា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង”1365

(ខដេជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា សននកដាឋនសាីេីធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំ1366)។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រៅ
រេេេកភាកាអំេីរទមនសសឃាតកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រឃើញម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ
អាឆរជឿទកឆកតបា
ា នទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ជនសី វច្េ នកងា សេរ់ខដេបានរកើតរឡើងរដាយស េកខខណឌ
រនាោះ។ ររើរទាោះរីទំនងជាម្ភនា សេរ់បានរកើតរឡើងរប្ឆើនជាងា រង្ហាញត្តម យៈភសាត្ត
ុ ងក៏រដាយ ក៏ឆំនួនថ្ន
ា សេរ់ខដេបានរង្ហាញរនោះេំប្លរ់ប្ោន់
ជប្មោះសលាដំរូង
1367

រដើមបីរង្ហាញអំេីា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះរឡើយ។

អងគជំនំ

រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំបានសំអាង

រៅរេើា បា៉ៅន់សមនឆំនួនមនសសសេរ់ជាស ររៅកនុងា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

ដូឆជារេើកឆ
ក ច

សម្ភាសន៍ឆ្នំ ១៩៧៧ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយទសសនាវដាីេ័ត៌ម្ភនអាេេឺម៉ៅង់(ខដេបានអោះអាងថា “ម្ភនប្រជា
ជន ២.០០០ រៅ ៣.០០០ នាក់បានសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ)1368
ខដេជាា បា៉ៅន់ប្រម្ភណ រស់ Ben KIERMAN (ខផអកត្តមា សម្ភាសន៍ជាមួយមនសស ៣៦ នាក់ខដេប្តូវ
បានរលជរមេៀសបានប្បារ់ោត់ថា ហ្ឱូងមនសសខដេេួកោត់រ ើដ
ឱ ំរណើ ជាមួយរនាោះម្ភនឆំនួន ៣៧៦ នាក់ កនុង
រនាោះម្ភនមនសសេី នាក់ខដេម្ភនក់ជាទា កអាយមួយខខ នកងស្តសាីចាស់ជរាម្ភនក់បានសេរ់ត្តមផេូវខដេលកតជាអប្ត្ត
សេរ់ លឺរសមើនឹង ០.៥៣ ភាល យខដេអាឆរសមើនឹងឆំនួនសេរ់ស រ ១០.៦០០ នាក់ កនុងឆំរណាមប្រជាជនេី
លាននាក់)1369 នកងា បា៉ៅន់សមន រស់ Philip SHORT (ខផអកត្តមរសៀវរៅ រស់ោត់អោះអាងថា សេរ់
២០.០០០ នាក់ ខដេោត់ចាត់ទកថា ជា“តួរេខម យម”កនុងឆំរណាមា បា៉ៅន់ប្រម្ភណរផសងៗោន រ៉ៅខនាបាន
អោះអាងថា ឆំនួនមនសសសេរ់ស ររនាោះ“ោមនា រញ្ញជក់”)1370។

1365

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២១។

1366

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦០។

1367

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២១ រជើងទំេ័ ១៥៦២។

1368

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Der Spiegel ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/1589 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00796757

ទំេ័ ២។
1369

រសៀវរៅ រស់ Ben KIERMAN ឆំណងរជើងថា៖ ររ រ៉ៅេ េត –េូជសសន៍ អំណាឆ នកងប្រេ័យេូជសសន៍កនុងប្ររទស

កមពជា
ុ រប្ាម ររខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/1593 ERN (ភាសខខម ) 00637430 ទំេ័ ៧៥។
1370

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/189.1 ទំេ័ ៣១ ដេ់ ៣២។
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537>ឆំរពាោះភសាត្តុ ងរនោះ ម្ភនខតា បា៉ៅន់សមន រស់ Ben KIERMAN រ៉ៅរណាណោះខដេេនយេ់េមអកតេីមូេដាឋន
ខផនកអងគរហ្ត

រ៉ៅខនាបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួនតូឆខដេម្ភនមូេដាឋនរខាយរេកមកនអាឆោំប្ទា យេ់

រឃើញមួយឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យបានរឡើយ។ Philip SHORT បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់នូវេទធភាេេំអាឆ
រ ើរឱ ៅបានកនុងា រង្ហាញអំេីឆំនួនមនសសសេរ់ជាស របានរឡើយ1371។ ហាក់រីដូឆជាថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេាោមរដាោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនកប្មកតទាំងរនោះ រដាយេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញជាក់លាក់
ទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមនសសសេរ់ជាអរបរ ម្ភ រ៉ៅខនាផយ
ៃុ រៅវច្ញបានរញ្ញជក់ថា “ោ៉ៅងរហាឆណាស់ម្ភនប្រជា
ជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់”1372។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដាយស ខតភសាត្ត
ុ ងម្ភនកប្មកតតកឆតួឆកនុងា រង្ហាញ
ា សេរ់ជាក់ខសាង កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស នកងម្ភនមូេដាឋនរខាយកនុងា សំអាងរៅរេើរដើមបីរង្ហាញ
ឆំនួនមនសសសេរ់ជាស រ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្ត
ផេណាមួយអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញបានខរររនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំថ្នរទ
សម្ភេរ់ ង្ហគេេំអាឆនកោយបានថា

ប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយរឡើយ។

538>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ជនសី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់រទដាឋនសាីេីធាតផសំអតារនាម័តេំប្តឹមប្តូវ1373។

ខដេអងគជំនំ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

បានរដាោះប្សយ នកងបានទទួេយកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះ ួឆរហ្ើយ1374។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានយេ់រឃើញជាក់លាក់ថា ទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់រដាយស េកខខណឌ ខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆត

នាប្ររោេ (dolus eventualis)1375 ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ជាា េំប្លរ់ប្ោន់
កនុងា រង្ហាញនូវធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ។

1371
1372

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/189.1 ទំេ័ ៣២។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២១។

1373

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦២ ដេ់ ៣៦៤។

1374

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥២២។

1375

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦២។
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539>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា ម្ភនអតែកភាេថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ទាក់ទងរៅនឹងជនសី វច្េខដេបានសេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា
ជរមេៀស។
៤.ឃ.២.ខ.២.ា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

540>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ម្ភន“ប្រតករតាកា ប្តូវបានរ ៀរឆំ

នកងលកតទកជាមនកនុង

ប្ទង់ប្ទាយ ំ រដើមបីសម្ភេរ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”1376។ រសឆកាីសននកដាឋនរនោះម្ភនភសាត្ត
ុ ង
សំអាង

នកងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ខដេប្តូវបាន ករឃើញអតាសញ្ញាណ

រៅរេេខឆករឆ ទីប្កុង នកងត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេកនកតយ ឬត្តម យៈា ប្រាសត្តមវច្ទយុ1377។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ម្ភនខតា សម្ភេរ់អក
ន ទាំងរនាោះខដេជាអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ ប្េមទាំងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវឱ្យរង្ហាញខេួន1378។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញអំេា
ី

សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ជាន់ខពស់ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជន ងរប្ោោះមួយឆំនួនតូឆក៏រដាយ

ក៏រ៉ៅខនាខផអកត្តមភសាត្ត
ុ ងអំេី

សម្ភេរ់ទាហានអាឆសននកដាឋនបានថា េំម្ភនឆំនួនរលគេរប្ឆើនប្លរ់ប្ោន់ប្តូវបានសម្ភេរ់1379។ េំម្ភនា សម្ភេរ់
ខសឆារ់រេើទាហានប្តូវបានរង្ហាញប្សរត្តមេកខខណឌថ្នរទដាឋនរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ េំម្ភនមូេដាឋនសមប្សរខដេថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ ដូរឆនោះា យេ់រឃើញរនោះប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ឃ.២.ខ.៣.រសឆកាស
ី ននដា
ក ឋន

1376

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1377

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1378

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៦៦ ដេ់ ៤៨១។

1379

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ ស៊ា៊ុំ ជា បានផាេ់ា រញ្ញជក់ខេោះៗថា ជន ងរប្ោោះម្ភនឆំនួនរប្ឆើន

រៅរេេោត់សំរៅរៅរេើឡានដរ់រប្លឿងខដេដឹកអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

(ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ
ឆ្នំ

២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ២៦ )។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬភាលីេំបានសួ សំណួ រេើ
រញ្ញារនោះរៅកនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម រស់ោត់រឡើយ។
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541>ស ររសឆកាីមក

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ា សម្ភេរ់ ង្ហគេបានរកើត

រឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ប្តូវរដករស រចាេ រដាយស េំម្ភនា
រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យទាំង ធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំ នកងរឆតនាតប្មូវរនាោះរឡើយ។
៤.ឃ.២.ល.ា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
េី

542>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា “រៅកនុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីខរ៉ៅកទកសកណ រៅាន់រខតាបាត់ដំរង នកងរខតារពា ិ៍សត់ (ភូមក
ភាលពាយ័េយ) ប្រជាជនបានសេរ់រដាយស េកខខណឌអមនសស ម៌ រៅកនុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅ” នកងថា“កងទ័េ
ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនដថ្ទរទៀត”1380។ អងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “ឆំនួនមនសស
សេរ់េកតប្បាកដ […] េំប្តូវបានដឹងឆាស់” រ៉ៅខនាថា “ប្រជាជនរារ់ខសននាក់ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ រដាយទទួេ
បានជប្មក នកងា ជួយឧរតែមោ
ា ប្ំ ទមកនប្លរ់ប្ោន់ នកងសែកតរៅកនុងេកខខណឌអមនសស ម៌រផសងៗ” នកងថា ម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា

“ប្រជាជនជារប្ឆើនបានសេរ់រដាយស ា អត់អាហា

រដាយស ខតអំរេើ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្មរៅកនុងអំឡុងរេេ

ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង

នកង

នកងរៅកនុងដំណាក់ាេរផសងៗថ្នា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជន”1381រនោះ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា “ភ័សត្ត
ាុ ងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះខដេ
រង្ហាញអំេីា សេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

េីខរ៉ៅកទកសកណថ្នប្ររទសកមពជា
ុ រៅាន់

រខតាបាត់ដំរង នកងរខតារពា ិ៍សត់ […] លឺជាភ័សត្ត
ាុ ងតំណាងអំេីឆំនួនស រ” នកងថា ប្រជាជន“បានសេរ់កនុង
ប្ទង់ប្ទាយ ំរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងរនាោះ”1382។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់

រឃើញផងខដ ថា “កងទ័េ នកងកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្មបានររងកើតេកខខណឌជាប្រេ័នធ នកងរដាយរឆតនារេើប្រជា
ជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេរំ ៅេីខរ៉ៅកទកសកណថ្នប្ររទសកមពជា
ុ រៅាន់រខតាបាត់ដំរង នកងរខតារពា ិ៍សត់ […]

1380

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៦។

1381

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៦ ដេ់ ៦៤៧។

1382

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៧។
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ខដេទំនងជានាំឲ្យម្ភនា សេរ់មនសសកនុងឆំនួនរប្ឆើន”

នកងថា

ដូរឆនោះ

រទសម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតា

រឡើង1383។

543>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា សម្ភេរ់
ជនសី វច្េជាទូរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសដំណាក់ាេទីេី

1384

នកងបានអោះអាងថា ម្ភនកំហ្សរៅកនង
ុ

ា អនវតាធាតផសំអតារនាម័ត1385។

544>នួន ជា បានរ

ើរ
ឱ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេទាក់ទង

រៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រដាយរចាទប្រាន់ថា ម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត កនុងឆំរណាម

រនាោះ ា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ង។ ា រេើករឡើងជាឆមបង រស់ោត់លឺថា េំម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់រៅមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា រង្ហាញថា ា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ
ទីេី បានរណា
ា េឱ្យម្ភនា សេរ់រឡើយ កំថាដេ់រៅសេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ1386។

545>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា េកខខណឌ
សាីេី“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”កនុងា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ

ប្តូវបានរំរេញរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ មូេ1387។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង
“ខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់ នកងទកឆកតបា
ា ន”កនុងា វាយតថ្មេអំេីទំហ្ំថ្នា សម្ភេរ់ នកងថា នួន ជា ប្តឹមខតេំយេ់
ប្សររៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ1388។

546>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ោ៉ៅងឆាស់ថា រៅកនុងា រ

ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនខដេថា ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

បានរកើតរឡើង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរហ្តា ណ៍ថ្នា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ខដេបានរោងរៅកនុងខផនកសេប្កមពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញខផនក

1383

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៨។

1384

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៧។

1385

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៩៤។

1386

ស ណារណាឹងសទកខ 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។ រហ្តា ណ៍ទាង
ំ រនោះ បាន ួមរញ្ចូ េរលគេជារប្ឆើនខដេបានសេរ់រដាយស ា អត់ឃាេន ា
រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង នកងជំងឺ1390 ប្រជាជនេង់ទឹកសេរ់រដាយស កបា៉ៅេ់េី ប្កឡារ់1391 ប្រជាជនសេរ់រៅ

1389

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៦ ដេ់ ៦៤៧ (រជើងទំេ័ ២០៣៧ នកង ២០៣៩) រោងរៅ

រេើកថាខណឌ ៥៩២, ៥៩៤ ដេ់ ៥៩៥, ៥៩៧ ដេ់ ៥៩៨ ខដេរោងរៅរេើប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ
ន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ ស
ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័
៣៩។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេ)ី ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ
កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ
ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី លង់ វា៉ ឆ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365098 ទំេ័ ៨។ ពាកយសំត្តំងខេួន
ជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00544561 ទំេ័
៤។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN

(ភាសខខម ) 00420971-6 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ប្តកោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនាេរ ច្រឆិទ ទំេ័
៧ ដេ់ ៨។ សកខក
ី មម រស់ជនរភៀសខេួន៖ ប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN
(ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590
ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័

១១២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (Francois

PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ
E1/209.1 ទំេ័ ៤១។ កត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា ភសាត្ត
ុ ង រស់
ទឹង សខា ជាភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីា សម្ភេរ់។ សូមរមើេ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៨៩ រោងរៅរេើប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៣៩ នកង ៤០ (ទឹង សខា បានឮសនូ

ាំរភេើង នកងម្ភនរលប្បារ់ថា ទាហានខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រលឆ)។
1390

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា៉ ឆ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00365098 ទំេ័

៨ (កូនទីប្បាំ រស់ោត់ដាឆ់ខយេ់សេរ់ត្តមផេូវោ៉ៅងរវទនារៅត្តមផេូវរៅាន់ផា សំររាងរោ៉ៅង នកងថា កូនរៅ

រស់ោត់ខដេរទើរខតរកើតបានរ៉ៅនាមនខខរនាោះ ក៏ដាឆ់ខយេ់សេរ់រទៀតរដាយស ខតោមនទឹករដាោះរៅ រៅរេេឡានរឆញេីសំររាងរោ៉ៅ
ង)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ (ភាស
ខខម ) 00420971-5 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧ (េកេណ៌នាអំេីកូនប្រុស រស់ោត់អាយជាងមួយឆ្នំបានសេរ់រៅកនុងសខប្ងករេេកំេងរដើ ត្តម
ផេូវរដាយស ជមៃឺរាក នកងរហ្ើម)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមន
ាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨ (កនុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ ជកត ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្តរនោះ កម្ភ នកងមនសសចាស់ជា
រប្ឆើននាក់សេរ់ រប្ពាោះោមនអាហា )។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤
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ក
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កនុង ងរភេើងខដេដាក់មនសសខណនណាន់ត្តន់ត្តរ់1392

ប្រជាជនសេរ់ជាទូរៅរដាយស េកខខណឌ1393

នកង

រលគេម្ភនក់ខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់1394។

547>រៅកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់រណាាេមកេីា ដាក់េកខខណឌរនាោះ

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមកនុងតលាា រស់សកសីឆំនួន ៣ នាក់ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ដេ់ ៣៥ (េកន ោ៉ៅថ្ង បានរឆេយ
ើ ថា រៅកនុងឡានខដេោត់ជកោះរនាោះម្ភនមនសសេី នាក់សេរ់រដាយស ខយេ់ល)។ សកខីកមម រស់ជន
រភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័
១១២ (េកេណ៌នាេមអកតថា រៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ រនាោះ កម្ភ បានសេរ់រដាយស ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង ឬជំងឺ)។
1391

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/4992 ទំេ័ ៤ ERN

(ភាសខខម ) 00557955

(រ ៀររារ់ថា កបា៉ៅ េ់លូ ទីេី េកឆទឹកសេរ់ទាង
ំ អស់រប្ពាោះោមនអនករ ើអ
ឱ នារាលមន៍រដើមបីសរស្តង្ហគោះជី វច្តេីខខម

ប្កហ្មរទ)។
1392

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/148.1 (រេជ ប្សីផេ) ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០ (េកេណ៌នាថា ោត់បាន

ជកោះកនុងទូ ងរភេើងមួយរៅាន់រខតាកំេង់ឆ្នំង នកងថា បានរឃើញទូ ងរភេើងរួនដាក់មនសសរេញខណន។ ោត់ក៏បានប្បារ់ផងខដ ថា រខានោះ
រ

ើដាក់ឃាង
ំ ម្ភត់ទាឱ នកងម្ភនរលរៅោមនឹងម្ភត់ទាឱ ហ្នឹង រហ្ើយម្ភនមនសសសេរ់រៅកនុងទូ រដាយស ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង ឬ

ា ដាក់មនសសខណនរេក)។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ប្តកោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនាេរ ច្រឆិទ ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨
(េកេណ៌នាអំេីម្ភាយ រស់បានសេរ់រដាយស ា អត់អាហា រៅកនុង ងរភេើង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ ឯក
ស រេខ E1/179.1 (Francois PONCHAUD) ទំេ័ ៤៣ (ោត់បានឮជនរភៀសខេួនប្បារ់អំេីេកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់
ទីេំរៅដំណាក់ទីេី ខដេប្រជាជនប្តូវបានដាក់រៅកនុងទូ ងរភេើងោ៉ៅងខណន ោមនា ផាេ់បាយទឹក ប្តូវររនាៃ រង់កនុងទូ ងរភេើង ម្ភន
មនសសសេរ់រប្ឆើនកនុងឆំរណាមរនាោះ)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590
ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨ (បានរឆេើយថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបាន ញមនសសឆូេ ងរភេើងដូឆហ្ឱូង
រោ ទូមួយដាក់ោនជាង ១៥០ នាក់ នកងថា រៅកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី រ ើដ
ឱ ំរណើ ឆម្ភៃយ ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្ត កម្ភ នកង
មនសសចាស់ជារប្ឆើននាក់បានសេរ់ រប្ពាោះោមនអាហា )។
1393

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/197.1 (អូន ផេេ)ី ទំេ័ ៣២ (េកេណ៌នាអំេីា រ ើដ
ឱ ំរណើ ដ៏

េំបាក នកងប្រជាជនខដេសេរ់ត្តមផេូវប្តូវទករចាេរេើផូវេ ប្លរប្កណាត់ស)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ
រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ (រឆេើយថា ោត់បានដឹងអំេីា ជរមេៀសេីអនកដថ្ទ នកងថា ម្ភនមនសសសេរ់រប្ឆើនរៅកនុងរេេ
ជរមេៀសរនាោះ)។
1394

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/198.1 (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក) ទំេ័ ៣៤ (េកេណ៌នា

អំេីរ សម្ភនក់រៅរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ ាត់រ មរាជវាំងបានខប្សកថា “ជ័យរោ! រយើងមកដេ់ភំរន េញរហ្ើយ!” នកងរប្ាយមកប្តូវបានខខម
ប្កហ្មនាំយករឆញរៅ រហ្ើយ ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក បានឮសនូ ាំរភេើងបាញ់េី ប្ោរ់ រ សរនាោះក៏ធាេក់ឆូេកនុងទឹកសេរ់)។
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ឆំនួន ៣ នាក់ ួមទាំងឆរមេើយរប្ៅតលាា នកងភសាត្ត
ុ ងជាឯកស រផសងៗរទៀត។ សកសីេី នាក់ លឺ François
PONCHAUD នកង នូ រ ៉ៅ បាន ំឭកនូវា សារ់ឮថា “កាីសងឃឹមថា នឹង ស់រនាោះម្ភនតកឆតួឆណាស់”1395 នកង
ម្ភន“ា សេរ់ជារប្ឆើន”1396រណា
ា េមកេីេកខខណឌអមនសស ម៌រៅរេើ ងរភេើង1397។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំ
ម្ភនសកសីណាមួយបានរឃើញផ្លៃេ់នូវា សេរ់រឡើយ ដូឆរនោះសកខីកមម រស់ោត់ លឺជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម។
សកសីទីរី សខ

កន លឺជាកមមក រ ើផ
ឱ ូវេ ងរភេើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញសកសេ

សអយ
ុ េួយត្តមផេូវ ងរភេើងខដេោត់រជឿជាក់ថា

ជាសេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានរលជរមេៀសរនាោះខដេប្តូវបាន

បានរលរបាោះរឆញេី ងរភេើង រ៉ៅខនាោត់េំអាឆបា៉ៅន់សមនថា បានរឃើញសកសេរ៉ៅនាមនរឡើយ1398។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៣ នាក់ បានផាេ់សកខីកមមកនុងតលាា ថា បានរឃើញប្រជាជនសេរ់
រដាយស េកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ រនាោះ1399។

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់បានផាេ់សកខីកមមថា

ោត់បានរឃើញរ ស

ម្ភនក់ប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មសម្ភេរ់ រប្ពាោះោត់ខប្សករប្តកអ ថា មកដេ់ភំរន េញរហ្ើយ1400។

548>កនុងឆំរណាមសកសីរីនាក់ខដេផាេ់ភសាត្តុ ងអំេីា សេរ់

បានសំរៅរេើទីកខនេងខដេជរមេៀសរៅរៅកនុង

ខរ៉ៅករសចកមថ្នប្ររទសកមពជា
ុ ខដេចារ់ត្តង
ំ េីខខ ឧសភា មកងនា នកង សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងរដើមឆ្នំ ១៩៧៦1401

1395

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤២។

1396

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស

ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៥៤។
1397

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ ទំេ័ ៤២ (François PONCHAUD) (E1/179.1)។

1398

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

1399

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៤០ (អនកខេោះសេរ់កនុងទូ ងរភេើ

កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២។

ងដាក់មនសសខណនរដាយស រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ
(E1/197.1) ទំេ័ ៣២ (ា រ ើដ
ឱ ំរណើ ម្ភនា េំបាកខាេង
ំ មនសសសេរ់ត្តមផេូវ ដាក់រចាេរៅរេើឆករញ្ច ើមផេូវប្លរប្កណាត់ស )។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ (មនសសេី នាក់បានសេរ់
រដាយស ខយេ់ល)។
1400

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤។

1401

សខ

កន រ ើា
ឱ ជាអនកជួសជេផេូវ ងរភេើងកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងរខតារពា ិ៍សត់ (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (សខ

កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២)។ François PONCHAUD បានឮត្តមជនរភៀសខេួន

នកោយអំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅដំណាក់ាេទីេីកនុងខខ ឧសភា ឬមកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេប្រជាជនប្តូវ
បានរញ្ជូ នមកេីរខតាត្តខកវាត់ត្តមទីប្កុងភនំរេញរៅភនំអ ករតី(ជកតមងគេរូ ី) (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣
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។ ា រ ៀររារ់ឆំនួន ៣ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកកនុងឆំរណាម ៤ នាក់ លឺចារ់េី
ខខ រមស ឬ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងា រ ៀររារ់រផសងរទៀតទំនងជាចារ់េីខខរនោះដូឆោនផងខដ

1402

។ ា

រ ៀររារ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីសំរៅរេើទីកខនេងេី ខសោន អាឆរៅកំេង់ឆ្នំង(រឆញេីភំរន េញរៅ) ឬរៅ
បាត់ដំរង1403។

549>ប្រភេឆំនួន ៦ អំេីភសាត្តុ ងថ្នា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

លឺ

ជាឯកស ដូឆជាពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៣ (ម្ភនមួយប្តួតោនរៅកនុងកំណត់រហ្តសា
រ់ឆរមេើយ) ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះមួយ នកងា រ ៀររារ់ឆំនួន ២ រស់ជនរភៀសខេួន1404។ េំម្ភនា
រ ៀររារ់ណាមួយកនុងឆំរណាមរនោះ សំរៅរេើា ផ្លេស់ទីរៅកខនេងខតមួយ ឬកនុងខខខតមួយរឡើយ1405។

(François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២ នកង ៤៤)។ នូ រ ៉ៅ បានឮថា ប្រជាជនប្តូវបានជរមេៀស
រៅរខតាបាត់ដំរង នកងកំេង់ឆ្នំ រ៉ៅខនាមកនឆាស់ថា រៅរេេណា(ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស
រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១)។
1402

អូន ផេេី េំឆងចាំាេរ ច្រឆិទឆាស់លាស់ រ៉ៅខនាបាននកោយថា ប្តូវបានរលជរមេៀសត្តមាណូ តរៅភនំរេញ នកងរប្ាយមកត្តម

ងរភេើងរៅាន់រខតាបាត់ដំរង“ប្រខហ្េជាកនុងឆងឆ្នំ ១៩៧៦ ឬឆងឆ្នំ ១៩៧៧” (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(អូន ផេេ)ី ទំេ័ ២៨ ដេ់ ២៩)។
1403

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥

(ា ផ្លេស់ទីេំរៅរៅរខតាកំេង់ឆ្នំងាត់ត្តមទីប្កុងភនំរេញ) ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ
E1/148.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០ ( ងរភេើងរឆញដំរណើ េីភំរន េញរៅាន់កំេង់ឆ្នំង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(E1/197.1) (អូន ផេេ)ី ទំេ័ ២៨ ដេ់ ២៩, ៣២ (ថ្ប្េខវងរៅបាត់ដំរង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ
ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ (ឡានរឆញដំរណើ រឆ្ពោះរៅាន់បាត់ដំរង)។
1404

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00544561 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ លង់ វា៉ ឆ ឯកស រេខ E3/4695
ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365098 ទំេ័ ៨។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
រស់ លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ (ភាសខខម ) 00420971-6 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧។ ពាកយរណាឹងជន
ងរប្ោោះ រស់ ប្តកោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេ
រដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ទំេ័ ២០៨ ERN (ភាសខខម ) 00836285។ សកខីកមម
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550>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ត្តងខដេខេួនបានសំអាង

េំបានរ ើា
ឱ េកចា ណាឆាស់លាស់ណាមួយអំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងឆំរពាោះភសាុ

ឬរេើរហ្តា ណ៍ណាមួយអំេីា សេរ់ខដេប្តូវម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទជារប្ឆើនរនាោះ។

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ1406

ជាេករសសរៅរេេខដេតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខដេា យេ់រឃើញខផអករៅរេើ

ម្ភនមូេដាឋនរខាយ (ដូឆជាក ណីថ្នឆរមេើយរប្ៅតលាា រស់សកសី នកង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី) ា
េនយេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេីមូេរហ្តកនុងា រជឿជាក់ថា ា យេ់រឃើញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យអាឆ
ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះបាន ម្ភនស ៈសំខាន់ជាក់លាក់ រៅរេេកំណត់ ថារតើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រដាយស េំម្ភនា េនយេ់ណាមួយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់ាេទីេី រដាយខផអករេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
នកងា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន

េំអាឆនកោយបានថា

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ

រ ើរឱ ឡើងរដាយសមរហ្តផេរឡើយ។

ប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរនោះខដ រដាយស េំម្ភនា េនយេ់ណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេី វច្ ីខដេខេួនវាយតថ្មេ
ភសាត្ត
ុ ងរនោះោ៉ៅងដូឆរមាឆរនាោះ ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មជាទូរៅ រស់ François PONCHAUD នកង នូ រ ៉ៅ
ម្ភនមូេដាឋនេំប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញសមរហ្តផេអំេីា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌ។

ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សេរ់ នកងា សម្ភេរ់មួយក ណីខដេបានខផអក
រេើសកខីកមមកនុងតលាា រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងសកសី សខ

កន អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអាឆយេ់រឃើញ
ថា ម្ភនា សេរ់ នកងា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ។

551>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណា

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅង

ណាកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ ំឭកថា េំម្ភន

រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ទំេ័ ១១២ ERN (ភាស
ខខម ) 00836189។
1405

យៈរេេខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅចារ់េីខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ (លង់ វាឆ) ចារ់េីខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ១៩៧៦ (សន មំ)

ឆងឆ្នំ ១៩៧៦ (ប្តកោះ អាេ) ចារ់េីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ (អូន ចាន់សីោ៉ៅវទធី) នកងខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៥ (ា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន
អនាមកក)។
1406

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩០។
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ា កំណត់អំេីតួរេខអរបរ ម្ភ។ ា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានយេ់រឃើញថា បានប្រប្េឹតរា ឡើងទាក់ទងរៅនឹង
ា សម្ភេរ់រារ់ពាន់ ឬប្រហាក់ប្រខហ្េតកឆជា ៦០ នាក់1407។ រៅរេេកំណត់ ថារតើា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង
កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ ខដ

ឬោ៉ៅងណា កត្តាមួយឆំនួនខដេប្តូវយកមកេកចា ណារនាោះ ម្ភនដូឆជារេេរវលា ទី

កខនេងថ្នា សម្ភេរ់ ប្ររភទថ្នជន ងរប្ោោះ ឆ ច្តេកខណៈា កំណត់រោេរៅរេើជន ងរប្ោោះ នកង ថារតើា
សម្ភេរ់សំរៅរេើប្កុមប្រមូេផាំ ុ ឬជន ងរប្ោោះម្ភនក់ៗ1408។ រោងត្តមសេប្កម រស់តលាា ICTY រ ឿងកាី
Perišić

េកខខណឌតប្មូវកំណត់ថា

េំចាបា
ំ ឆ់ម្ភនា សម្ភេរ់កនុងឆំនួនរប្ឆើនខដេរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ឧរបតាករហ្តខតមួយ រៅកនុងកខនេងប្រមូេផាំខុ តមួយ នកងកនុងរេេខតមួយដ៏ខេីរឡើយ1409។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះ
ខដ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាា ICTY បានយេ់រឃើញថា ធាតផសំេីប្ទង់ប្ទាយ ំថ្នរទសម្ភេរ់
ង្ហគេអាឆរង្ហាញផងខដ រដាយខផអករេើ“ា ប្តួតោនថ្នរហ្តា ណ៍ដាឆ់រដាយខឡកេីោន នកងេំជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ន
ម្ភនន័យថា ខផអករេើមូេដាឋនផគំោ
ុ ន ថ្នរហ្តា ណ៍”1410។

552>រៅរ៉ៅនាមនខខរនាៃរ់េីសេប្កមរ ឿងកាី

Perišić

(ICTY)

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី

Bagosora (ICTR) បានសរប្មឆរដាយេំបានរដាោះប្សយរេើា រញ្ញជក់រៅកនុងរ ឿងកាី Perišić ថា ជាា េំ
សមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា េកខខណឌសាីេី“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”សប្ម្ភរ់រទសម្ភេរ់
ង្ហគេ

ប្តូវបានរំរេញរដាយ“ខផអករេើា េកចា ណាជា ួមនូវប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តមតំរន់រផស

ងៗោន ាេៈរទសៈខសៗោន ចា ីខសោន នកងអស់ យៈរេេជាងេី ខខ”1411។ ប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេររងកើតបានជា
មូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ប្តូវខតយេ់រឃើញថា“ជារទឧប្កកដម
ឋ ួយដូឆោន នកងម្ភនធាត
ផសំសតានម័តដូឆោន”1412។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTR កនុងរ ឿងកាី Karemera នកង

Ngirumpatse បានរប្រើប្បាស់ វច្ ីសស្តសាដូឆោន នកងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
រៅកនុងរ ឿងកាីរនាោះ ទំនងជាបានប្រមូេផាំា
ុ សម្ភេរ់មួយឆំនួនកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេរ់ ង្ហគេ
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 ក៏រហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់នីមួយៗ បានរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំថ្នា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ
ំ

1413

។

553>រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅកនុងរ ឿងកាី Nizeyimana ររើរទាោះរីជាទទួេសគេ់ថា េំម្ភនរទដាឋនកំណត់អំេីតួ
រេខកនុងា រង្ហាញនូវរទសម្ភេរ់ ង្ហគេក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTR បានសរប្មឆ
ថា ា សម្ភេរ់ប្តូវខតរកើតរឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ1414។ អងគជំនំជប្មោះរនោះេំរជឿជាក់ថា៖
[…] ា សម្ភេរ់ប្លួស Ruhutinyanya ា សម្ភេរ់ Rosalie Gicanda នកងអនកដថ្ទរទៀត ប្តូវបាន
យករឆញេីផោះៃ រស់ោត់ ា សម្ភេរ់ Remy Rwekaza នកង Beata Uwambaye ួមទាំង ា វាយ
ប្រហា រេើសកសី ZAV រៅកខនេងរកទផេូវប្តង់ផូវេ រំខរកកនង
ុ ទីប្កុង Gikongoro/Cyangugu នកង
Kigali ា សម្ភេរ់ Pierre Claver Karenzi រៅកខនេងរកទផេូវរៅសណា
ឋ ោ Faucon ប្េមទាំងា
សម្ភេរ់អក
ន ខដេប្តូវបានយកមកេីេំរៅដាឋន រស់ Matabaro នកង Nyirinkwaya លឺជាា សម្ភេរ់
ង្ហគេរនាោះរឡើយ។ ភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងរហ្តា ណ៍នម
ី យ
ួ ៗ ម្ភនមូេដាឋនប្សរេឆប្សេកេរេក
នកង/ឬតថ្មេទាររេកេំអាឆរង្ហាញា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំបានរឡើយ1415។

554>ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីឆំរពាោះមខ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងថ្នា

សម្ភេរ់ នកងា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីា ដាក់េកខខណឌរៅកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
ជាេករសសភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ ម្ភនេកខណៈេំប្បាកដប្រជា ជួនាេប្សរេឆប្សេកេ នកងបានេកចា ណារឃើញថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនកមពជា
ុ ជាង ៣០០.០០០ នាក់ ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់
រដាយស ផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ1416។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ម្ភនខតា យេ់រឃើញអំេីា សេរ់
រដាយស េកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ នកងា សម្ភេរ់រដាយស កងទ័េខខម ប្កហ្ម ខដេបានខផអករេើភសាុ
ត្តងកនុងតលាា រ៉ៅរណា
ណ ោះ(រេើកខេងខតភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មកនុងតលាា ខដេោមនា រញ្ញជក់រខនែម) ខដេ
បានរ ើរឱ ឡើងរដាយសមរហ្តផេរនាោះ។ ា សេរ់ទាង
ំ រនោះបានរកើតរឡើងរៅត្តមរណា
ា រខតារផសងៗោន រប្ាម
1413

សេដីារ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ ៦៦១ (ជនសី វច្េរារ់ពាន់នាក់ប្តូវបានសម្ភេរ់ប្តឹមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩៤ រៅ

តំរន់ Kigali ប្តង់កខនេងរកទផេូវ នកងរារ់ពាន់ប្តូវបានសម្ភេរ់រនាៃរ់េា
ី វាយប្រហា រៅពាក់កណា
ា េខខឧសភា នកងមកងនា ឆ្នំ ១៩៩៤
រៅកនុង Bisesero Hills)។
1414

សេដីារ ឿងកាី Nizeyimana (ICTR) កថាខណឌ ១៥៤៦។

1415

សេដីារ ឿងកាី Nizeyimana (ICTR) កថាខណឌ ១៥៤៩។

1416

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣០។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

េកខខណឌខសោន ចា ីខសៗោន នកងអស់ យៈរេេជាងេី ឆ្នំ។ ម្ភនខតរលគេម្ភនក់លត់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង បានផាេ់សកខីកមមអំេីា សម្ភេរ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរដាយកងទ័េខខម ប្កហ្ម1417។ ា យេ់
រឃើញទាំងរនោះេំអាឆរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នប្ទង់ប្ទាយ ំជាេកខណៈរលគេ ឬក៏ា ផគំោ
ុ ន រឡើយ។

555>រោងត្តមមូេរហ្តខាងរេើរនោះ
ធាតផសំេីប្ទង់ប្ទាយ ំម្ភនអតែកភាេរនាោះ

អាឆសនមតបានថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេយេ់រឃើញថា
េំបានសំអាងរេើា សេរ់

នកងា សម្ភេរ់នម
ី ួយៗខដេខេួនបាន ក

រឃើញរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាបានផាេ់រហ្តផេថា ា សេរ់ នកងា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះ លឺជា“ភសាត្ត
ុ ងតំណាងអំេី
ឆំនួនស រ”ថ្នា សេរ់ នកងា សម្ភេរ់1418។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់រដាយ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ េំ
បានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយ រដើមបីោប្ំ ទា សនមតរនោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរៅ
ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេរង្ហាញេីទំហ្ំថ្នា សេរ់។ លួ កត់សំោេ់ រដាយខផអករេើា រ ៀរ
រារ់ រស់ជនរភៀសខេួន អូន សខ ប្រខហ្េជា ១០% ថ្នប្រជាជនខដេរ ើដ
ឱ ំរណើ ជាមួយោត់បានសេរ់1419។
François PONCHAUD បានអោះអាងថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ម្ភន
មនសសសេរ់រប្ឆើន ដូឆោនរៅនឹងសែនភាេរៅរេេខដេ“ជនជាតកជឱីហ្ប្ឱ តូវបានណាហ្សុនា
ី យ
ំ ករៅាេេីអតីត
រនាោះ”1420។ សកសី នកងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា ម្ភន
“មនសសសេរ់រប្ឆើនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស”1421 បានរឃើញសកសេប្រជាជន“មួយឆំនួន” ខដេបាន
សេរ់រៅកនុងរេេជរមេៀស1422

នកងបានរឃើញ“ប្រជាជនខេោះរទៀត”សេរ់1423។

ភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា ក៏បាន

1417

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤។

1418

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៧។

1419

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាស

ខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨។
1420

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (Francois PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤២ ដេ់ ៤៣។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា François PONCHAUD េំបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវទកដឋភាេណាមួយថ្នា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន រៅកនុងដំណាក់ាេទីេី ។ សកខីកមម រស់ោត់ខផអករេើា រ ៀររារ់ខដេោត់បានប្រមូេេីជនរភៀសខេួនរ៉ៅរណា
ណ ោះ។
1421

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១។

1422

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

1423

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០។ សូមរមើេផងខដ ប្រតក

កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២។

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។
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រង្ហាញផងខដ ថា ម្ភនា សេរ់ជារប្ឆើនបានរកើតរឡើងរដាយស េកខខណឌ នកងាេៈរទសៈថ្នា ផ្លេស់ទីេំ
រៅប្រជាជន1424។

556>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណា

នកងជាា សនមតរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

រេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ រដាយបានរោងរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេេកភាការេើា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

រៅរេេយេ់រឃើញថា

រហ្តា ណ៍ជាក់ខសាងថ្នា សេរ់រដាយស

េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស រ ើជា
ឱ ឧទាហ្ ណ៍ថ្នា សេរ់កនង
ុ ប្ទង់ប្ទាយ ំ។ េកតប្បាកដណាស់ ភសាត្ត
ុ ងរនោះទំនង
រជឿជាក់បានថា ម្ភនា សេរ់រប្ឆើនជាងា រង្ហាញត្តម យៈភសាត្ត
ុ ងខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន
ា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆសននកដាឋនបានថា ា សេរ់បានរកើតរឡើងកនុង“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”។ ទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

សមននូវឆំនួនសេរ់ជាក់ខសាង

ម្ភនន័យថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេាោមបា៉ៅន់

េំម្ភនា រង្ហាញឆាស់លាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

េកចា ណា ថារតើម្ភនា សេរ់រារ់ យ ឬរារ់ពាន់នាក់បានរកើតរឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

557>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ធាតផសំប្ទង់ប្ទាយ ំអំេីរទសម្ភេរ់

ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

េំប្តូវបានរង្ហាញរដាយសមរហ្តផេទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនរៅកនុងដំណាក់ាេទីេី រឡើយ។

558>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស េំម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ចា ីម្ភន
រឆតនាសម្ភេរ់ប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរឡើយ។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ថានក់
ដឹកនាំរកសមកនបានលកតលូ អំេីរមរ ៀនរផសងៗខដេទទួេបានេីា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីមួយរទ រហ្ើយមកន
បានចាត់ វច្ធានា រដើមបីធានាថា ប្រជាជនបានទទួេជំនួយឧរតែមា ឬកខនេងសនក់រៅប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងា ផ្លេស់

1424

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00557955 ទំេ័

៤ (កបា៉ៅ េ់េី មនសសជកោះ“រប្ឆើន”បានប្កឡារ់ រហ្ើយក៏េង់ទឹកសេរ់) សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ

François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័ ១១២ (“កនុងរេេរ ើឱ
ដំរណើ កម្ភ េី នាក់កនុងឆំរណាមប្បាំនាក់ បានសេរ់រដាយស ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង ឬជំងឺ”)។
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ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី ”រឡើយ1425។ រនោះរញ្ញជក់ថា ចា ីបានប្រប្េឹតរា ឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)
ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញ ួឆរាេ់រហ្ើយថា

េំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេី

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ1426។

559>ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា

ម្ភនរលគេម្ភនក់ប្តូវបានកងទ័េខខម

ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់(ត្តមា សនមតជារឆតនាផ្លៃេ់)ក៏រដាយ ក៏ា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំអតារនាម័

តេំបានសំអាងរៅរេើរហ្តា ណ៍រនោះខដ ខដេរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញអំេី
“ា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”រនាោះ។

560>អាប្ស័យរហ្តរនោះ
រង្ហាញ

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកេំប្តូវបាន

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា

ម្ភនា សម្ភេរ់ ង្ហគេបានរកើត

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ ដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆយកជាបានា រឡើយ។

561>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

រោងត្តមវច្ធាន ១១០(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះម្ភនសកទធក

អំណាឆ“កនុងា ខកខប្រប្ររភទរទប្រាន់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់”1427។ សកទធកអំណាឆរនោះ ប្តូវ
បានកប្មកតប្តឹមថា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំអាឆ“រខនែមធាតផសំងីថ្ម នរទរេមើសណាមួយខដេមកនដាក់ជូន

រៅអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីសរប្មឆរនាោះរទ”។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា
យេ់រឃើញខដេបានផាេ់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ណាឹងសទកខពាក់េ័នន
ធ ឹងរញ្ញារនោះ

នកងររើរទាោះរីជាេំបានរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុង

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកក៏រដាយ
ប្រឆ្ំងមនសសជាតកខដ

កនុងក ណីខដេប្តូវបានទទួេរៅដំណាក់ាេរ

ក៏បានរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំថ្នរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មម

រដាយស អំរេើខដេបានរងកឱ្យម្ភនា សេរ់រលគេណាម្ភនក់រនាោះោ៉ៅងរហាឆណាស់លឺ

ជារឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកជាា សម
ប្សរកនុងា ខកខប្រប្ររភទលតកយតាថ្នរទរេមើសខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញ នកងផាេ់ា យេ់

1425

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៨។

1426

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥២២។

1427

វច្ធាន ១១០(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
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រឃើញមួយខដេថា រទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុអំឡុងរេេ
ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។

562>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា

ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បាន

រចាទប្រាន់ជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំបានរចាទប្រាន់ជនជារ់រចាទេីរទមនសសឃាត
ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ1428។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំបានកប្មកត
សកទធកអំណាឆ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

កនុងា ខកខប្រប្ររភទរទរចាទរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននបានរឡើ

យ។ វច្ធាន ៩៨(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានកប្មកតរដាយា រចាទប្រាន់ខផនក
អងគរហ្តខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ រ៉ៅខនាេំខមនប្ររភទរទរចាទរឡើយ។ ដូរឆនោះ វច្ធានរនោះបាន
ររើកទូលាយសប្មរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រហ្ើយកនុងរេេរនោះបានររើកទូលាយសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ ឱ្យរ ើា
ឱ ខកខប្រប្ររភទរទរចាទខដេម្ភនរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ
(D427) ខដេសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានចាត់ទកថា ជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ជាជាងរទមនសសឃាត។
៤.ឃ.២.ឃ.ា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ

563>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ោ៉ៅងតកឆ

រំផតម្ភនអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ឆំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅរេេរនាោះ”1429។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយខផអករៅរេើភសាត្ត
ុ ងឆំនួន ៧ ខដេម្ភនសកខីកមម រស់សកសីផ្លៃេ់
ឆំនួន ២ នាក់ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ឆំនួន ៣ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណីមួយ នកងប្រភេមកនផ្លៃេ់មួយ ខដេេកភាកាអំេីឆំនួនឡានោ៉ៅងរប្ឆើនបានដឹកមនសសរៅាន់ទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជរដើមបីសម្ភេរ់។ ត្តមា បា៉ៅន់សមន លឺម្ភនឡានចារ់េី ៦ រៅ ៨ ឬ ១០០ ឡាន ខដេឡាននីមួយៗដឹកមនសស
បានឆំនួនេី ២៥ រៅ ៦០ នាក់។ ភសាត្ត
ុ ងខេោះបានរញ្ញជក់ផងខដ ថា ឡានប្តឡរ់រៅមកឆំនួនេីរីរៅរួនរជើង1430

1428

សូមរមើេ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៣៧៣ (“ធាតផសំខផនកអងគឆារ់ថ្នរទមនសសឃាត ប្តូវបានរង្ហាញផងខដ

ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីរី […]” ) ១៣៨១ (“ធាតផសំខផនកអងគឆារ់ថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ
ប្តូវបានរង្ហាញផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី […]”)។
1429

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨១។

1430

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ២០ នកង ២៤ ដេ់ ២៩។
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។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានបា៉ៅន់សមន រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនប្រជាជនខដេប្តូវបានសម្ភេរ់រដាយ
ខផអករេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ខដេថា ម្ភនឡានឆំនួនេី ១០ រៅ ១៥ ខដេបានយកមករប្រើរនាោះ រហ្ើយ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្សរជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង

នកងសកខីកមម

ខដេថា ឡាននីមួយៗអាឆដឹកបានជាម យមឆំនួនេី ២៥ រៅ ៣០ នាក់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងខេោះបាន
អោះអាងថា ឆំនួនមនសសកនុងមួយឡានអាឆរប្ឆើនជាងរនោះ1431។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា ឆំនន
ួ
ជន ងរប្ោោះរនោះ

“លឺជាទំហ្ំមួយខដេរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ”1432។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មខដេមកេីភូមកភាលពាយ័េយ ម្ភនរំណងសម្ភេរ់
កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”1433។

564>នួន

ជា

បានអោះអាងថា េំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមនសសសេរ់

ខដេបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងេំសីសង្ហឱក់ោនរឡើយ1434

រញ្ញារនោះាន់ខត ន
ៃ ់ ៃ រខនែមរទៀតរដាយស ា ខដេថា

នកងបានរេើករឡើងថា

េំខមនរាេ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា ប្រាសរនាោះប្តូវបានសម្ភេរ់រឡើយ នកងថា ម្ភនអនកខេោះប្តឹមខតបានរញ្ជូ នរៅាន់ទីកខនេងរ ើ ឱ
ា រដើមបីអរ់ ខំ កខប្ររ៉ៅរណា
ណ ោះ1435។ នួន ជា បានអោះអាងថា េំអាឆរ ើរឱ ៅបានរឡើយរដើមបីកំណត់ឱ្យហ្ួសេី វម
ច្ តក
សងស័យថា ម្ភនប្រជាជនរ៉ៅនាមននាក់ប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះ1436។ ឆងរប្ាយ នួន ជា បានអោះអាងថា េំម្ភនភសាុ
ត្តង ូរីអំេីា សេរ់ ឬភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញរ្
ម ោះជន ងរប្ោោះ1437។

565>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនទាក់

ទងរៅនឹងឆំនួនអរបរ ម្ភជន ងរប្ោោះរដាយខផអករេើអតែកភាេថ្នភសាត្ត
ុ ង។ អងគជំនំជប្មោះលណនាឆំនួនអរបរ

1431

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៦ រជើងទំេ័ ២១២៥។

1432

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៤ រជើងទំេ័ ២១៤០ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៦៨១។

1433

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៤។

1434

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២៩។

1435

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩០។

1436

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។

1437

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦៥។
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ម្ភរដាយខផអករេើអតែកភាេថ្នេ័ត៌ម្ភន1438 នកងម្ភនកំហ្សរដាយេំបានរោ េត្តមរោេា ណ៍សីេ
ា ី វច្មតកសងស័យ

បានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ។ ររើរទាោះរីជាភសាត្ត
ុ ងប្ររសើ ជាងរនោះដថ្ទរទៀតេំអាឆ កបានក៏រដាយ ក៏
េំអាឆរ ើឱ្
ឱ យវច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងាេយរៅជាេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។

566>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កំហ្សអងគឆារ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់

ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ េំម្ភនឥទធកេេរេើរសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

រដាយស រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានខផអករេើរឆតនាផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់មកនខមនខផអករេើរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) រនាោះ
រទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនមូេរហ្តប្តូវរដករស រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

567>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

ា ប្រប្េឹត“ា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

លឺជារទឧប្កកដឋ

មួយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ នកងថា ជនជារ់
រចាទ“អាឆយេ់ដឹងថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស”1439។ អងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ឧប្កកដឋ
កមមថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

លឺសកត
ែ កនុងប្ររភទរទឧប្កកដម
ឋ កនជាក់លាក់ខដេប្លរដណារ់រេើអំរេើ

ប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាខដេរណា
ា េឱ្យម្ភន“េយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ នកងផេូវឆកតា ឬជាា រ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើ
រសឆកាីថ្ងេងូន ”1440។

អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ា ប្រប្េឹតរា នោះប្តូវខត“ម្ភនេកខណៈ នកងភាេ ន
ៃ ់ ៃ

ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក”

ខដេប្តូវរ ើា
ឱ

វាយតថ្មេរៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ1441។

1438

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៦។

1439

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣៥។

1440

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣៧។

1441

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣៨។
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568>រដាយអនវតាត្តមវច្

ីសស្តសាថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទករទ

រចាទនានាម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ។ ទាក់ទងរៅនឹង
ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

លកតចារ់េីថ្ងៃទី

១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបានផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ោ៉ៅងតកឆឆំនួន ២ លាននាក់រប្ាមេកខខណឌ
អមនសស ម៌ នកងរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅាន់ទីជនរទ ខដេរនោះជាា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រប្ាមទប្មង់ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1442។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា េកខខណឌ នកងាេៈរទសៈខររហ្កងាថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុង
ភនំរេញ

លឺជារទថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់

មនសសជាតក1443។

569>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា រៅ

ឆរនាេោះេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៧ ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនោ៉ៅងតកឆឆំនួនេី ៣០០.០០០ រៅ
៤០០.០០០

នាក់រៅាន់កខនេងរផសងៗ

លឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ

រដាយរងខំ1444។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ខខម ប្កហ្ម“បានដកហ្ូតនូវសកទធករស ីភាេ រស់ប្រជាជន នកងបានរដករស កនុងា

រង្ហាញេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងវាសនា
សននកដាឋនថា

នកងទីកខនេងខដេប្រជាជនមួយឆំនួន[ប្តូវបានផ្លេស់រៅរៅ]”

នកងបាន

រនោះលឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ1445។ អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរនោះបានរងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ នកង
ផេូវឆកតា ដូរឆនោះរនោះលឺជាា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក ខដេជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ
រទៀត1446។

1442

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៧, ៥៥២។

1443

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៥។

1444

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៨ ដេ់ ៦៣៩។

1445

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤២ ដេ់ ៦៤៣។

1446

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៥។
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570>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា

ជនជារ់រចាទម្ភនេក ទធ ភាេេីរទ“អំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត ( ួមម្ភន ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ នកងា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក)”1447។

571>រៅដំណាក់ាេថ្នរណាឹងសទកខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងវច្
ជប្មោះសលាដំរូង

ីសស្តសា រស់អងគជំនំ

នកងា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតក។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះដូឆខាងរប្ាម។
៤.ឃ.៣.ក. វច្ ស
ី ស្តសា រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ ទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱ្
ើឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ នកងា ផ្លេស់ទី
េំរៅរដាយរងខខំ ដេជា“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

572>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរដករស

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេថា ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់

ខេួនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំរៅកនុងអំឡុងរេេខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរនាោះ េំខមន
ជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត នកងបានយេ់រឃើញថា អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី អំរេើទាង
ំ េី រនោះ
ប្េមទាំងា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតកផងរនាោះ
ោនរៅនឹងរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

អាឆម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េ
ដូរឆនោះអំរេើទាង
ំ រនោះសែកតកនុង វច្សេភាេថ្ន

អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត1448។

573>រោងត្តមយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

យតាកសស្តសាអនា ជាតកដថ្ទរទៀត នកងេកខកតរក

ណ៍ឆារ់រប្ាយឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកង
ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ1449។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំប្តូវ
បានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី
ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះបានរងកឱ្យម្ភន“េយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ

នកងផេូវឆកត”ា ដេ់ប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទី

1447

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២២។

1448

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៤៣, ៤៤៨, ៤៥២, ៤៥៥, ៤៥៨។

1449

រដាយរហ្តថា ា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៤៨, ៤៥០។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង កថាខណឌ ៤៥១ ដេ់ ៤៥៥។
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េំរៅទាំងរនាោះ ដូរឆនោះ្នដេ់កប្មកតថ្នរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1450។ រខនែម
រេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា េកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
មួយ នកងទីេី ខដេ ួមរញ្ចូ េា សេរ់រដាយស េកខខណឌរនោះ ប្តូវចាត់ជាា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ ដេ់រសឆកាី
ថ្ងេងូន រស់មនសសជាតក ដូរឆនោះ េកខខណឌរនោះបាន្នដេ់កប្មកត ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក1451។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ
រដាយរងខំ បានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
កប្មកតថ្នរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

នកងបាន្នដេ់

រដាយខផអករេើា រ ៀររារ់អំេីា ងទកខ

រវទនាខដេបានរកើតរឡើងរដាយស អំរេើទាង
ំ រនោះ1452។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននក
ដាឋនថា កម្ភមភកបាេ នកងកងទ័េខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង
មនសសជាតករប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់
រសឆកាីថ្ងេងូន រស់មនសសជាតក1453។

574>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេស់
ទីេំរៅរដាយរងខំ1454 េី ោ៉ៅងថា ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
រដាយស បាន ំរលាភរំពានរេើេកខខណឌតប្មូវថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆង
ខដេរកើតរឆញេីរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ1455 រដាយរហ្តថា កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ
នកងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ
1456

“េំម្ភនអតែកភាេជាទប្មង់ណាមួយរប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតករឡើយ”

។ នួន ជា បានអោះអាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំថា ម្ភនខតា នក រទសឆេងាត់ប្េំខដនអនា

1450

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥២, ៦៣៩។

1451

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៥, ៦៤៥។

1452

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៣។

1453

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥២, ៥៦៥, ៦៣៩, ៦៤៣, ៦៤៥។

1454

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០០ ដេ់ ៤២១។

1455

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០១ ដេ់ ៤០៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៤៣៥ ដេ់ ៤៣៦។
1456

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៥។
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ជាតក ឬរៅកនុងទឹកដីខដេប្តូវបានាន់ារ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ រទើរជារទរេមើស នកង1457ថា ទាក់ទងរៅនឹងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់
ខេួនរដាយរងខំ ា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹង វច្ស័យយតាក ម៌ ជាា េំ
ប្តឹមប្តូវរឡើយ1458។ ទីេី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានអនវតាត្តមេកខខណឌតប្មូវកនុងា វាយតថ្មេរៅត្តម
ក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗរេើរញ្ញា

ថារតើា ប្រប្េឹតខា ដេរចាទជារញ្ញារនាោះ

ម្ភនសភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះ

រឡើយ1459។ នួន ជា បានអោះអាងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា ជំនួសឱ្យា វាយតថ្មេជាក់ខសាងត្តមក ណី
នីមួយៗខដេតប្មូវរនាោះ អងគជំនំជប្មោះខរ ជា“រញ្ញជក់ធាតផសំថ្នរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ នកងសរប្មឆថា ា ប្រប្េឹតា
ខដេរំរេញត្តមធាតផសំទាង
ំ អស់រនោះ លឺជារទឧប្កកដខឋ តមាង”1460។

575>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា នួន ជា បានរកប្សយរដាយេំប្តឹមប្តូវរេើសេប្កម រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

នកងរេើា វាយតថ្មេអំេីរោេា ណ៍នីតានកូេភាេខដេត្តមា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាាថា រោេា ណ៍ទាង
ំ រនាោះ“ប្តូវបានកំណត់រៅកនុងប្ររភទនីមួយៗថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត ួឆ
រហ្ើយ”សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ1461។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវឆំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតរា ៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានេកចា ណារៅរេើអំរេើប្រប្េឹតរា ៅកនុងរ ច្រទ ាេៈរទសៈថ្នអំរេើ នកងផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ង
រប្ោោះ នកងបានកំណត់ថា ា ប្រប្េឹតា រស់ រ.ក.ក. កនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយ
រងខំ ម្ភន“េកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ ប្លរ់ប្ោន់ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឆារ់ អ.វ.ត.ក.”1462។

576>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ឆាស់លាស់ណាស់ខដេថា

ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា

ជាតកឆ្នំ ១៩៧៥ “អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត” ប្តូវបានទទួេសគេ់ថា ជាប្ររភទថ្នអំរេើេំជាក់លាក់រៅកនុង

1457

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៩ ដេ់ ៤១៤។

1458

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤១៥ ដេ់ ៤២១។

1459

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៧ ដេ់ ៤០៨។

1460

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៨។

1461

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៣១។

1462

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៣៣, ២៣៤, ២៣៦។
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ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។ ក ណីរនោះប្តូវបានរង្ហាញត្តម យៈអតែកភាេថ្នេកខកតរក ណ៍ឆារ់អនា ជាតក1463
ប្េមទាំងយតាកសស្តសាខដេបានមកេីរ ឿងកាីរៅរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

1464

។ រខនែមរេើរនោះរទៀត តលា

ា អនា ជាតកមួយឆំនួន នកងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមនានារប្ាយមកបានអនវតាប្ររភទថ្នរទឧប្កកដរឋ នោះ1465។ រោង
ត្តមរហ្តា ណ៍ទាង
ំ អស់រនោះ តលាា េខំ មនរទើរខតបានសំអាងរៅរេើា អនវតា រស់ ដឋរប្ាយឆ្នំ ១៩៧៥
កនុងា រង្ហាញេីអតែកភាេជាទំរនៀមទម្ភេរ់ថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រនាោះរទ រ៉ៅខនាតលាា បានសំអាង
រៅរេើា អនវតា រស់ ដឋដូឆោនរនោះត្តំងេីរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ភាេមៗមករមេ៉ៅោះ។

រោងត្តមរហ្ត

ផេទាំងរនោះ ម្ភនា រង្ហាញថា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត លឺជាខផនកមួយខដេបានររងកើតរឡើងរៅកនុង
ឆារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាីរនោះ។

577>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់ផងខដ

ថារតើរោេលំនកតថ្ន“អំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”ម្ភនេកខណៈជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ រដើមបីឱ្យប្សរត្តមរោេា ណ៍ោមនរទរេមើសររើ

1463

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាា IMT ម្ភប្ត្ត ៥(ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាា IMTFE ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្ន

ឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រោេា ណ៍ទី ៦(ល) ថ្នរោេា ណ៍ Nuremberg។
1464

សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៤៦៧ ដេ់ ៤៦៨ (ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទឧប្កកដឋ

ជារប្ឆើន ម្ភនដូឆជា “ា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ ា រ ើឱ្
ឱ យរៅជាទាសក ា ដាក់កនុងមនៃី ឃំឃាំង ា សម្ភេរ់ឆំណារ់
ខាមង
ំ ា រ ើទា
ឱ ណកមម ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ សសនា នកងអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿង

កាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនករវជជសស្តសា ទំេ័ ១៨៩ ដេ់ ១៩០, ១៩៣ ដេ់ ១៩៨ (ជនជារ់រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក ទធ រដាយស
បានឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុងា ប្រប្េឹតា“អំរេើរឃា រៅរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេរ់ អំរេើរឃា រៅសហាវថ្ប្េថ្ផស ា រ ើឱ
ទា ណកមម នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿងកាី Gerbsch (តលាា េករសស ប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ១៣៤ (“ា រ ើបា
ឱ រ
នានាប្តូវបានប្លរដណារ់រដាយពាកយរេឆន៍ថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿងកាី Zuehlke (តលាា េករសស ប្ររទសហ្ូ
ឡង់) ទំេ័

១៤៥ (ា ឃំខួ េនខសឆារ់“សែកតរប្ាមសញ្ញាណថ្នអំរេើអមនសស ម៌ដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំ ងនឹងជនសី

វច្េ”)។ រ ឿងកាីកនុងប្សុកមួយឆំនួន រស់អីប្សខអេបានយកេំនាត្ត
ំ មរនោះ ដូឆជា៖ រ ឿងកាី AG ទេ់នឹង Tarnek

(តលាា ថានក់

ប្សុក អីប្សខអេ)។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី AG ទេ់នឹង Enigster (តលាា ថានក់ប្សុក អីប្សខអេ)។
1465

បាយា ណ៍ រស់ Bassiouni ថា មកដេ់ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១០ តលាា អនា ជាតក នកងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមនានាបានផាេ់ា

សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេឆំនួន ៦៥ េីរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេរទឧប្កកដរឋ នោះប្តូ វបាន
រចាទប្រាន់រៅកនុងរ ឿងកាីោ៉ៅងរប្ឆើន។ សូមរមើេ អនកេកនធ Bassiouni ៖ ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតកា វច្វតាន៍ថ្នប្រវតាក នកងអនវតាន៍
កនុងរេេរឆចរ
ុ បនន ៤១១ (ប្េឹតករ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសេកវច្ទាេ័យ Cambridge ឆ្នំ ២០១៤)។

363
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ោមនឆារ់ខឆង (nullum crime sine lege certa) ខដ ឬោ៉ៅងណា ខដេជាធាតផសំថ្នរោេា ណ៍នីតានកូ
េភាេ1466។

578>រដាយកត់សម្ភគេ់ថា

“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

រោេរំណងរប្រើប្បាស់ជា“ឃាេមកនជាក់លាក់”

លឺជាប្ររភទថ្នរទឧប្កកដខឋ ដេររងកើតរឡើងកនុង

រដើមបីរជៀសវាងមកនឱ្យម្ភនេទធភាេរលឆរវសេីឆារ់មនសស

ម៌1467 រ៉ៅខនាអាឆនឹងេំប្សររៅត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នសឆចភាេផេូវឆារ់1468។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះ
តលាា កំេូេរជឿជាក់ថា
ប្ររភទមកនជាក់លាក់រនោះ

ប្រសកនររើរកប្សយ

នកងអនវតាកនុងរោេរំណងរដើមបី ឹតតបកត វច្សេភាេថ្ន

រនាោះសញ្ញាណថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”េកតជាម្ភនភាេឆាស់លាស់

នកង

ជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ប្សរត្តមរោេា ណ៍សីេ
ា ីភាេអាឆដឹងជាមនថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងខដេ
រកើតរឆញេីរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ។ ជាេករសស អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា
រកប្សយឃាេខដេថាឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន (ejusdem generis) បានផាេ់នូវា ធានាដ៏ចាបា
ំ ឆ់
ដូឆបានរញ្ញជក់ត្តម យៈា េកចា ណាោ៉ៅងទូេំទូលាយ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះរេើរញ្ញារនោះថា ប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥
“រោេា ណ៍ខដេខឆងថា
ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ

ជនណាម្ភនក់អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរដាយស ា

ខដេម្ភនេកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុង

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ប្តូវបានររងកើតរឡើង

នកងប្តូវបានយេ់ដឹងជាទូរៅ ួឆរហ្ើយ”1469។

សម្ភគេ់ផងខដ ថា ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

លួ កត់

ICC បានអនម័តយកឆាស់លាស់នូវរោេ

1466

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៣។

1467

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆ្ំ ងនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ ៣៨៣ រោងរៅ

រេើសេប្កមថ្នសំណំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ ៣៦៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៥៦៣។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានទទួេយកា យេ់រឃើញរនោះ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៣១៥
ដេ់ ៣១៦។ សូមរមើេផងខដ

រសឆកាីអត្តែ ករាយ រស់លណៈកម្ភម កា ថ្នាកបាតប្កហ្ម (ICRC) សាីេីអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺ

ខណវ IV ទំេ័ ៣៩។
1468
1469

សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៧១៩។
រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆ្ំងនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ ៣៨៤ ដេ់

៣៩៦។ សូមរមើេផងខដ សេឱវឆនា ករាយរដាយ Claus Kress in Max Planck អំេីនីតកសធា ណៈអនា ជាតក“រោេា ណ៍ោមន

រទរេមើសររើោមនឆារ់ខឆង” ឹមរដើមទំេ័ ៣០ រលហ្ទំេ័

http://www.uni-koeln.de/jur-fak/kress/NullumCrimen24082010

.pdf។
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លំនកតរនោះរៅរេេកំណត់នកយមន័យថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតខដេម្ភនឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េ

ោន [រៅនឹងអំរេើទាង
ំ រនាោះខដេបានរ ៀររារ់េីមន]”1470។

579>ា កប្មកតដថ្ទរទៀតបានរេឆរឡើងជាររណាើ ៗត្តម យៈា វច្នកឆ័យិ ថ្នឧប្កកដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ទាំង
រៅមនរេេ នកងចារ់ត្តំងេីរេេម្ភនា ប្រប្េឹតន
ា ូវរទឧប្កកដខឋ ដេជាកមមវតែថ្ុ នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរ ឿងកាីរឆចុ
របនន។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសំអាងរៅរេើា អភកវឌឍន៍ទាង
ំ រនោះ រដើមបីររងកើតា កប្មកតរេើប្ររភទមកន
ជាក់លាក់រនោះ

នកងបានេកចា ណារឃើញថា

ោមនអឱីអាឆរារាំងតលាា មកនឱ្យសំអាងរៅរេើា អភកវឌឍន៍ខផនក

ឆារ់រនារនាៃរ់ខដេប្សររៅនឹងរោេា ណ៍សីេ
ា ីា អនវតាន៍ឆារ់ខដេប្សេជាង

កនុងា កប្មកត វច្សេ

ភាេថ្នរទដាឋនឆារ់ប្េហ្មទណឌខដេប្តូវបានររងកើតរឡើង។ ដូរឆនោះកនុងា រញ្ញជក់េមអកតអំេីអតាន័យថ្នភាេ ន
ៃ ់ ៃ
តលាា ជារប្ឆើនបានេាោមកំណត់រញ្ញា ថារតើអំរេើខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះបានរងកឱ្យម្ភន“ា

ឺចារ់

រេើ ូរាយ នកងផេូវឆកតា ន
ៃ ់ ៃ ”ខដ ឬោ៉ៅងណា ររើរទាោះរីជា ខេួនជានកឆចាេេំបានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ប្សរ
ោនក៏រដាយ។ េកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICC បានកំណត់នកយមន័យថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតថា “ជាអំរេើ
ខដេម្ភនឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនខដេម្ភនរឆតនារងកា

ឺចារ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ ឬ

សខភាេផេូវឆកតា ឬផេូវាយ”1471។ មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ បានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍
ខសខរេកោនរនាកឆរនាឆ
ួ ដូឆជា“ា

ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ ឬផេូវឆកត”ា ឬ“េយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរាយ ឬ

ផេូវឆកត”ា 1472។ ខផអកត្តមា េកចា ណាោ៉ៅងហ្មត់ឆត់ នកងា ទទួេសគេ់នូវភាេខសខរេកោនតកឆតួឆខាងពាកយ

1470

ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនក
ក ា ៈ រស់តលាា ICC (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ 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
ក ា ៈ រស់តលាា 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 ន
ៃ ់ ៃ រេើសខភាេផេូវាយ នកងផេូវឆកត)ា ។ សេប្កមរ ឿងកាី
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រេឆន៍ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរជឿជាក់ថា ា កប្មកតខាងរប្ាមរនោះរេើអំរេើ“អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”
ម្ភនា ោំប្ទោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុងឆារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតកសម័យទំរនើរ នកងថា “អំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀតរនោះ”ប្តូវបានកប្មកតោ៉ៅងប្លរ់ប្ោន់។

580>ធាតផសំជាក់លាក់ថ្នរទអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត លឺជា (i) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក (ii) អំរេើសកមម ឬអ
កមមខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនា

ឺចារ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ ឬផេូវឆកតា ឬជាា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ

ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក (iii) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយរឆតនា។

581>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

សែរ័នតលាា នានាបានអនវតាត្តមា កំណត់នកយមន័យ

រនោះោ៉ៅងតឹង ឹង។ តលាា ICC បានយេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាី Kenyatta ថា ា ាត់ខសបកឆងអងគជាតករដាយ
រងខំ1473

ា រប្លៀវ1474

ា សម្ភេរ់រៅឆំរពាោះមខកម្ភ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”1476

1475

ា រ ើឱ្
ឱ យបាតក ង រួស

អាឆចាត់ជា“អំរេើ

ឆំខណកា រំផកឆ
េ រំផ្លេញប្ទេយសមបតាកេំអាឆចាត់ជាអំរេើខរររនោះរឡើយ1477។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

តលាា អនា ជាតកដថ្ទរទៀត នកងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានផាេ់រហ្តផេថា ា

ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1478

េកខខណឌថ្នា ឃំខួ ន
េ ខដេេំអាឆទទួេយកបាន1479 ា រងខំឱ្យរលគេរមើេា

សម្ភេរ់សម្ភជកកប្លួស

1480

នកងា រប្រើប្បាស់អក
ន ជារ់ឃំរ ើជា
ឱ បាំងា ពា

1481

ទាំងអស់រនោះសទធខត្ន

Kayishema នកង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១៥១។សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Milutinović កថាខណឌ ៣៦៦ (អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរនាោះបានយេ់រឃើញថា “អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញនូវអំរេើសកមម ឬអកមមខដេ
រណា
ា េឱ្យម្ភនា ងទកខ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរាយ ឬផេូវឆកតា ឬជាា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក ”(រស
ឆកាីរញ្ញជក់រខនែម))។
1473

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៧០ ដេ់ ២៧៣។

1474

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៧០ ដេ់ ២៧៣។

1475

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៧៦ ដេ់ ២៧៧។

1476

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៨០។

1477

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿ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“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត” រ៉ៅខនាររើរប្រៀររ ៀរ ជាមួយអំរេើហ្កងាតូឆត្តឆ1482 ឧទាហ្ ណ៍
ដូឆជា ា រងខំឱ្យជនជាតក Tutsi មកនឱ្យរឆញេីប្ររទស វា៉ន់ដាកនុងអំឡុងរេេប្រេ័យេូជសសន៍1483 នកងា
រងខំអក
ន ជារ់ឃំឱ្យប្រលេ់ប្ទេយសមបតាកឯកជនរ ើជា
ឱ ទីរញ្ញជា រោធា េំប្តូវបានចាត់ទកជា“អំរេើអមនសស ម៌
រផសងៗរទៀត”1484រឡើយ។ ខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកត
រឃើញថា ា កប្មកតខដេបានរ ៀររារ់ខាងរេើប្តូវបានយកមកអនវតារដាយរទៀងទាត់រៅកនុងយត្តា កា រផសង
ៗខដេប្លរដណារ់រេើឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក នកងថា ា កប្មកតទាំងរនោះម្ភនអតែន័យរៅកនុងា អនវតា។

582>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើយតាកសស្តសាកនុងរ ឿងកាី Kupreškić ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងថ្នតលាា ICTY បានយេ់រឃើញថា វច្ធានសាីេីឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន“េំបានជួយអឱីរប្ឆើន”
ដេ់ា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នា ប្រប្េឹតា

ខដេម្ភនេកខណៈជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត1485រនាោះរឡើ

យ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាា ICTY បានេកចា ណាថា៖
ា រកប្សយរេើអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

ម្ភន វច្សេភាេេំសូវទូេំទលា
ូ យរឡើយរៅកនុង

រទដាឋនអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធម
ក នសស […]។ រដាយខផអករេើរទរបញ្ាតរកា ផសងៗរៅកនុងរទដាឋនរនោះរឃើញថា
េទធភាេអាឆរ ើរឱ ៅបានកនុងា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នសកទធកជាមូេដាឋនមួយឆំនួនពាក់េ័នរធ ៅនឹងមនសស
ជាតក ខដេា ំរលាភរំពានសកទធករនោះ អាឆរសមើនឹងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រ៉ៅខនាអាប្ស័យរេើាេៈ
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>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នរ ឿងកាី Kupreškić បានរោងផងខដ រៅរេើរទរបញ្ាតកថ្ា នឆារ់មនសស
នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់មហាសននកបាត រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក

ម៌

កនុងា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នអំរេើ

ប្រប្េឹតខា ដេជាា ប្រប្េឹតរា ដាយអមនសស ម៌1487។

584>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា ភាជរ់ទំនាក់ទំនង វាង“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

រទៀត”ជាមួយនឹងអំរេើប្រប្េឹតខា ដេ ំរលាភរំពានរេើសកទធកជាស វ័ន ា រស់មនសសជាតក
េកខកតរក ណ៍ឆារ់អនា ជាតករនាោះ

លឺជារោេលំនកតសមប្សរមួយប្តង់ថា

ដូឆបានរញ្ញជក់រៅកនុង

រខនែមរៅរេើធាតផសំសតានម័ត

ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណត្តម យៈេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ សាីេីឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន (ejusdem
generis)

រោេលំនកតរនោះបានរង្ហាញេកខខណឌតប្មូវថ្នអនីតានកូេភាេផេូវា ជាអនា ជាតក នកងត្តម ររៀរ

រនោះ លឺជាា កប្មកតមួយរខនែមរទៀតរៅរេើសកទធកអំណាឆទាំងមូេ កនុងា រកប្សយ“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ
រទៀត”។ ររើរទាោះរីជា រោេលំនកតរនោះហាក់រីដូឆជាេំប្តូវបានទទួេសគេ់ោ៉ៅងទូេំទូលាយរនាោះក៏រដាយ ក៏អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់អំេីអតែប្ររោជន៍ថ្នរោេលំនកតរនោះ

សប្ម្ភរ់កំណត់េកខខណឌតប្មូវថ្ន

ភាេអាឆដឹងជាមនបាន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវថា អំរេើប្រប្េឹតជា
ា ក់លាក់ប្តូវខតជារទ
រេមើសឆាស់លាស់ត្តមឆារ់អនា ជាតក ខដេរនោះប្តូវបានទទួេសគេ់រដាយអងគររ ជំនំជប្មោះ1488 នកងប្តូវបានោំ
ប្ទរដាយអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេផងខដ

េីរប្ពាោះា កំណត់េកខខណឌខរររនាោះ អាឆរ ើឱ្
ឱ យរោេលំនកតថ្ន

អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតខដេជាប្ររភទេំជាក់លាក់ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

រៅជាឥតប្ររោ

ជន៍ នកងោមនប្រសកទធភាេ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ កនុងា កំណត់“េកខខណឌតប្មូវថ្នអនីតានកូេភាេផេូវា ” ប្តូវខតរ ើ ឱ
រឡើងត្តម យៈា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នា រញ្ញជក់ឆាស់លាស់នូវសកទធក នកងា ហាមឃាត់ខដេម្ភនខឆងរៅ
កនុងេកខកតរក ណ៍សីេ
ា ីសកទធកមនសស ខដេអនវតាបានរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទថ្ន“អំរេើអមនសស
ម៌រផសងៗរទៀត”។ កនុងឆំរណាមេកខកតរក ណ៍រនាោះ នកងសំខាន់សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីឆំរពាោះមខ ម្ភប្ត្ត ៣ ទូរៅថ្ន
អនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺខណវលនែី I ដេ់ IV កំណត់េកខខណឌអំេីា ប្រប្េឹតរា ដាយអមនសស ម៌ រស់រលគេខដេេំ
បានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងា ប្រទូសរា៉ យ

នកងហាមឃាត់កនុងឆំរណាមរនាោះអំរេើហ្កងាដេ់អាយជី វច្ត

មនសសជាេករសស ា រ ើម
ឱ នសយឃាតប្លរ់ ូរភាេ ា រ ើា
ឱ យវច្កេកមម អំរេើរឃា រៅ ា រ ើទា
ឱ ណកមម

1487

សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៥៦៦។

1488

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆ្ំ ងនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ ៣៨៩។ សូមរមើេ

ផងខដ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៣១ ដេ់ ២៣២។
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ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់រលគេ នកងជាេករសសា រ ើឱ្
ឱ យអាម្ភ៉ៅស់ នកងអំរេើរនាៃរររនាែក នកងា
សម្ភេរ់រប្ៅប្រេ័នត
ធ លាា

1489

។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសសខដេប្តូវបាន

អនម័តរសៃើ ខតភាេមៗរៅរេេរនាោះ រញ្ចូ េរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg បានា ពា សកទធក ស់រានម្ភន
ជី វច្ត រស ីភាេ នកងសនាកសខ រស់រលគេ1490 នកងសកទធករស ីភាេកនុងា រដើ រហ្ើ នកងា ត្តំងទីេំរៅកនុងប្េំខដន
រស់ ដឋនីមួយៗ1491

នកងហាមឃាត់កនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនដូឆជា ា រ ើទា
ឱ ណកមម ឬអំរេើរឃា រៅ

អមនសស ម៌ ា រនាៃរររនាែក ឬា ដាក់ទណឌកមម1492 ា រ ីសរអើង1493 នកងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ1494 ា ចារ់
ខេួនត្តមអំរេើឆកតា ា ឃំខួ ន
េ ឬា នក រទស1495 ា រប្ជៀតខប្ជកត្តមអំរេើឆកតឆ
ា ូេកនុងជី វច្តឯកជន ប្លួស ផៃោះ
សខមបង ឬា ប្បាប្ស័យទាក់ទង នកងា វាយប្រហា រេើរសឆកាីថ្ងេងូ ន នកងកកតកយ
ា ស1496។

585>ត្តមេកខខណឌជាក់ខសាង

អំរេើអមនសស ម៌ខដេ្នដេ់កប្មកត ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ខហ្េនឹងរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទ

រទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ជា មមត្តអាឆនឹង ំរលាភរំពានរេើរោេា ណ៍សីេ
ា ីសកទធកមនសស

ខដេបានរញ្ញជក់ខាងរដើមរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ដូឆជា សកទធករស ីភាេ រស ីភាេកនុងា រដើ រហ្ើ
ា ត្តំងទីេំរៅកនុងប្េំខដន រស់ ដឋ នកងា ហាមឃាត់អំរេើរឃា រៅ អមនសស ម៌ ឬរនាៃរររនាែក ជា
េករសសម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់រទរចាទរឆចរ
ុ បនន។

រៅកនុងប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេរទដាឋនរនារនាៃរ់សីេ
ា ីសកទធក

មនសស េំទំនងជាអាឆេររំបាត់ ឬកប្មកតរទដាឋនថ្នសកទធកមនសស ឬា ហាមឃាត់រនាោះ ា អភកវឌឍន៍រខនែម
រទៀតរៅកនុងរទដាឋនសាីេីសកទធកមនសស នកងា ខកេំអរទដាឋនរនោះ អាឆប្តឹមខតពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេា ណ៍ឆារ់

ខដេប្សេជាងរ៉ៅរណាណោះ។

មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត

ា រេឆរឡើងរនារនាៃរ់នូវរទដាឋនងមីសីេ
ា ីសកទធកមនសសជាក់លាក់

រខនែមរទៀត ួមទាំងរទដាឋនថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក ដូឆជា រទដាឋនប្រឆ្ំងនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ
ឬា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ

អាឆជាា អោះអាងរខនែមរេើអនីតានកូេភាេអនា ជាតកសីេ
ា ីអំរេើប្រប្េឹតជា
ា ក់

1489

ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺខណវខផនក I-IV។

1490

ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសស។

1491

ម្ភប្ត្ត ១៣(១) ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសស។

1492

ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសស។

1493

ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសស។

1494

ម្ភប្ត្ត ១៤(១) ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសស។

1495

ម្ភប្ត្ត ៩ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសស។

1496

ម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមនសស។
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លាក់េីដំរូងខដេបានរចាទប្រាន់ថា “ជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត” នកងអាឆប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជា ង្ហឱស់
សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេរេើរញ្ញា ថារតើអំរេើប្រប្េឹតរា នាោះ្នដេ់កប្មកត ន
ៃ ់ ៃ ខដេតប្មូវ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី អតែកភាេថ្នរទដាឋនជាក់លាក់ជាងេំអាឆកំណត់ ថារតើរទរចាទរនាោះប្សរត្តមរោេា ណ៍នី
តានកូេភាេ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

586>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់

នួន

ជា

ខដេថា

រដាយស ខត“រទរេមើសទាំងឡាយខដេកំណត់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំម្ភនអតែកភាេត្តមទប្មង់ណា
មួយត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់នារេេរនាោះរឡើយ”

រទើរជនជារ់រចាទេំអាឆយេ់ដឹងជាមនប្លរ់ប្ោន់ថា

ា

ប្រប្េឹតរា នោះ លឺជារទរេមើស1497។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រោេា ណ៍

ោមនរទរេមើសររើោមនឆារ់ខឆងប្តូវបានរោ េ ប្រសកនររើអំរេើប្រប្េឹតជា
ា ក់លាក់ខដេប្តូវបាន ករឃើញថា ជា
អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរនាោះ

ំរលាភរំពានរេើសកទធកជាស វ័ន ា រស់ជនជារ់រចាទ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។
រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

នកងម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ

ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ

ឆំណឆរនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា េកចា ណារដាយខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង

នីមួយៗអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នអំរេើប្រប្េឹតរា ៅរេើជន ងរប្ោោះ នកងថារតើ អំរេើរនោះអាឆប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹង
រទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រៅកនុងាេៈរទសៈរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកថា េំចាបា
ំ ឆ់េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា
ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរៅកនុង ដឋមួយខដេេំម្ភនា ាន់ារ់រនាោះ េំអាឆររងកើតឱ្យម្ភនា ទទួេ
ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឬប្តូវបានហាមឃាត់រដាយឆារ់អនា ជាតកកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ឬថា េំម្ភនអតែកភាេថ្ន
សញ្ញាណផេូវឆារ់សីេ
ា ី“ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ”រឡើយ1498។

587>នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះេំបាន
រ ើា
ឱ េកចា ណារដាយខផអករេើក ណីជាក់លាក់អំេីភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នអំរេើប្រប្េឹតខា ដេរចាទជារញ្ញារនោះ ខតផៃយ
ុ រៅ

1497

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៥។

1498

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៩ ដេ់ ៤១៩។
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វច្ញបាន“រញ្ញជក់ធាតផសំថ្នរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់

នកងបានសរប្មឆថា

អំរេើប្រប្េឹតខា ដេប្សរត្តមេកខខណឌថ្ន

ធាតផសំទាង
ំ អស់រនាោះ លឺជារទឧប្កកដខឋ តមាង”1499។

588>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានរង្ហាញអំេីធាតផសំថ្នា រ ើឱ្
ឱ យ

បាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ1500 នកងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1501។ រប្ាយមក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេ
រេើអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៀរជាមួយនឹងធាតផសំទាង
ំ រនោះ1502។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់
ខេួនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានវាយតថ្មេ ួឆរហ្ើយរេើរញ្ញា ថា
រតើ កនុងក ណីរនោះ អំរេើប្រប្េឹតខា ដេខេួន ករឃើញរនាោះបាន្នដេ់កប្មកតមួយរសមើនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទ
រទៀតថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅកនុងឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខដ ឬោ៉ៅងណា រដើមបីអាឆចាត់ទកបានថា ជា

1499
1500

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៨។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៤៨ (អងគជំនំជប្មោះបានសននកដាឋនថា “ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំអាឆម្ភន

ទមៃន់ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក […] ដូរឆនោះអាឆសែកតកនុង វច្សេភាេថ្នអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់នកយមន័យអំេីា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំ

រដាយបានកំណត់អតា

សញ្ញាណធាតផសំសតានម័តឆំនួនរីៈ (i) រលគេណាម្ភនក់ប្តូវបានដកហ្ូតសកទធករស ីភាេ រស់ខួ េន (ii) ា ដកហ្ូតសកទធករស ីភាេរនោះប្តូវ
បានរ ើរឱ ឡើងត្តម យៈា រដករស មកនរង្ហាញេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងរជាលវាសនា ឬទីកខនេងខដេរលគេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះសែកតរៅ ឬ
រដករស មកនទទួេសគេ់ា ដកហ្ូតរស ីភាេរនោះ រដាយរដករស ឆំរពាោះដំរណាោះប្សយត្តមផេូវឆារ់ នកងា ធានាខផនកនីតក វច្ ីឆំរពាោះ
មខរលគេរនាោះ នកង (iii) ធាតផសំទីមួយ នកងទីេី ប្តូវបានអនវតារដាយភានក់ង្ហ ដឋ ឬរដាយម្ភនា អនញ្ញាត ា ោំ ប្ទ ឬា យេ់ប្េម
េី ដឋ ឬអងគា នរោបាយណាមួយ”)។
1501

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៥០ (អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា កំណត់នកយមន័យថ្នា ផ្លេស់ទី

េំរៅរដាយរងខំ ខដេម្ភនធាតផសំរួន (ដូឆជា “(i) រឆតនា (ii) ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ (iii) ឱ្យចាករឆញេីតំរន់មួយខដេេួក
រល ស់រៅរដាយប្សរឆារ់ (iv) រដាយោមនយតាកកមមសមប្សរអំេក
ី ាីបា មាខផនកសនាកសខ រស់ជនសី វច្េ ឬភាេចាំបាឆ់ណាមួយខាង
ខផនកនរោបាយ”)។
1502

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៧ ដេ់ ៥៥២, ៦៣០ ដេ់ ៦៣៩ (ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ) នកង

៦៤០ ដេ់ ៦៤៣ (ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំ)។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ទាក់ទងរៅនឹង “ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះ
ពាេ់រេើរសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានកំណត់នកយមន័យអំេីធាតផសំ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតរោងរៅរេើយតាក
សស្តសាខដេបានដាក់ឆំណាត់ថានក់“ា មកនផាេ់ឆំណីអាហា ទឹក ជប្មកសនក់រៅ នកងជំនួយថានំសងកូវឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ ប្េមទាំងសែន
ភាេអនាម័យកប្មកតទារ”ថា ជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក (សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ ៤៥៧)។
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“អំរេើអមនសស ម៌”រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករនាោះ1503។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់
នួន ជា េំម្ភនេកខណៈប្តឹមប្តូវ នកងប្តូវរដករស រចាេ។

589>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
សស្តសាជា

ា រង្ហាញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេប្ឆរូកប្ឆរេ់ទាក់ទងរៅនឹង វច្ ី

ម្ភន កនុងា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នភាេជារទរេមើសថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត” ដូឆបាន

េកភាកាខាងរេើ។ ររើរទាោះរីជា ម្ភនា រង្ហាញឆាស់លាស់ថា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត ប្តូវបានទទួេ
សគេ់ជាប្ររភទរទឧប្កកដម
ឋ ួយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ1504 ក៏ា រ ឱ្
ើឱ យ
បាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ

នកងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំេំម្ភនខឆងឆាស់លាស់ថា

ជាប្ររភទរទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយ

ខឡករៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករឡើយ។ េកតណាស់ ជារប្ឆើនឆ្នំរប្ាយមក រទើរម្ភនា កំណត់ឆាស់
លាស់អំេីរទឧប្កកដរឋ នោះ ខដេរង្ហាញឱ្យដឹងត្តម យៈា ដាក់រញ្ចូ េរៅជាប្ររភទរទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយខឡករៅ
កនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៧(១-ឃ នកង

) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

ICC1505។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ ឬា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ េំទាន់ម្ភន ូររាង
ជាប្ររភទរទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយខឡករៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅរឡើយរទ ដូឆោនរនោះខដ

ា រ ើឱ្
ឱ យ

បាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ នកងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំរនោះ េំម្ភនធាតផសំ ឬអតែន័យជាក់លាក់ត្តមឆារ់ រៅរឡើយខដ
។ ខផអកត្តមមូេរហ្តរនោះ ា កំណត់េីធាតផសំថ្នា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ ឬា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំថា
ជាប្ររភទរទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយខឡករៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក េំសមប្សរត្តមាេកំណត់ នកងេំ
ប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់រឡើយ

រដាយរហ្តថា

“ា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់”

ា េកចា ណារនារនាៃរ់រេើអំរេើប្រប្េឹតរា ៅកនុងខផនកដូឆោនរនោះសាីេី

កនុងឆំរណាមរទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយខឡកដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតក ជាអរបរ ម្ភ រ ើឱ្
ឱ យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំ។

ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រញ្ញាខដេប្តូវរំភឺ េ នកងជារញ្ញាខតមួយលត់

ខដេម្ភនា ពាក់េ័នធ លឺ ថារតើអំរេើប្រប្េឹតខា ដេរចាទជារញ្ញារនោះ រដាយខផអករេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ទាង
ំ
អស់រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននរនោះ

ជាក់ខសាងបានរំរេញត្តមា កំណត់នកយមន័យថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

រទៀត ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1503

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៩ នកង ៦៤៣។

1504

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៧៦។

1505

ម្ភប្ត្ត ៧(១-ឃ នកង

) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICC។
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590>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ខដេបានប្រប្េឹតត្ត
ា ម យៈា ផ្លេស់ទីេំរៅ

រដាយរងខំ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ នកងា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក បានខផអកោ៉ៅង
សំខាន់រៅរេើប្េឹតកា
ា ណ៍ដូឆោន ខដេបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ
នកងទីេី

ម្ភនដូឆជា ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំឆំរពាោះប្កុមប្រជាជនោ៉ៅងរប្ឆើន រប្ាមេកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ

1506

។

រដាយស ភាេសីសង្ហឱក់ោនរប្ាមទប្មង់ថ្នា ប្រប្េឹតា រោេរំណង វច្ ីសស្តសាកនុងា អនវតា ចា ីផ្លៃេ់ នកង
ប្ករខ័ណឌរេេរវលាខដេបានកំណត់រនាោះ ប្េឹតកា
ា ណ៍នីមួយៗទាំងរនោះប្តូវបានចាត់ជា“អំរេើ” ឬ“ា ប្រប្េឹត”ា
មួយ រៅកនុងអតែន័យថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌ1507។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជាជាងេកចា ណាេអកតេអន់រេើធាតផសំថ្នអំរេើ
រនោះ នកងខញកធាតផសំរនោះដាឆ់រដាយខឡកេីធាតផសំថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ នកង
ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក រហ្ើយបានចាត់ទកដូឆរទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយខឡកេីោនរនាោះ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

លរបីេកចា ណារេើា ប្រប្េឹតក
ា នុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នកងទីេី ជា ួមសប្ម្ភរ់ដំណាក់ាេនីមួយៗ រដាយខផអករេើា កំណត់ ថារតើអំរេើរនោះម្ភនភាេ
ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដ
រដាយរហ្តថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើា
ឱ េកចា ណាជា ួមខដេជាេកខខណឌតប្មូវ

ជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរ ើដ
ឱ ូរចានោះរដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តពាក់េ័នធ

ឬោ៉ៅងណា។
រទើរអងគជំនំ

ខដេម្ភនរៅកនុង

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ រដាយស ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តមួយឆំនួនប្តូវបានជំទាស់
រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារៅរេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងស

ទកខណាខដេពាក់េ័នជា
ធ មនសកន។

1506

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៨ នកង ៥៦៣ ដេ់ ៥៦៥ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ) នកងកថាខណឌ ៦៣០ ដេ់ ៦៣៨, ៦៤០ ដេ់ ៦៤២ នកង ៦៤៤ ដេ់ ៦៤៥ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី )។
1507

សូមរមើេ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២២១ ដេ់ ២៦១ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយ) កថាខណឌ ២៦២ ដេ់ ២៨២ (ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី )។
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៤.ឃ.៣.ខ. េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស នកងា រប្រើអរំ េើហ្ង
ក ាកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីមយ
ួ

591>រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញថា

ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផស

ងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើា
ឱ កត់សម្ភគេ់រៅរេើា “រងខកតរងខំ នកងលំរាមកំខហ្ង”1508 នកង“ាេៈរទសៈខដេ
ម្ភនអំរេើហ្កងា”1509 កនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ក៏ដូឆជា“េកខខណឌអមនសស ម៌”1510 ខដេ
រកើតម្ភនឆំរពាោះអនកប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ

ួមទាំង“ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ”1511ផងខដ

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងតកឆណាស់ ក៏ម្ភនប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញឆំនួនេី លាននាក់ខដ

ខដេប្តូវបានកងទ័េ

ខខម ប្កហ្មររណាញរឆញ […] រដាយភជង់ាំរភេើង” នកងថា “ប្រជាជនប្តូវរងខំឱ្យរបាោះរង់រចាេផៃោះសខមបង នកង
ប្ទេយសមបតាក រស់ខួ ន
េ ”1512។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “មនសសជារប្ឆើន[អនកខដេ
ប្តូវបានរលជរមេៀស]បានរមើេរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវា វាយដំ ា បាញ់ប្រហា នកងា សម្ភេរ់”1513។

592>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខផនកអងគរហ្ត រៅរេេ
ផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខខណឌថ្នា ជរមេៀស

រដើមបី្នរៅដាក់េក ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេី

រទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត រប្ាមទប្មង់ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក នកងា
ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1514។ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា ប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញប្តូវខតចាករឆញេីទីប្កុង
នកងថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួន បានប្រ

មនឹងេកខខណឌេំបាក ា លំរាមកំខហ្ង នកង/ឬអំរេើ

ហ្កងា”1515។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានរំរផេើសទាំងប្សុងអំេី
1508

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥២។

1509

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៥។

1510

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥២។

1511

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៥។

1512

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៣។

1513

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៣។

1514

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២២ ដេ់ ៤២៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន

កថាខណឌ

៣៥១ ដេ់ ៣៥២។
1515

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៣។
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េកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ នកងម្ភនេកខខណឌប្សរោនខដេអនកប្តូវបានជរមេៀសបានទទួេ ង”1516។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន
រនោះខដ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ជាេករសស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើា
ឱ ងេឹងខងេងប្លរ់ប្ោន់រៅ
រេើភាេមកនសីសង្ហឱក់ោនរៅកនុងសកខីកមម រស់សកសីពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរា ៅរេើប្រជាជន1517។

593>ទាក់ទងរៅនឹងា អនវតាា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នួន ជា បាន ំឭកថា ប្រជាជនមួយ
ភាល ំរៅកនុងទីប្កុង លឺជាជនរភៀសខេួន រហ្ើយបានរេើករឡើងថា “ប្តឹមខតអងគរហ្តខដេថា ប្រជាជនប្តូវបាន
តប្មូវឱ្យចាករឆញេីទីប្កុង ត្តមា ជូនដំណឹងកនុង យៈរេេខេី មកនអាឆរញ្ញជក់ថា ម្ភនា លំរាមកំខហ្ង ឬា
រងខំរេើ ូរាយ រដើមបីធានាដេ់ា ចាករឆញ រស់េួករលរនាោះរឡើយ”1518។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា
អងគរហ្តអំេីា រងខំឱ្យរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅរេេរឆញផតេីរ ច្រវណទីប្កុងភនំរេញេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រឡើយ ឬម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញកនុងកប្មកតតកឆតួឆរៅរ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងដំរូងរប្ាយរេេខដេា ជរមេៀសបានចារ់រផាើម

នកងថា

ដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា “រៅប្លរ់ាេៈរទសៈ
ទាំងអស់ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ”1519។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា
យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នា ជរមេៀសប្តូវបានរំរផេើស

រដាយេំបានខផអក

រេើភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់1520 ឬេំបានោំប្ទរដាយសកខីកមម រស់សកសីផ្លៃេ់ខភនករឡើយ1521។

594>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ជនជារ់រចាទបានប្រាន់យកវច្ ីសស្តសាកនុងា វច្ភាលរេើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅជាខផនកតូឆៗខដេេំចាបា
ំ ឆ់ នកងម្ភនេកខណៈឆរងអៀតហ្ួសរហ្ត នកងេំ
បានផាេ់ទមៃន់ប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នកងកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរៅរេើា
រប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1522។

1516

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៣។

1517

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៧, ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។

1518

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៤។

1519

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៩២។
1520

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦ ដេ់ ៤២៩។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៣២២ ដេ់ ៣២៦។

1521

ស ណារណាឹងសទកខ 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 “ប្តឹមខតអងគរហ្តខដេថា ប្រជាជនប្តូវ
បានតប្មូវឱ្យចាករឆញេីទីប្កុង ត្តមា ជូនដំណឹងកនុង យៈរេេខេី មកនអាឆរញ្ញជក់ថា ម្ភនា លំរាមកំខហ្ង ឬ
ា រងខំរេើ ូរាយ

រដើមបីធានាដេ់ា ចាករឆញ រស់េួករលរនាោះរឡើយ”

រដាយរោងរៅរេើសកខីកមម រស់

សកសីខដេបានអោះអាងថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ឆង់ប្តឡរ់រៅកខនេងរដើមខដេេួករលបានចាករឆញ រៅ
រេេសស្តង្ហគមបានរញ្ច រ់1523 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ររើរទាោះរីជាអនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសរនាោះកំេងសនក់រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ ជាទូរៅអាឆម្ភនលំនកតប្តឡរ់រៅាន់ផោះៃ សខមបង រស់ខួ ន
េ រៅជន
រទក៏រដាយ ក៏េំម្ភនា រង្ហាញថា អនកទាំងរនោះម្ភនរំណងចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅរេេរនាោះ នកងរប្ាម
េកខខណឌខដេបានដាក់រដាយខខម ប្កហ្មរនាោះ។

រខនែមរេើរនោះរទៀត

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់រដាយសហ្ប្េោះរាជ

អាជាា1524 អំណោះអំណាងរនោះបានសំអាងរេើា យេ់ោ៉ៅងឆរងអៀតនូវអឱីខដេរៅថា ា រងខំរនាោះ។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យថ្នា រងខំ ដូឆជា “ា រងខកតរងខំ ា រំភាន់ ា រកងយកប្ររោជន៍េី
ភាេសេន់រសេ នកងា ោរសងកត់ឱ្យម្ភនា ភ័យខាេឆ”1525។ ា កំណត់នកយមន័យរនោះប្សរជាមួយនឹង វច្ ស
ី
ស្តសាខដេប្តូវបានអនវតារដាយតលាា

ICTY ខដេបានយេ់រឃើញថា ា រងខំមកនកប្មកតប្តឹមខតា រងខំរេើ

ូរាយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំង ួមរញ្ចូ េា លំរាមកំខហ្ងថ្នា រងខំ ឬា រងខកតរងខំ ដូឆជាា រងករឡើងឱ្យភ័យ
ខាេឆរដាយស អំរេើហ្កងា ា រងខកតរងខំ ា ោរសងកត់ផូវេ ឆកតា ឬា ំរលាភអំណាឆ ឬា រកងយកប្ររោជន៍
េីរ ច្ោាសខដេរងខកតរងខំ1526។ ដូរឆនោះ ា សននកដាឋនខដេថា ា រងខំជាក់ខសាងប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងរោេ
1523

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (Al

ROCKOFF) ឯកស រេខ E1/166.1 ទំេ័ ៨ ដេ់ ១០។
1524

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៤១។

1525

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៣២៩។

1526

សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ៣១៩។ សេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ២៧៩ ដេ់ ២៨១។

សេដីារ ឿងកាី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ ៧២៧ (ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំតប្មូវឱ្យម្ភនកនុងឆំរណាមរនាោះជន ងរប្ោោះេំ
ម្ភនជរប្មើសេកតប្បាកដ)។ ា ភ័យខាេឆអំរេើហ្កងា ឬា រប្រើកម្ភេំងអាឆររងកើតនូវរ ច្ោាសមួយខដេថា ម្ភនរលគេម្ភនក់ប្តូវបាន
រងខំឱ្យចាករឆញរនាោះ។ រញ្ញា ថារតើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនោះម្ភនជរប្មើសរផសង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវេកចា ណារៅកនុងរ ច្រ
ទថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ។

ជាឧទាហ្ ណ៍

ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់

នកង/ឬដាក់េក ទធ ភាេឆំរពាោះអំរេើខាងរប្ាមខដេបាន ួម

ឆំខណកដេ់េកខខណឌខដេររងកើតបានជាា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ម្ភនដូឆជា៖ ា រញ្ញជឱ្យប្រជាជនរឆញេីផោះៃ សខមបង រស់េួក
រល នកងកនុងក ណីខេោះ ា ក កេីផោះៃ មួយរៅផៃោះរដើមបីរ ើា
ឱ ផ្លេស់ទីេំរៅ (សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថា
ខណឌ ១, ៤៩ ដេ់ ៥០, ២៨៨, ៦៩៤, ៧៣១, ៨០១ ដេ់ ៨០២, ៨៩១ ដេ់ ៨៩២, ៩៥០) នកងា រប្រើកម្ភេំងប្រដារ់អាវ នកងា
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រំណងរ ើឱ្
ឱ យអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រៅរេេខដេខខម ប្កហ្មបានប្លរ់ប្លងទីប្កុង
រនោះ ជាា សមរហ្តផេ។

596>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្សខដេបានយេ់រឃើញថា “ររើរទាោះរីជារៅកនុងាេៈរទសៈខររណាក៏រដាយ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស
ប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ” រដាយស ខតភសាត្ត
ុ ងភាលរប្ឆើនខដេអងគជំនំជប្មោះរេើកយកមកសំអាងរនាោះ
លឺពាក់េ័នខធ តរៅនឹង យៈរេេរ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងដំរូងថ្នា ជរមេៀស

នកងថា

រប្ាយមករទៀត

អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសភាលរប្ឆើន ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅត្តមទីកខនេងណាខដេេួករលឆង់រៅ1527។ ឆំណឆរនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសប្តូវបាន
ប្បារ់

ររើរទាោះជាេីមូេរហ្តអឱីក៏រដាយ1528ថា

េួកោត់េំអាឆប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវច្ញបានរឡើយ1529។

ដូរឆនោះ រៅរេេខដេេួករលបានចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េួករលេំម្ភនជរប្មើសរផសងរប្ៅខតេីា រនាដំរណើ រៅ
មខរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ា រងខំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅ
កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ខដេមកនប្តឹមខតរ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងដំរូងថ្នា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ។

ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ប្េឹតកា
ា ណ៍រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ មកនប្តឹមខតរេើសកខីកមម
រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភស សរា៉ ន់ ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា មួយឆំនួនរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំង

រំភកតរំភ័យកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅ(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
រេើផូវេ រភទដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស (សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថាខណឌ ៥០, ៦៩៤ នកង ៨០២)។ ា
វាយដំ នកងា សម្ភេរ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស (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
ស់រដាយមកនអាឆប្ទាំប្ទបាន (សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ១០២៧)។
1527

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៩២។
1528

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២៥។

1529

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៥។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នូ ហ្៊ាន់ ខដេបានអោះអាងជាទូរៅថា ោត់ប្តូវបានរងខំ
ឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ1530។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង ខដេរដាោះប្សយសែនភាេកនុង យៈរេេរីថ្ងៃរប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ1531 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរខនែម លឺា រ ៀររារ់ឆំនួន ១៣ ដាឆ់រដាយខឡកេីោន ខដេបាន
រង្ហាញោ៉ៅងជាក់ឆាស់ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខខម ប្កហ្មបាន“រងខ”ំ 1532
ឹ េីទី
“ប្បារ់”1533 ឬ“រញ្ញជ”1534ឱ្យប្រជាជនរនាដំរណើ រៅមខ ររើរទាោះរីកនុងក ណីមួយឆំនួន ជនសី វច្េេំបានដង
1530

សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩២ រជើងទំេ័ ១៤៧៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧។
1531

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៨។

1532

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨១, ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦៩ (យឹម សវណណ រ ៀររារ់ថា ោត់ឆំណាយរេេប្រខហ្េប្បាំរៅប្បាំមួយ
ថ្ងៃបានរៅដេ់សឹង
ៃ កំេង់ទួេ នកងរនាដំរណើ រៅរទៀត “រនាៃរ់េីរលបានប្បារ់ឱ្យរៅមខរទៀត”។ រប្ាយមក ោត់ឆំណាយរេេជាង
មួយខខបានដេ់វតារពា ិ៍បាន)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័
៥ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស េកេណ៌នាអំេីកងទ័េខខម ប្កហ្មរឆោះខតរងខំប្លួស រស់ោត់ឱ្យរៅមខជាមួយហ្ឱូងមនសសជារប្ឆើនរនាៃរ់េីចាក
រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ោត់បានអោះអាងថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មរឆោះខតរងខំឱ្យរយើងថា រៅមខៗរៅ […]”)។
1533

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ

២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌី) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៨៦ ដេ់ ៨៧ នកង ៨៨ ដេ់ ៨៩ (លឹម វា៉ ន់ឌី បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្ម
បានប្បារ់ម្ភាយ រស់ោត់ រនាៃរ់េីយរ់ទីរីឱ្យរនាដំរណើ រៅភូមក រស់ខួ េន)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា)
ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៦, ៣៨, ៦៧, ៨២ (ជំ សខា បានអោះអាងថា រៅរេេចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងថ្ងៃទី
១ ប្រជាជន “េំប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យ

រ់រៅមួយកខនេង” េួកោត់“រនារដើ រៅមខរទៀត” នកងប្តូវបានប្បារ់ថា េំអាឆប្តឡរ់មកទីប្កុង

ភនំរេញវច្ញបាន)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ១៩, ២១, ២៤ (រេជ ប្សី
ផេ បាន ំឭកថា ោត់បានឮា ប្រាសត្តមរមប្កូថា ប្រជាជនប្តូវរនាដំរណើ រៅមខ ហ្ូតទាេ់ខត កផេូវរឃើញរៅប្សុកកំរណើត
រស់ខួ េន)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៨០ ដេ់ ៨១

(Denise AFFONCO បានអោះអាងថា ោត់ឆំណាយរេេអស់ យៈរេេរីថ្ងៃរដើមបីឱ្យរៅដេ់រាោះមួយ នកងថា ខខម ប្កហ្មបាន
ខណនាំអំេីទីកខនេងខដេប្រជាជនប្តូវរៅ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័

៣២ ដេ់ ៣៣, ៣៥ ដេ់ ៣៦ (ទឹង សខា េកេណ៌នាថា រនាៃរ់េីបានជរមេៀសរឆញេីផោះៃ រស់ខួ េ នរៅទីប្កុងភនំរេញ ោត់ប្តូវបានប្បារ់
ឱ្យរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅាន់ទកសខាងតបូង ហ្ូតទាេ់ខតដេ់កាេងនេ់រៅថ្ងៃរនាៃរ់ នកងបានប្បារ់ឱ្យរ ើដ
ឱ ំរណើ រឆ្ពោះរៅទកសខាងេកឆ )។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាូ សទាធ វី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០, ២០ (ស៊ាូ សទាធ វី បានអោះអាងថា
ោត់ប្តូវបានប្បារ់ឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ)។
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កខនេងខដេខេួនប្តូវរៅរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសអាឆរ ើដ
ឱ ំរណើ កនុងរេបឿនយឺតៗបានរនាោះ1535 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រេបឿន
ថ្នា ជរមេៀស ឬរេបឿនថ្នា រ ើដ
ឱ ំរណើ

េំអាឆរ ើជា
ឱ មូេដាឋនរដើមបីប្ចានរចាេា រងខកតរងខំ ឬាេៈរទសៈ

រងខកតរងខំរនាោះបានរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏េំបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា
ប្រជាជនប្តូវបានតប្មូវឱ្យរ ើដ
ឱ ំរណើ កនុងរេបឿនរេឿនរនាោះខដ រ៉ៅខនាថា ប្រជាជនោមនជរប្មើស។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ ជាា សមរហ្តផេរហ្ើយខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា “រទាោះរីជារៅរប្ាមាេៈរទ
សៈខររណាក៏រដាយ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ”1536។

597>រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេត្តម
ា យេ់រឃើញ រស់ោត់ថា ជាា រំរផេើស ឬា រ ើយ
ឱ តាកកមមជាទូរៅ1537។ នួន ជា បានរោងជាេករសសរៅ
រេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “េកខខណឌថ្នា រ ើដ
ឱ ំរណើ ត្តំងេីរដើម ហ្ូតដេ់ឆរ់
ម្ភនភាេេំបាករវទនា រហ្ើយភាលរប្ឆើនម្ភនា ខឱោះទាំងឧរក ណ៍ជាមូេដាឋនសំខាន់សប្ម្ភរ់ដាស
ំ ”េ 1538 “ា រ ើ ឱ
ដំរណើ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស ភាលរប្ឆើនបានជួរប្រទោះា ភ័យខាេឆ នកងា លប្ម្ភមកំខហ្ង ឬក៏រហ្ត
ា ណ៍អំរេើហ្កងារផសងៗ”1539េីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ ក៏បានជួរ
ប្រទោះនូវេកខខណឌដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ រស់េួករល ដូឆជា សែកតរៅរប្ាមករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ ខឱោះ

1534

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំ

រអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៥ (មម សំរអឿន បានេកេណ៌នាថា រប្ាយេីរ ើដ
ឱ ំរណើ ជកតមួយសបាាហ្៍មក េួក
ោត់បានរៅដេ់កខនេងទីមួយរៅកនុងភូមកសំររាងរនាៃរ់េីា ចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្រម្ភណ ៤០ លីឡូខម៉ៅប្តេីទីប្កុង នកងរប្ាយមក
ប្តូវបានរញ្ញជឱ្យរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅខប្េកលយ ប្រខហ្េជាង ១០ រៅ ២០ លីឡូខម៉ៅប្តេីភម
ូ កសំររាង)។
1535

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២៥។

1536

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩២។

1537

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦ ដេ់ ៤២៩។

1538

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៨៧។
1539

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៨៩។
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រសបៀងអាហា ទឹកសអត ថានំរេទយ ឬ ជប្មកសនក់រៅជារដើម”1540 “ប្រជាជនភាលរប្ឆើន(ខដេប្តូវបានជរមេៀស
រឆញេីផោះៃ សំខរង រស់ខួ ន
េ )បានរមើេរឃើញផ្លៃេ់នឹងខភនកនូវា វាយដំ ា បាញ់ប្រហា នកងា សម្ភេរ់ ប្េម
ទាំង បានរឃើញសកសេរារ់មកនអស់រៅត្តមផេូវ រៅរេេេួកោត់ចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”1541 នកង“ា រ ើ ឱ
ដំរណើ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះប្តូវបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រសៃើ ខតោមនរសបៀងអាហា

ទឹក

ថានំរេទយ ជប្មក នកងសម្ភា អនាម័យ ទាេ់ខតរសោះ រៅកនុងអំឡុងរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ រៅរប្ឆើនសបាាហ្៍រនាោះ”1542។
រខៀវ សំផន បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីភសាត្ត
ុ ងទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ រដាយបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះ េំបាននាំរៅដេ់ា យេ់រឃើញអំេីភាេសីសង្ហឱក់ោនរៅ
កនុងា ប្រប្េឹតរា ៅរេើប្រជាជនរនាោះរឡើយ1543។

598>កនុងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញាឆំនួនេី ។ រញ្ញាទីមួយ ថារតើអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យផាេ់ា យេ់រឃើញជាទូរៅអំេីរទេករស ន៍ រស់អក
ន ខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសទាំងអស់ ឬភាលរប្ឆើន រដាយខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីមួយឆំនួនតូឆ ខដ
ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំ

រៅកនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរេមើស ំរ ង

ា រាោះរៅសកសី

ទាំងអស់មកផាេ់សកខីកមមអំេីប្េឹតកា
ា ណ៍ជារប្ឆើនខដេរចាទជារញ្ញារនោះ លឺេំអាឆរ ើរឱ ៅបានរឡើយ។ កនុងសែន
ភាេខរររនោះ

តលាា អងគរហ្តអាឆតប្មូវឱ្យទាញយករសឆកាីសននកដាឋនរឆញេីភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងរទ

េករស ន៍ោ៉ៅងទូេំទូលាយរនាោះ។ វច្ ីសស្តសាខរររនោះ ជា មមត្ត េំម្ភនកំហ្សរឡើយ។ រដាយស ខតា ដាក់
េក ទធភាេបានខផអករេើា យេ់រឃើញជាទូរៅ ដូរឆនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី ម្ភចស់រណាឹងសទកខខដេរចាទថា ម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត ម្ភនរនៃក
ុ ប្តូវរង្ហាញថា ា លកតរដាយសម
នៗ រស់តលាា ជាន់ដំរូងកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញរនាោះ ជាា េំសមរហ្តផេ។

1540

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៩១។
1541

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៦៣។
1542

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៦៤។
1543

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៧។
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599>រញ្ញាទីេី

លឹទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងទូេំទូលាយថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញនូវេកខខណឌ នកង
រទេករស ន៍ខសៗោនោ៉ៅងរប្ឆើនសនធឹកសនាធរ់1544។ រដាយស ទំហ្ំថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាំងអស់កនង
ុ
យៈរេេខេី1545 នកងកងេេ ំជារប្ឆើនថ្នកងទ័េខខម ប្កហ្ម បានឆូេ ួមរៅកនុងា ជរមេៀសរនាោះ1546 រទើរម្ភន
ា រ ៀររារ់ខសៗោន ដូឆបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1547 ខដេផៃយ
ុ េីអីឱ
ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង1548។

600>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើនបានរមើេ
រឃើញផ្លៃេ់នឹងខភនកនូវា វាយដំ ា បាញ់ប្រហា នកងា សម្ភេរ់ ប្េមទាំងបានរឃើញសកសេរារ់មកនអស់
រៅត្តមដងផេូវ

រៅរេេេួកោត់ចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”1549។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅកនុងកថាខណឌដខដេថ្នសេប្កមបានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងតកឆក៏ម្ភន
ប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញឆំនួន ២.០០០.០០០ នាក់ខដ

ខដេប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មររណាញរឆញេីផោះៃ

សខមបងរដាយរងខំ”1550។ ដូរឆនោះ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស“ភាលរប្ឆើន”លឺសំរៅរេើោ៉ៅងតកឆក៏ ១.០០០.០០០
នាក់ខដ ។ កនុងា ោំប្ទា យេ់រឃើញរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកថាខណឌឆំនួន ៨ រៅ

1544

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៦០ ដេ់ ៥៧៤។

1545

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២០។

1546

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧០ (កងកម្ភេំងខេោះទទួេរនៃក
ុ កនុងា ជរមេៀស ឆំខណកកង

កម្ភេំងដថ្ទរទៀតទទួេខសប្តូវកនុងា ប្តួតេកនកតយា ជរមេៀសរនាោះ)។
1547
1548

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៧, ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ (កខនេងខេោះ “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ខេោះ

រទៀត ទាំង“ប្រជាជនងមី” ទាំង“ប្រជាជនចាស់”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ នកងេកខខណឌរៅកនុងា ដឹកជញ្ជូ នខសៗោន)។
1549

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៣ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៩ (“ា រ ើដ
ឱ ំរណើ រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ភាលរប្ឆើនបានជួរប្រទោះា ភ័យខាេឆ នកងា
លប្ម្ភមកំខហ្ង ឬក៏រហ្តា ណ៍អំរេើហ្កងារផសងៗេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម”)។
1550

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៣។
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កនុងខផនកដំរូង1551ខដេបាន ួមរញ្ចូ េនូវា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរទេករស ន៍

នកងេកខខណឌថ្នា

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើន ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាា នកងសកខី
កមម រស់សកសីផ្លៃេ់ខភនកផងខដ

1552

។ រដាយរហ្តថា ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេទាក់ទងរៅនឹងរទ

េករស ន៍ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួន ម្ភនភាេឆាស់លាស់ណាស់ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
េំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនអាឆសននកដាឋនបានថា ោ៉ៅងតកឆណាស់ក៏ម្ភនប្រជាជន ១.០០០.០០០ នាក់ បាន
ឆេងាត់រទេករស ន៍ដូឆោនរដាយបានរឃើញា វាយដំ ា បាញ់ប្រហា នកងា សម្ភេរ់ នកងអាឆផាេ់ា យេ់
រឃើញខរររនោះឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យខដ
េនយេ់ណាមួយរនាោះ

រហ្ើយក៏េំបានផាេ់ា េនយេ់ឆាស់លាស់ខដ ។ កនុងក ណីោមនា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង លឺជាា សននកដាឋនរដាយេំសមរហ្តផេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើផេ
រ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្សអងគរហ្តរនោះដូឆខាងរប្ាម។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើន ខឱោះសម្ភា មូេដាឋនសប្ម្ភរ់ដាស
ំ ”េ 1553 “ា រ ើដ
ឱ ំរណើ រស់អក
ន
ខដេប្តូវបានជរមេៀស

ភាលរប្ឆើនបានជួរប្រទោះា ភ័យខាេឆ

ហ្កងារផសងៗេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម”1554

នកងា លប្ម្ភមកំខហ្ង

ឬក៏រហ្តា ណ៍អំរេើ

លឺា សននកដាឋនរដាយេំសមរហ្តផេខដេេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងជា

មូេដាឋនរឡើយ។

601>ផៃយុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញខដេថា“អនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសទាំងរនាោះ ក៏បានជួរប្រទោះនូវេកខខណឌដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ រស់េួករល ដូឆជា សែកត
រៅរប្ាមករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ ខឱោះរសបៀងអាហា ទឹកសអត ថានំរេទយ ឬជប្មកសនក់រៅជារដើម ”1555 នកងថា “ា រ ើ ឱ
ដំរណើ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ

ប្តូវបានរលកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រសៃើ ខតោមនរសបៀងអាហា

ទឹក ថានំរេទយ ជប្មក នកងសម្ភា អនាម័យទាេ់ខតរសោះ រៅកនុងអំឡុងរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ រៅរប្ឆើនសបាាហ្៍
1551

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៦៧៤ កថាខណឌ ៤៧៣ ដេ់ ៤៧៤, ៤៨៦, ៤៨៩ ដេ់ ៤៩១, ៤៩៧

ដេ់ ៤៩៨។
1552

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧១, ៤៧៣ ដេ់ ៤៧៤, ៤៨៦, ៤៨៩ ដេ់ ៤៩១, ៤៩៧ ដេ់ ៤៩៨។

1553

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៧ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1554

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៩ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1555

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៩១។
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រនាោះ”1556 ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា យេ់រឃើញទាំងរនោះ ររើរទាោះរីជា
រង្ហាញកនុងេកខណៈទូរៅក៏រដាយ
បានជរមេៀសរនាោះរឡើយ។

ក៏េំខមនជាា សមនខដេរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ឆំនួនសម្ភម្ភប្តថ្នអនកខដេប្តូវ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រខនែមោនរៅវច្ញរៅមក

ខដេម្ភនដូឆជា ា រ ៀររារ់ឆំនួនរីខដេជាសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី នកងា រ ៀររារ់ជារប្ឆើនខដេជាសកខី
កមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបានេកេណ៌នាអំេីកងឱោះរសបៀងអាហា

1556

1557

ទឹកសអត1558ទីជប្មក1559

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៦៤។
1557

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៧, ៤៩១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២

(សលឹម េមត
ុ ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧ (សលឹម េមត
ុ បានអោះអាងថា រេេរនាោះលឺរឃើញដូឆជាមកនទាន់ម្ភនា
រ ៀរ យអីរទ រៅត្តមន៎ាង លឺត្តមមួយៗហ្នឹង ខំរដាោះប្សយខេួនឯងអីឆឹងរៅ ដូឆ កប្តី កអីរៅជកតទរនេរមលងគហ្ឹង
ន រៅ កអី ដូឆជារៅ
ត្តមរ ៀងៗប្លួស )។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌ)ី ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៨៧ ដេ់ ៩០ (លឹម វា៉ ន់ឌី
បានផាេ់សកខីកមមថា រៅត្តមផេូវ រៅរប្តើយខាងរកើតទរនេ សែនភាេហ្ូរឆករវទនា។ ោត់ នកងប្លួស រស់ោត់អត់ត្តង
ំ េីឆ្នំងដាំបាយ
ដាំអី រេេដាំបាយមាងៗ ត់ កខចីរល។ េួកោត់ ស់េីមួយថ្ងៃរៅមួយថ្ងៃនឹករឃើញថា រេេរវលាហ្នឹងវាអត់យូ វាមកនយូ រទ)។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌីណា) ឯកស រេខ E1/199.1, ទំេ័ ៨៣ (រ៉ៅូ ឌីណា បានអោះអាងថា ា រ ើដ
ឱ ំរណើ
ត្តមផេូវម្ភនា េំបាក អត់រសបៀងអាហា ខឱោះខាតហ្ូរឆក ោមនចាន ោមនឆ្នំង រេេរនាោះរហ្ើយខដេរ ើឱ្
ឱ យនាងខាំម្ភ
ុ នា

ឺចារ់ )។

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦១ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា
ោមនមាូរអាហា រៅត្តមផេូវ)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/145.1
ទំេ័ ៨២ (រអា ី បានេកេណ៌នាអំេីា យំរប្សកឃាេន រស់រូន
អ ៗោត់)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់)
ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៧ (នូ ហ្៊ាន់ បានអោះអាងថា សភាេា ណ៍រេេរនាោះលឺជួរប្រទោះ ជាេករសស លឺកងឱោះរសបៀង ឱ្សង
េាបាេថានំរផសងៗ)។
1558

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ ស

ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៣៧ នកង ៣៨ ដេ់ ៣៩ (ជំ សខា ំឭកថា រៅកនុងខខខដេេួកោត់រ ើដ
ឱ ំរណើ េួកោត់េំបាក់កនុង
ា ខសឱង កទឹកសអតសប្ម្ភរ់ហ្ូរ នកងសប្ម្ភរ់ដាបា
ំ យ។ ប្រសកនររើ កទឹកសប្ម្ភរ់ហ្ូរ នកងដាំបាយេំបានរទរនាោះ េួកោត់ប្តូវ រាូ ទី
ត្តំងរៅជកតប្តពាំង ឬរឹងខកប ៗ រដើមបីអាឆម្ភនទឹករប្រើប្បាស់)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯក
ស រេខ E1/135.1ទំេ័ ៦១ ដេ់ ៦២ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា េម្ភ
ំ នទឹកត្តមផេូវ រហ្ើយប្តូវហ្ូរទឹកប្តពាំង)។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហ្ូ ឆនាែ) ឯកស រេខ E1/198.1ទំេ័ ៥៦ (ហ្ូ ឆនាែ បានអោះអាងថា ោត់ម្ភនា
េំបាកខាេង
ំ កនុងា កទឹករៅថ្ងៃទី ២ រប្ាយា ជរមេៀស រហ្ើយោត់ហ្ូរទឹកប្តពាំង ររើរទាោះរីម្ភនខេកនសអយ
ុ នកងម្ភនរមររាលក៏រដាយ)
។

383
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្េមទាំងថានំរេទយ1560 នកងខផអករេើរហ្តា េកតខដេថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួនបានយក រស់ផ្លៃេ់
ខេួនដូ អងក ឬដូ វតែអ
ុ ីម
ឱ ួយរដើមបីបានបាយហ្ូរ1561។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

1559

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯក

ស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៣៧, ៨១ ដេ់ ៨២ (ជំ សខា បានអោះអាងថា េួកោត់
ជួនាេរប្ាមរដើមរ

រ់សប្ម្ភកត្តមផេូវ ឬរៅមខរខាេងទាឱ វតា ឬ

ើ នកងថា ោមនន ណាប្បារ់ថា ប្តូវរៅសប្ម្ភករៅកខនេងណារឡើយ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ

២០១៣ (ររ សផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1 ទំេ័ ៨ (ររ សផ្លនី បានរញ្ញជក់ថា រៅត្តមផេូវ េួកោត់

រ់សប្ម្ភកកនុងផៃោះទរទ

សអតខដេជា រស់ប្លួស ឆកន)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ១៧ ដេ់
១៨ (រេជ ប្សីផេ បានរេើករឡើងថា រៅយរ់ទីមួយ ោត់រដកត្តមឆរញ្ច ើមផេូវ នកងបានរ ៀររារ់ថា ម្ភនអនកខេោះរដករេើខប្លកនុងផា
នកងអនកខេោះរទៀតរដករេើផូវេ ខតមាងរដាយស ោមនឆរាឆ រៅមករឡើយ។ េួកោត់ កកខនេងសប្ម្ភករ ៀងៗខេួនរៅកនុងយរ់រនាោះរដាយយក
សេឹករ

ើប្ាេរដក)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌីណា ) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៨១ (រ៉ៅូ ឌីណា

បានផាេ់សកខីកមមថា េួកោត់រដកត្តមផេូវ នកងរ ើដ
ឱ ំរណើ រដាយេំដឹងរោេរៅប្តូវរៅរឡើយ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ
២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០ (មម សំរអឿន បានរ ៀររារ់អេ
ំ ីា ទទួេទានដំរណក រស់ប្កុម
ប្លួស ោត់រៅរខឿនវច្ហា រេើឥដឋហ្ឹង
ន ខតមាង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/145.1
ទំេ័ ៨២ (រអា ី បានរ ៀររារ់ថា កនុងយរ់រនាោះ េួកោត់រដករេើដីរៅកណា
ក េថ្ប្េម្ភនមូសខាំរប្ឆើន)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៤ ខខ មកង
នា ឆ្នំ ២០១៣ (ររ សផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០ (ររ សផ្លនី បានរ ៀររារ់ថា ោត់ នកងកូនៗប្តូវបានខខម
ប្កហ្មររណាញឱ្យរៅ ហ្ូតដេ់ភូមករប្តើយសេ។ េួកោត់បានរ ើជ
ឱ ប្មកប្រក់សឹក
េ រត្តនត នកងខមករ
1560

ើ)។

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩១ រោងរៅរេើ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់)

ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៧ (នូ ហ្៊ាន់ បានរ ៀររារ់ថា សភាេា ណ៍រេេរនាោះលឺជួរប្រទោះ ជាេករសស លឺកងឱោះរសបៀង ឱ្សង
េាបាេថានំរផសងៗ)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ យឹម សវណណ ឯកស រេខ E3/5787 ឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN
(ភាសខខម ) 00373423 ទំេ័ ៥ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ រនាោះ ោមនា ជួយអឱីដេ់េួកោត់រឡើយ
ោមនរសបៀង ោមនទឹក នកងថានំរេទយជារដើម)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1
ទំេ័ ៦០ ដេ់ ៦១, ៦៤ ដេ់ ៦៥ (យស ផេ បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ សខភាេ រស់ោត់ាន់ខតឆោះដនដារ
ប្លុនរៅា នកងោមនថានំរេទយ ដូឆរនោះ ោត់រដើ ររោះសេឹករៅាត្តមផេូវហ្នឹង យកមករកយកទឹកដាំផឹករ ើជា
ឱ ថានំ។ កនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ
ោត់ធាេក់ខួ េនសគមរសេកសេង
ំ

ឺប្លុនរៅាផង នកងឃាេនផង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ

E1/137.1 ទំេ័ ៨០ ដេ់ ៨១ (ឡាយ រូនី បានអោះអាងថា កូនប្សីតូឆ រស់ោត់ម្ភនជំងឺរាកមួេ្ម រប្ពាោះោនរកម ងផង រហ្ើយធាេរ់
ខតហ្ូរបាយរញ្ចុ ក ដេ់រៅហ្ូរអងក រពាត អីឆឹងរ ើឱ្
ឱ យរពាោះរវៀនហ្នឹងមកនអាឆទទួេបាន រៅជាម្ភនជំងឺប្រចាំាយ ជំងឺរាកមួេ
រហ្ើយោមនថានំេាបាេ)។
1561

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៧ រជើងទំេ័ ១៤៥៤ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០៣១ ( ស់ ស៊ាយ) ឯកស រេខ E1/184.1 ទំេ័ ៧៤ ( ស់ ស៊ាយ បានេកេណ៌នាថា ប្រជាជន

រ់ត្តមផេូវយក
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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រេើភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា ករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ បានរ ើឱ្
ឱ យសែនភាេាន់ខតអាប្កក់1562។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
េំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ប្រសកនររើេកខខណឌេកតជា ន
ៃ ់ ៃ ដូឆា យេ់រឃើញ រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខមនរនាោះ រនាោះ“នឹងម្ភនប្រជាជនរារ់ខសននាក់បានសេរ់”1563។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង
រនោះប្ោន់ខតជាា រ ើប្ឱ រម្ភណវច្ ីរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

602>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរអើរេើរេើភសាុ
ត្តងខដេេំសីសង្ហឱក់ោនពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរា េើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា

“ជាទូរៅ”ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់ជំនួយប្លរ់ប្ោន់1564រនាោះ

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រដាយខផអករេើា រេើករឡើងខាងរេើរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ
សំផន េំបានរង្ហាញថា រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរឡើយ រដាយស ជាក់
ខសាង រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះ“ជាទូរៅ”កនុងា ផាេ់ជំនួយរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ រនោះេំម្ភនេកខណៈប្សរោនទាំងប្សុងរនាោះរឡើយ។

603>ស ររសឆកាីមក

រដាយខផអករេើា រេើករឡើងខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះ

អំណាង រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីេកខខណឌកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។

សរមេៀករំពាក់ដូ អងក រដើមបីបានា ហ្ូរឆក)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1
ទំេ័ ៨០ (ឡាយ រូនី បាន ំឭកថា ោត់យកសម្ភា ខេោះដូ អងក រពាតជាមួយប្រជាជនមូេដាឋនយកមកដាំបាយហ្ូរ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃ
ទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៣៥ (ទឹង សខា បានរ ៀររារ់ថា ោត់បានយកម្ភសរេប្ជដូ

រស់រនាកឆរនាួឆរដើមបី ស់រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ឯកស រេខ E1/146.1 ទំេ័ ៤៥
(រៅ នី បានអោះអាងថា កនុងេី រីខខដំរូង េួកោត់រៅម្ភនអីវា៉ន់រៅជារ់ខួ េនរដាោះដូ ហ្ូររនា)។
1562

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ា

ន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៦ (នូ ហ្៊ាន់ បានរ ៀររារ់ថា ា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញបានរកើតរឡើងរៅពាក់កណា
ា េខខ
ប្បាំងជា ដូវរៅាណាស់។ ប្រជាជនខេោះអត់បានយកខសបករជើងត្តមខេួន ប្តូវយកប្សទររឆករៅឆងរៅនឹងបាតរជើងសប្ម្ភរ់រដើ ។ ោត់
បាន ំឮកថា សតឱ យដូឆឃមុ ំ យសំរូ រៅត្តមផេូវ ោមនរនៃរ់អនាម័យ ម្ភនសំអាងខតថ្ប្េរ ៀងៗខេួន)។
1563

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៩។

1564

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។
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សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

៤.ឃ.៣.ល.យតាក
ក មមខដេបានអោះអាងសប្ម្ភរ់ា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមយ
ួ

604>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេបានរេើករឡើងថា

ា

ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយប្តឹមប្តូវ នកងប្សរឆារ់ រដាយមូេរហ្ត
រោធា

ឬរសដឋកកឆច

ួមទាំងា ភ័យខាេឆយទធនាា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្កខដេនឹងរកើតម្ភន1565។

ទាក់ទងរៅនឹងយទធនាា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា បានរញ្ច រ់ប្តឹមខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣1566 រដាយម្ភនខតរហ្តា ណ៍ដាឆ់រដាយខឡក(នកងេំជារ់ពាក់េ័ន)ធ មួយលត់ខដេបានរកើត
រឡើងកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥1567។ រដាយខផអករេើមូេដាឋនកនុងឆំរណាមរនាោះ ឆរមេើយ រស់សកសី នកងឯក
ស របាោះេមពផាយមួយ រស់ រ.ក.ក. អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា
ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

េំខមន

“រសឆកាីសរប្មឆរដើមបី

រេើមូេដាឋនខដេម្ភនរោេរំណងា ពា ប្រជាជនេីា

ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ករនាោះរទ” រ៉ៅខនាបានខផអករេើា អនវតាន៍ នកងរទេករស ន៍េីមនរៅកនុងតំរន់ដថ្ទ
រទៀត នកងសប្ម្ភរ់“រហ្តផេរោធា រសដឋកកឆច នកងមរនាលមវច្ជាជ”រនាោះ រដើមបីអាឆប្លរ់ប្លងប្រជាជនបានេអ1568
។

605>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា ម្ភនវច្រតាករសបៀងអាហា រៅទីប្កុងភនំរេញ ខដេា ជរមេៀសរឆញ
េីទីប្កុង លឺកនុងរោេរំណងសប្ម្ភេវច្រតាករនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខខម ប្កហ្មបាន
ប្លរ់ប្លងផេូវដឹកជញ្ជូ នទាំងអស់

ួមទាំងប្េលានយនារហាោះរពា ិ៍ឆកនតងផងខដ

រសបៀងអាហា រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញម្ភនភាេាន់ខត ន
ៃ ់ ៃ រឡើង

រៅកនុងខណៈខដេសែនភាេ

រ៉ៅខនាថានក់ដឹកនាំខខម ប្កហ្មបានរដករស មកន

ទទួេយកជំនួយមនសស ម៌េីរណា
ា ប្ររទសទាំងឡាយ ខដេខេួនចាត់ទកថា ជាសប្តូវរនាោះរឡើយ រហ្ើយខរ ជាស
រប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង រដាយម្ភនខផនា នកងា រ ៀរឆំជាមនខតរនាកឆរនាឆ
ួ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1569។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “ា នាំយករសបៀងអាហា ឆូេមកកនុងទីប្កុង ម្ភនភាេង្ហយ

1565

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២៥ ដេ់ ៥៤៥។

1566

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២៧។

1567

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២៨។

1568

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៤។

1569

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៧ ដេ់ ៥៣៩។
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ប្សួេជាងា សរប្មឆឱ្យប្រជាជនរារ់លាន់នាក់រឆញេីទីប្កុងរៅប្លរ់ទកសទី”1570។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានសននកដាឋនថា

សែនភាេរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុងភនំរេញេំខមន“ជាមូេរហ្តឆមបង”កនុងា ជរមេៀសប្រជា

ជនទាំងអស់រឆញេីទីប្កុងភនំរេញភាេមៗរនាោះរទ1571។

606>រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត

រប្ាមទប្មង់ា

ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញេំ
ខមនរដាយស “មូេរហ្តចាំបាឆ់ខផនករោធា” នកងរដាយស រោេរំណងមនសស ម៌រនាោះរឡើយ1572។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រេើា រេើករឡើងខដេថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយត្តំងទីេំ
រៅប្សរឆារ់មួយ រ៉ៅខនាបានសននកដាឋនថា “រោេនរោបាយខផនករសដឋកកឆច មកនខមនជាមូេដាឋនមួយកនុងឆំរណាម
មូេដាឋនទាំងឡាយខដេប្តូវបានទទួេសគេ់ត្តមឆារ់អនា ជាតក ខដេអាឆយកមករ ើយ
ឱ តាកកមមឆំរពាោះា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរនាោះបានរឡើយ”1573។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅប្លរ់ាេៈ
រទសៈទាំងអស់ ា ជរមេៀសេំម្ភនេកខណៈសម្ភម្ភប្តរឡើយ1574។

607>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ នកងរសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

1575

។ នួន

ជា បានរេើករឡើងថា “ររើេកនកតយរេើឆំណឆរនោះជា ួម រដាយអនរលាមត្តមសែនភាេឆារ់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
ា ជរមេៀស លឺជាា ប្សរឆារ់ មកនខមនជារទឧប្កកដរឋ នាោះរឡើយ”1576។ នួន ជា បានរេើកសជាងមីនូវអំណោះ
អំណាងកនុងរេេជំនំជប្មោះថា ា ជរមេៀសរនោះប្តូវបានជំ ញរដាយកត្តាប្សរឆារ់នានា នកងថា ា េំបាកនឹង
រកើតម្ភន រទាោះរីជាខេួនរប្ជើសរ ីសយកសកមមភាេមួយណាក៏រដាយ1577។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំ

1570

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៩។

1571

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤០។

1572

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៩។

1573

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៩។

1574

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥១។

1575

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៣ ដេ់ ៤៤១។

1576

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៤។

1577

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៤។
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ផន បានរេើករឡើងថា ា ជរមេៀសជាា ប្សរឆារ់ នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត
រដាយបានាត់រនែយរ ច្រទជាប្រវតាកថ្នា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆជរមេៀសរនោះ1578។

608>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតារទដាឋនលតកយតាប្តឹមប្តូវកនុងា

វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ រេើអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងបានសននកដាឋន
ោ៉ៅងសមរហ្តផេរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជាអំរេើអនីតានកូេ1579។

609>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង

យតាកកមមជាសាានេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរដើមបីកំណត់ថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជា“ា
ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅរដាយរងខំ”

ខដេជារទឧប្កកដម
ឋ ួយកនុងឆំរណាមប្ររភទរទឧប្កកដថ្ឋ នអំរេើអមនសស ម៌រផសងរទៀត

រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដ

ឬោ៉ៅងណា1580។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

វច្ ីសស្តសាខរររនោះេកតជាម្ភនកំហ្ស រដាយរហ្តថា ា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីរផ្លាត
រៅរេើា កំណត់ ថារតើកនុងាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ ា ប្រប្េឹតខា ដេ ករឃើញថា បានរកើតរឡើងកនុងអំឡុង
រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ប្តូវចាត់ទកជា“អំរេើអមនសស ម៌” ខដ ឬោ៉ៅងណា1581
។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រញ្ញាថ្នា រ ើយ
ឱ តាកកមមជាសាានេេ
រេើា ជរមេៀសរៅខតរកើតម្ភន

ររើរទាោះរីជាត្តម វច្ ីសស្តសាខររណាក៏រដាយ

ដូរឆនោះអងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវ

េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ត្តមេំដារ់េំរដាយ។

610>ដំរូង

នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េំបាន

រេើមូេដាឋនថ្នា ភ័យខាេឆា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកអារម៉ៅ ច្ករឡើយ1582។

នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើស
ឱ ំអាងរហ្តមកនប្តឹមប្តូវរៅរេើរសឆកាីខងេងា ណ៍
រស់ រ.ក.ក. ខដេថា រសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបី“ករមៃឆ”“ឧបាយកេដ៏រមមងងឹត នកង
[…] ខផនា ឧប្កកដ”ឋ រស់អារម៉ៅ ច្ក រដាយស ា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករៅទីប្កុងភនំរេញ ជាា េកត លឺជាា វាយ
1578

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២២៤ ដេ់ ២២៨។

1579

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៥២ ដេ់ ២៦៣។

1580

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៩ ដេ់ ៥៥២។

1581

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៩០។

1582

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៥ ដេ់ ៤៣៨។
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ប្រហា មួយប្ររភទខដេ រ.ក.ក. ម្ភនា ភ័យខាេឆ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រសឆកាីថ្ងេងា ណ៍ រស់ រ.ក.ក.
បានរញ្ញជក់រខនែមេីា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករនោះ ខដេេំខមនជាា ភ័យខាេឆា ទំលាក់ប្លរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ករនាោះ
រឡើយ លឺជាមូេរហ្តសប្ម្ភរ់ា រជេៀសប្រជាជន1583។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា វច្ ី
សស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ។ ប្រសកនររើេកចា ណារៅត្តមរ ច្រទ ា
រោងខដេបានសំអាងរៅរេើរនាោះ

អាឆប្តូវបានយេ់ោ៉ៅងសមរហ្តផេថា

េំខមនសំរៅរៅរេើា វាយ

ប្រហា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះរទ រ៉ៅខនាសំរៅរេើា ប្រឆ្ំងរៅកនុងទីប្កុង។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន
រនោះខដ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ
រៅនឹងា ផ្លេស់រូ ា នរោបាយ នកងសែនភាេរោធា នកងជាេករសសា សរប្មឆ រស់ប្េឹទធសភា រស់សហ្ ដឋ
អារម៉ៅ ច្កឱ្យរញ្ឈរ់ផេ
ា ់មូេនក កសប្ម្ភរ់ា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះ1584

នួន

ជា

ប្ោន់ខតរេើក

រង្ហាញអំេីជរប្មើសថ្នា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា ា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះ

ម្ភនភាេមកនប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។

ឆំណឆរនោះបានរញ្ញជក់ា េកតឆំរពាោះអំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សំអាងរេើអងគរហ្តខដេថា ថានក់ដឹកនាំ
រ.ក.ក. បានសរប្មឆផ្លេស់មកាន់ទីប្កុងភនំរេញរៅកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីឱ្យអងគជំនំជប្មោះអាឆរ ើ ឱ
រសឆកាីសននកដាឋនបានថា េំម្ភនកាីបា មាេកតប្បាកដណាមួយអំេីា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះរឡើយ1585។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

លរបីរ ើា
ឱ កត់សម្ភគេ់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនប្តឹមខតសំអាងរៅរេើអងគ

រហ្តខដេថា ថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. បានផ្លេស់មកាន់ទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងថា សម្ភជកកថ្ន
ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. “ក៏បានររងកើតមូេដាឋន រស់េួករលរៅត្តមទីកខនេងសំខាន់ៗ រដាយជាក់ខសាងេំម្ភន
ា រប្តៀមរ ៀរឆំា ប្រុងប្រយ័តនជាមន

រដើមបីទរ់ទេ់នឹងា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះរឡើយ”1586។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់ទាហានថានក់

រប្ាមខតម្ភនក់កនុងា យេ់រឃើញថា ា ភ័យខាេឆា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ក លឺប្ោន់ខតជាឧបាយកេ
រប្រើប្បាស់រដើមបីរបាកររញ្ញិតប្រជាជនរៅទីប្កុងរនាោះ1587 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើា យេ់
1583

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៥ ដកប្សង់សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៥៣១។

1584

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៦។

1585

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៧។

1586
1587

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២៨។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៨។
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រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកខីកមមរនោះ“បានាត់រនែយា រជឿជាក់រខនែមរទៀត”រៅរេើា
អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. បានរជឿជាក់ថា េកតជាម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា
ជរមេៀសភាេមៗរនាោះ។ ដូរឆនោះ សកខីកមម រស់សកសីរនោះ ប្ោន់ខតជាធាតផសំមួយកនុងា េកចា ណា រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

611>ជាស រ នួន ជា េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ
នឹងា ភ័យខាេឆា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ក

ខដេជាយតាកកមមសប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញរនាោះ លឺជាា យេ់រឃើញខដេេំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអាឆរ ើដ
ឱ ូរចានោះបានរនាោះ
រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។

612>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត

រដាយស បានរដករស ា រេើករឡើងខដេថា ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនា រជឿជាក់ថា ា លំរាមកំខហ្ង
ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ក

េកតជាម្ភនអតែកភាេ

នកងជារប្ោោះថាមក់េកតប្បាកដរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា

ជរមេៀសរនាោះខមន1588។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើប្េឹតកា
ា ណ៍
រដាយខផអករេើទសសនៈវច្ស័យកនុងឆ្នំ ២០១៤ ជាជាងទសសនៈវច្ស័យកនុងសស្តង្ហគមប្តជាក់ រ៉ៅខនា រខៀវ សំផន េំបាន
រេើកមូេដាឋនោំប្ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ

នកងេំបានរង្ហាញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង ម្ភនភាេេំសមរហ្តផេោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេត្តមា
រេើករឡើង រស់ោត់រង្ហាញេីា ភ័យខាេឆា អនារាលមន៍ រស់អារម៉ៅ ច្ក
ររសធា ណ ដឋខខម

រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា

ឬឆេនាប្រឆ្ំង រស់កងកម្ភេំងថ្ន

ា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ោត់េំបានេកភាកាេមអកតរនាោះថា េំសមរហ្តផេោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។

613>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានរដករស

ទាំងប្សុងរៅរេើា េនយេ់

[ រស់ោត់]ខដេថា ា ផគត់ផង
គ ់រសបៀងអាហា រៅទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនឥទធ កេេរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆកនុងា
ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង”1589។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ា អោះអាងខរររនោះខសា
េកតទាំងប្សុង។

1588
1589

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា

កងឱោះា ផគត់ផង
គ ់រសបៀងអាហា រៅទីប្កុង

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២២៦។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៩។
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ភនំរេញ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សរប្មឆជរមេៀសរនាោះរទ រ៉ៅខនាបានយេ់រឃើញថា រនោះេំខមនជា“មូេរហ្ត
ឆមបង”សប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ1590។

614>ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយេំសមរហ្តផេថា

ា ផាេ់ជំនួយអាឆម្ភនេីប្រភេខាងរប្ៅ រដាយេំចាំបាឆ់រញ្ញជក់េីប្រភេមួយណាខដេអាឆផាេ់បាន នកងថា ក
ងឱោះរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុងភនរំ េញ េំលរបីប្តូវបានប្ចានរចាេសប្ម្ភរ់មូេរហ្តកនុងា ជរមេៀសរនាោះ1591 ដំរង
ូ
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងកម្ភេំងខខម
ប្កហ្មបានប្លរ់ប្លងផេូវដឹកជញ្ជូ ន រ៉ៅខនាជាទូរៅបានរដករស មកនទទួេជំនួយរ រទស រេើកខេងខតជំនួយោមន
េកខខណឌ1592។ ជាសំខាន់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា ប្រសកនររើថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក ម្ភនកាី
បា មាកនុងា សប្ម្ភេសែនភាេខឱោះរសបៀងអាហា ខដេប្រជាជនកនុងទីប្កុងភនំរេញកំេងប្រ

មមខរនាោះ ជាា

ង្ហយប្សួេខដេឱ្យប្រជាជនសែកតរៅកនុងទីប្កុង ជាងឱ្យប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងរដាយោមនា រប្តៀមរ ៀរឆំណា
មួយរនាោះ1593។ ដូរឆនោះ រញ្ញា ថារតើម្ភនប្ររទសផាេ់ជំនួយខផនកមនសស ម៌ម្ភនសាានេេេកតប្បាកដ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ េំខមនជាឆំណឆសំខាន់ថ្នសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ រហ្តដូរឆនោះ ជាា
សមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះេំចាបា
ំ ឆ់េកចា ណារេើរញ្ញា

ថារតើជំនួយេកតប្បាកដរនាោះអាឆម្ភនអតែកភាេ

ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។

615>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
សលាដំរូង

អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ

េំបានរដាោះប្សយនូវភាេេំឆាស់លាស់កនុងា ផាេ់ជំនួយខផនកមនសស ម៌ រស់អារម៉ៅ ច្ក

ប្តូវ

រដករស រចាេ រដាយស អំណោះអំណាងរនោះេំសមប្សរកនុងា រង្ហាញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំសមរហ្តផេ1594។

616>រខៀវ

សំផន នកង នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា ហាមឃាត់ រស់កងកម្ភេំងខខម ប្កហ្មមកនឱ្យម្ភន

ឆរាឆ ណ៍ត្តមទរនេរមលងគមនរេេាន់ារ់ទីប្កុងភនំរេញ
1590
1591

េំលរបីប្តូវបានយេ់ថា

ជាកត្តាសែនទមៃន់រៅរេើ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤០។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៩។

1592

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៨។

1593

សេប្កម រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៩ ដេ់ ៥៤០។

1594

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២២៧។
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វច្រតាកខផនកមនសស ម៌ រ៉ៅខនាជាយតាកសស្តសារោធាប្សរឆារ់1595។ ជនជារ់រចាទេំបានរង្ហាញ ថារតើអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរដាយេំសមរហ្តផេរៅរេើប្រភេ ខដេរញ្ញជក់រខនែមរនាោះោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ
ដូឆជា ា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខេួនឯងផ្លៃេ់ថា ា ហាមឃាត់មកនឲ្យម្ភនឆរាឆ ណ៍ត្តមទរនេរមលងគ
បានាត់ផ្លាឆ់ផូវេ ខតមួយលត់សប្ម្ភរ់ា ដឹកជញ្ជូ នប្សូវអងក

នកងរសបៀងដថ្ទរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ1596។

ត្តមា

សននកដាឋនជាទូរៅ ា ាត់ផ្លាឆ់មកនឱ្យម្ភនឆរាឆ ណ៍រនោះបាន ួមឆំខណកដេ់ វច្រតាកខផនកមនសស ម៌។ ប្លរ់ក ណី
ទាំងអស់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រញ្ញាមកនខមនសែកតប្តង់ ថារតើា ាត់ផ្លាឆ់ផូវេ ត្តម
ទរនេរមលងគ លឺជាយទធសស្តសារោធាប្សរ ឬមកនប្សរឆារ់រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនារញ្ញា លឺសកត
ែ រៅប្តង់ ថារតើា
ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ជាឆមបងរដើមបីរដាោះប្សយកងឱោះរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុង ខដ

ឬោ៉ៅង

ណា។ រហ្តផេសប្ម្ភរ់កងឱោះរសបៀងអាហា ប្រសកនររើម្ភន ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងតកឆតួឆរៅនឹងសំណួ រនោះ។

617>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន

ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីអនីតានកូេភាេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេ ថារតើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង
ភនំរេញ ជាអំរេើអមនសស ម៌ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវខតម្ភនា វាយតថ្មេរដាយេកចា ណារេើរាេ់ាេៈរទ
សៈពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ អស់“រដាយខផអករេើា អនវតាជាក់លាក់ រស់ ដឋ

នកងា ប្រាសេីឆនៃៈទទួេយកជាឆារ់

ខដេទទួេសគេ់នូវរេឱសកទធកអ កររតយយដ៏ទូេំទូលាយកនុងរញ្ញារនោះ”1597

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវ

រដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះដូឆខាងរប្ាម1598។
៤.ឃ.៣.ឃ.េកខខណឌ នកងាេៈរទសៈថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

618>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ នកងាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
ដំរូងបានសននកដាឋនរៅកនុងខផនកសាីេី“ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ”ថា
បានផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលា

“ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេរខដេប្តូវ

លឺជាប្រជាជនកមពជា
ុ ខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មផ្លេស់ទីេំរៅ ួឆមករហ្ើយ

1595

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤០។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២២៥។

1596

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៧ រជើងទំេ័ ១៦០៨។

1597
1598

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៣។

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ៦៥៤ ជារដើម។
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រៅមនខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥”1599 នកងថា ប្រជាជនភាលរប្ឆើន“ប្តូវបានរញ្ញជឱ្យចាករឆញ” នកង“ប្តូវបានផ្លេស់ទី
េំរៅរប្ាមា ោមាមរដាយកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ ”1600 នកងថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ នកងេំម្ភនជរប្មើសអឱី
រប្ៅខតេីរនាដំរណើ រៅមខ1601។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “ប្រជាជនប្តូវបាន
រំខរករឆញេីប្លួស រស់េួករល

នកងេំទទួេបាន

ឬទទួេបានរដាយមកនប្លរ់ប្ោន់នូវា ផាេ់ជំនួយ

ផាេ់

កខនេងសនក់រៅ នកងភាេសខដម មយនា”1602។

619>រៅកនុងខផនកសាីេី“ា រ

ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក”

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា ជាប្រេ័នធ ខខម ប្កហ្ម“េំបានផាេ់រសបៀងអាហា ទឹក ជប្មក ជំនួយខផនករវជជសស្តសា នកងសម្ភា
អនាម័យប្លរ់ប្ោន់” រដាយស សែនភាេទាំងរនោះរហ្ើយរទើររ ើឱ្
ឱ យប្រជាជនខេោះសេរ់ខដេរនោះ លឺជាា ដកហ្ូត
ឱ្ាស រស់ប្លួស េួករលកនុងា រ ើរ
ឱ ណយាន់ទកខសប្ម្ភរ់អក
ន សេរ់1603។

620>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
1604

បានខផអករេើ“ភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់ទាេ់ខតរសោះ”

។ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញជាទូរៅ ររើរទាោះរីជាា

យេ់រឃើញនីមួយៗរនាោះបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខតមួយ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តា ណ៍ខតមួយក៏រដាយ នកង
ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

េកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅខសៗោនក៏

រដាយ1605។ នួន ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរ ច្រទថ្នា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតកថា ម្ភនេកខខណឌជាប្រេ័នក
ធ នុងអំឡុងរេេថ្ន
ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ទាំងមូេ នកងបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលា

1599

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣១។

1600

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣២។

1601

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៣។

1602

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៩។

1603

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៤ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1604

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣០។

1605

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣០ ដេ់ ៤៣២។
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ដំរូងបានសំអាងរនាោះ“ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រប្ជើសរ ីសយកត្តមអំរេើឆកតន
ា ូវរហ្តា ណ៍ ខដេេំម្ភនេកខណៈជា
ប្រេ័ន”ធ នកង“មកនម្ភនេកខណៈប្សរោន”1606។

621>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនេំនាថ្ំ នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ប្រជាជនងមី” ម្ភនកំហ្សរដាយស
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងេំប្តឹមប្តូវត្តមាេរវលារេើា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ខដេរកើតរឡើង

មនា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ នកងរទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាកយថា“ប្រជាជន
ងមី”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ខតរៅរប្ាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1607។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំ
ផន បានរមើេរឃើញេីភាេផៃយ
ុ ោនរៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1608 ប្តង់ឆំណឆខដេ
អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

“ជាញឹកញារ់ប្រជាជនងមី

ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា ផ្លេស់ទី

េំរៅ”1609 ទនៃឹមនឹងរនាោះក៏បានយេ់រឃើញថា រៅត្តមតំរន់មួយឆំនួនទាំង“ប្រជាជនចាស់” នកង“ប្រជាជនងម”ី
ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ1610។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ លំរាម ឬរបាកររញ្ញិតឱ្យរ ើា
ឱ ផ្លេស់ទីេំរៅជារនារនាៃរ់”1611 េំ
ម្ភនេកខណៈសីសង្ហឱក់ជាមួយនឹងា យេ់រឃើញ រស់ខួ េនខដេថា
សម័ប្លឆកតា ឬោមនា ប្រ

ប្រជាជនមួយឆំនួនបានចាករឆញរដាយ

មនឹងផេវច្បាកអវច្ជជម្ភនរនាោះរទ ប្រសកនររើេួករលេំប្េមចាករឆញ1612។ រខៀវ សំផន

បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ភសាត្ត
ុ ងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា “កម្ភមភកបាេខខម
ប្កហ្មម្ភនរហ្តផេកនុងា រជឿជាក់ថា

1606

អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរៅរនាោះនឹងទទួេបានេកខខណឌ ស់រៅេអ

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៧ ដេ់ ៤៤៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៤៣០ ដេ់ ៤៣២, ៦៤៤។
1607

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩១, ៤៥២។

1608

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៣។

1609

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។

1610

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣ នកង ៥៨៨។

1611

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៤ (រសឆកាីរញ្ញជក់េររចាេ) រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨។
1612

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៨៨។
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ប្ររសើ ” ជាជាងថា កម្ភមភកបាេទាំងរនោះបានរបាកររញ្ញិតប្រជាជនជាប្រេ័ន1613
ធ ។ រោងរៅរេើា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កនុងឆំរណាមរនាោះា របាកររញ្ញិតប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជន1614 រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា ម្ភនា របាក
ររញ្ញិតខរររនោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ

នកង

ថា រហ្តដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញរនោះប្តូវទកជារម្ភឃៈ1615។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទី
េំរៅរដាយរងខំ ដូឆជាទាក់ទងរៅនឹង“ា ដឹង រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម នកងកម្ភមភកបាេអំេីឧបាយកេរបាក
ររញ្ញិតថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ”1616។

622>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីេកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ ទីមួយ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា ា
រេើករឡើងអំេីរហ្តា ណ៍មួយៗខដេ នួន ជា បានជំទាស់រនាោះ េំអាឆចាត់ទកជាា យេ់រឃើញទូរៅបាន
រឡើយ1617។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា រ ៀររារ់

នីមួយៗខដេផគួរោនររងកើតបានជាេំនាថ្ំ នេកខខណឌអមនសស ម៌1618។

ត្តមា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាារង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ ួមម្ភនសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ
ជា ួម នកងបានរង្ហាញឆាស់លាស់អំេីេកខខណឌោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ នកងេំនាថ្ំ នា ងទកខរវទនាទូរៅរៅកនុងា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ទាំងមូេ1619។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា

េកខខណឌរៅកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេប្តូវចាត់ទកជាា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់

ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក ម្ភនដូឆជា េំម្ភនរសបៀងអាហា ទឹក ជប្មក ថានំរេទយ នកងអនាម័យប្លរ់

1613

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៥។

1614

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៣។

1615

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥០៤។

1616

ស ណារណាឹងសទកខ 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។ ឆងរប្ាយ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផា
េ់ា យេ់រឃើញថា រៅរេេទាំង“ប្រជាជនចាស់” នកង“ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅសប្ម្ភរ់រំរេញកូ
ត្តថ្នា ផេកត ទនៃឹមនឹងរនាោះ“ប្រជាជនងមី”ក៏ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំផងខដ រនាោះ េំខមនជាា យេ់
រឃើញផៃយ
ុ ោនរទ1621។
៤.ឃ.៣.ឃ.១.ា យេ់រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

623>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់
ា យេ់រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

រដាយខផអករេើភ

សាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខ
ខណឌរៅរេើកបា៉ៅេ់ ងរភេើង នកងឡានរនាោះ1622 រ ើឱ្
ឱ យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំប្បាកដខមន រដាយស បានររងកើតឱ្យម្ភន

1620

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៦៨ ដេ់ ២៧០។

1621

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២២៥។

1622

ជាា កត់សម្ភគេ់ ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌរៅរេើកបា៉ៅ េ់រឃើញថា “ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់រសបៀងអាហា ”ដេ់ប្រជាជនខដេ

ប្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមកបា៉ៅ េ់ ខផអករេើា រ ៀររារ់មួយខដេម្ភនរៅកនុងពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី(សេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៤ នកង រជើងទំេ័ ១៨១០) នកងថា “ប្រជាជនជារប្ឆើនរៅរេើកបា៉ៅ េ់ម្ភនជំងឺ រ៉ៅខនាកងទ័េខខម
ប្កហ្មេំបានយកឆកតទ
ា កដាក់រេើេក
ួ ោត់រឡើយ” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៤ នកងរជើងទំេ័ ១៨១២) នកងថា ោមនា ផាេ់ជំនួយ“រៅរេេកបា៉ៅ េ់ប្កឡារ់រដាយស ទឹកហ្ូ ខាេង
ំ រហ្ើយ
ប្រជាជនខេោះេង់ទឹកសេរ់” ខផអករេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណីមួយ(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា
ខណឌ ៥៩៤ រជើងទំេ័ ១៨១៣) នកងថា “កម្ភ ខេោះរៅរេើកបា៉ៅ េ់យំរដាយស ខប្សកឃាេន កងទ័េខខម ប្កហ្មបានលំរាមថា នឹងរបាោះ
ឆូេរៅកនុងទឹក” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៤ រជើង
ទំេ័ ១៨១១) នកងថា ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌរៅរេើ ងរភេើង “កងទ័េខខម ប្កហ្ម េំបានផាេ់ជំនួយដេ់ប្រជាជនខដេង្ហយទទួេ ង
រប្ោោះ” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ នកងរជើងទំេ័
១៨៣៤)

នកងថា “ប្រជាជនបានសំឱ្យកងទ័េខខម ប្កហ្ម

រ់ ងរភេើងរដើមបីរត់ថ្ដរត់រជើង” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋ

របរវណីឆំនួនេី នាក់(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ នកងរជើងទំេ័
េកខខណឌរៅរេើឡាន“កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រលឆ”

១៨៣៥) នកងថា ទាក់ទងរៅនឹង

ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់

(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៨ រជើងទំេ័ ១៨៤៥)។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់
នួន ជា កថាខណឌ ៤៣០ ដេ់ ៤៣១។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៦។
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ា យេ់ថា ជាេកខខណឌទូរៅ ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមួយៗខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង
រហ្តា ណ៍ជាក់លាក់រនាោះក៏រដាយ។

624>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រខនែមរេើា យេ់រឃើញជាក់

លាក់ខដេ នួន ជា បានជំទាស់ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនា យេ់រឃើញមួយឆំនួន
ដថ្ទរទៀតសាីេីេកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ខដេប្តូវយកមករ ើា
ឱ េកចា ណាផងខដ

រៅរេេ

េកភាការេើភាេសមរហ្តផេថ្នា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ ទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះរសបៀងអាហា

នកងទឹក កនុងអំឡុងរេេថ្នា

ផ្លេស់ទីេំរៅ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់ឆំនួន ១៣ រផសងៗោនរដើមបីោប្ំ ទា
យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេា រ ៀររារ់ឆំនួន ៧ លឺជាសកខីកមមផ្លៃេ់ នកងដថ្ទរទៀតជាា រញ្ញជក់រខនែមទាក់ទង
រៅនឹងកងឱោះរសបៀងអាហា

1623

1623

។ សកខីកមមទាង
ំ រនោះបានរង្ហាញជាទូរៅថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩១ ដេ់ ៥៩២, ៥៩៤ ដេ់ ៥៩៥, ៥៩៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃ

ទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ នកង ៤៣ (បានអោះអាងថា េំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់
ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសរេើកទីេី )។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1
ទំេ័

៤៨ ដេ់ ៤៩, ៥៣ ដេ់ ៥៤ (បានេកេណ៌នាអំេីរហ្តា ណ៍ខដេប្រជាជនេំបានយករសបៀងត្តមខេួន នកងេំប្តូវបានផាេ់

អាហា ឬទឹករដាយខខម ប្កហ្មកនុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ រនាោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯក
ស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨ នកង ៨៣ ដេ់ ៨៤ (បានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់អាហា នកងទឹកកនុងអំឡុងរេេ
រ ើដ
ឱ ំរណើ )។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៣៧ ដេ់ ៣៩ (បាន
រ ៀររារ់ថា ខខម ប្កហ្មេំបានខឆកអីដេ់ប្រជាជន រហ្ើយេួកោត់ម្ភនខតបាយរប្កៀមហ្នឹងឆូេរៅកនុងម្ភត់ររៀមឱ្យ ីក ខដេសឆ់
ញាតកឱ្យេីភូមក)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៤ (បានរង្ហាញថា
េួកោត់ផឹកទឹកត្តមប្តពាំងសទធខតលាមក នកងេំប្តូវបានផាេ់អាហា រេើកខេងខតខឆកនំរ័ងម្ភនក់មួយ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១១ ដេ់ ១២ (បាន ំឭកថា ប្រជាជនធាេក់ខួ េន

ឺ ន
ៃ ់ រដាយស ខសត់

អាហា នកងថា សូមបីខតប្ជូកក៏ម្ភនបាយសីរប្ឆើនជាងមនសសខដ )។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ

រៅចាន់ សជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ នកង ៤៣ (េកេណ៌នាថា ប្កុមប្លួស ោត់ទទួេបានអងក រីកំរ៉ៅងកនុង
រេេរ ើដ
ឱ រំ ណើ មួយកំរ៉ៅងហ្ូរោនរីនាក់)។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ឆោះថ្ងៃទី ១១
ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤ (បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានខឆកអាហា ឬទឹកកនុងរេេ
រ ើដ
ឱ ំរណើ រឡើយ នកងរៅរេេយរ់ប្តឹមខតខឆក ររម្ភនក់បាយមួយកញ្ច រ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា៉
ឆ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365048 ទំេ័ ៨ (បានអោះអាងថា េំម្ភនអាហា
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ប្រជាជនេំម្ភនរសបៀងអាហា ឬម្ភនតកឆតួឆ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ម្ភនា រ ៀររារ់
មួយឆំនួនរង្ហាញថា ប្រជាជនខេោះខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅទទួេបានរសបៀងអាហា
ខផអកត្តមទំហ្ំ នកងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

1624

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

ា យេ់រឃើញខដេថា ជាទូរៅេំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេេំរឃើញម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ខខម ប្កហ្មេំបានផា

េ់រសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងដំណាក់ាេរនោះរឡើយ។

625>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា

ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់ជប្មកប្លរ់ប្ោន់

កនុងឆំរណាមភសាត្ត
ុ ង

ដថ្ទរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៤ នាក់1625
។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជាសកខីកមមឆំនួន ៣ បានរង្ហាញថា ប្រជាជនប្តូវ ង់
ប្លរ់ប្ោន់ នកងកូន រស់ោត់បានសេរ់រដាយស ា អត់អាហា រនោះ)។ ពាកយសំត្តខ
ំ ួ េនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស
រេខ E3/5084 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00865604 ទំេ័ ៩ (បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានខឆកអាហា ឱ្យ
ប្រជាជនកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ ត្តមកបា៉ៅ េ់រឡើយ)។ ពាកយរណាឹង ប្តកោះ អា៊ាេ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN
(ភាសខខម ) 00451229-30 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨ (បានអោះអាងថា េំម្ភនអាហា ប្លរ់ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជន នកងកនុងក ណី
រស់ោត់

ជីដូន រស់ោត់បានសេរ់រដាយស ា អត់អាហា )។

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ

François

PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨ (បានអោះអាងថា កម្ភ នកង
មនសសចាស់ជារប្ឆើនបានសេរ់រដាយស ា ឃាេនកនុងា ជរមេៀសទីេី ឆម្ភៃយជាង ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្ត រដាយស ា ខឱោះអាហា )។

សូមរមើេផងខដ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០៨ រជើងទំេ័

១៨៩៨ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជន

រភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836240 ទំេ័
១៦២ (បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវរ ើដ
ឱ ំរណើ ឆ្ៃយរៅរេេរនាោះខដេប្រជាជនអាឆប្ទាំប្ទបាន ប្រសកនររើេម្ភ
ំ នា ខឱោះខាតអាហា
រនាោះ)។
1624

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ រជើងទំេ័ ១៨៣៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៤ (សកសី នកងប្លួស រស់ោត់ទទួេបានអងក រីលីឡូ នកងនំរ័ងម្ភនក់មួយ)។
1625

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩១ រជើងទំេ័ ១៧៩២ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥

ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៣៧។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ )
ឯកស រេខ E1/135.1ទំេ័ ៧៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1

ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៤៨ ដេ់ ៤៩ នកង
ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )
00557455 ទំេ័ ៤។
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ចាំា ដឹកជញ្ជូ នអស់ យៈរេេេីេី រៅរីថ្ងៃ

រ៉ៅខនាេំបានតវា៉ជាក់លាក់អំេីកងឱោះជប្មកក៏រដាយ

រញ្ញជក់រៅកនុងភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ខខម ប្កហ្មជាក់ខសាងបានផាេ់ជប្មក

ក៏េំម្ភនា

ជារោេា ណ៍

ខដេេំខមនជាា ប្ជករានរដាោះទាេ់រនាោះរទ។ នួន ជា េំបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេបានដាក់រៅ
ឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេអាឆរង្ហាញជាទូរៅថា ម្ភនា ផាេ់ទីជប្មក។

626>ទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះសម្ភា អនាម័យ
សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី សខ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងឆំនួន ២ លឺ

កន1626 នកងេីប្រភេមកនផ្លៃេ់ថ្នា ដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅ រស់ Elizabeth

BECKER រដាយខផអករេើរទសម្ភាសន៍ជាមួយអនក ួឆជី វច្តឆំនួន ៤ នាក់1627។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ង
ដថ្ទរទៀត

ខដេបានរោងរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់ជាមូេដាឋនោំប្ទដេ់

ា យេ់រឃើញអំេីកងឱោះសម្ភា អនាម័យរនោះ។ ត្តមា េកនកតយរេើភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ងឆំនួន ២៥1628
1626

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០០ រជើងទំេ័ ១៨៥៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (សខ

កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៣៩ (ប្រជាជនមជ នកងផឹកទឹកត្តមវាេខប្ស រហ្ើយរេេយរ់េំបានផា

េ់មងរឡើយ)។
1627

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០០ រជើងទំេ័ ១៨៥៦ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ E. BECKER រៅ

រេេសស្តង្ហគម េត់រៅៈ កមពជា
ុ នកងរដកវតាន៍ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/20 ERN (ភាសខខម ) 00232305-6 ទំេ័ ៣០៧ ដេ់
៣០៨ (“ប្រជាជនងមី”រារ់ពាន់នាក់របាោះជំ ំរៅខាងរប្ៅអយសម័យោនរខតារពា ិ៍សត់ ខដេអាឆម៍មនសសម្ភនរៅរាយខតេីសខតពាស
នកងម្ភនសតឱ យរប្ឆើនឥតលណនា។ េំម្ភនអឱីប្ោន់ររើសប្ម្ភរ់ហ្ូររទ រហ្ើយក៍ោមនកខនេងសប្ម្ភរ់ទរប្មតខេួនខដ េំម្ភនទឹកផឹកឱ្យប្លរ់
ប្ោន់ រដាយមកនទាន់លកតដេ់ទឹកសប្ម្ភរ់មជផងរនាោះ)។
1628

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៣៩។ ប្រតក

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤៣ នកង ៧៧។ ប្រតកចា ឹកឆោះ
ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង ស
ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៥៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័
៤០ នកង ៦៣ ដេ់ ៦៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៤៦។
ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៤៤ ដេ់ ៤៥។
ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/145.1 ទំេ័ ១៣។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ
២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨ នកង ៨៣ ដេ់ ៨៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧស
ភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1ទំេ័ ២៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង
រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៤៩។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1
ទំេ័ ៧៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១០ ដេ់ ១១។ ប្រតកចា ឹកឆោះ
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ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ

ខេោះរង្ហាញេីរហ្តា ណ៍ថ្នា ខឱោះា យកឆកតទ
ា កដាក់សមប្សររៅរេើប្រជាជនខដេ

ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅទាក់ទងរៅនឹងា ខឱោះអនាម័យ1629។ ខផអករេើមូេដាឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំ
ចាត់ទកថា ជាា េំសមរហ្តផេឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីកងឱោះសម្ភា អនាម័
យរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ។

ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣
(នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ នកង ៤៣។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧
ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00420972-5 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៧។ កំណត់សារ់ឆរមេើយ រស់ សួង សីម ឯកស រេខ E3/4657
ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349498 ទំេ័ ៦។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា៉ ឆ ឯកស
រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365097-8 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី ម៉ៅម សខេី ឯកស រេខ E3/5022 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00561594-5 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០។
ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )
00544561 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឆកត សវន ឯកស រេខ E3/5006 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កកក ដា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00559763 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី
១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស
រេខ E3/5084 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 0865603-4 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ អ៊ា៊ុំ រប្េឿង ឯក
ស រេខ E3/3957 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00414475-6 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥ ។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ប្តកោះ
អា៊ាេ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00451229-30 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។
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សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៨ រជើងទំេ័ ១៨៤៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ

២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៦ (េកន ោ៉ៅថ្ង បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវរត់ថ្ដរត់រជើងរេើឡាន)។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៥៦ (ទឹង សខា បានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបាន

រ់ឡានរដើមបីរត់ថ្ដរត់រជើងខេួនឯង រ៉ៅខនាេំបានអនញ្ញាតឱ្យប្រជាជនឆោះេីរេើឡានកនុងរេេរ ើដ
ឱ ំរណើ ោ៉ៅងយូ ហ្ូតទាេ់ខតរៅដេ់
រពា ិ៍សត់)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1
ទំេ័ ៤៣ នកង ៥៣ ដេ់ ៥៤ (François PONCHAUD បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮប្រជាជនេកេណ៌នាអំេីេកខខណឌកនុងអំឡុង
រេេជរមេៀសរេើកទីេី ថា េួកោត់ោមនបានខឆកទឹកឱ្យ រហ្ើយប្តូវរត់ថ្ដរត់រជើងរៅកនុងទូ ងរភេើង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ូន

ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៤០ នកង ៧៣ (រេជ ប្សីផេ បានអោះអាងថា ប្រជាជនរេើ ងរភេើងខដេ
ឺរត់ថ្ដរត់រជើងប្តូវប្បារ់ទាហាន

េ រខខម ប្កហ្ម នកងមួយប្សរក់រប្ាយមក ងរភេើងបាន

រ់ឱ្យឆោះ

េ រត្តមរយើងរៅខាេឆរយើង

ត់។ ម្ភនបាញ់សម្ភេរ់រកើតរឡើងរៅកនុងទូ ងរភេើងមួយរដាយស រត់រជើងកនុងទូ រភេើងរនាោះ)។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

627>ឆងរប្ាយ

ទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះថានំរេទយ នកងា ផាេ់ជំនួយ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងឆំនួន ៩ បានោំប្ទា យេ់រឃើញរនោះ ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងឆំនួន ៤ ជាសកខី
កមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី។ សកសី Denise AFFONÇO បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ើ ឱ
ដំរណើ អស់ យៈរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ ឬសបាាហ្៍រនាោះ ប្រជាជនេំបានទទួេជំនួយខផនករវជជសស្តសា នកងា ផាេ់ថានំ
រេទយណាមួយរឡើយ1630។ សកសី រអា ី នកង យឹម សវណណ បានអោះអាងថា ប្រជាជនជារប្ឆើនធាេក់ខួ ន
េ
អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ក
ឺ នុង

រហ្ើយកងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានយកឆកតទ
ា កដាក់មក

រេើេួកោត់រឡើយ1631។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េកន ោ៉ៅថ្ង បានរង្ហាញថា ោត់បានរឃើញមនសសខយេ់ល
រហ្ើយបានដួេសេរ់
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រនោះជាា រ ៀររារ់មួយខដេម្ភនា រញ្ញជក់រខនែមេីា រ ៀររារ់ប្រហាក់ប្រខហ្េោន

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៧ (Denise AFFONÇO

បានអោះអាងថា រៅកនុងា ជរមេៀសរេើកទីេី

អនកប្តូវបានជរមេៀស បានរសនើសំជំនួយថានំរេទយ រ៉ៅខនាោមនា រឆេើយតររឡើយ)។ សូម

រមើេផងខដ កំណត់ រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

004220973-4 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦ (រៅរេេជរមេៀសរៅរខតាបាត់ដំរង កងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់ថានំរេទយរសោះរឡើយ)។ ពាកយសំ
ត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា៉ ឆ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365097-8
ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨ (លង់ វា៉ ឆ បានអោះអាងថា រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ េំម្ភនា ខឆកថានំរេទយសប្ម្ភរ់េាបាេជំងឺប្លុនចាញ់ដេ់កូនប្សីឆបង
រស់ោត់រឡើយ)។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស រេខ E3/5084 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាស
ខខម ) 00865605 ទំេ័ ១០ (ជា សវត្តែ បានអោះអាងថា រៅកនុង ដូវប្ឆូតរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់ នកងប្កុមប្លួស រស់ោត់ រាី នកងជីត្ត
ខដេម្ភនជំងឺប្លុនចាញ់

ប្តូវបានខខម ប្កហ្មប្បារ់ឱ្យរ ៀរឆំឥវា៉ ន់រដើមបីចាក់រឆញ

េីរប្ពាោះោត់មកនអាឆរដើ បាន។ រាី រស់ខាំអា
ុ ឆរដើ បានោ៉ៅងេកបាករដាយម្ភនរ

ើប្ឆត់)។

េួកោត់ប្តូវខសងជីត្ត រស់ោត់រៅកនុងអប្ងឹង
ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ រស រ ឿន ឯក

ស រេខ E3/5436 ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00483749 ទំេ័ ៧ (រស រ ឿន បានអោះអាងថា កនុងឆ្នំ
១៩៧៧ រងទីេី រស់ោត់រ្
ម ោះ លឹម សយន (ប្សី) បានសេរ់រដាយជមៃឺប្លុនចាញ់ ោមនថានំរេទយេាបាេ)។
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ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/146.1 ទំេ័ ១៣ (រអា ី បានអោះអាងថា រនាៃរ់េីប្តូវ

បានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្លួស រស់ោត់ប្តូវជរមេៀសមាងរទៀតេីប្សុកកំរណើត ខដេកនុងរេេរនាោះរងប្សី រស់ោត់ម្ភន
ជំងឺ នកងប្តូវា ថានំរេទយ រ៉ៅខនាោមនអនកណាចារ់អា មមណ៍រឡើយ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯក
ស រេខ E1/135.1ទំេ័ ៧៤ ដេ់ ៧៥ (យឹម សវណណ បានអោះអាងថា កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសរនារទៀតរៅកនុងឆងឆ្នំ ១៩៧៥ អនក
ប្តូវបានជរមេៀសេំប្តូវបានផាេ់ថានំរេទយរសោះរឡើយ)។
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មួយ រស់ជនរភៀសខេួន1632។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ផងខដ រេើា រ ៀររារ់រៅកនុងពាកយសំ

ត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខដេបានរញ្ញជក់េមអកតថា ខខម ប្កហ្មបានផាេ់រប្រងប្កឡា នកងថានំរេទយដេ់
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ូររនោះ1633។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ររើ
រទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ខសៗោនក៏រដាយ ក៏រៅខតម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់រង្ហាញថា ជាញឹកញារ់េំម្ភន
ា ផាេ់ថានំរេទយ នកងជំនួយខផនករវជជសស្តសារឡើយ។

628>ស ររសឆកាីមក

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ េំខមនជាា េំសមរហ្តផេកនុងា ខដេអងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាទូរៅម្ភនកងឱោះរសបៀងអាហា

ទឹក នកងសម្ភា អនាម័យ

ួមទាំងថានំរេទយ នកង

ជំនួយខផនករវជជសស្តសាជារដើម។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទទួេសគេ់ថា ប្រជាជនមួយឆំនួន
ទទួេ ងា េំបាករដាយស កងឱោះជប្មកោ៉ៅងណាក៏រដាយ

ក៏េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ា យេ់

រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.២.ា យេ់រឃើញទូរៅថា ម្ភនមនសសសេរ់ នកងា ទកសកសេរចាេ

629>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រដាយស េកខខណឌទាំងរនោះ រទើររណាាេឱ្យម្ភនមនសស
សេរ់។ សកសេទាំងរនោះប្តូវបានទករចាេត្តមផេូវ នកងខេោះរទៀតប្តូវបានរបាោះរឆញត្តមរងអួឆ ងរភេើង ខដេរនោះ
ជាា ដកហ្ូតឱ្ាស រស់ប្លួស សេកនុងា រ ើរ
ឱ ណយាន់ទកខសប្ម្ភរ់អក
ន សេរ់”1634។ នួន ជា បានជំទាស់
រៅនឹងា យេ់រឃើញរនោះថា ជាា ររងកើតជាេកខណៈទូរៅហ្ួសរហ្ត1635។

630>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

“រដាយស េកខខណឌទាំងរនោះ

រទើររណា
ា េឱ្យម្ភនមនសសសេរ់” អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានសននកដាឋនថា ា

1632

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៦ (េកន ោ៉ៅថ្ង បាន

អោះអាងថា ោត់បានរឃើញមនសសេី នាក់សេរ់រដាយស ខយេ់ល)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ទំេ័ ១១២
ERN (ភាសខខម ) 00836189 (រៅត្តមផេូវ េី ភាលប្បាំថ្នកម្ភ បានសេរ់រដាយស អស់កម្ភេំង ឬ
1633

ឺ)។

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00557955 ទំេ័ ៤។
1634

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៤ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1635

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៦។
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យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់រដាយស េកខខណឌ េំខមនជាា មកនសម
រហ្តផេរដាយស បានខផអករេើសកខីកមមកនុងតលាា រទ1636។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេយេ់រឃើញថា េំខមនជាា េំសមរហ្តផេកនុងា យេ់រឃើញទូរៅខដេថា ប្រជាជនខេោះបានសេរ់រនាោះ
រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា សកសេប្តូវបានទករចាេត្តមផេូវ ឬរបាោះរចាេត្តមរងអូឆ ង
រភេើងខដេកំេងររើករនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រេជ
ប្សីផេ1637

ខដេា រ ៀររារ់ រស់ោត់ប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមេីសកសី

សខ

កន

ខដេបានរង្ហាញថា

សកសេខដេោត់បានរឃើញត្តមផេូវ ងរភេើងរនាោះ លឺជាសកសេ រស់ប្រជាជនរៅរេើ ងរភេើង1638។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា េំខមនជាា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តមា
រង្ហាញថ្នា យេ់រឃើញរនោះបានរ ើឱ្
ឱ យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំរនាកឆប្តង់ថា ា ទកសកសេរចាេត្តមផេូវប្តូវបាន
រ ើរឱ ឡើងជាប្រេ័នធ ខដេរនោះេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរឡើយ។

631>ផៃយុ រៅវច្ញ ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេថា កម្ភ វរងឱងឳេកម្ភាយខដេយំជារ់ ហ្ូតប្តូវបានកង
ទ័េខខម ប្កហ្មប្លខវងរឆញត្តមរងអួឆ ងរភេើងរនាោះ1639 បានខផអករេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខត
មួយលត់ នកងសកខីកមម រស់សកសីម្ភនក់ខដេបានអោះអាងថា ោត់បានឮរ ឿងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

1636

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៣៦ ជាអាទិ៍ ៥៥០។

1637

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ខដេ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សី

ផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៣៩។
1638

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ រជើងទំេ័ ១៨៣៨ ដេ់ ១៨៤០ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២។ សូមរមើេផងខដ ពាកយសំត្តង
ំ

ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00544561-2ទំេ័
៤ ដេ់ ៥ (បានអោះអាងថា កម្ភ ខដេយំប្តូវបានប្លខវងរឆញេី ងរភេើង)។ ា រ ៀររារ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី
១៥ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៦។
1639

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧។
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រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកតរឡើយ1640។ រោងត្តមភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនមូេដាឋនរខាយខររ
រនោះ េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះបានរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៣.ា សននដា
ក ឋ នខដេថា ប្រជាជនភាលរប្ឆើនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅ លឺជា“ប្រជាជនងម”ី

632>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ខដេថា ម្ភនេំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតថ្ា នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន“ប្រជាជនងមី”1641 នកងភាេផៃយ
ុ ោនខដេបានរចាទ
ប្រាន់រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ខដ
ា យេ់រឃើញខដេថា

ថារតើម្ភនខត“ប្រជាជនងមី”

ឬោ៉ៅងណារនាោះ1642 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា

“ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេរខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី ប្តូវបាន

ខខម ប្កហ្មផ្លេស់ទីេំរៅ ួឆមករហ្ើយរៅមនខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥” បានខផអករៅរេើា យេ់រឃើញរៅកនុងកថា
ខណឌឆំនួន

៥

រៅកនុងខផនកខាងរដើមថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1643។

ឆំរណាមរនាោះម្ភនា យេ់រឃើញមួយខដេថា

កថាខណឌមួយកនង
ុ

“ប្រជាជនរារ់ខសននាក់”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ

រដាយបាន

រោងជាឧទាហ្ ណ៍រៅរេើរខតាឆំនួន ៦ ទាក់ទងរៅនឹងរខតានីមួយៗ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង
ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រៅរេើរទេករស ន៍ រស់រលគេេីមួយរៅប្បាំមួយនាក់

រដាយរោងរៅរេើសកខីកមម

កនុងតលាា កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ នកង/ឬពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់រលគេខដេពាក់
េ័ន1644
ធ ។ ជាឆំនួនស រ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវច្ភាលរេើរទេករស ន៍ រស់រលគេឆំនួន ១៩ នាក់រៅកនង
ុ
1640

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ រជើងទំេ័ ១៨៣៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកក ដា

ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen Heder) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៦។
1641

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩១, ៤៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៨០៣។
1642

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៨៨។
1643

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣១ នកង រជើងទំេ័ ២០០០។

1644

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៦៤ ដេ់ ១៧៧០ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ទំេ័ ៣ ដេ់ ៦។ េ័តម្ភ
៌ នរខនែមរៅរេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់
ឆ ផ្លន់ដារា-ស ឯកស រេខ E3/5732 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00916998 ទំេ័ ១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២

404
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កថាខណឌរនាោះ។ អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “រៅតំរន់ខេោះ ម្ភនខតប្រជាជនងមីរទខដេប្តូវបាន
ផ្លេស់ទីេំរៅ ឆំខណកឯតំរន់ដថ្ទរទៀត ទាំងប្រជាជនចាស់ នកងប្រជាជនងមីប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ” រដាយរោង
រៅរេើភសាត្ត
ុ ងឆំនួន ១៣ នកងប្រភេឆំនួន ៣ រផសងៗោន1645។ រៅកនុងកថាខណឌរនាៃរ់បានេកភាការេើមេ
ូ

(យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦៨ ដេ់ ៧០។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី)
ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤៣, ៤៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ
E1/137.1 ទំេ័ ៨២ ដេ់ ៨៣។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1ទំេ័ ២ ដេ់
៣, ៤៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រអា ី ឯកស រេខ E3/3967 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាស
ខខម ) 00565893-4 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សួង សភា ឯកស រេខ E3/4837 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00526041-2 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង)
ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ទំេ័ ២៩ ដេ់ ៣៨។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ លង់

វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00420971-5 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ទំេ័ ២៨ ដេ់ ២៩។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខសម វី ៈ ឯកស រេខ
E3/4678 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323529-30 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦ ។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី

កន សវ ឯកស រេខ E3/5006 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00559762-4 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៥។

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រសង ម្ភ៉ៅ ឌី ឯកស រេខ E3/5613 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00491045
ទំេ័ ៣។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េ េំ ឯកស រេខ E3/4714 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស
ខខម ) 00397780-1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជួន សំអាត ឯកស រេខ E3/4707 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ
ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00387631 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សយ ាណាេ់ ឯកស រេខ
E3/4699 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00368783-4 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី េី ហ្ឹម ឯកស រេខ E3/3978 ថ្ងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00565831-2 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ប្រតក
ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ទំេ័ ៤៩។
1645

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៧១ ដេ់ ១៧៧២ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៣ ដេ់ ៧៤។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៤៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO)

ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៥ ដេ់ ៦៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័
៣៧ ដេ់ ៣៨។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣៧ នកង ៤២ ដេ់
៤៣។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៨៤ ដេ់ ៨៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី
២២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/145.1 ទំេ័ ៨៦ ដេ់ ៨៧, ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រអា ី
ឯកស រេខ E3/3967 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00565893-4 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។ កំណត់រហ្តសារ់
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រហ្តខដេបានប្បារ់រៅប្រជាជនឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ ដូឆជា“ប្រជាជនប្តូវបានប្បារ់ថា េួកោត់នឹងប្តូវរញ្ជូ នប្ត
ឡរ់រៅផៃោះ វច្ញ” នកងថា េួកោត់ធាេរ់ប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងមាង ួឆមករហ្ើយ អាឆចាត់ទកជាប្រជាជន

ងមី ខដ រ៉ៅខនារទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី េំបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ1646។ រៅកនុងកថា
ខណឌឆំនួន ២ រផសងរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ ម្ភនរៅកនុងខផនកខដេរដាោះប្សយអំេី
ា ផ្លេស់ទីេរំ ៅប្រជាជនសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា តស៊ាូវណណ ៈ

ខដេរ ៀររារ់អំេីរទេករស ន៍ រស់រលគេ

ឆំនួន ៨ នាក់ដថ្ទរទៀត នកងប្លួស រស់េួកោត់1647។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា ម្ភនរហ្ត
ា ណ៍ជារប្ឆើនខដេទាំង“ប្រជាជនងមី” នកង“ប្រជាជនចាស់”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ1648។

633>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងភាលរប្ឆើនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានយកមកេកចា ណា លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនងមី”។ ទនៃឹមនឹងរនោះខដ
សលាដំរូងក៏បានេកចា ណារៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនចាស់”

អងគជំនំជប្មោះ

នកងជាេករសសបានទទួេ

សគេ់ថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងរនោះបានរកើតរឡើងប្បាកដខមន។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេកចា ណារនាោះ

ជារ់ពាក់េ័នខធ តប្រជាជនមួយឆំនួនតូឆខដេបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់ា ផ្លេស់ទី

េំរៅរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនមូេដាឋនណាមួយខដេអនញ្ញាតឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើា
ឱ
សននកដាឋនថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស“ភាលរប្ឆើនរេើសេរ” លឺេកតជា“ប្រជាជនងមី”រនាោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៤.ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់

ឆរមេើយ រងង ហ្៊ាយ ឯកស រេខ E3/5244 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00224795-6 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។
ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េី ហ្ឹម ឯកស រេខ E3/3978 ថ្ងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )
00565832 ទំេ័ ៥។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ម្ភ៉ៅន់ សរ ឿន ឯកស រេខ E3/5258 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00249910-11 ទំេ័ ២ ដេ់ ៣។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេយ
ើ សួង សឹម ឯកស រេខ E3/4657 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកក ដា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349497-8 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ទំេ័ ៤៧
នកង ៥៣។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ប្ពារ រប្េឿង ឯកស រេខ E3/5132 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម )
00165244-5 ទំេ័ ២ ដេ់ ៣។
1646

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៩។

1647

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២២ ដេ់ ៦២៣។

1648

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨។
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634>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “កនុងអំឡុងរេេ
ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ ឬរៅរេេរៅដេ់កខនេងរ ៀងៗខេួន”ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជន1649 រដាយខផអក
រេើមូេដាឋនឆំនួន ២ លឺ វច្សេភាេថ្នា ជំនំជប្មោះ នកងភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆ1650។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆទីមយ
ួ
រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា វច្សេភាេថ្នា ជំនំជប្មោះប្តូវបានកប្មកតប្តឹមប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន មកនខមនរប្ាយមករទៀតរនាោះរទ1651។

635>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះម្ភនកំហ្សរដាយបានផាេ់ា យេ់រឃើញម្ភនេកខណៈទូរៅខដេ
ថា

ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សំរៅអនកខដេេាោម ត់រលឆខេួន

នកងបានខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋ

របរវណីខតម្ភនក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ1652។

636>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង វច្សេភាេថ្នា ជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដកប្សង់េំប្តឹមប្តូវរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងខដេកនុងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ទាង
ំ
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ ឬរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងរនាោះរឡើយ1653។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះ
អំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។

637>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត

ខដេប្តូវបានជំទាស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
ដាឋនដំរូង រស់ខួ ន
េ 1654

នកងដូរឆនោះយេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរោងរៅរេើា សននក

ា យេ់រឃើញទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេស
ំ ម

រហ្តផេរនាោះរទ រដាយស េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទា សននកដាឋនខដេថា ា សម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទី

1649

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។

1650

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៧។

1651

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៨។

1652

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣១ រោងរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៩៨ “កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រលឆខេួន”។
1653

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣ (“កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស ឬរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេង”

នកោយពាក់េ័នរធ ៅនឹងកងឱោះរសបៀងអាហា ទឹក នកងជប្មក)។
1654

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៥៦ ដេ់ ៥៥៧។
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េំរៅ លឺជាខផនកមួយថ្ន“េំនាថ្ំ នាប្រប្េឹតស
ា ីសង្ហឱក់ោន”1655។ ម្ភនមូេដាឋនោំប្ទរៅកនុងអំណោះអំណាង រស់
នួន ជា ខដេថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ខខម ប្កហ្មបានបាញ់អក
ន ខដេេា
ោម ត់រលឆ”1656រនាោះ

េំខមនជាេកខណៈទូរៅរនាោះរទ

រដាយស អងគជំនំជប្មោះបានខផអករៅរេើសកខីកមម

ឆចាមអារា៉ មមួយមខលត់ទាក់ទងរៅនឹងរហ្តា ណ៍ខតមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៥.ា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ លំរាម ឬរបាកររញ្ញិត ឱ្យផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅ

638>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ប្រជាជន“ប្តូវបានរងខកតរងខំ លំរាម ឬរបាកររញ្ញិតឱ្យរ ើ ឱ

ា ផ្លេស់ទីេំរៅ”1657។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនណាខដេ
មកនប្េមផ្លេស់ទីេំរៅ ឬេាោម ត់រលឆខេួន ប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ឃំខួ ន
េ ឬផ្លេស់ទីេំរៅជាងមីមង
ា រទៀត”1658។ ជន
ជារ់រចាទទាំងេី បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញទាំងរនាោះ

រដាយបានរចាទប្រាន់ថា

ភសាត្ត
ុ ងខដេបាន

រោងរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់ នកងផៃយ
ុ ោន1659។

639>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់រនាោះ
រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេបាន

កថាខណឌពាក់េ័នទ
ធ ីមួយរោងរៅរេើា រ ៀររារ់

ឆំនួន ៦1660 ទាក់ទងរៅនឹងផេវច្បាកជាសាានេេថ្នា េំប្េមសារ់ត្តមរញ្ញជឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ រ៉ៅខនាទំនងជា
ថា ម្ភនឆរមេើយរួនកនុងឆំរណាមរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងា លំរាមកំខហ្ងឆំរពាោះផេវច្បាកថ្នា មកនរោ េត្តមរទ
រញ្ញជឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ

ខដេេំខមនជាផេវច្បាកជាក់ខសាងរឡើយ1661។

កថាខណឌពាក់េ័នទ
ធ ីេី ម្ភនា យេ់

រឃើញមួយខដេថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់អក
ន ខដេេាោម ត់” បានសំអាងរេើសកខីកមម រស់

1655

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។

1656

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា)

ឯកស រេខ E1/147/.1 ទំេ័ ៤០។
1657

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥៩១ ដេ់ ៥៩៩។

1658

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣២ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥៨៨, ៥៩៨ នកង ៦០៩។

1659

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣២។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៤។

1660

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័

១៧៧៦ (សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៣ នាក់ នកង

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសីឆំនួន ៣ នាក់ ប្តូវបានយកមកសំអាង)។
1661

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៧៦។

408
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
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រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ទឹង សខា ខតម្ភនក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូឆបានសរងខរខាងរេើ1662។ កថាខណឌមួយរទៀតបាន
រ ៀររារ់ថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់កនុងឆំរណាមរនាោះបានេនយេ់ថា “ប្រជាជនខដេេាោម ត់រលឆខេួន
ប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មរដញចារ់។ ោត់បានឮសខប្មក រស់េួករលខប្សក រប្ាយេីេួករលប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ
រទាោះរីជាោត់េំបានរញ្ញជក់អំេីរជាលវាសនា រស់េួករលឱ្យបានឆាស់លាស់ក៏រដាយ”1663។

640>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជាា េំសមរហ្តផេកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញោ៉ៅង
ទូេំទូលាយមួយទាក់ទងរៅនឹងផេវច្បាកថ្នា មកនរ ើត្ត
ឱ មា រញ្ញជឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ រដាយស បានខផអករេើភ
សាត្ត
ុ ងថ្នា លំរាមកំខហ្ង ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម ឬភសាត្ត
ុ ងេំឆាស់លាស់អំេីផេវច្បាក នកងរដាយស េំម្ភន
ា េនយេ់រខនែមណាមួយទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង
ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្តូវបាន
រ ើរឱ ឡើងរដាយរងខំរឡើយ។ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ខខម ប្កហ្មខដេបានប្លរ់ប្លងប្ររទសទាំងប្សុងរៅរេេ
រនាោះ នកងបានផាួេ ំេំ ររចាស់ត្តម យៈកម្ភេំងរោធា បានប្បារ់ បានលំរាមកំខហ្ង ឬបានរញ្ញជប្រជាជនឱ្យ
ផ្លេស់ទីេំរៅ ដូរឆនោះប្រជាជនោមនជរប្មើសអឱីរផសងរប្ៅខតេីផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះរទ1664។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

1662

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៨ រជើងទំេ័ ១៨៤៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ

២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៤០។
1663

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផ

េេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។
1664

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៧៤ ដេ់ ១៧៧៦ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតក

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៤៧ នកង ៥៣ (កនុងឆងឆ្នំ ១៩៧៥ ប្រធាន
ភូមកបានប្បារ់ សំង រា៉ ត់ រាី រស់ោត់ កូនប្រុសឆំនួន ៤ នាក់ នកងប្លួស ឆំនួន ៤ ឬ៥ ដថ្ទរទៀត ឱ្យចាករឆញេីភូមក រស់ខួ េនរៅកនុង
ប្សុកសំររាងរខតាកំេង់សីព រៅាន់ប្សុករម្ភងឫសសីរខតាបាត់ដំរង។ េួកោត់បានសំមកនចាករឆញ រ៉ៅខនារនោះលឺជា“រញ្ញជដាឆ់ខាត” ដូរឆនោះ
េួកោត់ប្តូវខតរឆញ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៨៤ ដេ់ ៨៥
(ប្រធានភូមកបានប្បារ់ប្រជាជនងមីកនុងរខតាកណា
ា េឱ្យរ ៀរឆំអីវា៉ន់ចាករឆញ)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ
រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ២៧ (រមភូមកបានប្បារ់េួកោត់ឱ្យចាករឆញេីខាឆ់កណា
ា េរៅរខតាបាត់ដំរង)។ ប្រតកចា ឹកឆោះ
ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៤៥ (សូផ្លន់ សូវណណ ី បាននកោយថា “អងគា
ដាក់ទកសរៅ”ឱ្យប្លួស នកងប្រជាជនងមីរៅកនុងភូមក ារាងរខតាកណា
ា េប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅាន់រខតារពា ិ៍សត់ នកងបាត់ដំរង)
។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣៦ ដេ់ ៣៧ (រលប្បារ់ឱ្យេួកោត់
ចាករឆញេីរខតាថ្ប្េខវង រហ្ើយប្តូវរ ើត្ត
ឱ ម ររើមកនដូរឆនោះរទជួរផេវច្បាក។ រញ្ញជខខម ប្កហ្មបានរងខំមករេើ េួកោត់)។ ប្រតកចា ឹកឆោះ
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អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រដាយផៃយ
ុ រៅនឹងអឱីខដេជនជារ់រចាទបានអោះអាងរនាោះ ា រងខំ ួមរញ្ចូ េ
ា លំរាមកំខហ្ង ឬា រងខកតរងខំ ដូឆជា ា រ ើឱ្
ឱ យភ័យខាេឆរដាយអំរេើហ្កងា ា រងខកតរងខំ ា ោរសងកត់ផូវេ
ឆកតា ឬា ំរលាភអំណាឆ ឬត្តម យៈា រកងយកផេប្ររោជន៍កនុងរ ច្ោាសរងខកតរងខំ1665។

641>រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រជាជន
ប្តូវបានរបាកររញ្ញិតរដើមបីឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ

េីរប្ពាោះកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្មម្ភនមូេរហ្តប្តឹមប្តូវខដេរជឿ

បានថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះនឹងទទួេបានេកខខណឌ ស់រៅេអប្ររសើ រៅកខនេងងមី រោងត្តម រខៀវ
សំផន ខដេរនោះ

លឺជាមូេរហ្តសប្ម្ភរ់កម្ភមភកបាេរ ើា
ឱ ផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ1666។ អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញខដេថា ា របាកររញ្ញិតប្តូវបានរប្រើប្បាស់ លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងទី

កខនេងខដេប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរៅាន់រនាោះ មកនខមនមូេរហ្តថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរឡើយ1667។ កនុងឆំរណាមភសាុ
ត្តងដថ្ទរទៀត ា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឡាយ រូនី1668 នកង
េកន ោ៉ៅថ្ង1669។ រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរ
ណាឹង ដឋរបរវណីរផសងរទៀតផងខដ

នកងឆរមេើយរប្ៅតលាា ឆំនួន ២ ខដេបានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបាន

ប្បារ់រៅប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅថា េួករលប្តូវប្តឡរ់រៅាន់ផោះៃ សំខរង រស់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាជាក់ខសាង

ថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៣ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា អស់ យៈ
រេេប្បាំមួយខខរនាៃរ់េីា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅាន់ភូមករេខ ៥ ប្លួស រស់ោត់ប្តូវបានប្បារ់ថា ប្រសកនររើមកនចាក
រឆញរទ េួកោត់នឹងប្តូវបានឃំខួ េន)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៥២ ដេ់
៥៤ (ប្រខហ្េកនុងខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទឹង សខា នកងប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានរលជួយលាក់េួនមកនឱ្យជរមេៀសរេើកទីេី រនាោះ
រប្ាយមកេួកោត់ប្តូវបានប្រមូេរៅ។ ខខម ប្កហ្មបានជរមេៀសេួកោត់រៅពាយ័េយ មួយខខរប្ាយមក)។
1665

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៩៥។

1666

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៤ ដេ់ ៤៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៨០៣ ខដេកថាខណឌរនោះបានរោងតរទៀតរៅរេើកថាខណឌ ៥៩១ ដេ់ ៥៩៩។
1667

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៩ (“ទីត្តង
ំ ខដេឱ្យប្រជាជនឆោះរនាោះេំខមនជាកខនេងខដេេួកោត់ប្តូវ

បានប្បារ់េីដំរូងថា ជាកខនេងប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរៅាន់រនាោះរឡើយ ”)។
1668

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ៤។

1669

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៧។
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ប្តូវបាននាំរៅកខនេងរផសងរៅវច្ញ1670។ ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា
េំខមនជាា មកនសមរហ្តផេកនុងា យេ់រឃើញថា កនុងឆំរណាមរនាោះ ា របាកររញ្ញិតប្តូវបានរប្រើប្បាស់
រដើមបីឱ្យម្ភនា ផ្លេស់ទីេំរៅ។ រញ្ញាខដេថា កម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្មមួយឆំនួនម្ភនមូេរហ្តរជឿជាក់ថា អនក
ខដេប្តូវបានជរមេៀសនឹងទទួេបានេកខខណឌ ស់រៅប្ររសើ រៅទីកខនេងខដេប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរៅាន់រនាោះ

េំ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងរញ្ញារនោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៦.អនីតានកូេភាេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

642>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
ជនដំណាក់ាេទីេី

ា ផ្លេស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ខដេ ួមរញ្ចូ េា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនកមពជា
ុ រវៀតណាមេំខមនជាមូេ

រហ្តសមប្សរ ដូរឆនោះ “េំអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមរដាយខផអករេើសនាកសខជនសី វច្េ ឬភាេចាំបាឆ់ខផនករោធារនាោះរទ
នកងរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ េំម្ភនភាេចាំបាឆ់ នកងសម្ភម្ភប្តរឡើយ”1671។ ជាេករសសទាក់ទងរៅនឹងា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“កងទ័េខខម

ប្កហ្ម នកងកម្ភមភកបាេបានផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាំងរនោះមួយឆំនួនរដើមបីយករៅអរ់ ំខកខប្រ ខេោះរទៀតប្តូវបាន
រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ ឬយករៅាន់ជួ មខរដើមបីរ ើា
ឱ ង្ហ ” នកងបានសននកដាឋនថា “ា ដាក់ប្រជាជនទាំងរនោះឱ្យសែកតរៅ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ ៥៨៩ រជើងទំេ័ ១៧៨៣ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា

1670

ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភា រៅចាន់ សជាតក) ទំេ័ ៣៣ (ចាន់ សជាតក បានផាេ់សកខីកមមថា អស់ យៈរេេប្បាំមួយខខរនាៃរ់េីប្តូវបាន
ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ “រមអងគា ”បានប្បារ់ប្លួស រស់ោត់ថា េួកោត់ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យប្តឡរ់េីប្សុករកៀនសឱយរៅ
ភនំរេញ រ៉ៅខនាផយ
ៃុ រៅវច្ញេួកោត់ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅាន់ប្សុករម្ភងឫសសី)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ជា រឡង ឯកស រេខ
E3/5231 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00267730 ទំេ័ ៣ (ជា រឡង បាននកោយថា រប្ាយមកកនុងឆ្នំ ១៩៧៦
ោត់

នកងរាី រស់ោត់លកតថា

េួកោត់ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅាន់ប្សុកំរណើតរៅកនុងរខតាកំេង់ចាម

រ៉ៅខនាជាក់ខសាងប្តូវនាំរៅរខតារពា ិ៍

សត់)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN
(ភាសខខម ) 00836357-8 ទំេ័ ២០៧ ដេ់ ២០៨ (ប្រជាជនប្តូវបានប្បារ់ថា េួកោត់ប្តូវនាំរៅទីប្កុងភនំរេញ េំចាបា
ំ ឆ់យកអឱីមក
ជាមួយរទ េីរប្ពាោះរលបានរ ៀរឆំផោះៃ ួឆរហ្ើយ) ERN (ភាសខខម ) 00836292 ទំេ័ ២១៥ (រៅកនុងឆងឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបាន
ប្រាសថា អងគា បានអនញ្ញាតឱ្យប្រជាជនេីរខតាបាត់ដំរង កំេង់ ំ នកងកំេង់ឆ្នំងប្តឡរ់រៅភូមក រស់ខួ េន វច្ញ។ ជាក់ខសាង ខខម
ប្កហ្មរ ើរឱ នោះ លឺរដើមបីរងខំប្រជាជនឱ្យរៅាន់រខតាបាត់ដំរង)។
1671

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៦។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៦៣៥។
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កនុងសែនភាេប្រ

មនឹងរប្ោោះថានក់ខពស់ខរររនោះ មកនខមនជាយតាកកមមរដាយខផអករេើរញ្ញាសនាកសខសប្ម្ភរ់ប្រជា

ជនរនាោះរទ”1672។

643>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរដើមបីផេ
ា ់ឱ្យ“អនកខដេបានផ្លេស់រៅរនាោះ

ម្ភនជីវភាេ ស់រៅប្ររសើ រឡើង”

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងរនោះ1673

នកងរដើមបីកសងរសដឋកកឆច រស់ប្ររទសត្តម យៈកសកកមម1674 នកងថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះជាា ប្តឹមប្តូវ េំ
ខមនជារទរេមើសរនាោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម នកងបានអោះអាងថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ទាំងរនាោះរ ើរឱ ឡើងរដើមបីា ពា ប្រជាជនសី វច្េ ឬភាេចាំបាឆ់ខផនករោធា ជាមូេរហ្តប្តឹមប្តូវ1675។ ទាក់ទង
រៅនឹងភាេេំម្ភនេកខណៈសម្ភម្ភប្តថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងរនាោះ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង េំបានផាេ់ា យេ់រឃើញណាមួយទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅត្តមប្េំខដន
រវៀតណាម ដូរឆនោះ រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវទកជារម្ភឃៈ1676។ រខៀវ សំផន ក៏បាន
អោះអាងផងខដ ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស េីរប្ពាោះា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនរៅាន់ផោះៃ សខមបង រស់េួករលវច្ញជាាតេឱកកឆច

រៅរេេា ប្រទូសរា៉ យបានរញ្ច រ់

ខដេអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា ម្ភនា រកើតរឡើងរឡើយ1677។

644>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
ា ផាេ់យតាកកមមជាសាានេេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើរញ្ញាថ្ន

អំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាក់ទងរៅនឹង“ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ”

រ៉ៅរណា
ណ ោះ1678។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងេកចា ណាជា ួមរៅរេើរញ្ញាថ្នា រ ើយ
ឱ តាក

1672

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៥។

1673

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៥។

1674

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥១៦។

1675

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥០៥។

1676

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥០៧។

1677

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥០៦។

1678

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៦០៤ ជាអាទិ៍។
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កមមជាសាានេេ នកងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរទ“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅ
កនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។

645>ទាក់ទងរៅនឹងរោេរំណងទូរៅថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើរញ្ញារនោះ រ៉ៅខនាបានសរប្មឆរដករស ថា ជាយតាកកមមរដាយ
ខផអករេើា េកចា ណាថា ខខម ប្កហ្មទទួេខសប្តូវមួយខផនក ំឆំរពាោះសែនភាេ ន
ៃ ់ ៃ រស់ប្រជាជន1679 នកងថា
ប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេំម្ភនភាេចាំបាឆ់ នកងសមប្សររឡើយ1680។ រខៀវ សំផន
េំបានេាោមេនយេ់ នកងរដាោះប្សយសមប្សររេើសំអាងរហ្តរនោះ ឬរង្ហាញថា ម្ភនកំហ្សរនាោះរឡើយ។

646>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម

រដើមបីា ពា ប្រជាជនទាំងរនោះេីា

វាយប្រហា ណាមួយ រស់រវៀតណាមរនាោះ1681 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានយេ់រឃើញថា ជនសី វេ
ច្ មួយឆំនួនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅរដើមបីរ ើា
ឱ រៅជួ មខ1682
ខដេេំខមនជាយតាកកមមរដាយខផអករេើសនាកសខ រស់ប្រជាជនខដេពាក់េ័នរធ នាោះរឡើយ1683។ រខៀវ សំផន េបា
ំ ន
រេើករង្ហាញជាក់លាក់អំេីរញ្ញារនោះ

នកងេំបានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ជាឯកស កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ឆំនួន ២ ម្ភនដូឆជា ទូ រេខ រស់ រ.ក.ក. ខដេរង្ហាញ
ថា កងឆេ័តប្តូវបានកងទ័េរវៀតណាមចារ់ខួ ន
េ 1684

1679

ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងខដេរញ្ញជក់រខនែមរេើឆរមេើយរប្ៅតលា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៤ ដេ់ ៦៣៥។ សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថា

ខណឌ ២៨៧ (“ររើរទាោះរីជាា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយស មូេរហ្តមនសស ម៌ ប្តូវបានរ ើយ
ឱ តាកកមមកនុងសែនភាេមួយឆំនួនក៏រដាយ ក៏
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរនោះយេ់ប្សរជាមួយនឹងអយយា ថា

ជាា េំអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមបានរឡើយប្រសកនររើ វច្រតាកមនសស ម៌រនោះ

ខដេបានរណា
ា េឱ្យម្ភនា ផ្លេស់ទីេំរៅ បានរងករឡើងរដាយស សកមមភាេេំប្សរឆារ់រនាោះ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សេ
ដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ៣០៨ រជើងទំេ័ ៧៣៩។
1680

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៤ ដេ់ ៦៣៦។

1681

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៧២ ដេ់ ៤៧៤។

1682

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៥។

1683

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៥។

1684

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៥ រោងរៅរេើទូ រេខ រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ

E3/906 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00020922 ទំេ័ ១ (កងទ័េរវៀតណាមបានចារ់កងឆេ័តកំេងប្ឆូតប្សូវ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ា ខដេេនយេ់ថា

ប្រជាជនមួយឆំនួនប្តូវបានរញ្ជូ នរៅាន់ប្េំខដនរដើមបីរ ើា
ឱ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា
រឃើញថា

1685

។

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ជាា សមរហ្តផេសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា យេ់

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម

េំប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយខផអករេើកីបា
ា មាអំេី

សវតែកភាេ រស់ប្រជាជនខដេពាក់េ័នរធ ឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំចាបា
ំ ឆ់េកនកតយរេើអំណោះអំណាងរនារនាៃរ់
រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករឡើងថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះជាា ប្តឹមប្តូវ។
៤.ឃ.៣.ង.ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱ្
ើឱ បបាត់ខួ ន
េ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស

647>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងទ័េ នកងកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម“ម្ភនរឆតនាដកហ្ូតនូវ
រស ីភាេ រស់ប្រជាជនទាំងរនាោះ
រឆតនារ ើឱ្
ឱ យម្ភនា

ម្ភនរឆតនាមកនផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេងខដេេួករលប្តូវផ្លេស់រៅ

នកងម្ភន

ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ ដេ់អក
ន ទាំងឡាយខដេប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ ប្េមទាំងអនកខដេ ស់រៅកនុង

តំរន់ខដេប្តូវបានផ្លេស់រឆញ”1686។

648>នួន

ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា រហ្តា ណ៍ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេេ

យេ់រឃើញថា ទីកខនេងខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់រៅាន់រនាោះេំដូឆអឱីខដេេួករលប្តូវបានប្បារ់ថា នឹងប្តូវរ
ញ្ចូ នរៅរនាោះ
ឆាស់លាស់ថា

ជាក់ខសាងេំខមនជាា រ ើឱ្
ឱ បបាត់ខួ េនរដាយរងខំ

េីរប្ពាោះខផអកត្តមភសាត្ត
ុ ងជាមូេដាឋនរង្ហាញ

រហ្តា ណ៍ទាង
ំ រនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងក ណីខដេប្លួស ទាំងមូេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅជាមួយ

ោន1687។ នួន ជា បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងណាមួយោំប្ទរឡើយ1688 នកងថា កម្ភម
ភកបាេ រស់ រ.ក.ក. មកនប្បារ់េីទីកខនេង រស់ប្រជាជនរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ត

ប្រខហ្េជាង ១០០ នាក់។ ទូ រេខ រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/984 ថ្ងៃទី ១០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាស

ខខម ) 00020904 ទំេ័ ១ (ខាមង
ំ យួនបានឆូេដេ់ា ដាឋនកំេីងេួយ រំផ្លេញទំនរ់សប្តរសក នកងបានចារ់សម្ភជកកកងឆេ័ត)។
1685

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៥ រជើងទំេ័ ១៩៧៩ រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម

រឡង ឯកស រេខ E3/5539 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00373239 ទំេ័ ៨ (ប្រជាជនប្តូវចាត់ឱ្យរៅរ ី
ផៃោះត្តមប្េំខដនរវៀតណាម រហ្ើយយករ

ើមកសង់ផោះៃ រៅខកប ប្កុងសឱយរ ៀង)។

1686

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៣។

1687

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៤។

1688

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៤។
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ា ណ៍ ខដេប្លួស ប្តូវបានរំខរករឆញេីោនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
រឃើញ“ម្ភនមាងម្ភកេ នកងតកឆតួឆរំផត”1689។

649>រខៀវ

សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា ា បា៉ៅន់សមន រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់ោប្ំ ទា យេ់រឃើញខដេថា ម្ភន“ា រកទបាំងរដាយរឆតនា”េីសំណាក់
ខខម ប្កហ្មកនុងា ផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីរលគេខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ េំអាឆ
យកមករ ើជា
ឱ មូេដាឋនសប្ម្ភរ់ទាង
ំ ធាតផសំសតានម័ត នកងអតារនាម័តថ្នា រ ើឱ្
ឱ បបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំបានរឡើយ
1690

។

650>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា

ម្ភនា

ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ បបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំបានរកើតរឡើង។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានរេើករឡើងថា រដាយស ា ផ្លេស់ទីេំរៅ រៅខតរនា ប្េមទាំងា កំណត់រោេរៅ រស់ រ.ក.ក.
រេើសម្ភសភាេមកនេអ ឬខាមង
ំ មកនឆរ់មកនរហ្ើយ ា យេ់រឃើញទាំងរនោះ“េំអាឆរំខរក”រឆញេីា ផ្លេស់ទីេំ
រៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ1691។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា ា យេ់
រឃើញទាំងរនោះម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ នកងថា ររើរទាោះរីជាោមនសំរណើជាក់លាក់សំរង្ហាញេ័ត៌ម្ភនក៏រដាយ
ក៏ា រកទបាំងរដាយរឆតនាមកនប្េមផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេង រស់ប្រជាជនប្តូវបានរង្ហាញផងខដ

651>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជំទាស់រេើា យេ់រឃើញអំេីា រ

ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ

1692

។

អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខផនក វច្ ីសស្តសាកនុងា េកចា ណារៅរេើអតែកភាេថ្នធាតផសំ
ជាក់លាក់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំ ជាជាងា េកចា ណាជាទូរៅរេើរញ្ញា ថារតើរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
មនសសជាតកប្តូវបានរំរេញ ខដ

ធាតផសំថ្នរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

ឬោ៉ៅងណារនាោះ1693។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹង

ប្តូវកំណត់ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងា ខដេ
1689

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៥។

1690

ស ណារណាឹងសទកខ 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 ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងទីកខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស

ម្ភនា រកទបាំងរដាយរឆតនាមកនផាេ់

ឬថារតើអក
ន ទាំងរនាោះប្តូវបាននាំយករៅកខនេង

រផសងរទៀតខដេខសេីអីខឱ ដេេួករលបានប្បារ់រនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

652>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ២ នាក់
ទាំងឯកស រប្ៅតលាា ផងខដ រនាោះ1694បានរង្ហាញថា

ួម

ម្ភនរលគេមួយឆំនួនប្តូវបានរញ្ជូ នរៅាន់កខនេង

មួយរផសងខសេីអីខឱ ដេបានប្បារ់1695។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ ក៏បានឮត្តមពាកយឆចាមអារា៉ ម
ថា ប្លួស រស់ោត់ប្តូវបានសម្ភេរ់1696។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើ
រហ្តា ណ៍ រស់រលគេ
សម្ភជកកប្លួស

1694

1697

ខដេេំខដេបានឮអំេីវាសនា រស់អក
ន ខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេរំ ៅ

ជាេករសស

។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា រនោះជាភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងា ោំប្ទដេ់ា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៩ រជើងទំេ័ ១៨៥៣ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ E. BECKER៖ រៅ

រេេខដេសស្តង្ហគម េត់រៅៈ កមពជា
ុ នកងរដកវតាន៍ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/20 ERN (ភាសខខម ) 00232305-6 ទំេ័ ៣០៧
ដេ់ ៣០៨។
1695

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ

ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1
ទំេ័ ៥។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦១៨។
1696

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៥២ ដេ់ ៥៣។

1697

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៩ រជើងទំេ័ ១៧៨៧ រោងរៅរេើសកសីផ្លៃេ់ម្ភនក់ខដេផា

េ់សកខីកមមឆចាមអារា៉ ម ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២ (នូ
រ ៉ៅ បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរប្ាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ប្រជាជនប្តូវបានជរមេៀសពាសរេញភូមកភាល ួមទាំងសឆ់ញាតក រស់ោត់
រ៉ៅខនាថា េខំ ដេបានឮដំណឹងអំេីវាសនា រស់េួករលរឡើយ) សូមរមើេ រជើងទំេ័ ១៧៨៧។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ថាឆ់ យ៉ៅួង
ឯកស រេខ E3/5427 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00483321-2 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨(រ ៀររារ់ថា ប្លួស
រស់ប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅ នកងថា េំខដេឮដំណឹងេីេួករលរឡើយ)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៦០១
រជើងទំេ័ ១៨៥៩ រោងរៅរេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េ

េំ ឯកស រេខ E3/4714 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកក ដា ឆ្នំ

២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00397781 ទំេ័ ៥។
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យេ់រឃើញខដេថា ប្លួស មួយឆំនួនប្តូវបានរំខរករឆញេីោន នកងេំខដេបានឮអំេីវាសនាសម្ភជកកប្លួស
រស់ខួ ន
េ ខដេរនោះចាត់ទកថា ប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ 1698។

653>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ខខម ប្កហ្មម្ភនរឆតនារកទបាំង

េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស នកងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន អំេីរញ្ញា
រនោះ1699

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

ជាក់លាក់ថ្នា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំរ៉ៅរណា
ណ ោះ

ា យេ់រឃើញទាំងរនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នខធ តរៅនឹងធាតផសំ
រ៉ៅខនាមកនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា

ថារតើធាតផសំថ្នអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតប្តូវបានរំរេញ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេសរប្មឆមកនេកចា ណារេើរញ្ញារនោះរនារទៀតរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រញ្ញា ថារតើា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនរៅាន់ទីកខនេងខដេខសេីអីខឱ ដេបានប្បារ់រនាោះ ចាត់ទកជាា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ លឺជារញ្ញាេំជារ់ពាក់េ័នខធ ដ

េីរប្ពាោះដូឆបានេនយេ់ខាងរេើ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំេំម្ភន

អតែកភាេជារទឧប្កកដម
ឋ ួយប្ររភទដាឆ់រដាយខឡករៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគ
រហ្តរនាោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឆ.ថារតើា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមយ
ួ នកងទីេី លឺជា“អំរេើអមនសស ម៌” ខដ ឬោ៉ៅង
ណា កនង
ុ ាេៈរទសៈរនាោះ

654>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

រដាយស េំម្ភនា យេ់រឃើញជា ួម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី លឺជា“អំរេើអមនសស ម៌
រផសងៗរទៀត” ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងាេៈរទសៈរនាោះ នកងថារតើ អំរេើអមនសស ម៌រនោះម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើដថ្ទរទៀត ខដេជារទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះ ដូឆរនោះអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើរញ្ញាទាំងរនោះ1700។ អងគជំនំជប្មោះ

1698

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤២ ដេ់ ៦៤៣ (អងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា ខខម ប្កហ្ម

បានលាក់បាង
ំ េ័ត៌ម្ភនអំេ“ី ា ជរមេៀសប្រជាជនមួយឆំនួន” នកងកថាខណឌ ៦៤៣ “រកទបាំងឆំរពាោះអនកខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ”
ខដេបានរងកា
1699
1700

ឺចារ់ដេ់សឆ់ញាតក”)។

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤២។

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៩០។

417
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
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តលាា កំេូេនឹងប្តូវរ ើដ
ឱ ូរឆនោះ
ជប្មោះសលាដំរូង

រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំ

ខតកនុងក ណីខដេា យេ់រឃើញរនោះម្ភនេកខណៈសមប្សរសប្ម្ភរ់ា វាយតថ្មេរនោះខត

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
៤.ឃ.៣.ឆ.១.ា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមយ
ួ

655>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា

យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោ៉ៅងតកឆរំផត ក៏ម្ភនប្រជាជន ស់រៅទីប្កុងភនំរេញឆំនួន
២.០០០.០០០ នាក់ខដ

ខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងសភាេលួ ឲ្យភ័យ នធត់ នកងរប្រើហ្កងា

រដាយោមនា ប្បារ់ជាមនរនាោះ េំចាបា
ំ ឆ់ឱ្យម្ភនា េកនកតយរឡើង វច្ញ1701 ប្េមទាំងា យេ់រឃើញខដេថា ា
ជរមេៀសបានប្រប្េឹតរា ៅរៅកនុង ដូវប្បាំងខដេរៅារំផត ោមនទឹក ោមនរសបៀងអាហា

ជប្មក សម្ភា អនាម័យ

នកងា ខងទាំខផនករវជជសស្តសា1702។ ា យេ់រឃើញខដេថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី
ប្កុងភនំរេញ ជនសី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់ នកងអនកដថ្ទរទៀតបានសេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរនាោះ ប្តូវ
បានទទួេយកផងខដ ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញមួយឆំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់រៅនឹងទំហ្ំថ្ន
ប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះ

េំសមរហ្តផេក៏រដាយ1703។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេោំប្ទរខនែមរទៀតនូវា

សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េំអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមម
បានរដាយស ភាេចាំបាឆ់ខផនករោធា ឬមូេរហ្តមនសស ម៌ ឬរសដឋកកឆចរឡើយ1704។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេរញ្ញជក់ផងខដ ថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយរឆតនា1705។

656>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេជាា េំ

ប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់រនាោះ បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធកម្ភនរស ីភាេ សកទធកម្ភនសនាកសខ រស់រលគេ នកងរស ីភាេ
កនុងា រដើ រហ្ើ

នកងត្តំងទីជប្មក។ រៅកនុងាេៈរទសៈពាក់េ័នរធ ៅនឹង ូរាយ ា ជរមេៀសរនោះបាន ំរលាភ

1701

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៣។

1702

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៤។

1703

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤១៣ ដេ់ ៤៦០។

1704

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៦១៧។

1705

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៣ ដេ់ ៥៣៤។

418
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រំពានរេើរស ីភាេត្តម យៈអំរេើរឃា រៅ អមនសស ម៌ ឬរនាៃរររនាែក។ ដូរឆនោះ ា ជរមេៀសរនោះ បានរងក
ា ងទកខខផនក ូរាយ នកងផេូវឆកតា នកងេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ

នកងជាា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើរសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់

មនសសជាតក។ ា ជរមេៀសរនោះម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតករនាោះ រដាយស បានរង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈរហ្តា ណ៍េកតខដេប្រជាជនមួយឆំនួន
ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រនាោះ រហ្ើយប្រជាជនខេោះ ប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬបានសេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា
ជរមេៀសរនាោះ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណាផងខដ ថា

អំរេើប្រប្េឹតរា នោះម្ភនេកខណៈប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើរេមើសថ្នរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រពាេលឺ ា នក រទ
ស។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រដាយផៃយ
ុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំ
ចាត់ទកថា

ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ ឆមបងនូវរញ្ញា

ថារតើប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅឆេងាត់ប្េំខដនអនា

ជាតក ឬថារតើទឹកដីរនាោះ សកត
ែ រប្ាមា ាន់ារ់រដាយរ រទស ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេទទួេសគេ់ថា

ា នក រទសឆេងាត់ប្េំខដនរ រទសអាឆនាំរៅ កា កប្មកតរខនែមរទៀត

រេើសកទធក នកងា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះក៏រដាយ។ ខផអកត្តមាេៈរទសៈរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន ជន ងរប្ោោះបាន
ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេរ ើបា
ឱ នរ ើឱ្
ឱ យេួកោត់បាត់រង់ទីេំនឹង
ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅឆេងាត់ប្េំខដនខដ

(ដូឆោនរៅនឹងផេវច្បាន

ប្រសកនររើេួកោត់ប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅដូរចានោះរនាោះខមន)

នកងទទួេ ង

េកខខណឌអមនសស ម៌រដាយស ា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះ។

657>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា រដាយខផអករេើរហ្តា ណ៍េកតខដេប្តូវបាន
រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរនាោះ

ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

ប្តូវចាត់ទកជារទអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។
៤.ឃ.៣.ឆ.២.ា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

658>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ោ៉ៅងតកឆ ម្ភនប្រជាជនេី ៣០០.០០០ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ រៅឆរនាេោះេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ ដេ់រដើមឆ្នំ ១៩៧៧ េីភូមកភាលមួយរៅភូមកភាលមួយរទៀត ួមទាំងប្រជាជនជាង ៣០.០០០ នាក់ ខដេ
ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅឆរនាេោះេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ
1706

ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ រៅកនុងភូមកភាល1706។ ររើ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣០។

419
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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រទាោះរីជាា យេ់រឃើញទាំងរនោះេំប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរនាោះក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេបានចាត់ទកា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ
ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេរខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ

ជាា េំសមរហ្តផេខដេថា

លឺជាប្រជាជនខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មផ្លេស់ទី

េំរៅេីមន ួឆមករហ្ើយ។ ា ជំទាស់រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ េំទទួេបានរជាលជ័យទាក់ទងរៅនឹង
ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំឱ្យចាករឆញរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ បានទទួេ ងនូវេកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ

ដូឆជា ា ខឱោះរសបៀងអាហា

ទឹក ទី

ជប្មក ថានំរេទយ នកងសម្ភា អនាម័យ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានោំប្ទផងខដ នូវា យេ់រឃើញខដេថា
ប្រជាជនខេោះបានសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយស េកខខណឌ នកងថា ម្ភនរហ្តា ណ៍មួយ
ក ណីខដេរលគេម្ភនក់ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រដាយកងទ័េខខម ប្កហ្ម។ ឆងរប្ាយ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីរហ្តា ណ៍ថ្នា រំខរកប្កុមប្លួស រឆញេី

ោន។

659>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងា េកចា ណា

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

ខដេម្ភនរៅកនុងកថាខណឌខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា កនុងាេៈរទសៈរនាោះ ម្ភនា
រង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បានរងកឱ្យម្ភនា ងទកខរវទនា

រេើ ូរាយ នកងផេូវឆកតា នកង េយសនកមមោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ ។ ា ខដេថា ា ជរមេៀសរនាោះម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ប្តូវបានរង្ហាញត្តម យៈ
រហ្តា ណ៍េកតខដេថា ម្ភនរលគេមួយឆំនួន ំបានទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស ា ជរមេៀសរនោះ នកងថា
អនកខេោះប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬបានសេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរនោះ។

660>ដូឆរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា

រដាយខផអករេើរហ្តា ណ៍េកតខដេប្តូវបានរង្ហាញ

ហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ចាត់ទកជារទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

រទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។
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៤.ឃ.៤.ា រ ទ
ើឱ កខរករមនញ

661>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទរ

ើទ
ឱ កខរករមនញ

រដាយមូេរហ្តនរោបាយកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ទីេី

នកងរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជ1707។

662>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ប្រជាជនឆំនួន ៣ ប្កុម លឺជារោេរៅថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ (i) នាយទាហាន
នកងមស្តនាី ដឋា សី វច្េជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

(ii) អនកម្ភនតួនាទីរៅកនុងអតីត ររសធា ណ ដឋខខម

ទាំងទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េ (iii) ប្រជាជនខដេ ស់រៅកនុងទីប្កុងភំរន េញកនុងរេេដួេ េំ ខដេរលរៅ
ថាជា “ប្រជាជន ១៧ រមស” ឬ“ប្រជាជនងមី”1708។ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
េី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី” លឺជារោេរៅថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេ
រហ្តនរោបាយ1709។ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើមនសសឃាត នកងអំរេើសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក លឺជាអតីត
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម “ខដេជាប្កុមរលសគេ់ោ៉ៅងឆាស់”1710។

663>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន

បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត នកងអងគ

ឆារ់ជារប្ឆើនខដេពាក់េ័នោ
ធ ន

រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេ

រហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។

ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគឆារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ា កំណត់នកយមន័យថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយខដេរ ើរឱ ឡើងរដាយអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង ជាេករសស ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា រទឧប្កកដរឋ នោះអាឆប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងមកនប្តឹមខត
ប្រឆ្ំងនឹងប្កុមនរោបាយ ឬរលគេខដេប្រាន់ទសសនៈនរោបាយមួយឆំនួនរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងប្រឆ្ំងនឹង
ប្កុមខដេរលសគេ់ោ៉ៅងឆាស់(ខដេេំចាបា
ំ ឆ់ប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួមណាមួយ)

1707

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤០, ១០៥៣។

1708

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៩។

1709

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៣។

1710

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៥។

ខដេប្តូវបានរ ីសរអើង
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ត្តមឆនៃៈនរោបាយ ឬកមមវច្ ីនរោបាយមួយ រស់អក
ន រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនាោះ1711។ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បាន
រចាទប្រាន់ផងខដ អំេីកំហ្សអងគរហ្ត

នកងអងគឆារ់ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់នកយមន័យអំេី“ប្រជាជនងមី”1712 នកងទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋនខដេថា ធាតផសំថ្ន
ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក
អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី

1713

ប្តូវបានរង្ហាញរៅកនុង

។

៤.ឃ.៤.ក.ា កំណត់នយ
ក មន័យ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ េីរទរ ទ
ើឱ កខរករមនញ

664>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យនកយមន័យរៅរេើជន ងរប្ោោះជាសាានេេថ្នា រ

ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយ

មូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ដូឆខាងរប្ាម៖
អងគជន
ំ ំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រលគេទាំងឡាយខដេប្រាន់យកទសសនៈនរោបាយ ឬជាសម្ភជក
កថ្នប្កុមនរោបាយ ឬរកសណាមួយ លឺជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់ខសាងរំផតមួយថ្នអនកខដេអាឆជាជន ង
រប្ោោះថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ។ រ៉ៅខនា រទាោះរីយតាកសស្តសាអនា ជាតកមួយឆំនន
ួ
បានរកប្សយពាកយថា “មូេរហ្តនរោបាយ” កនុងន័យឆរងអៀតក៏រដាយ ខតយតាកសស្តសាអនា ជាតកដថ្ទ
រទៀតបានយេ់រឃើញថា ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ រកើតម្ភនរឡើងរៅកនុងក ណី
ខដេម្ភនា រ ីសរអើងប្តូវបានរកើតម្ភនរឡើង ប្សររៅត្តមឆនៃៈនរោបាយ ឬ កមមវច្ ីនរោបាយមួយ
ប្រឆ្ំងរៅនឹងប្កុមណាមួយ

ររើរទាោះរីជាប្កុមរនាោះមកនបានប្រាន់យកទសសនៈនរោបាយណាមួយក៍

រដាយ1714។

665>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា កំណត់នកយមន័យរនោះ រដាយបានអោះអាងថា ា រ

ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេ

រហ្តនរោបាយ អាឆប្តឹមខតប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ ឬប្កុមមនសសខដេប្រាន់ទ
សសនៈនរោបាយ ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រហ្តរនោះ រៅកនុងស ណា រស់ោត់បានរេើករឡើងថា ជាា េំប្លរ់ប្ោន់រនាោះ

1711
1712

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៥៥ ដេ់ ៣៦៤។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៦៥ ដេ់ ៣៨៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៣៦៧, ៤៧៨ ដេ់ ៤៨២, ៥១២។
1713

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៤ ដេ់ ៣៩៤ នកង ៣៩៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន

កថាខណឌ ៣៦៥ ដេ់ ៣៦៨, ៤៨៣, ៤៨៦ ដេ់៤៨៩, ៤៩១, ៥១៣ ដេ់ ៥១៤។
1714

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣០ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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រទខដេថា ប្កុមមួយប្តូវបានរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយស ឆនៃៈនរោបាយ ឬកមមវច្ ីនរោបាយមួយ រស់ចា ីរនាោះ
រឡើយ1715។

666>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់រៅ

រេេកំណត់នកយមន័យថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ
ា ណ៍ខដេប្កុមរោេរៅ

រដាយបានអោះអាងថា

កនុងសែន

ប្តូវបានកំណត់ជាសតានម័តរដាយចា ីខដេខផអករេើមូេរហ្តនរោបាយអវច្ជជ

ម្ភនរនាោះ ប្សរទាំងប្សុងរៅនឹងរហ្តផេ នកងរោេរំណងថ្នរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ1716។

667>រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរ
ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ

ើា
ឱ វច្ភាលោ៉ៅងេមអកត អំេី

ខដេជារទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា

ជាតកកនុងអំឡុងរេេឆរនាេោះេីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩1717។ ជាា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
បានយេ់រឃើញថា ា កំណត់ថា ជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ ា ប្រប្េឹតា រស់ចា ីប្តូវខតជាា រ ីសរអើងជាក់ខសា
ង រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានយេ់ប្សរជាមួយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេកំណត់ថា “ជន ងរប្ោោះប្តូវបានរល
កំណត់ជារោេរៅ រដាយស ខតជន ងរប្ោោះជាសម្ភជកកថ្នប្កុមណាមួយខដេចា ីបានកំណត់រដាយខផអករេើ
មូេរហ្តជាក់លាក់ ដូឆជា មូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនា”1718។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេបានរញ្ញជក់ផងខដ ថា ជន ងរប្ោោះ“ជាក់ខសាងប្តូវខត សែកតកនុងប្កុម នរោបាយ េូជ
សសន៍ ឬសសនាណាមួយខដេខសាងឱ្យរឃើញប្លរ់ប្ោន់”1719 នកងថា “រឆតនារ ីសរអើងពាក់េ័នប្ធ តូវបានសនមត
ថា ម្ភនអតែកភាេ រៅរេេជន ងរប្ោោះ ជាសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនាណាមួយ
រនាោះ”1720។

1715

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៥៨ ដេ់ ៣៦៤។

1716

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០៩ ដេ់ ២១១។

1717

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២១៥ ដេ់ ២៧៨។

1718

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៧២ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៣៧៧ (រសឆ

កាីរញ្ញជក់រដើម)។
1719

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៧៤។

1720

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (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 បានកត់សម្ភគេ់រនាោះ េំម្ភនា ជំទាស់រទខដេថា ជន ងរប្ោោះថ្នា រ
មូេរហ្តនរោបាយខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

រឃើញឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់”រនាោះ1721។

ទូរៅខដេថា

ប្តូវខតសែកតកនុងប្កុមខដេ“ខសាងឱ្យ

ជាក់ខសាង

វច្ ីសស្តសារនោះប្សរជាមួយនឹងេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

បានកំណត់នកយមន័យថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញថា
ខដេសែកតកនុង“ប្កុម

ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយ

ICC ខដេ

ជាអំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងរលគេណាមួយ

ឬសមូហ្ភាេខដេអាឆកំណត់អតាសញ្ញាណបាន”1722

នកងប្សរជាមួយនឹងា យេ់ជា

រោេរំណងថ្នរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

លឺរដើមបីា ពា

“សម្ភជកកប្កុមនរោបាយ េូជសសន៍ នកងសសនាឱ្យ ួឆផតេីា រ ីសរអើង រដាយស សម្ភជកករនោះសែកតរៅ
កនុងប្កុមណាមួយថ្នប្កុមទាំងរនោះ”1723។ រញ្ញាខដេរចាទរឡើងរដាយ នួន ជា រៅកនុងទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
ថារតើរលគេប្កុមណាខេោះ

េកតជាអាឆកំណត់បានជាជន ងរប្ោោះសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្ត

នរោបាយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក នកងេករសសជាងរនោះរទៀត ថារតើម្ភនេកខខណឌតប្មូវថា សម្ភ
ជកកថ្នប្កុមរនាោះប្តូវខតប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។

669>ម្ភនភសាត្តុ ងប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងយតាកសស្តសាអនា ជាតកខដេថា

វច្ធានា ខដេម្ភនេកខណៈរ ីសរអើង

ប្រឆ្ំងនឹងសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ អាឆជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ1724។ រេើសេី
រនោះរទៀត ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
បានរញ្ញជក់ថា ររើរទាោះរីជាប្កុមខដេជារោេរៅថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ ប្តូវបានខសាងឱ្យរឃើញោ៉ៅងឆាស់ក៏
រដាយ ក៏អាប្ស័យរេើចា ីខដេជាអនកកំណត់1725។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា “ប្កុមខដេ

1721

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៦៧។

1722

ម្ភប្ត្ត ៧(១-េ) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICC។ សូមរមើេផងខដ ធាតផសំថ្នឧប្កកដក
ឋ មម រស់តលាា ICC ធាតផសំទីេី ថ្ន

ម្ភប្ត្ត ៧(១-េ) ។
1723

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៦៥ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ ៤៣២ រជើង

ទំេ័ ១២៩៣។ សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ២៣៥ (ា កត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅ
ថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរឃើញថា “ចា ីថ្នអំរេើរ ើទ
ឱ កខរករមនញ ជាដំរូងេំបានកំណត់រោេរៅរេើរលគេ រ៉ៅខនារេើភាេជាសម្ភជកករៅ
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 ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៧២ ដេ់ ២៧៣។
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ទទួេ ងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ អាឆ ួមរញ្ចូ េប្កុមមនសសរផសងៗ ដូឆជា អនករាជា
ឬសកមមជននរោបាយ ប្កុមជនខដេម្ភនទសសនៈ នកនានា នកងជំរនឿណាមួយ ឬប្កុមជនខដេជាជនជាតកភាល
តកឆណាមួយ ឬប្កុមជនជាតកណាមួយ ឬប្កុមជនខដេតំណាងឱ្យវណណ ៈណាមួយរៅកនុងសងគម (ឧទាហ្ ណ៍
“រញ្ាវនា” រេឱជកត ឬវណណ ៈលហ្រតី)”1726។ ជាេករសស ទាក់ទងរៅនឹងប្កុមឆងរប្ាយ ប្កុមរនោះអាឆប្តូវបាន
កំណត់ជារោេរៅថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ មកនប្តឹមខតរដាយស សម្ភជកកទាំងអស់
ឬក៏ភាលរប្ឆើនថ្នប្កុមរនាោះ ប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ខដេផៃយ
ុ េីទសសនៈនរោបាយ រស់ចា ីរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងម
ទាំងរដាយស ប្កុមរនោះប្តូវបានសនមតរដាយចា ីថា ជាអនកប្រឆ្ំង(ម្ភនសាានេេ) ឬក៏ជាឧរសលគរារាំងដេ់
ា អនវតាថ្នកមមវច្ ីនរោបាយ រស់ចា ី1727។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាងជាក់លាក់ រស់ នួន ជា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់ឆំរពាោះា រកប្សយ រស់ោត់រេើសេដីារ ឿងកាី Kvočka

រស់តលាា

ICTY ខដេថា ម្ភនខតប្កុមខដេប្រាន់ទសសនៈជាក់លាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ រទើរអាឆជារោេរៅថ្នា រ ើទ
ឱ កខរក
រមនញ1728។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ កនុងរ ឿងកាីរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY ប្ោន់ខតបានេកេណ៌នា
អំេីប្េឹតកា
ា ណ៍ជាសមមតកកមមខដេអាឆនឹងជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ ឬេូជសសន៍1729
។ ា ដកប្សង់ រស់ នួន ជា រៅកនុងសេដីារនាោះ មកនម្ភនឆំណឆណាមួយរង្ហាញឱ្យរឃើញេីេកខខណឌតប្មូវ
ខដេថា រដើមបីចាត់ទកថា ម្ភនអំរេើរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ សម្ភជកកថ្នប្កុមរោេរៅប្តូវ
ខតជាក់ខសាងប្រាន់ទសសនៈនរោបាយរនាោះរឡើយ។

670>ដូឆោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា

វច្ ី

សស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំប្សរត្តមាេរវលា។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
ខដេទំនងជាថា រៅកនុងរ ច្រទសស្តង្ហគមប្តជាក់ ា រប្រើប្បាស់ហ្កងារៅកនុងា រ ើរ
ឱ ដកវតាន៍ រដើមបីេររំបាត់វ

1726

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៧២។

1727

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេា
ី រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ១៤៤ (“ចា ីបានរប្ជើសរ ីសរោេរៅ

រ ៀងៗខេួនរដាយខផអករេើភាេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងនរោបាយ រស់ប្កុមថ្នជាតកេន
ក ជា
ៃុ ក់លាក់”)។

រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រញ្ញជក់អំេី

រទរចាទរ ឿងកាី Gbagbo (ICC) កថាខណឌ ២០៥ (“កងកម្ភេំងោំប្ទ Gbagbo បានកំណត់រោេរៅ […] រេើប្រជាជនរៅកនុងតំរន់
ខដេសនមតថាបានោំប្ទ Alassane Ouattara”)។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Blé Goudé (ICC) កថាខណឌ
១២៣ (“សម្ភជកកថ្នប្កុមទាំងរនោះប្តូវបានសនមតថា ជាអនកោំប្ទ Alassane Ouattara”)។
1728

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៥៩ នកង ៣៦៣។

1729

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៤៥៦។
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ណណ ៈប្រកួតប្រខជងកនុងសងគម នកងរដើមបីទទួេបានសងគមរសមើភាេោន នឹងប្តូវរ ើយ
ឱ តាកកមមឆំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតខា ដេ
ចាត់ទកជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរប្ាមឆារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក1730រនាោះ អំណោះអំណាងរនោះ េំម្ភនមូេដាឋនោំ
ប្ទរឡើយ។ ឆំរពាោះា រចាទប្រាន់ រស់ោត់ខដេថា ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើយតាកសស្តសា
រប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រនាោះ អំណោះអំណាងរនោះខដេនឹងប្តូវរង្ហាញរៅខាងរប្ាម េំបានេកចា ណារៅរេើយតាកស
ស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

ខដេបានរង្ហាញថា ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយអាឆ

រកើតម្ភនរឡើង រដាយស ជន ងរប្ោោះប្តូវបានសនមតថា ជាលូរដករកខនរោបាយ ឬបានសហ្ា ជាមួយប្កុម
នរោបាយប្រឆ្ំង។

671>កនុងឆ្នំ ១៩៤៦ រលាក Egon Schwelb បានស រស ថា រហ្តផេមួយខដេប្ររទសសមព័នមធ កតោ
ា ប្ំ ទា
ដាក់រញ្ចូ េនូវឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រៅកនុង មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) លឺរដើមបី
រដាោះប្សយា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរេើលូរដករកខនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងេទធកសងគមនកយមជាតកនកយម។ ដកប្សង់ត្តម
សំដី រស់ោត់ថា៖
អនកនកេនធ អនកនរោបាយ ដឋរ ស នកងអងគា នានា ខដេោំប្ទា ដាក់រញ្ចូ េឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតករៅកនុង មមនញ្ាតលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) រនោះ បានេកចា ណារឃើញថា អំរេើរឃា រៅ
ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង ឧ. រដាយជនជាតកអាេេម
ឺ ៉ៅង់កនុងប្ររទសអត្ត
ី េី នកងប្រឆ្ំងនឹងជនជាតកអីត្តេី
រៅមន នកងរប្ាយា ឆោះចាញ់ រស់អីត្តេី លឺជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ រស់ ដាឋភកបាេណាហ្សុីរៅរេើ

ប្កុមប្រឆ្ំងនរោបាយកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ (សហ្ជីេពាណកជជកមម អនកាន់សងគមេទធកប្រជា កររត
ី ឱ ររើ
យយ អនកាន់េទធកកមមយ
ុ នីស ា ប្លឹសរ
ា ច្ស័ទ) នកងេកតណាស់ ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរេើជនជាតកជឱហ្
រទាោះរីជាម្ភនសញ្ញជតកអីក
ឱ ៏រដាយរនាោះ។

ទាំងអស់រនោះជាក ណីខដេេំប្តូវបានប្លរដណារ់រដាយ

សញ្ញាណទំរនៀមទំលារ់ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគមរឡើយ1731។

672>េកតណាស់ េំម្ភនា អោះអាងថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើរ

ើទ
ឱ កខរករមនញប្រឆ្ំងនឹងសហ្ជីេពាណកជជកមម ប្លឹ

សារ ច្ស័ទ ឬឆេនានរោបាយទាំងអស់រនោះ បានរង្ហាញោ៉ៅងសកមមនូវជំហ្ នរោបាយ រស់ខួ ន
េ ប្រឆ្ំងរៅ
នឹងេទធកសងគមនកយមជាតកនកយម ឬជាអនកប្រឆ្ំងេកតប្បាកដ (អាឆសនមតបានថា ជាឧទាហ្ ណ៍ សម្ភជកកខេោះថ្ន

1730
1731

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ កថាខណឌ ៣៦០។
អនកនកេនធ Egon Schwelb៖ “ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក”រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំសីេ
ា ីឆារ់អនា ជាតក រស់ឆប្កភេអង់រលេ ស ភាល

២៣ (១៩៤៦) ទំេ័ ១៧៨, ១៨៣ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។
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សហ្ជីេពាណកជជកមម ឬប្លឹសរ
ា ច្ស័ទ ជាក់ខសាង លឺជាអនកោំប្ទេទធកសងគមនកយមជាតកនកយម)។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី េួករលប្តូវបានសនមតថា បានសែកតកនុងប្កុមសាានេេថ្នអនកប្រឆ្ំងរៅនឹង ររណាហ្សុី នកងប្តូវបាន
កំណត់ជារោេរៅថ្នអំរេើរ ើទ
ឱ កខរករមនញ។

673>ា យេ់រឃើញរនោះប្សរត្តមយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ។

ឧទាហ្ ណ៍

តលាា

រោធាអនា ជាតក (IMT) បានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេជនជារ់រចាទ Hans Frank ខដេជាអលគរទសភកបាេាន់
ារ់ប្ររទសរ៉ៅូឡូញេីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ួមទាំងរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយស បាន
ររងកើតខផនា សកមមភាេប្រតករតាកា វច្សមញ្ាថ្នា រ ើរឱ អាយសៃរ់សៃត់

A-B

(Ausserordentliche

Befriedungsaktion)1732ខដេ“កនុងរោេរំណងសម្ភេរ់ ង្ហគេវណណ ៈរញ្ាវនាខដេជាជនជាតករ៉ៅូឡូញពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងខផនា មហាអសច យមួយ កនុងា ាត់រនែយ“រសដឋកកឆចទាង
ំ មូេ រស់រ៉ៅូឡូញមកប្តឹមកប្មកតអរបរ ម្ភដាឆ់
ខាត ខដេប្តឹមខត ស់រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ជនជាតករ៉ៅូឡូញប្តូវខតរ ើជា
ឱ ទាសក 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
ី ឱ នកង“រចាចមកតា នកងអនកប្រឆ្ំងរៅនឹងេទធកសងគម
ម្ភនេក ទធភាេេីរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរេើជនជាតករ៉ៅូឡូញ ជឱហ្
នកយមជាតកនកយម”រដាយមូេរហ្តេូជសសន៍ នកងនរោបាយ1734។ េំម្ភនា រង្ហាញថា ជន ងរប្ោោះនីមួយៗ
បានរង្ហាញេីជំហ្ នរោបាយ រស់ខួ ន
េ រដាយឆំហ្ ឬថា ជន ងរប្ោោះទាំងអស់រនាោះម្ភនទសសននរោបាយ ួម
រឡើយ។

675>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen បានរង្ហាញថា សេកសម្ភគេ់នរោបាយ នកង

ី ។
ា រ ីសរអើងខផនកសសនា នកងជាតកេកនធុ លឺជារហ្តផេឆមបងសប្ម្ភរ់ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរេើជនជាតកជឱហ្
ឱ
តលាា បានផាេ់មូេរហ្តថា៖

1732

សេប្កម រស់តលាា IMT កថាខណឌ ២៩៦ ដេ់ ២៩៨។

1733

សេប្កម រស់តលាា IMT កថាខណឌ ២៣៧ ដេ់ ២៣៨។

1734

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២២២ រោងរៅរេើរ ឿងកាីពាក់េ័នប្ធ កសួងរផសងៗ ភាល XIV ទំេ័ ៥៦៣ ដេ់

៥៦៥, ៦០០ ដេ់ ៦០៥, ៦៤៥ ដេ់ ៦៤៦, ៦៧៥ ដេ់ ៦៨០។

427
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ី រឱ ៅកនុងប្ររទស
ម្ភនក ណីេី ឬរីខដេថា ា រ៉ៅនរ៉ៅងប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីរង្ហាញថា ជនជាតកជឱហ្
សសុា
ី ន់តួនាទីជាផេូវា កនុងភាល យខពស់ ខដេេំសម្ភម្ភប្តរៅនឹងឆំនួនប្រជាជនជីឱហ្ជា
ឱ ក់ខសាង។ រនោះ
លឺជាប្ទឹសី ា ួមទូរៅរំផតខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់សប្ម្ភរ់ា ោរសងកត់

នកង

ី 1735
ា រ ើទ
ឱ កខរកខរមនញរេើជនជាតកជឱហ្
ឱ ។

676>កនុងរ ឿងកាី Buhler តលាា

រស់រ៉ៅូឡូញបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេអតីតអលគរទសភកបាេ ងេីរទឧប្កកដឋ

រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកសប្ម្ភរ់អំរេើរឃា រៅទាំងរនោះ

នកងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ាន់ារ់ រស់អាេេឺម៉ៅង់។ រោងត្តមលណៈកមមា ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម រស់អងគា សហ្
ប្រជាជាតក (UNWCC)

បានរង្ហាញថា “ វច្ធានា ទាំងអស់រនោះ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនា រ ើទ
ឱ កខរករមនញជា

ទូរៅផងខដ រៅរេើេេ ដឋ រស់រ៉ៅូឡូញ”1736។ ដូឆោនរនោះខដ រញ្ាវនាជាជនជាតករ៉ៅូឡូញប្តូវបានរ ើទ
ឱ កខរករមនញ
មកនប្តឹមខតរដាយស ា ប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរដាយស ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ
រេើរញ្ាវនាទាង
ំ រនោះ ខដេប្សរត្តមកមមវច្ ីនរោបាយ រស់ ដឋអំណាឆអាេេឺម៉ៅង់។

677>ដូរឆនោះ

ផៃយ
ុ រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា1737 យតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី បាន

រង្ហាញថា

ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយប្តូវបានយេ់ឆាស់ថា

ម្ភនា ួមរញ្ចូ េសែន

ា ណ៍នានាខដេ កនុងរនាោះចា ីបានកំណត់ប្កុមរោេរៅជាទូរៅរដាយមកនចាំបាឆ់េកនកតយរដាយហ្មត់ឆត់រៅរេើទ
សសនៈនរោបាយ រស់រលគេរនាោះ នកងជាញឹកញារ់ប្លរដណារ់រេើមូេរហ្តដថ្ទរទៀតថ្នា រ ីសរអើង។ ជា
េទធផេ ជន ងរប្ោោះេំចាំបាឆ់ជាអនកប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួម ឬេស
ំ កត
ែ កនុងប្កុមនរោបាយណាមួយខដេ
ម្ភនេកខណៈសែរ័នរនាោះរទ។

ា យេ់ខរររនោះប្តូវបានទទួេសគេ់ជារនារនាៃរ់រៅកនុងយតាកសស្តសាថ្នតលា

ា ប្េហ្មទណឌមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍នានា។ រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Stakić តលាា ICTY ជនជារ់រចាទប្តូវបាន
ករឃើញថា ម្ភនេក ទធ ភាេេីរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ េីរប្ពាោះជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនា
រ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹងអនកខដេេំខមនជាជនជាតកខស៊ារ “ឬ អនកខដេជារ់ពាក់េ័នធ ឬអនកខដេម្ភនា អាណកត
អាសូ អនកខដេេំខមនជាជនជាតកខស៊ាររនាោះ”1738។ ដូឆោនរនោះខដ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTY

1735

រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័ ៤៦៩។

1736

ា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Buhler (តលាា កំេូេ ប្ររទសរ៉ៅូឡូញ) ទំេ័ ៣៧។

1737

ស ណា រណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៥៨។

1738

សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៨២៦។
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បានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើរ ើទា
ឱ ណកមមប្តូវបាន“រ ីសរអើង […] រដាយស មូេរហ្ត
នរោបាយ” េីរប្ពាោះជន ងរប្ោោះ“ប្តូវបានសនមតថា ម្ភនា សហ្ា ជាមួយនឹងជនជាតកខស៊ារ”1739។

678>រញ្ញា

ថារតើប្កុមទាំងរនោះប្តូវបានកំណត់កនុងន័យអវច្ជជម្ភនថា បានសែកតរៅកនុង“ប្កុមអនកេំខមនជនជាតក

ុ ួម
ខស៊ារ”1740 ឬថា ជាប្កុម“រចាចមកតា នកងប្រឆ្ំងរៅនឹងសងគមនកយមជាតកនកយម”1741 ឬក៍ថា សែកតរៅកនុងប្កម
ី ឱ ជីេសី (Gypsies) ប្េមទាំងប្កូអាត ខដេមកនប្េមទទួេយកមរនាលមន៍
ខដេម្ភនដូឆជា“ជនជាតកខស៊ារ ជឱហ្
វច្ជាជរនោះ”1742 រហ្ើយថា ប្កុមខដេទទួេ ងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញទាំងរនាោះ េំម្ភនទប្មង់ប្សរោនខតមួយ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណា។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរញ្ញជក់េទធភាេខដេថា ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញខដេជាឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក អាឆកំណត់រោេរៅរេើប្កុមប្រមូេផាំ ុ ខដេោមនអតាសញ្ញាណ ឬកមមវច្ ី ួមោនណាមួយបា
ន។

679>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំចាត់ទកថា

វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេប្សរជាមួយ

នឹង វច្ ីសស្តសារៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) “េំសមប្សរ”រនាោះរឡើយ េីរប្ពាោះអាឆម្ភនន័យោ៉ៅង
ទូេំទូលាយថា រលគេម្ភនក់ខដេរដាយស មូេរហ្តសសនា បានរ ីសរអើងអនកខដេម្ភនសក់ប្កហ្ម អាឆ
នឹងប្តូវជារ់េក ទធ ភាេេីរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តសសនា ររើរទាោះរីជាអនកខដេម្ភនសក់ប្កហ្មរនាោះ
េំសកត
ែ កនុងប្កុមសសនាក៏រដាយ1743។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ឧទាហ្ ណ៍ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងរនោះរង្ហាញថា ជា
ា សមប្សរ នកងចាំបាឆ់ប្តូវេកចា ណារេើទសសនវច្សយ
័ រស់ចា ី រៅរេេរ ើា
ឱ កំណត់ប្កុមខដេជារោេ

1739

សេប្កមរ ឿងកាី Haradinaj (ICTY) កថាខណឌ ៣៩២ (ប្តូវកត់សម្ភគេ់ថា ជនជារ់រចាទកនុងរ ឿងកាីរនោះ រទាោះជាោ៉ៅងណា េំ

ប្តូវបានដាក់េក ទធ ភាេេីរទទកខរករមនញរឡើយ)។
1740

សេប្កមរ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ៧១៤ ដេ់ ៧១៨។ សេដីារ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) ខផនកសរប្មឆរសឆកាី។

1741

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៦០៤។

1742

សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៦០២ រោងរៅរេើរ ឿងកាី Artuković (តលាា ថានក់ប្សុក Zagreb

Yugoslavia) ទំេ័ ២៣។
1743

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៦៤។

429
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រៅថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ ប្រសកនររើេំរ ើដ
ឱ ូរឆនោះរទ ប្កុមខដេខសាងឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ខដេប្តូវបានរ ើទ
ឱ កខរក
រមនញរដាយ មូេរហ្តមកនអាឆកំណត់បាន1744 េំអាឆប្តូវបានា ពា រឡើយ។

680>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្ស

កនុងា យេ់រឃើញថា ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយអាឆប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងប្កុម
រ៉ៅខនាមកនខមនប្រឆ្ំងនឹងសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ ឬអនកខដេប្រាន់ទសសនៈនរោបាយរនាោះ។
ុ ខដេអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់
៤.ឃ.៤.ខ.ា យេ់រឃើញខដេថា “ប្រជាជនងម”ី លឺជាប្កម

681>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី” លឺជា
ប្កុមនរោបាយ រដាយបានរេើករឡើងថា ខផអករេើា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្រជា
ជនងមីេំខមនជាប្កុម“ខដេអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់” នកងថា “ប្រជាជនងមី”េំបានប្រាន់ទសសនៈ
នរោបាយ ួមដូឆោន ឬេួកោត់េំប្តូវបាន រ.ក.ក. រមើេរឃើញថា ជាអនកប្រឆ្ំងនរោបាយរឡើយ1745។
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបាន

សននកដាឋនថា “ប្រជាជនងមី” លឺជាប្កុម“ខដេអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់” រដាយបានរេើករឡើងថា
ា កំណត់នកយមន័យរេើ“ប្រជាជនងមី” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ ោន នកងេំសីសង្ហឱក់ោន
1746

រឡើយ។

682>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ នកងសី
សង្ហឱក់ោនរេើពាកយថា “ប្រជាជនងមី” នកងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា “ប្រជាជនងមី” លឺជាប្កុមខដេអាឆ
កំណត់បានឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់1747។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា

1744

អងគជំនំជប្មោះសលា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តមសម តីថ្នឆារ់ អំរេើណាមួយខដេចាត់ទកជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញកនុង

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក ប្បាដកជាប្សរេឆប្សេកេេកបាកយេ់។
1745

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៦៥ ដេ់ ៣៨៣។

1746

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៧, ៤៧៩ ដេ់ ៤៨២, ៥១២។

1747

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២១៣ ដេ់ ២១៤។
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ដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានចាត់ទកថា ជាខាមង
ំ ឬឧរសលគដេ់កមមវច្ ីនរោ
បាយ រស់ខខម ប្កហ្ម ដូរឆនោះ “ប្រជាជនងមី”លឺជាប្កុមនរោបាយ1748។

683>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ជារប្ឆើនមក

ជំនួសសប្ម្ភរ់“ប្រជាជនងមី” ដូឆជា “ប្រជាជន ១៧ រមស”1749 នកង“ប្រជាជនទីប្កុង”1750។ ររើរទាោះរីជាម្ភន
ភាេប្សរេឆប្សេកេខរររនោះ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏រដាយ ក៏រៅខតរង្ហាញឆាស់
លាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះបានសំរៅទាំងប្សុងរៅរេើប្កុមប្រជាជនខតមួយលឺ

អនកខដេបាន ស់រៅកនុងទីប្កុង

ភនំរេញមកដេ់ប្តឹមថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

“ប្រជាជនងមី”បាន ួមរញ្ចូ េអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រញ្ាវនា ម្ភចស់ដី នាយទន សកាកភូមក ប្េមទាំងអន នផងខដ ខដេអនកទាំងអស់រនោះប្តូវបានចាត់ទកថា ជាសប្តូវ
នឹងរដកវតាន៍សងគមនកយម1751។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាកយរេឆន៍រនោះបាន ួមរញ្ចូ េអនកទីប្កុង
ទាំងអស់ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភនសម្ភសភាេ“េក េួយ”1752 ខដេផៃយ
ុ េី“ប្រជាជនមូេដាឋន”ខដេប្តូវ
បានសំរៅផងខដ ថា ជា“ប្រជាជនចាស់” ឬ“ប្រជាជន ១៨ រមស”1753។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានក់ត
សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅមនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅរទៀតរនាោះ ខខម ប្កហ្មបាន“រងកឱ្យម្ភន
ា សអរ់រខពើមឆំរពាោះប្រជាជនទីប្កុង”1754។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅកនុងា េកភាកាអំេីមូេរហ្តសប្ម្ភរ់ា
ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជំជននានា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា“ា ជរមេៀស
ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជំជន ម្ភនរោេរំណងេី

រពាេលឺ រដើមបីរារាំ ងសប្តូវមកនឱ្យរងកអរសែ ភាេ

ដេ់កងកម្ភេំង រ.ក.ក. នកងរារាំងា រ ើឱ្
ឱ យខូឆដេ់កម្ភមភកបាេរដាយស ប្រជាជនទីប្កុងផងខដ ”1755។ ដូរឆនោះ
ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរង្ហាញថា ប្រជាជនទីប្កុងទាំងមូេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាា

1748

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២១៥ ដេ់ ២២០។

1749

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧, ៥៦៩, ៥៧១ នកង ៦៥០។

1750

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២, ៥១៧, ៧៨៧ នកង ៨៧៣។

1751

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៦៩ នកង ៦១៣។

1752

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២ នកង ៨៧៣។

1753

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧ នកង ៨៧៣។

1754

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧។

1755

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២។
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លំរាមកំខហ្ងដេ់រោេរំណងនរោបាយ រស់ខខម ប្កហ្ម

នកងជាប្កុមអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់ខដេ ួម

រញ្ចូ េទាំងប្រជាជនខដេបាន ស់រៅកនុងទីប្កុងជាយូ មករហ្ើយ ទាំងអនកខដេម្ភនរដើមកំរណើតរៅកខនេងរផសង
កនុងប្ររទស រ៉ៅខនាបានខសឱង កទីជប្មកេីសស្តង្ហគមកនុងអំឡុងរេេឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥ ផងខដ

1756

។

684>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញភសាត្តុ ងេំប្តឹមប្តូវ រដាយ
រហ្តថា រ.ក.ក. បានចាត់ទកប្កុមមួយាារ់តូឆរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេម្ភនដូឆជា“នាយទន” “េួកសកាកភូមក” នកង“
ុ
សម្ភសភាេអាប្កក់”ថា ជាអនកប្រឆ្ំងនឹងរដកវតាន៍1757 រដាយមកនបានចាត់ទកថា “ប្រជាជនងមី” ឬអនកទីប្កង
ទាំងអស់ជាសប្តូវ រស់ រ.ក.ក. រទ។ ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញដូឆា កត់
សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា1758ថា េំម្ភនភាេចាំបាឆ់រទខដេថា សម្ភជកកទាំងអស់ថ្នប្កុមខដេប្តូវបាន
រ ើទ
ឱ កខរករមនញបានទទួេ ងា រ ីសរអើងកនុងកប្មកតដូឆោនរនាោះរឡើយ។ ដូឆរនោះ េំម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនរទកនុងា ក
រឃើញថា ប្កុមមួយាារ់តូឆថ្ន“ប្រជាជនងមី”បានទទួេ ងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ ន
ៃ ់ ៃ ជាងប្កុមដថ្ទរទៀតរនាោះរទ។
ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

“ប្រជាជនងមី”ជាទូរៅប្តូវបានរ ើបា
ឱ ររដាយសងស័យ

ប្រជាជនទាំងរនោះ“អាឆផាេ់ទីកខនេងប្ជករានដេ់អក
ន ខដេមកនយេ់ប្សរជាមួយនឹងមរនាលមន៍ វច្ជាជ រស់

ថា

រ.ក.ក.”1759។

685>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ពាកយរេឆន៍“ប្រជាជនងមី” ឬ“ប្រជាជន ១៧ រម
ស”

ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ខតរៅរប្ាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះ

ពាកយទាំងរនោះេំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់ថា

នកងថា

“ជាប្កុមខដេអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់”ខដេជារោេ

រៅថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនាោះរឡើយ1760 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អឱីខដេសំខាន់រនាោះ លឺ
1756

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៥៧ (“ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនា ហ្ូ ឆូេជនរភៀសខេួន

េីជនរទរៅទីប្កុងភនំរេញ បានររងកើនឆំនួនប្រជាជនរៅទីប្កុងប្រខហ្េេីកនេោះលាននាក់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧១ ហ្ូតដេ់
ប្រម្ភណជាេី រៅេី លានកនេោះកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
1757

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៧៨ ដេ់ ៣៧៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៤៧៨ ដេ់ ៤៨២។
1758

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២១៨។

1759

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧២ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២។
1760

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៧។
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មកនខមនរេើរញ្ញាខដេថា រ្
ម ោះជាក់លាក់មួយប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្តរនាោះ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះរទ រ៉ៅខនារញ្ញាលឺ ថារតើអក
ន ទីប្កុងប្តូវបានរ ើទ
ឱ កខរករមនញ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រញ្ញារនោះនឹងប្តូវវាយ
តថ្មេរៅខាងរប្ាម។

686>ស ររសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរដាយ នួន ជា

នកង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី“ប្រជាជនងមី”។
៤.ឃ.៤.ល.ា រ ទ
ើឱ កខរករមនញរៅកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមយ
ួ

687>រៅរេេកំណត់នកយមន័យធាតផសំថ្នរទរ

ើទ
ឱ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកថា ត្តមា

សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថា

រទាោះរីជា“រឆតនា(រ ីសរអើង)ជាក់លាក់ខដេជាេកខខណឌតប្មូវ

រនាោះ មកនអាឆសននកដាឋនរដាយផ្លៃេ់រឆញេីេកខណៈថ្នា រ ីសរអើងជាទូរៅថ្នា វាយប្រហា ក៏រដាយ ក៏អាឆ
សននកដាឋនរឆញេីរ ច្រទបានខដ

ប្រសកនររើេកចា ណារៅរេើអងគរហ្តថ្នរ ឿងកាី ាេៈរទសៈជំ វច្ញា ប្រប្េឹតក ា

រទរេមើសខដេបានរចាទប្រាន់ រញ្ញជក់អំេីអតែកភាេថ្នរឆតនារនាោះ”1761 នកងថា “‘ា រ ីសរអើងជាា េកត”រកើត
ម្ភនរឡើង

រៅរេេខដេជន ងរប្ោោះខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅ

លឺជាសម្ភជកករៅកនុងប្កុមមួយខដេចា ី

បានកំណត់”1762។ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
យេ់រឃើញថា

“រដាយេកចា ណារឃើញថា

កងទ័េខខម ប្កហ្មបានខសឱង កោ៉ៅងសកមមនូវសម្ភជកកថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម រៅទូទាង
ំ ទីប្កុងភនំរេញ […] មនរេេរ ើា
ឱ ចារ់ខួ ន
េ ឬសម្ភេរ់េួករល នកងថា ទាហានទាំង
រនាោះប្តូវបានចាត់ទកថា

ជាខាមង
ំ

អងគជំនំជប្មោះរជឿជាក់ថា

ា ចារ់ខួ ន
េ

នកងា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើងរដាយមូេរហ្តនរោបាយ”1763។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “រដាយបានេកចា ណាផងខដ

រៅរេើអាករបកក ច្ោ រស់ខខម ប្កហ្ម

នកងកងទ័េ រស់ខួ ន
េ ឆំរពាោះប្រជាជនទីប្កុង ភសាត្ត
ុ ងខដេរញ្ញជក់េីា រ ីសរអើងខដេថា ប្រជាជនទាំងរនាោះជា

1761

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២៩។ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ

៣៧៧។ សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ ២៧២។
1762

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២៨ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ

២២៥។
1763

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧១ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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េួកមូេ ននកយម រហ្ើយរដាយស ខតអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរលរៅរ្
ម ោះថា
ជា“ប្រជាជន ១៧ រមស” ឬ“ប្រជាជនងមី” នកងប្តូវបានរលរ ើបា
ឱ រ រដាយស ខតម្ភនា សងស័យរៅត្តមភូមក
នានារនាោះ អងគជំនំជប្មោះរជឿជាក់ថា កងទ័េខខម ប្កហ្មម្ភនរឆតនារ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនទីប្កុង ខដេ
ប្តូវបានជរមេៀសរដាយមូេរហ្តនរោបាយ។ ខផអករៅរេើឆំណឆរនោះ អងគជំនំជប្មោះយេ់រឃើញថា កងទ័េខខម
ប្កហ្មបានប្រប្េឹតរា ដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើង

រៅរេេរ ើា
ឱ ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”1764។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា “រេើសេីរនោះរទៀត ប្កុមខដេរលអាឆសគេ់អតាសញ្ញាណទាំងរនោះ ប្តូវ
បានខខម ប្កហ្មកំណត់ជារោេរៅរដាយស ខតា រ ីសរអើង រដាយរេើករឡើងថា

ប្កុមទាំងរនោះអាឆផាេ់ទី

កខនេងប្ជករានដេ់អក
ន ខដេមកនយេ់ប្សរជាមួយនឹងមរនាលមន៍ វច្ជាជ រស់ រ.ក.ក.”1765។ អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា

“អំរេើខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ

ក៏ម្ភនេកខណៈរ ីសរអើងផងខដ

រដាយស ខតជន ងរប្ោោះប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាប្ិ៍ តួតេកនកតយនានា

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា

ជរមេៀស ទាំងឆំរពាោះមស្តនាីជាន់ខពស់ នកងមស្តនាីថានក់រប្ាមថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម (សី វច្េ នកងរោធា) ក៏ដូឆជា
ប្រជាជនទីប្កុង ផងខដ ”1766។

688>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត
រដាយបានយេ់រឃើញថា ធាតផសំអតារនាម័តសប្ម្ភរ់ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ នកងា
រ ីសរអើងជាក់ខសាង ខដេរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ1767។ ទាក់ទង
រៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តជាេកខខណឌតប្មូវរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង
រេើភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់កនុងា យេ់រឃើញថា
នកងថា

រឆតនារ ីសរអើងប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹង“ប្រជាជនងមី”

អងគជំនំជប្មោះេំបានកំណត់ប្តឹមប្តូវេីឆ ច្តថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេខេួនបានសំអាងរៅកនុងា យេ់រឃើញថា

រឆតនារ ីសរអើងប្តូវបានរង្ហាញ1768។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា េកខខណឌតប្មូវអំេីធាតផសំថ្នា

1764

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧១ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1765

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧២ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1766

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧២។

1767

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៤ ដេ់ ៣៨៨។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៦៤

៣៦៥ ដេ់ ៣៦៦, ៣៦៨។
1768

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៤ ដេ់ ៣៨៧។
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រ ើទ
ឱ កខរករមនញ េំប្តូវបានរំរេញទាក់ទងរៅនឹងអនក ដឋា នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1769

។ រខៀវ សំ

ផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញអំេីធាតផសំអតារនាម័តលាយឡំោនទាក់ទងរៅ
នឹងសម្ភជកក រស់ប្កុមដំរូងឆំនួន ២ ខដេខេួនបានយេ់រឃើញថា ជាអនកទទួេ ងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនាោះដូឆ

ជា (១) នាយទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម នកង (២) នាយទាហាន នកងអនក ដឋ
ា សី វច្េដថ្ទរទៀតថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1770

។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានរកើតរប្ាយអងគរហ្តរនាោះ រៅរេេយេ់រឃើញថា រឆតនា
រ ីសរអើងម្ភនអតែកភាេពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ប្រជាជនងមី”1771។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានយេ់រឃើញថា ា សអរ់ប្រជាជនទីប្កុង លឺជាកត្តាជំ ញសប្ម្ភរ់ា ជរមេៀស
រឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជំជនមួយឆំនួន នកងថា អងគជំនំជប្មោះេំរអើរេើរេើភសាត្ត
ុ ងខដេប្រជាជនមូេដាឋន នកងអនក
ខដេប្តូវបានជរមេៀសអាឆ ស់រៅ“រដាយឆោះសប្មុង”ជាមួយោន បានខឆក ំខេករសបៀងអាហា ោន នកងថា រ.ក.
ក. បានរឆញរសឆកាីខណនាំ“អំពាវនាវឱ្យម្ភនសមលគី ួរ ួមោន វាងប្កុមទាំងេី រនាោះ”1772។

689>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា ធាតផសំ សតា
នម័ត នកងអតារនាម័តតប្មូវថ្នរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ ប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹង
ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ រដាយខផអករេើា កំណត់នកយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើធាតផសំថ្ន
រទឧប្កកដរឋ នោះ1773។

690>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះ
បានរង្ហាញអតែកភាេថ្នធាតផសំសតានម័តថ្នា រ ីសរអើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីមួយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា “ា រ ីសរអើងជាក់ខសាង”បានរកើតរឡើង រៅរេេខដេ
ជន ងរប្ោោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដាយស ជាសម្ភជកកកនុងប្កុមមួយ

1769

ខដេចា ីបានកំណត់រដាយខផអករេើ

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៨។

1770

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៨។

1771

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៨។

1772

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៦៤។

1773

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២២១ ដេ់ ២២២។
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មូេរហ្តជាក់លាក់ ដូឆជា មូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនា ខដេផេវច្បាកថ្នា រ ីសរអើងនឹង
រកើតរឡើងសប្ម្ភរ់ប្កុមរនោះ1774។

691>ឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់

នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា

“ប្រជាជនងមី” ប្តូវដាក់ឱ្យទទួេ ងា រ ីសរអើងជាក់ខសាងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីមួយរដាយបានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសីសង្ហឱក់ោនជាមួយនឹងភសាុ
ត្តងពាក់េ័នរធ នាោះ1775 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ឆាស់អំេីអំណោះអំណាងឆមបង រស់ នួន ជា លឺថា
“ប្រជាជនងមី”េំខមនជាសប្តូវ រស់ រ.ក.ក. (ដូរឆនោះ េំខមនជាកមមវតែថ្ុ នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ)រឡើយ1776។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរេើ“ប្រជាជនងមី”រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ
ំរលាភរេើសកទធក រស់េួករលផងខដ ។

សែកតរៅប្តង់ា ររណាញេួករលរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ួមជាមួយនឹងា
ររើរទាោះរីជា

ប្រជាជនកនុងទីប្កុងភនំរេញទាំងមូេប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកត

រប្ាមា ជរមេៀសក៏រដាយ ក៏រនោះេំខមនម្ភនន័យថា ជាអំរេើប្រប្េឹតរា ដាយមកនរ ីសមខ នកងេំអាឆចាត់ជាា
រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនាោះរទ។

ដូឆបានរង្ហាញខាងរេើរៅកនុងា រោងរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរង
ូ ប្រជាជនទីប្កុងទាំងអស់ប្តូវបានចាត់ទកថា ជា“ប្រជាជនងមី”1777 ជាប្កុមមួយខដេបាន ួមរញ្ចូ េ
អនកខដេជា“សប្តូវ”ជាក់ខសាង នកងអនកខដេប្រឆ្ំងជាសាានេេរៅនឹងរដកវតាន៍សងគមនកយមរដាយស ខតបាន
រៅ ស់រៅកនុងទីប្កុង ប្េមទាំងអនកខដេរប្ជើសរ ីសយកជី វច្តទីប្កុងខដេ“េក េួយ”ផៃយ
ុ េីមរនាលមន៍ វច្ជាជខផនក
នរោបាយ រស់ខខម ប្កហ្ម។

692>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ា សម្ភេរ់នាយទាហាន នកងអនក ដឋា សីវច្េជាន់
ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំបានរកើតរឡើងរទ ដូរឆនោះេំអាឆចាត់ទកជាអំរេើប្រប្េឹតម
ា ូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា រ ើទ
ឱ កខ
រករមនញរនាោះ1778
ទាហាន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរញ្ញជក់ថា

ា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ជាន់ខពស់រួន ូរ

នកង

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មួយឆំនួនខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវរនាោះប្តូវបានរង្ហាញ

1774

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ ២៧២។

1775

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៧។

1776

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៧។

1777

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៦៨៣។

1778

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៨ រោងរៅរេើស ណារណាឹងសទកខ កថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៦។
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សមរហ្តផេរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1779។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់
រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងា
ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង នកងថា រទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនោះេំអាឆចាត់ជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា យេ់
រឃើញខដេថា ម្ភនា រ ើទ
ឱ កខរករមនញបានរកើតរឡើងរនាោះ1780 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដករស ា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់ាេទីមួយ1781។ រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់
ង្ហគេ លឺជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយរនាោះ េំអាឆយកជាា បានរឡើយ1782។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានចាត់ទកជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក1783។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ផៃយ
ុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
ប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញអាឆប្តូវបានចាត់ទកថាជាអំរេើថ្នា រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កកដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។

693>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបាន

សំអាងរេើា ចារ់ខួ ន
េ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ ើជា
ឱ អំរេើប្រប្េឹតម
ា ូេដាឋនសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ
រប្ពាោះា ចារ់ខួ ន
េ រនោះជាអំរេើប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់1784

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់នូវា ំឭក រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ដីាដំរណាោះប្សយ (D424) ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើខដេចាត់ជាា រ ើទ
ឱ កខរក
រមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយរនាោះបានកត់សម្ភគេ់ថា “ា ចារ់ខួ ន
េ នកងា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថានក់រប្ាមថ្ន

1779

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៦៦, ៤៨៦។

1780

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៦។

1781

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៤១, ៥៦០។

1782

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧៤។

1783

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៦៧ ជាអាទិ៍។

1784

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៨ រោងរៅរេើស ណារណាឹងសទកខ កថាខណឌ ៤៧៩ ដេ់ ៤៨១។

សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២៤។
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ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តម យៈា រ ើម
ឱ នសសឃាត

នកង/ឬា សម្ភេរ់ ង្ហគេ”1785។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា “ា ចារ់ខួ ន
េ នកងា សម្ភេរ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើងរដាយស មូេរហ្តនរោបាយ”1786។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណាថា ា ចារ់ខួ ន
េ អតីតអនក ដឋា
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

( ួមរញ្ចូ េា ចារ់ខួ េនប្សរឆារ់ថ្នទាហាន) ប្តូវបានចាត់ជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ

រឡើយ រ៉ៅខនាបានប្តឹមខតេកចា ណាអំេីា ចារ់ខួ ន
េ នកងា សម្ភេរ់រប្ាយមករ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណា
ង រស់ នួន ជា ោមនមូេដាឋនោំប្ទរឡើយ។

694>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា
បារអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរៅកនុងភូមក
ា ជរមេៀស

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សំអាងអំេា
ី រ ើឱ
រដើមបីរង្ហាញេីរឆតនារ ីសរអើងរេើ“ប្រជាជនងមី”កនុងអំឡុងរេេថ្ន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រឆតនារ ីសរអើងរនោះ

រដើមបីោប្ំ ទា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញមួយពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើបា
ឱ រ ន
ៃ ់ ៃ

រេើអក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ប្េមទាំងរៅរេេរៅដេ់ភូមកេីសំណាក់អក
ន ភូមក

នកងកងទ័េខខម ប្កហ្ម1787។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ប្តូវបាន
“សងស័យថា ជាេួកនាយទន ឬសកាកភូមក នកងប្តូវបានរលរលឆមខេំឆង់ជួរ នកងប្តូវបានរដញឱ្យរៅមខរទៀត” នកង
ថា “អនកដថ្ទរទៀតរប្ាយមកបានទទួេរញ្ញជឱ្យចាករឆញ ឬរ ីរឆញរៅកខនេងរផសង”1788។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រៅមនរេេជរមេៀស ខខម ប្កហ្មបាន“ររងកើតឲ្យម្ភនា សអរ់រខពើមអនកទី
ប្កុង”1789។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ផៃយ
ុ រៅនឹងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើង
រដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន1790សប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា រង្ហាញេីរឆតនារ ីសរអើង អាករបកក ច្ោរៅមន
1785

សេប្កម រស់អងគជំនំជំប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៨ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម រជើងទំេ័ េររចាេ) រោងរៅរេើដីា

ដំរណាោះប្សយ (D427) ថាខណឌ ២០៨, ២០៩, ២៣៥។
1786

សេប្កម រស់អងគជំនំជំប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧១ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1787

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧។

1788

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧។

1789

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧។

1790

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៨។
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រេេ នកងរប្ាយរេេខដេអំរេើរនាោះបានរកើតរឡើងភាេមៗ អាឆប្តូវបានយកមកេកចា ណាផងខដ
អាករបកក ច្ោរនោះ

អាឆរង្ហាញឱ្យរឃើញេីផត
ន ់លំនកត រស់ចា ីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត។

រដាយស
អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នា រប្រើអំរេើហ្កងារេើ ូរាយេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្មរៅរេើ
អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស1791រខនែមរេើា លំរាមកំខហ្ង នកងា ោរសងកត់ផូវេ ឆកត1792
ា ទាំងកនុងរេេ នកងរប្ាយ
រេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភាេមៗរនាោះ។

695>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា

សំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញខដេថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបាន“សងស័យរៅត្តមមូេដាឋន”1793រដាយអនករផសង ជា
ជាងកងទ័េខខម ប្កហ្មរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា កនុងា រង្ហាញអំេីរឆតនារ ីសរអើង
តប្មូវសប្ម្ភរ់ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ លឺម្ភនខតអាករបកក ច្ោ រស់ចា ីរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេជារ់ពាក់េ័ន។
ធ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី រដាយស រញ្ញារនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទកដភា
ឋ េថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេ
ួមរញ្ចូ េា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរ ីសរអើងរេើ“ប្រជាជនងមី”រដាយកងទ័េ នកងកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម1794 ឆំណឆរនោះេំ
រចាទជារញ្ញាឆំរពាោះភាេសមរហ្តផេថ្នា សននកដាឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹង

អតែកភាេថ្នរឆតនារ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី” នកងា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរឡើយ។

696>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេំបានរង្ហាញេីភាេខសោនឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ វាងរឆតនារ ីសរអើង
នាយទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

មួយខផនកទាក់ទងរៅនឹង

នកងមួយខផនករទៀតទាក់ទងរៅនឹង“ប្រជា

ជនងមី”រនាោះរឡើយ1795។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា េំរឃើញម្ភនមូេរហ្តអឱីខដេាេៈ
រទសៈជំ វច្ញា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើជាមូេដាឋនថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនាោះ េំអាឆយកមករប្រើរដើមបីរង្ហាញរឆតនារ ីស
រអើងរៅរេើប្កុមរេើសេីមួយរនាោះរទ េីរប្ពាោះអំរេើប្រប្េឹតរា ើទ
ឱ កខរករមនញរនោះេម្ភ
ំ នកប្មកត ឬប្ររភទដូឆោនរៅ

1791

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧១ ដេ់ ៤៧៤, ៤៨៩ ដេ់ ៤៩0។

1792

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៥, ៤៨១, ៤៨៩ នកង ៥១៧។

1793

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥១៧។
1794

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧ រជើងទំេ័ ១៥៤៨ ដេ់ ១៥៥០។

1795

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៨។

439
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

នឹងា រ ីសរអើងរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ
សំផន រដាយស េំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទឆំរពាោះា អោះអាង រស់ខួ ន
េ ។

697>ជាស ររសឆកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស
សំផន

ទឡហីក ណ៍រណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ

ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញប្តូវបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។
៤.ឃ.៤.ឃ.ា រ ទ
ើឱ កខរករមនញកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

698>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ា ផ្លេស់ទីេំរៅបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីសរប្មឆរោេរៅថ្នា ផេកត1796

នកងថា

រដាយោមនា ខរងខឆក វាង

“ប្រជាជនងមី” នកង“ប្រជាជនមូេដាឋន” “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបាន“ផាេ់រហ្តផេរផសងៗសប្ម្ភរ់ា ផ្លេស់ទីេំរៅ”
ដូឆជា

េំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងទីកខនេងកំេងសនក់រៅថា

េួករលប្តូវបានរញ្ជូ នប្តឡរ់រៅផៃោះ

សខមបង រស់ខួ ន
េ វច្ញ ប្េមទាំងថា “ប្រជាជនរផសងរទៀតយេ់ថា ា រៅខកប ប្េំប្រទេ់ប្ររទសថ្ងអាឆជួយ
សប្មួេកនុងា ត់រលឆខេួនេីខខម ប្កហ្ម”1797។

អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

“រៅត្តមកខនេងជារប្ឆើន

ម្ភនខតប្រជាជនងមីរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេប្តូវបានរងខំឲ្យផ្លេស់ទីេំរៅ ីឯរៅត្តមកខនេងខេោះរទៀត ទាំងប្រជាជនចាស់ នកង

ប្រជាជនងមីប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ”1798។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា “ា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងប្រជា
ជនចាស់ នកងប្រជាជនងមីរនោះ បានរកើតរឡើងរដាយស មូេរហ្តជាក់លាក់ថា រដាយស ា មកនទកឆកតឆ
ា ំរពាោះ
ប្រជាជនទាំងអស់ខដេ ស់រៅកនុងភូមកភាលរូពា៌ត្តមររណា
ា យប្េំខដនជារ់ប្ររទសរវៀតណាម ឬរដាយស ា
ជំ ញ រស់ថានក់ដឹកនាំរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ
1799

រដើមបីសរប្មឆរោេរៅសប្ម្ភរ់ា រងកររងកើនផេ រស់េួករល”

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅមនរេេ ឬកនុងរេេជរមេៀស ប្រជាជនប្តូវបានសួ

សំណួ អំេីប្រវតាក រស់ខួ ន
េ េទធផេថ្នា សួ រនោះ“ញឹកញារ់ លឺរដើមបីកំណត់ទីត្តង
ំ ខដេប្តូវរញ្ជូ នប្រជាជនទាំង
រនោះរៅ

ួមទាំង រៅាន់តំរន់ថ្ប្េខដេប្រជាជនទាំងរនាោះប្តូវរៅារ់ឆ្ក

1796

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧៦ ដេ់ ៦០២។

1797

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៩។

1798

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥។

1799

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥។

នកងសង់ទីជប្មក រស់េួករលរដាយ
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ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ។

“ប្រជាជនងមី”រផសងរទៀតប្តូវបានយករៅកសង

ឬអរ់ ំខកខប្ររៅត្តមមនៃី សនាកសខនានា”1800។

ខផអករេើមូេដាឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា កងទ័េ នកងកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម
ម្ភនរឆតនារ ីសរអើងខដេជាេកខខណឌតប្មូវ1801។

699>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញអំេីអតែកភាេថ្នធាតផសំ
អតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ នកងា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់ាេទីេី

1802

។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនងមី”ប្រ

មនឹងា រ ីសរអើងជាក់ខសាង រដាយបានអោះអាងថា េំ

ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីរឆតនារ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី”

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ1803។

700>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយប្តឹមប្តូវអំេីអតែកភាេ
ថ្នធាតផសំថ្នអំរេើរ ើទ
ឱ កខរករមនញ

ខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី រដាយបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់ ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងប្ររោេផងខដ រដើមបីោំ
ប្ទត្តមរ ច្រទសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេសែកតកនុង វច្សេភាេថ្នឆនាៃនសកទធក រស់អងគជំនំជប្មោះ1804។

701>ខផអកត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

“ប្រជាជនងមី”1805 លឺជាកមមវតែថ្ុ នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយស មូេ

រហ្តនរោបាយកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
ំឭកថា ខផអកត្តមវច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ អំរេើប្រប្េឹតខា តមួយខដេប្តូវបានយកមកេកចា ណាកនុង
ា ផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីធាតផសំសតានម័តថ្នរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ

រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី រនាោះ លឺា ផ្លេស់ទីេំរៅជាក់ខសាង រស់ប្រជាជនរ៉ៅរណា
ណ ោះ េំខមនអឱីខដេបានរកើតរឡើង

1800

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1801

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៦។

1802

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៩ ដេ់ ៣៩៤ នកង ៣៩៩។

1803

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៨៣, ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៩ នកង ៤៩១។

1804

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២២៣ ដេ់ ២២៨។

1805

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៦ នកង ៦៥៧។
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ឆំរពាោះេួករលរៅរេេរៅដេ់កខនេងខដេប្តូវផ្លេស់រៅរនាោះរទ1806។ ដូរឆនោះ រដើមបីរង្ហាញអំេីា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ
រេើ“ប្រជាជនងមី”ដូឆម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿងរឆចរ
ុ បនន ចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
បានរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ោ៉ៅងរហាឆណាស់ជាឆមបង ឬខត“ប្រជាជនងមី”រ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូរឆនោះ លឺជាា រ ីសរអើង ឬថា រៅ
កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនងមី”បានទទួេ ងា ប្រប្េឹតខ
ា សខរេកេី“ប្រជាជនចាស់”។

702>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខួនេ

1807

ថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសននកដាឋនរដាយេំសមរហ្តផេថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេរ”ខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ
កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី លឺជា“ប្រជាជនងមី”រដាយស ភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆោំ
ប្ទា សននកដាឋនរនោះ1808។ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងភសាត្ត
ុ ងខដេបានយកមក
សំអាងរនាោះរឃើញថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយស មូេរហ្តរសដឋកកឆច នកងរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម
ពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ ប្រជាជនចាស់ ទាំងងមី ខដេជាា េកតមួយប្តូវបានទទួេសគេ់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅ
កនុងរសឆកាីសននកដាឋនខផនកអងគឆារ់ រស់ខួ ន
េ 1809។ រដាយស ា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះបានរ៉ៅោះពាេ់មកនប្តឹមខតប្រជា
ជនងមី ដូរឆនោះេំអាឆនកោយបានថា ជាា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ឬរង្ហាញេីរឆតនារ ីសរអើងរឡើយ។

703>រខនែមរេើរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា រ

ើឱ្
ឱ បបាត់ខួ ន
េ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេជាអំរេើរ ីសរអើង

ខដេរ៉ៅោះពាេ់រេើ“ប្រជាជនងមី”អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា “រប្ាយរេេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ម្ភន“ប្រជាជន
ងមី”ជារប្ឆើនប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ ”1810 រដាយបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមទូរៅ រស់សកសីខតម្ភនក់ររណា
៉ៅ ណ ោះ1811។
ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ កនុងអំឡុងរេេថ្ន
1806

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២៣០ ជាអាទិ៍។

1807

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៦៣៣។

1808

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣១។

1809

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៤។

1810

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦១៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ )

ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៣៥ នកង ៤១, ៤២។
1811

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯក

ស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៣៥, ៤១ ដេ់ ៤២។ រៅកនុងទំេ័ ៣៥ នូ រ ៉ៅ បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរេេជរមេៀសឧដងគ“ប្រជាជនខេោះ
ប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយអាង៌កំបាង
ំ ”។ រៅទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២ នូ រ ៉ៅ េំបានរ ៀររារ់អំេីា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េន“ប្រជាជនងមី”រឡើយ។

442
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ក៏រដាយ1812

ក៏ា យេ់រឃើញទាំងរនោះបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមកន

ប្លរ់ប្ោន់ខដេជាមូេដាឋនកនុងា រង្ហាញេីា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ “ប្រជាជនងមី”ជារប្ឆើនខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ។
ដូរឆនោះ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនប្រជាជនងមី កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

េំអាឆជា

មូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញអំេីា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ឬរឆតនារ ីសរអើងរឡើយ។

704>រខនែមរេើរនោះរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

សំណួ “ប្រជាជនងមី”“ជាញឹកញារ់រដើមបីកំណត់ទីកខនេងខដេប្តូវរញ្ចូ នរៅរៅរនាោះ”1813

ា សួ

អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេទទួេយកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ េំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ោប្ំ ទរសឆកាីសននកដាឋនរនោះរឡើយ1814។ ររើរទាោះរីជាា សមរហ្ត
ផេខដេអាឆសននកដាឋនថា ប្រជាជនប្តូវបានសួ េីប្រវតាក រស់ខួ ន
េ “រៅមន ឬកនុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ”1815
រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1816ក៏រដាយ ក៏ភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា ា សួ សំណួ បានរកើតរឡើងរៅរប្ាយា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន1817ដូឆា អោះអាង រស់ នួន ជា1818ខដ
។ រោងត្តមរហ្តផេទាំងរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសម
រហ្តផេណាមួយអាឆរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆថា

ា សកសួ េីប្រវតាក ូរ រស់

“ប្រជាជនងមី”ជាញឹកញារ់ម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់រៅរេើទីកខនេងខដេប្តូវរញ្ចូ នេួករលរៅ

ខដេអាឆរង្ហាញនូវ

អតែកភាេថ្នា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរនាោះរឡើយ។

1812

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦១៨, ៦២៣ នកង ៦២៥។

1813

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៦០០ ដេ់ ៦០១, ៦១៧។
1814

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩២ ដេ់ ៣៩៣។

1815

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥។

1816

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥ រជើងទំេ័ ២០៥៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៦០០ ដេ់ ៦០១, ៦១៧។

1817

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨ (ប្តូវបានសួ នូវអឱីខដេ

ោត់បានរ ើក
ឱ នុងទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់េីបានមកដេ់សហ្ក ណ៍រាោះជំ)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស
រេខ E3/5084 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00865605 ទំេ័ ១១ (ប្តូវបានសួ នូវេ័ត៌ម្ភន រប្ាយរេេា ផ្លេស់ទីេំរៅេី
រខតាកណា
ា េរៅបាត់ដំរង)។
1818

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៣។
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705>រោងត្តមខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

េំអាឆនកោយបានថា

ម្ភនា

រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងកនុងេកខណៈរ ីសរអើង ឬរដាយរឆតនារ ីសរអើ
ង។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងសំខាន់ៗថ្នា តស៊ាូវណណ ៈ រស់ រ.ក.ក.
ប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី”

កនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

1819

នកងរដាយកត់សម្ភគេ់ថា អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម លឺជាសប្តូវឆមបង រស់រកសក៏រដាយ1820 ក៏
ា យេ់រឃើញទាំងរនោះរង្ហាញជាឆមបងថា

រឆតនាទូរៅកនុងា រ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី”ខដេប្តូវ

បានរង្ហាញត្តម យៈា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះបានរនាខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រដាយ
រហ្តថា

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេជាឆមបងសប្ម្ភរ់រោេរំណងរសដឋកកឆច

ទំនងជាា អនវតាន៍ទូរៅ

ខដេបានរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនប្លរ់ខផនករនាោះ រទើរា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី េំខមនជា
ា រ ីសរអើង ឬរកើតរឆញេីរឆតនារ ើទ
ឱ កខរករមនញ។ រោងត្តមសំអាងរហ្តទាំងរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេេកចា ណារឃើញថា

រសឆកាីសននកដាឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

“ប្រជាជនប្តូវបាន

ផ្លេស់ទីេំរៅរដើមបីជំ ញា តស៊ាូវណណ ៈ”1821 េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

706>ស ររសឆកាីមក

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

លឺជារទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រ៉ៅខនារៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានចាត់
ទកជារទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅវច្ញ

ដូឆរនោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ស។
៤.ឃ.៥.ធាតផសំត្តមរ រ
ច្ ទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

707>រៅកនុងសេប្កម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ម្ភនខតអំរេើជាមូេដាឋនមួយឆំនួនខដេ

ម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអាឆចាត់ជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ប្រសកនររើ
បានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវត្តមរ ច្រទ ខដេម្ភនដូឆជា៖ “(i) ប្តូវខតម្ភនា វាយប្រហា (ii) ា វាយ
ប្រហា ប្តូវខតម្ភនេកខណៈទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ (iii) ា វាយប្រហា សំរៅរេើប្រជាជនសី វច្េ (iv) ា វាយ

1819

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៩២៣, ១៩២៥ ដេ់ ១៩២៩។

1820

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦១៣។

1821

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦១៣។
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ប្រហា ប្តូវខតរ ើរឱ ឡើងរដាយស មូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនាណាមួយ (v) ប្តូវ
ខតម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ចា ីផ្លៃេ់ជាមួយនឹងា វាយប្រហា នកង (vi) ជនជារ់រចាទ ឬចា ី ប្តូវម្ភន
ា ដឹងជាចាំបាឆ់អំេីា វាយប្រហា ”1822។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រខនែមរទៀតថា នកយមន័យថ្ន
ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកសីេ
ា ីឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកកនុងឆ្នំ

១៩៧៥

ខេងតប្មូវឱ្យម្ភន“ទំនាក់

ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ រទៀតរហ្ើយ”1823។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា វាយ
ប្រហា បាន ួមរញ្ចូ េនូវអំរេើ“ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើហ្កងាជារនារនាៃរ់ […] រហ្ើយមកន
កប្មកតប្តឹមខតា រប្រើកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ”1824 នកងថា សប្ម្ភរ់ា វាយប្រហា ជាេកខណៈទូរៅ
ឬជាប្រេ័នធ ជាទូរៅ លឺសំរៅរេើា វាយប្រហា ខដេម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ ឬម្ភនា រ ៀរឆំ នកងម្ភនអំរេើ
រេមើសរដាយរឆតនាខដេម្ភនេំនាប្ំ រហាក់ប្រខហ្េោន1825។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា
ខផអកត្តមនកយមន័យថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក េំចាបា
ំ ឆ់
តប្មូវឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតរា ឡើងប្សររៅនឹង“រោេនរោបាយ ឬខផនា រស់ ដឋ ឬអងគា ណាមួយ”រឡើយ1826
។ ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា ា វាយប្រហា ប្តូវខតសំរៅរៅរេើប្រជាជនសី វច្េណាមួយរនាោះ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ប្រជាជនខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅ ប្តូវខតជារោេរៅឆមបងថ្ន
ា វាយប្រហា នកងជាជនសី វច្េេកតប្បាកដ1827។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ េំអាឆចាត់ទកជា ជនសី វច្េសប្ម្ភរ់រោេរំណងកនុងា
វាយតថ្មេ ថារតើមួយណាជាជនសី វច្េខដេជាកមមវតែថ្ុ នា វាយប្រហា រនាោះរឡើយ1828។ រខនែមរេើរនោះរទៀត
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ា វាយប្រហា “ប្តូវខតបានរ ើរឱ ឡើងប្រឆ្ំងនឹងជនសី វច្េរដាយ

1822

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៧ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១០៦។

1823

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៧ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៩១

ដេ់ ២៩២។
1824

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៨។

1825

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៩។

1826

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨១។

1827

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨២ ដេ់ ១៨៣។

1828

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៦។

445
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ខផអករេើមូេដាឋនរ ីសរអើង ដូឆជា មូេរហ្តជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា”1829។ ជាឆង
រប្ាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា អំរេើ រស់ចា ី“ប្តូវខតជា
ខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា ” ខដេម្ភនន័យថា រទាោះរីជាអំរេើរនាោះជាអំរេើប្ររភទណា ឬម្ភនផេវច្បាកោ៉ៅង
ណាក៏រដាយ ក៏ជាសតានម័តប្តូវខតជាខផនកថ្នា វាយប្រហា

1830

នកងថា ជនជារ់រចាទ ឬចា ីប្តូវខតបានដឹងឮ

អំេីា វាយប្រហា នកងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ ររងកើតបានជាខផនកថ្នា វាយប្រហា រនាោះ1831។

708>រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ រស់ខួេន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

ខេួនរជឿជាក់

ឆំរពាោះេកខខណឌថ្នធាតផសំត្តមរ ច្រទទាំងអស់ប្តូវបានរំរេញ1832 រដាយបានសននកដាឋនថា ចារ់ត្តង
ំ េីថ្ងៃទី ១៧
ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោ៉ៅងរហាឆណាស់ ហ្ូតដេ់ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ ម្ភនា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងទូរៅ
1833

រៅរេើប្រជាជនសី វច្េកមពជា
ុ 1834ខដេរ ើរឱ ឡើងរដាយមូេរហ្តនរោបាយ1835នកងថា ា វាយប្រហា ម្ភន

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំរេើ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ករឃើញផងខដ
ថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា រនោះ នកងថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ លឺជាខផនកមួយថ្នា វាយ
ប្រហា

1836

។

709>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹង
ធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។ ទីមួយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់កនុងា យេ់រឃើញថា រៅប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ខេងតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ រទៀតរហ្ើយ

1829

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៨។

1830

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩០។

1831

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩១។

1832

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៨។

1833

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៣។

1834

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៤។

1835

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៥។

1836

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧។
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1837

។ ទីេី បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់កនុងា យេ់រឃើញថា នកយមន័យ

ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

េំបានតប្មូវឱ្យរង្ហាញអំេអ
ី តែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

ឬខផនា រស់ ដឋ

រឡើយ1838 រហ្ើយឆងរប្ាយ បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត
កនុងា យេ់រឃើញថា

អំរេើ រស់េួកោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ

នកងទូរៅរេើ

ប្រជាជនសី វច្េរដាយមូេរហ្តនរោបាយរៅឆរនាេោះេីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៩1839។ ខផអករេើកំហ្សខដេ
បានរេើករឡើងទាំងរនោះ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរម្ភឃៈា សរប្មឆ
ដាក់េក ទធភាេរេើេួកោត់េីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

រៅកនុងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូង នកងសំឱ្យ ួឆផតេីរទរចាទទាំងរនោះ1840។

710>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា នកយមន័យ

ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ រឡើយ”1841។

េំបានតប្មូវឱ្យម្ភន“ទំនាក់

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នកងបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរក
ប្សយោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើ មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់តលាា រោ
ធា Nuremberg កនុងា យេ់រឃើញថា ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកេំបានតប្មូវឱ្យរង្ហាញេីអតែកភាេថ្នរោេ
នរោបាយ ឬខផនា រស់ ដឋរនាោះរទកនុងឆ្នំ ១៩៧៥1842។ រខនែមរេើរនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

1837

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦៧ ដេ់ ៤៧៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២

ដេ់ ៥៤ នកង ៣៣៣។
1838

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៤។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥ ដេ់ ៥៨

នកង ៣៣៣។
1839

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៥ ដេ់ ៤៨៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៣៣០ ដេ់ ៣៤០ នកង ៣៥៨។
1840

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៣ នកង ៧៣០។ ស ណារណាឹងសទកខ 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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អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា ម្ភនា វាយប្រហា ជាប្រេ័នន
ធ កងជាទូរៅបានរកើត
រឡើងរដាយស មូេរហ្តនរោបាយ1843។
៤.ឃ.៥.ក.ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

711>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងទីមួយ
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ខដេបានរេើករឡើងថា កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ា កំណត់នកយមន័យថ្ន

តប្មូវឱ្យរង្ហាញេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

អងគជំនំជប្មោះ

“ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ េំខមនជាខផនកមួយកនុងា កំណត់

នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតករៅឆរនាេោះេីឆ្នំ

១៩៧៥

ដេ់

១៩៧៩ រឡើយ”1844។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆដំរូងសាីេីកមមវតែុ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់រហ្តផេថា៖
រប្ាយេីបានេកនកតយរមើេរឡើង វច្ញរេើា អនវតា រស់ ដឋ នកងសឆចធា ណ៍ ម្ភមន រ
ូ ខដេម្ភនា ពាក់
េ័នរធ ៅឆរនាេោះេីឆ្នំ ១៩៤៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា ចារ់ត្តង
ំ េីា ក
រកើតឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកកនុង មមនញ្ា (IMT) នកងឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្តួតេកនកតយ
រយើងរឃើញម្ភននកនានា សំខាន់មួយ ួឆរហ្ើយ ថ្នា មកនដាក់េកខខណឌតប្មូវទំនាក់ទន
ំ ងឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ
រនោះជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ។ នកនានា រនោះលឺថា ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកជាឧប្កកដក
ឋ មមអនា
ជាតក ន
ៃ ់ ៃ

រដាយមកនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

បានចារ់រផាើម វច្វឌឍន៍ខាេង
ំ រៅរប្ាយ

សម័យ Nuremberg រហ្ើយ ហ្ូតបានររងកើតជាឆារ់រដាយម្ភនា ឯកភាេមួយរៅប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥
។

1845

712>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) នកង

រោេា ណ៍ Nuremberg េំបានរោងរៅរេើេកខខណឌតប្មូវ“ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ”រឡើ
យ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រោេា ណ៍ Nuremberg បានរញ្ញជក់ថា អំរេើខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តូវខត

1843

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៣២ ដេ់ ១៣៦។

1844

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៧ ំឭករឡើង វច្ញ នកងទទួេយករសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំដកេកខ

ខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកថ្ងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១១ (E95/8) កថាខណឌ ៣៣។
1845

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសំដកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតក (E95/8) កថាខណឌ ៣៣។
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“ម្ភនា ប្រប្េឹតរា ឡើង ឬទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ ឬឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគមណាមួយ”1846
រដាយបានដាក់រញ្ចូ េនូវពាកយរេឆន៍ខដេម្ភនរៅកនុង មមនញ្ាថ្នតលាា រោធាអនា ជាតក (IMT)1847។ េកខ
ខណឌតប្មូវរនោះម្ភនភាេសមល
ុ សមញជាងេកខខណឌតប្មូវថ្នទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ
តប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនង វាងឧប្កកដក
ឋ មមខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់

រដាយស

ជាមួយនឹងឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកដថ្ទរទៀត

ខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ1848។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញារៅឆំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេលឺ ថារតើប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក តប្មូវឱ្យម្ភន
ទំនាក់ទំនងរនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

713>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េកខខណឌតប្មូវអំេទ
ី ំនាក់

ទំនងរៅកនុង មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) អាឆប្តូវបានយេ់រឃើញេី ោ៉ៅងរផសងោន ទីមួយ
ជាធាតផសំសតានម័តកនុងា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ឬមា៉ៅ ងរទៀត ប្ោន់ខតជាធាត
ផសំយត្តា កា ខដេកប្មកតសមតែកកឆច រស់តលាា រោធាអនា ជាតក

(IMT)

ប្តឹមរទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនាោះរៅកនុង

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាកភា
េ។ ររើរទាោះរីជាសេប្កម រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េំបានរដាោះប្សយរញ្ញារនោះឆាស់លាស់ក៏
រដាយ ក៏រៅកនុងខផនករផសងៗរទៀតថ្នសេប្កមរនោះបានរញ្ញជក់ថា តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) បានរក
ប្សយេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងថា ជាធាតផសំសតានម័តរដើមបីកំណត់នកយមន័យឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស

1846

រោេា ណ៍ទី VI(ល) ថ្នរោេា ណ៍ Nuremberg។

1847

ម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមនញ្ាភាេ រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម IMT។

1848

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ា រប្រើពាកយរេឆន៍ជា ួមថ្ន“េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជរម្ភេោះប្រដារ់

អាវ ” លឺទាញរឆញេីម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនកក
ា ៈតលាា ICTY។ េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះប្តូវបានរកប្សយកនុងន័យប្តឹម ខត
តប្មូវឱ្យរង្ហាញថា ជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ម្ភនអតែកភាេនារេេរនាោះ នកងដាក់ឱ្យម្ភនា ទាក់ទងោនសប្ម្ភរ់ា រចាទប្រាន់រ៉ៅរណា
ណ ោះ មកន
ខមនជាា រង្ហាញអំេីទំនាក់ទំនងជាសតានម័ត វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ នកងឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកដថ្ទរទៀតខដេអាឆ ឬេំអាឆប្តូវ
បានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ខដេកំេងរកើតម្ភនរនាោះរឡើយ។ ដូរឆនោះ មកនដូឆោនរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវទំនាក់
ទំនងខដេម្ភនរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg រឡើយ។ សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៨៣។ សេ
ដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២៤៩, ២៥១។ ដូរឆនោះ េកខខណឌតប្មូវទំនាក់ទំនងកនុងេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTY េំដូឆោន
រៅនឹងេកខខណឌតប្មូវរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg រឡើយ។
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ជាតកត្តមឆារ់អនា ជាតក1849។ ជាា កត់សម្ភគេ់ រៅរេេរ ើា
ឱ សរប្មឆដាក់េក ទធភាេទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់
រចាទមួយឆំនួន តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) បានយកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងមករ ើជា
ឱ ខផនកមួយថ្ន
ា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រដាយបានេកចា ណារឃើញថា ម្ភនខតអំរេើខដេពាក់េ័នធ
រៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមរផសងរទៀតរៅកនុងយត្តា កា រស់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអាឆជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1850
។

714>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

រៅរប្ាយរេេរញ្ច រ់សស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ភាេម

ខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងមកនថា ជាយត្តា កា

េកខណៈេកតប្បាកដថ្នេកខ

ឬជាសតានម័តរនាោះរទ េំម្ភនភាេឆាស់លាស់រឡើយ។ ជា

េករសស ឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងខដេប្តូវបានអនម័តប្តឹមខតរួនខខរនាៃរ់េីា អនម័ត មមន
ញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េំបានដាក់រញ្ចូ េេកខខណឌអំេីទំនាក់ទំនងកនុងា កំណត់នកយមន័យ
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1851។ ទនៃឹមនឹងរនាោះខដ

ខផអកត្តមរេឱកថាថ្នឆារ់រេខ ១០

រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្លរ់ប្លង ឆារ់រនោះបានររងកើតរឡើងកនុងរោេរំណងផាេ់អានភាេដេ់ មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក
(IMT) (បាន ួមរញ្ចូ េេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនង)1852។

1849

សូមរមើេ សេប្កម រស់តលាា IMT ទំេ័ ២៥៤ (“រដើមបីចាត់ទកជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក អំរេើខដេបានសំអាង

រៅរេើរៅមនរេេសស្តង្ហគម ប្តូវជាា សម្ភេរ់ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមណាមួយរៅកនុងយត្តា កា រស់តលាា ”)។ ប្រវតាកថ្នល

ណៈកមមា ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគមអងគា សហ្ប្រជាជាតក (UNWCC) នកងា អភកវឌឍន៍ឆារ់សស្តង្ហគមឆ្នំ ១៩៤៨ ទំេ័ ១៩២, ២០១ ដេ់
២០៣។ Henri Donnedieu DE VABRES “ា ជំនំជប្មោះ រស់ Nuremberg នកងរោេា ណ៍ទំរនើរ” រៅកនុងា របាោះេមពផាយ
រស់

Guénaël METTRAUX ទសសនវច្ស័យសាីេីា ជំនំជប្មោះ Nuremberg ប្េឹតករ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសេកវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្នំ

២០០៨ ទំេ័ ២១៣ ជាអាទិ៍ ទំេ័ ២៤០ ដេ់ ២៤១ កត់សម្ភគេ់ថា តលាា IMT បានេកចា ណារេើរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ
រដាយបានរញ្ញជក់ថា ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆ្ំងសនាកភាេ“ខផនកត្តមទ
សសនៈថ្នយត្តា កា ”។
1850

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់តលាា IMT ទំេ័ ៣០៤ (អំរេើ រស់ Streicher “លឺជាា រ ើទ
ឱ ករករមនញ […] ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម […] ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក”) ៣១៨ ដេ់ ៣១៩ (ា ប្លរ់ប្លង រស់ Austria “លឺជាឧប្កកដក
ឋ មមរៅកនុង
យត្តា កា រស់តលាា […] ជាេទធផេ លឺជាា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ ា រ ើឱ្
ឱ យរៅជាទាសក ា នក រទស នកង
អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត នកង ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយស មូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ សសនា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា
ប្លរ់ប្លងខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតកត្តមម្ភប្ត្តរនាោះ”)។
1851

ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្នឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។

1852

រេឱកថា ថ្នឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

715>យតាកសស្តសាសីេា ីេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឆារ់រេខ

១០

រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងេំ

ម្ភនេកខណៈសីសង្ហឱក់ោន។ រដាយស មួយខផនក កនុងរ ឿងកាី រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធា Nuremberg
(NMT) (ខដេបានខផអករេើឆារ់រនោះ)

ទំនងជារកប្សយេកខខណឌតប្មូវរនោះថា

ជាធាតផសំសតានម័តថ្ន

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1853 នកងមួយខផនករទៀត រៅកនុងរ ឿងកាី Flick (តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធាសហ្ ដឋ
អារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) អងគជំនំជប្មោះមួយថ្នតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធា Nuremberg (NMT) បាន
យេ់រឃើញថា េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងប្តូវខតរង្ហាញ រដាយស

មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក

(IMT) លឺជាខផនកមួយដ៏សំខាន់ថ្នឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រ៉ៅខនាហាក់រីដូឆជាបានេកភាកាខត
កនុងេកខខណឌយត្តា កា មកនខមនធាតផសំសតានម័តរទ នកងបានយេ់រឃើញថា េកខខណឌរនោះេំប្តូវបានរង្ហាញ
រដាយស ខេួនខឱោះយត្តា កា

1854

។ ជាសំខាន់ កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen អងគជំនំជប្មោះមួយថ្នតលាា

រោធា Nuremberg (NMT) បានសរប្មឆថា រដាយស េំបានខឆងជាក់លាក់នូវេកខខណឌអំេីទំនាក់ទំនងរៅ
កនុងឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង ខេួនម្ភនយត្តា កា កនុងា “ វច្នកឆ័យ
ិ រាេ់រទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតកខដេរលសគេ់

នកងយេ់ឆាស់ជាយូ មករហ្ើយប្សរត្តមរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់

ប្េហ្មទណឌ” រដាយេំចាបា
ំ ឆ់ម្ភនា រង្ហាញេីទំនាក់ទំនងរនាោះរឡើយ1855។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់
រឃើញថា ា សរប្មឆកនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen លឺជាអឱីខដេេំជារ់ពាក់េ័នធ រប្ពាោះរទរចាទកនុងឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតកកនុងរ ឿងកាីរនោះ បានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេសស្តង្ហគម1856។ រដាយេំពាក់េ័នរធ ៅនឹងាេៈ
រទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ រៅខតជារនៃក
ុ រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះកនុងា សរប្មឆ ថារតើទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដឋ
កមមសស្តង្ហគម ឬឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងសនាកភាេ លឺជាធាតផសំខផនកឆារ់ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដ ឬោ៉ៅង
ណា។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រ ឿងកាី Sch. ខដេប្តូវបានជំនំជប្មោះរៅឆំរពាោះមខតលាា អាេេឺម៉ៅង់ រដាយខផអករេើ
ឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង

1853

សូមរមើេ រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាក ម៌ ទំេ័ ៩៧១។ រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៦០៦។ រ ឿងកាី Pohl

ទំេ័ ៩៩១ ដេ់ ៩៩២។
1854

រ ឿងកាី Flick (តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធាអារម៉ៅ ច្ក ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១២១៣។

1855

រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័ ៤៩៩។

1856

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦៨។ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣ ( ួមរញ្ចូ េា រោងរៅរេើរ

ណាឹងសទកខ រស់

រអៀង

ស ី

ប្រឆ្ំ ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆដកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

(E95/8/1/1) កថាខណឌ ៣១)។
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កនុងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេរ់ ោ៉ៅង ង្ហគេ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ១៩៣៨

ជាអាទិ៍ រៅមនរេេា ផៃោះុ ស

ស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

ឬឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ

នកងេំម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម

រឡើយ1857។

716>ភសាត្តុ ងរខនែមថ្នា ដកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនង

រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស

ជាតកប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក ប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅងឆាស់លាស់រៅកនង
ុ េកខកតរក ណ៍អនា ជាតកជា
រប្ឆើនរៅរប្ាយឆ្នំ ១៩៤៥1858។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ដកេកខខណឌតប្មូវរនោះ
ប្សរត្តមទសសនៈវច្វឌឍន៍ងីៗ
ម ខដេរេើករឡើងថា

ា ហាមឃាត់ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

លឺកនុងរោេ

រំណងរដើមបីា ពា មនសសជាតកេីា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរឃា រៅ ដូរឆនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា កំណត់នកយមន័យមួយខដេ
េំតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេរឡើយ។

717>ជាា កត់សម្ភគេ់ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៥៤ លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកបានទម្ភេក់រចាេនូវេកខខណឌអំេទី ំនាក់
ទំនង

រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករៅកនុងរសឆកាីប្ពាងប្កមរេើកទីេី សាីេីឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតក1859។ ររើរទាោះរីជា មហាសននកបាតេំបានអនម័តរសឆកាីប្ពាង

1857

សូមរមើេ រ ឿងកាី Sch. (តលាា កំេូេសប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់)។

1858

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ថ្ងៃទី ១០ ដេ់ ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៤ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នអនសញ្ញាសាីេីអំរេើ

ប្រេ័យេូជសសន៍ (អំរេើប្រេ័យេូជសសន៍លឺជាសញ្ញាណខដេទាញរឆញេីសញ្ញាណថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក) ម្ភប្ត្ត ១
ថ្នអនសញ្ញាសាីេីអាជាាយាេេអា
ំ ឆអនវតាបានឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម នកងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក (ា េប្ងីកប្ររភទថ្នអំរេើ
នានាខដេជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតក

រដាយ ួមរញ្ចូ េនកយមន័យថ្ន មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតកខដេម្ភនេកខខណឌ

តប្មូវទំនាក់ទំនង នកង ួមរញ្ចូ េា រំខរកេូជសសន៍ នកងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍ខដេេំម្ភនេកខខណឌតប្មូវ រ៉ៅខនារៅខតទទួេសគេ់
ផងខដ ថា ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកអាឆប្រប្េឹតរា ឡើង“រៅកនុងរេេសស្តង្ហគម ឬកនុងរេេសនាកភាេ”)។ ម្ភប្ត្ត I-II ថ្នអនសញ្ញា
អនា ជាតកសីេ
ា ីា ទរ់សកត់ នកងា ដាក់ទណឌកមមរេើរទឧប្កកដថ្ឋ នា រំខរកេូជសសន៍។
1859

ម្ភប្ត្ត ២(១១) ថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខមនសសជាតក ឆ្នំ ១៩៥៤ លណៈកមមា នីតកអនា

ជាតក បានរបាោះរឆ្នតឱ្យេររចាេេកខខណឌប្តូវថ្នទំនាក់ទំនងរឆញេីនកយមន័យ)។ សូមរមើេ កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកកឆចប្រជំរេើកទី
២៦៧ រស់លណៈកមមា ឆារ់អនា ជាតក កថាខណឌ ៤០ ដេ់ ៦២។
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ប្កមឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតកក៏រដាយ1860 ក៏រៅរេេលណៈ
កមមា នីតកអនា ជាតករនោះបានរដាោះប្សយមាងរទៀតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៨៤ រនាោះ បានកត់សម្ភគេ់ថា “រសឆកាីប្ពាងឆ្នំ
១៩៥៤ បានឃាេតឆ្ៃយេីរ ច្រទ Nürnberg រដាយស ា កំណត់នកយមន័យឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក េំ
េកចា ណាអំេីទំនាក់ទំនងណាមួយរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម”1861

នកងថា

“រនាៃរ់េីា ជំនំជប្មោះកាីរៅ

Nürnberg ខដេបានកនេងផតរៅ រទើររោេលំនកតថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកបានទទួេសឱ័យភាេផ្លៃេ់
ខេួន នកងបានផ្លាឆ់រឆញេីេកខខណឌសស្តង្ហគម”1862។

718>តលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស

(ECtHR)

រង្ហាញទសសនប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ កនុងរ ឿងកាី

Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) រដាយបានរោងរៅរេើរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទ
រេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ

នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតក

នកងបានរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនថា

កនុងឆ្នំ

១៩៥៦

េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងេំអាឆជាធាតផសំរៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកខដេប្សរ
ត្តមឆារ់ទំរនៀមទំលារ់អនា ជាតករឡើយ1863។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយអំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សំអាងរេើរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង

ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary)1864។ ររើរទាោះរីជាតលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស(ECtHR) បានរប្រើប្បាស់ពាកយ
“អាឆ”រៅកនុងា សននកដាឋន រស់ខួ ន
េ សាីេីេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនាោះោ៉ៅងណាក៏រដាយ
ប្កម រស់តលាា រនោះបានរង្ហាញថា

ក៏រៅកនុងសេ

រទើរខតភាេមៗរនាៃរ់េីា កំណត់នកយមន័យឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស

ជាតកប្តូវបានរ ើប្ឱ កមនីយកមមកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg រ៉ៅរណា
ណ ោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ា កំណត់នកយម
ន័យរនោះម្ភនា វច្វឌឍន៍រៅ កា ដកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះរឆញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជា
តលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស

(ECtHR) េំបានេាោមររងកើតជាមូេដាឋនឆារ់នូវា កំណត់នកយមន័យថ្ន

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តឹមឆ្នំ ១៩៥៦ សប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌជាេកខណៈ
1860

ា អនម័តរសឆកាីប្ពាងប្កមប្តូវបានេនា រេេ រដើមបីសកការខនែមរេើា ខខឱងរោរេ់ោនជំ វច្ញនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

អំរេើ្
េ នពាន។ សូមរមើេ ប្កុមប្រឹកាសងគម នកងរសដឋកកឆច រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក(ECOSOC)“រញ្ញាថ្នា ដាក់រទាសឧប្កកដឋ
ជន នកងជនខដេបានប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ” កថាខណឌ ៤០ នកង ៤៨។
1861

រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ភាល II ខផនកទី ១) ឆ្នំ ១៩៨៤ ទំេ័ ៩០ កថាខណឌ ១១។

1862

រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ភាល II ខផនកទី ១) ឆ្នំ ១៩៨៤ ទំេ័ ៩៤ កថាខណឌ ៤០។

1863

សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (ECtHR) កថាខណឌ ៨២។

1864

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧០។
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រលគេក៏រដាយ ក៏រដើមបីរោេរំណងថ្នរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ តលាា រនោះរៅខតរង្ហាញថា ម្ភន“មូេ
ដាឋនឆាស់លាស់ នកងប្លរ់ប្ោន់កនុងា េកចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹងឆារ់អនា ជាតក […] សប្ម្ភរ់ា ដាក់េក ទធភាេ
រេើម្ភចស់រណាឹងសទកខ”េីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1865កនុងប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary)។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រសឆកាីសរប្មឆ រស់តលាា ECtHR កនុងរ ឿងកាី Kolk នកង Kislyiy

ទេ់នឹង Estonia តលាា រនោះបានរដករស សំរណើរដាយស េំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់ កនុងា ជំទាស់ា
សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទេីរទឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងឆ្នំ
១៩៤៩ រដាយេំម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងសនាកភាេរឡើយ1866។

719>រខនែមរេើរនោះ រៅរេេត្តក់ខតងឆារ់ជាតក ា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តឹមឆ្នំ
១៩៧៥ បានេររចាេនូវេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះ1867។ ម្ភនរសឆកាីសរប្មឆ រស់តលាា ជាតកមយ
ួ
ឆំនួនបានប្រាសដាក់េក ទធ ភាេេីរទឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើខដេបានរកើតរឡើងមន

ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេរៅកនុងរេេរនាោះ រសឆកាីសរប្មឆទាំងរនោះបានដករឆញោ៉ៅងជាក់ឆាស់នូវេកខខណឌតប្មូវអំេី
ទំនាក់ទំនង ឬសរប្មឆេំរដាោះប្សយរេើរញ្ញារនោះរឡើយ1868។

720>រខនែមរេើរនោះរទៀត រាេ់េកខនកកា ៈ នកងយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដកឋ មមអនា ជាតកឆប្មុោះ នកងម្ភនសាង់
ដា អនា ជាតកទាង
ំ អស់ខដេបានររងកើតរឡើងចារ់េីឆ្នំ ១៩៩៣ រនាោះ បានេររចាេា រោងណាមួយរៅរេើ
េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះ រៅកនុងា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក (ររើរទាោះរីជា

1865

សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (ECtHR) កថាខណឌ ៧៨។

1866

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីភាេអាឆទទួេយកបានកនុង រ ឿងកាី Kolk នកង Kislyiy ទេ់នឹង Estonia។

1867

សូមរមើេឧ. ម្ភប្ត្ត ១(ខ) ថ្នឆារ់ រស់ប្ររទសអីប្សខអេសាីេីា រទាសអនកឃរឃកតជាមួយនឹងណាហ្សុី (Nazis) កនុងឆ្នំ

១៩៥០។ ប្កកតយឆារ់រេខ ១ រស់ប្ររទសហ្ងប្លីឆ្នំ ១៩៧១ (ា ផសេឱផាយឱ្យរប្រើប្បាស់នកយមន័យោ៉ៅងទូេំទូលាយថ្នឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេម្ភនរៅកនុងអនសញ្ញាឆ្នំ ១៩៦៨ សាីេីខដនកំណត់ថ្នអាជាាយាេេំអាឆអនវតាបានឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម
នកងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតករឡើយ)។
1868

សូមរមើេឧ. ា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Gauleiter Artur Greiser

ទំេ័

១០៤ ដេ់ ១១៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann

(តលាា ថានក់ប្សុក អីប្សខអេ)។ រ ឿងកាី Barbie។ រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Finta (តលាា កំេូេ រស់ប្ររទសាណាដា) ទំេ័
៨១៣។ រ ឿងកាី Simón, Julio Héctor (តលាា កំេូេ Argentina)។
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េកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTY បានតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ក៏រដាយ)1869។ េកត
ប្បាកដណាស់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់តលាា

ICTY បានយេ់រឃើញថា េំម្ភន“មូេដាឋនសម

ប្សរ ឬប្សរឆារ់” ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនេកខខណឌអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ ឬ
ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគមរនាោះរទ1870។ ដូឆោនរនោះខដ

េំម្ភនរសឆកាីប្ពាងប្កមសាីេីឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកង

សនាកសខ រស់មនសសជាតកខដេបានររងកើតរឡើងរដាយលណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ILC) កនុងឆ្នំ ១៩៨៦1871
១៩៩១1872 នកង ១៩៩៦1873 បានរញ្ចូ េេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះរៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង
មនសសជាតករឡើយ។ ជាឆងរប្ាយ ររើរទាោះរីជា ម្ភនប្រតកភូមួយឆំនួនតំណាងលណៈកមមា រ ៀរឆំសប្ម្ភរ់
ររងកើតតលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក

ជាដំរូងបានរសនើសំឱ្យដាក់រញ្ចូ េនូវេកខខណឌតប្មូវអំេី“ទំនាក់ទំនងជា

មួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ”រៅកនុងេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា រនោះក៏រដាយ ក៏មតកទូរៅបានជំទាស់រៅនឹងា ដាក់

1869

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTY ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTR ម្ភប្ត្ត ២ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់

តលាា េករសសសប្ម្ភរ់ប្ររទសរសរា៉ រឡអូន (SCSL) ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នេកខនកក
ា ៈទីប្កុង ៉ូម ខផនក ៥ ថ្នរទរញ្ញជ ដឋបាេអនា ាេអងគ
ា សហ្ប្រជាជាតកកនុងទីម័ ខាងរកើត (UNTAET) រេខ ២០០០/១៥ សាីេីា ររងកើតប្កុមប្រឹកាខដេម្ភនយត្តា កា េករសសរេើរទ
រេមើសប្េហ្មទណឌ ន
ៃ ់ ៃ ម្ភប្ត្ត ១៧២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រស់ Bosnia នកង Herzegovina ម្ភប្ត្ត ១១៧ (អងគជំនំជប្មោះឧប្កកដក
ឋ មមស
ស្តង្ហគមកនុងតលាា ថ្ន Bosnia នកង Herzegovina ម្ភនយត្តា កា សូមរមើេឆារ់សេ
ី ា ីតលាា រស់ Bosnia នកង Herzegovina
ម្ភប្ត្ត ៧(១) អានជាមួយ ម្ភប្ត្ត ១៤)។ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក, ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់អងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាអាស្តហ្ឱកក
រៅកនុងតលាា ថ្នទីប្កុង Senegal។ សូមរមើេផងខដ ម្ភប្ត្ត ៧(២) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់ ICC។
រទាោះរីជាេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

ICTY

បាន ួមរញ្ចូ េធាតត្តមរ ច្រទថ្នឃាេខដេថា

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ ររើ

“រៅរេេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងជរម្ភេោះ

ប្រដារ់អាវ ”រៅកនុងនកយមន័យោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏េំខមនដូឆោនរៅនឹងទំនាក់ទំនងខដេម្ភនរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg ឆ្នំ
១៩៥០ ខដ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានសរប្មឆរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងស
ទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី Tadić កថាខណឌ ៧៨ ថា “ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់ខេងតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនង វាងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសស
ជាតកជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ រទៀតរឡើយ”។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ១៤០ ដេ់ ១៤១។
1870
1871

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៤០។
បាយា ណ៍ទីរួនសាីេីរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទឧប្កកដប្ឋ រឆ្ំ ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតក (ឆ្នំ ១៩៨៦) ទំេ័ ៨៥

ដេ់ ៨៦ (ម្ភប្ត្ត ១២)។
1872

បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសីេ
ា ីកកឆចា នាសម័យប្រជំទី ៤៨ ទំេ័ ៩៦ ដេ់ ៩៧, ១០១ ដេ់ ១០៤។

1873

បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសីេ
ា ីកកឆចា នាសម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ១៥ ដេ់ ៥៦ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។
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រញ្ចូ េទំនាក់ទំនងរនោះ ឱ្យប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកខដ

1874

ខដេេកខណៈខរររនោះឆងរប្ាយេំ

ប្តូវបានអនម័តរឡើយ។

721>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្ស

កនុងា យេ់រឃើញថា

េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះសប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តឹមឆ្នំ

១៩៧៥ រនាោះរឡើយ។ េកខខណឌតប្មូវអំេទ
ី ំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាក
ភាេរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg េំខមនជាខផនកមួយកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តឹម
ឆ្នំ ១៩៧៥ រទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ឃ.៥.ខ.ខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

722>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ក៏បានរចាទប្រាន់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់
រដាយបានអោះអាងថា នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកកនុងអំឡុ
ងរេេពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់រទឧប្កកដខឋ ដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ
ខផនា

េំបាន ួមរញ្ចូ េា រង្ហាញអំេអ
ី តែកភាេថ្ន

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋខដេជាធាតផសំថ្នេកខខណឌតប្មូវត្តមរ ច្រទ

(“េកខខណឌតប្មូវសាីេី

ខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ”)1875។ រដាយបានេកចា ណារេើកំហ្សខដេបានរចាទប្រាន់រនោះ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសេប្កម រស់
ខេួនរៅកនុងរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) ដូឆតរៅ៖
រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរេើក ណី ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ អងគជំនជ
ំ ប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទាោះរីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ ឬខផនា មួយអាឆជាភ័សត្ត
ាុ ងមួយ
ទាក់ទងរៅនឹងា ររងកើតឲ្យម្ភននូវា វាយប្រហា ខដេម្ភនេកខណៈជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នក
ធ ៏រដាយ ក៏
អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

1874

នកងខផនា ទាំងរនាោះ

កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកកឆចប្រជរំ េើកទី ៣

មកនខមនជាធាតផសំចាំបាឆ់ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះរទ។

រស់លណៈកម្ភម កា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ររងកើតតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក ឆ្នំ

២០០២ ទំេ័ ១៤៦ ដេ់ ១៥៤ កថាខណឌ ១៧៦។
1875

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៤ ( ួមរញ្ចូ េា រោងរៅរេើា រេើករឡើងខដេបានរ ើរឱ ៅកនុងរសឆកាី

សននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ ២១0 ដេ់ ២១៣)។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់
រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥ ដេ់ ៥៨ នកង ៣៣៣។
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រទាោះរីា យេ់រឃើញរនោះ

ប្សរជាមួយនឹងយតាកសស្តសា រស់តលាា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតករប្ាយឆ្នំ

១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏ា យេ់រឃើញរនោះខផអករេើា េកនកតយរៅរេើប្រភេថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក
ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរេេរវលាថ្នា អនវតារៅរេេរនាោះខដ ។ ប្រភេទាំងអស់រនោះ រង្ហាញនូវទសសនៈ
ផៃយ
ុ រៅរេើរញ្ញារនោះ។

រទាោះរីជាប្កុមរមធាវីា ពា កាីបានរង្ហាញអតាស ញ្ញាណថ្នប្រភេមួយឆំ នួន

ខដេោំប្ទដេ់ទឡហីក ណ៍ លតកយ តាក រស់ខួ េ នក៏រដាយ

ក៏ម្ភនា ោំប្ទផងខដ ដេ់ទសសនៈ

ខដេបាន

រេើករឡើងេីរេើកមនរដាយអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរៅកនុងសេប្កម ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ
ខដេតប្មូវឲ្យម្ភនា សរប្មឆថាា អនវតា រស់ ដឋ

នកងា ប្រាសេីឆនៃៈទទួេយកជាឆារ់

រៅ

រេេរនាោះ លឺមកនបានោំប្ទឲ្យបានឆាស់លាស់ឆំរពាោះេកខខណឌតប្មូវអំេីរោេនរោបាយ ឬខផនា
រស់ ដឋ ឬអងគា មួយរឡើយ1876។

723>ជាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក

(IMT) ឬរោេា ណ៍ Nuremberg េំបាន ួមរញ្ចូ េ“អតែកភាេថ្នខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ” រៅ
កនុងា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញារៅឆំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះលឺ ថារតើនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកកនុងឆ្នំ ១៩៤៦
បានរញ្ចូ េរដាយប្ររោេនូវេកខខណឌតប្មូវអំេីខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ឬបាន
វច្វឌឍន៍ នកងរង្ហាញឆាស់លាស់នូវា រញ្ចូ េេកខខណឌរនោះប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

724>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹង

រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករឡើងថា ឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតកជាញឹកញារ់ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ1877។ រទាោះជាោ៉ៅង

ណាកាី ា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះរៅកនុង មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ខដេ
ួមរញ្ចូ េពាកយរេឆន៍ថា “រ ើស
ឱ កមមភាេកនុងផេប្ររោជន៍ រស់ប្ររទសសមព័នម
ធ កតអា
ា ក់សីសអឺ ៉រ (European
Axis)”រៅកនុងធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្នម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េំបានតប្មូវ
ឱ្យម្ភនា រង្ហាញនូវខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋជាធាតផសំខផនកឆារ់ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក
រឡើយ។1878។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា
1876

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨១។

1877

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៧។

1878

ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម IMT (“តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមខដេប្តូវបានររងកើតរឡើង […] រៅទីរនោះសប្ម្ភរ់ា

ជំនំជប្មោះកាី នកងដាក់រទាស រស់រេើឧប្កកដជ
ឋ នសស្តង្ហគមសំខាន់ៗ រស់ប្ររទសមពនម
ធ កតា Axis អឺ ៉រ ម្ភនសកទធកអំណាឆរចាទប្រាន់ នកងផា
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រេឱកថាថ្នកកឆចប្េមរប្េៀងទីប្កុងឡុងដ៏

នកងរសឆកាីប្រាសទីប្កុងមូសបា
ូ គ នរង្ហាញថា

រោធាអនា ជាតក (IMT) បានររងកើតអតែកភាេថ្នខផនា

មមនញ្ា រស់តលាា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរ ើជា
ឱ ខផនកថ្នា កំណត់

នកយមន័យខផនកឆារ់សប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1879។

េំម្ភនឯកស ណារោងរៅរេើេកខខណឌ

តប្មូវខរររនាោះរឡើយ។ ត្តមា េកត ប្រវតាកថ្នរសឆកាីប្ពាង មមនញ្ា រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េំ
បានោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា ប្ររទសសមព័នម
ធ កតឆ
ា ង់ឱ្យម្ភនេកខខណឌអំេីខផនា

ឬរោេនរោបាយ

រស់ ដឋរៅកនុងខផនកណាមួយកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមនញ្ា
រនាោះរឡើយ1880។

725>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
មួយអំេីធាតផសំខផនា

សេប្កម រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT)

េំម្ភនា រោងណា

ឬធាតផសំរោេនរោបាយ រស់ ដឋរៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

រឡើយ។ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមខដេេកេណ៌នាេីអំរេើជាមូេដាឋន ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅមនា ចារ់រផាើម
សស្តង្ហគមកនុងឆ្នំ ១៩៣៩ តលាា រនោះេំបានេកចា ណា ឬរញ្ញជក់ថា ា រចាទប្រាន់ប្តូវខតរង្ហាញថា អំរេើរនោះ
ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខផនា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

មករ ើជា
ឱ េកខខណឌត្តមរ ច្រទរឡើយ1881។

ពាកយរេឆន៍ខដេបានេកេណ៌នាេីអំរេើប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសី វច្េទាំងមន នកងរប្ាយសស្តង្ហគម េំបានោំប្ទា
រកប្សយខរររនាោះរឡើយ។ តលាា រនោះបានចាត់ទកអំរេើទាង
ំ រនោះថា “ទូេំទូលាយ” ឬនារេេរនាោះ “រដាយ
ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងជាប្រេ័ន”ធ ឬរដាយប្សរត្តមរោេនរោបាយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនា រញ្ញជក់
រដាយផ្លៃេ់ ឬរដាយប្ររោេេីតលាា រនោះថា រដើមបីអាឆដាក់េក ទធភាេបាន តលាា ប្តូវខតរង្ហាញថា អំរេើ
រស់ជនជារ់រចាទម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរឡើយ ររើរទាោះរី រនោះលឺជា

នាៃរទាសឧប្កកដជ
ឋ នសស្តង្ហគមសំខាន់ៗថ្នសមពនម
ធ កតា Axis អឺ ៉រ ខដេរ ើស
ឱ កមមភាេកនុងផេប្ររោជន៍ រស់ប្ររទសសមពនម
ធ កតា Axis

អឺ ៉រ

ររើរទាោះរីជាេកខណៈរលគេ

ឬជាសម្ភជកកថ្នអងគា ណាមួយខដេបានប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមខាងរប្ាមរនោះ”)(រសឆកាីរញ្ញជក់

រខនែម)។
1879
1880

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧។

សូមរមើេ

Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្តថ្នសំរណើសេ
ី ា ីា កំណត់នកយមន័យខដេបានរសនើរឡើងអំេី“ឧប្កកដក
ឋ មម”(ឆ្នំ

១៩៤៥) នកង Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្តសម័យប្រជំ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៤៥។ Robert H. Jackson៖
កំណត់រហ្តសម័យប្រជំ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៤៥។ Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្តសម័យប្រជំ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកក ដា
ឆ្នំ ១៩៤៥។
1881

សេប្កម រស់តលាា IMT ទំេ័ ២៥៤ ដេ់ ២៥៥។
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ក ណីជាក់ខសាងក៏រដាយ1882។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំអាឆសននកដាឋនថា មមនញ្ា រស់
តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) រោេា ណ៍ Nuremberg បានដាក់រញ្ចូ េរដាយប្ររោេនូវេកខខណឌ
តប្មូវអំេខី ផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរនាោះរឡើយ។

726>ទីេី

ខផអករេើសំណួ

ថារតើឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកបាន វច្វឌឍជារនារនាៃរ់រប្ាយរោេា ណ៍

Nuremberg រដើមបីដាក់រញ្ចូ េេកខខណឌអំេីខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅង
ណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា រកប្សយ រស់លណៈកម្ភម កា ខផនកឆារ់ថ្ន
លណៈកមមា ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក (UNWCC) រេើនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង
មនសសជាតក េំម្ភនា រោងណាមួយរៅរេើេកខខណឌខរររនោះ1883 នកងរៅកនុងឆារ់រេខ ១០

ុ
រស់ប្កម

ប្រឹកាប្លរ់ប្លង េំបានរោងរៅរេើេកខខណឌរនាោះរទ1884។

727>ររើរទាោះរីជា

រ ឿងកាីពាក់េ័នន
ធ ឹងប្កសួងយតាក ម៌ ទំនងជារកប្សយឆារ់រេខ ១០

រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្លរ់ប្លងថា តប្មូវរដាយប្ររោេឱ្យម្ភនខផនា ឬរោេនរោបាយ រដើមបីខរងខឆករទឧប្កកដឋ នកងរទរេមើស
កនុងប្សុកឱ្យដាឆ់រដាយខឡករឆញេីឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1885ក៏រដាយ

ក៏រ ឿងកាីដថ្ទរទៀតជារប្ឆើនខដេ

កនុងរនាោះា ដាក់េក ទធភាេប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងសប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្សរត្តមឆារ់រេខ ១០ រស់
ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងេំបានខឆងអំេីអតែកភាេថ្នខផនា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ើជា
ឱ ខផនកមួយថ្នធាតផសំ

ត្តមរ ច្រទរឡើយ1886។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញផងខដ ថា េកខកតរក ណ៍ឆារ់អនា ជាតក

1882

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់តលាា IMT ទំេ័ ២៨១ ដេ់ ២៨២, ២៨៧ ដេ់ ៣០៧, ៣១៨ ដេ់ ៣២២, ៣២៤ ដេ់

៣២៥, ៣២៧ ដេ់ ៣៣៦, ៣៣៩ ដេ់ ៣៤១។
1883

UNWCC ប្រវតាកថ្នលណៈកមមា ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគមអងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងា អភកវឌឍន៍ថ្នឆារ់សស្តង្ហគម ឆ្នំ ១៩៤៨ ទំេ័

១៧៩ (“ខផអកត្តមវច្ធាន អំរេើខដេជាប្រេ័នក
ធ នុងប្ទង់ប្ទាយ ំ ជាេករសស ដូឆជារប្រើអំណាឆផ្លាឆ់ា លឺជាអំរេើចាបា
ំ ឆ់កនុងា ខប្រាេយ
រទឧប្កកដឋសមញ្ាមួយខដេម្ភនខតឆារ់កនុងប្សុកអាឆដាក់ទណឌកមមបានរ៉ៅរណា
ណ ោះរនាោះ ឱ្យរៅជាឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេ
រនោះជាកាីកងឱេ់ឆំរពាោះឆារ់អនា ជាតក”)។ អំរេើផ្លាឆ់ា េំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវខតប្សរត្តមរោេនរោបាយ ឬខផនា រស់ ដឋរនាោះរទ។
1884

ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្នឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។

1885

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៩៧២ ដេ់ ៩៧៣, ៩៨១ ដេ់ ៩៨២, ៩៨៤។

1886

សូមរមើេ រ ឿងកាី Flick (តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១១៩១, ១២១២ ដេ់ ១២១៦ (ដូឆ

កត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះបានតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កកដក
ឋ មម
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ជារប្ឆើនេំបានដាក់រញ្ចូ េខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ើជា
ឱ ធាតផសំត្តមរ ច្រទតប្មូវសប្ម្ភរ់កំណត់
នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករឡើយ1887។

728>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា
បាយ រស់ ដឋ”

ម្ភនា រោងរៅរេើអតែកភាេថ្ន“ខផនា ឬរោេនរោ

រៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកប្តឹម

ឆ្នំ ១៩៥៦ កនុងរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់ថ្នតលាា អឺ ៉រ
សាីេីសកទធកមនសស (ECtHR)1888។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រោងត្តមតលាា អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស (ECtHR) បាន
ឱ្យដឹងថា រញ្ញាឆមបង លឺប្តូវដកអំរេើខដេម្ភនេកខណៈ“ដាឆ់រដាយខឡក ឬមាងម្ភកេ”រឆញ

ដូរឆនោះ តប្មូវថា

អំរេើទាង
ំ រនាោះប្ោន់ខត“ជាខផនកថ្ន‘សកមមភាេ ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬ ា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងជា
ទូរៅរេើប្រជាជនសី វច្េ”1889។ រហ្តរនោះ ដរារណាា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងទូរៅរៅខតម្ភនអតែកភាេរេើ
ជនសី វច្េ េំតប្មូវឱ្យម្ភនសកមមភាេ ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរឡើយ។

729>រេើសេីរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាយតាកសស្តសា នកងរទរបញ្ាតកជា
ា តកមួយឆំនួនខដេរដាោះប្សយរញ្ញារនោះតប្មូវ
ឱ្យម្ភនា រង្ហាញអំេីខផនា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

ខដេជាធាតផសំត្តមរ ច្រទសប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតក1890ក៏រដាយ ក៏រៅកនុងរ ឿងកាី រស់តលាា កនុងប្សុក បានរដករស ោ៉ៅងឆាស់លាស់ ឬេំ

ប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ)។ រ ឿងកាីពាក់េ័នខធ ផនករវជជសស្តសា ទំេ័ ១៧២ ដេ់ ១៧៣។ រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៦៥៣
ដេ់ ៦៥៤, ៧៩៧, ៨៧៧។ រ ឿងកាី Farben ទំេ័ ១១២៩ ដេ់ ១១៣០។ រ ឿងកាី High Command ទំេ័ ៤៦៩ ជាអាទិ៍។
1887

សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ថ្ងៃទី ១០ ដេ់ ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៤៧។ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នអនសញ្ញា

សាីេីអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍, ម្ភប្ត្ត I (៩) ថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតកឆ្នំ
១៩៥១ ទំេ័ ៥៩, ម្ភប្ត្ត I ថ្នអនសញ្ញាសាីេីខដនកំណត់អាជាាយាេខដេេំអាឆអនវតាបានឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម នកងឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក, ម្ភប្ត្ត I-II ថ្នអនសញ្ញាអនា ជាតកសីេ
ា ីា ទរ់សកត់ នកងា ផានាៃរទាសឧប្កកដក
ឋ មមរំខរកេូជនសសន៍, រសឆកាី
សរប្មឆមហាសននកបាតអងគា សហ្ប្រជាជាតក រេខ ៣០៧៤ (ឆ្នំ ១៩៧៣)។
1888

សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) (ECtHR) កថាខណឌ ៨២។

1889

សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) (ECtHR) កថាខណឌ ៨៣ (រសឆការ
ី ញ្ញជក់រខនែម)។

1890

រ ឿងកាី Barbie (តលាា កំេេ
ូ ប្ររទសបារាំ ង) ទំេ័ ៧៦១។ រ ឿងកាី Touvier (តលាា កំេូេប្ររទសបារាំ ង) ទំេ័ ១៥។

រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Finta (តលាា កំេូេ ប្ររទសាណាដា)។ រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាា ថានក់ប្សុក) កថា
ខណឌ ៥៦ ដេ់ ៨៨ តលាា បានផាេ់ា យេ់រឃើញោ៉ៅងទូេំទូលាយខផនកអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ
រស់ ដឋ។ រ ឿងកាី P. ទេ់នឹង Menten (តលាា កំេូេប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៣៦២ ដេ់ ៣៦៣។
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បានរោងរៅរេើេកខខណឌរនោះមាងណារឡើយ1891។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញារនោះទំនងជាេំម្ភនា អនវតាដឆ
ូ ោន
រនាោះរទ។

730>រៅកនុងអំឡុងរេេរប្ាយយត្តា

កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. ា អនវតា រស់ ដឋ នកងា ប្រាសេីឆ

នៃៈទទួេយកជាឆារ់ រៅរេើេកខខណឌត្តមរ ច្រទទាក់ទងរៅនឹងខផនា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ បាន

រនារង្ហាញេីភាេផៃយ
ុ ោនទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌរនោះ រៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ។ េកខ
នាកកៈ រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកឆប្មុោះខដេររងកើតងមីៗរសៃើ ខតទាំងអស់
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

រដាយោមនេកខខណឌតប្មូវត្តមរ ច្រទអំេីខផនា

បានកំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋ
ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

រឡើយ1892។ រខនែមរេើរនោះ ចារ់េីឆ្នំ ២០០២1893មក តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកឆប្មុោះ បានរញ្ញជក់រដាយសី
សង្ហឱក់ោនថា េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវខរររនោះរឡើយ1894។

731>ឆងរប្ាយ

ររើរទាោះរីជារសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៨៦ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ

រស់មនសសជាតក ខដេបានររងកើតរឡើងរដាយលណៈកមមា នីតកអនា ជាតក េំបានរោងរៅរេើេកខខណឌតប្មូវ

1891

រ ឿងកាី In re Ahlbrecht (រេខ ២) (តលាា កំេូេេករសសប្ររទសហ្ូឡង់)។

1892

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICC ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTR ម្ភប្ត្ត ២ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់

តលាា SCSL រទរញ្ញជ ដឋបាេអនា ាេ រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតករៅទីម័ ខាងរកើតសាីេីា ររងកើតប្កុមប្រឹកាខដេម្ភនយត្តា
កា េករសសរេើរទរេមើសប្េហ្មទណឌ ន
ៃ ់ ៃ រេខ 2000/15 (UNTAET) កថាខណឌ ៥ ម្ភប្ត្ត ១៧២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រស់
Bosnia នកង Herzegovina ម្ភប្ត្ត ១១៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌអនា ាេ រស់ Kosovo ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន
េកខនកក
ា ៈ រស់អងគជំនំជប្មោះវច្សមញ្ាទឱីរអាស្តហ្ឱកកកនុងតលាា Senegal។ រ៉ៅខនា ម្ភប្ត្ត ៧(២)(ក) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICC
ខដេតប្មូវោ៉ៅងេករសសថា ា វាយប្រហា ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង“រដាយប្សរត្តម ឬជំ ញរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬអងគា ឱ្បរ ើឱ
ា វាយប្រហា រនាោះ”។ ម្ភនា រេើករឡើងថា អនករ ើរឱ សឆកាីប្ពាងេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICC ប្រខហ្េជាម្ភនរឆតនាង្ហករឆញេី
វច្ធានត្តមទម្ភេរ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ឿងកាី Fofana នកង Kondewa (SCSL) កថាខណឌ ១១៣។
សេប្កមរ ឿងកាី Sesay (SCSL) កថាខណឌ ៧៩។
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ត្តមរ ច្រទអំេីខផនា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

រ ើជា
ឱ ខផនកថ្នធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតកក៏រដាយ ក៏រសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៩៦ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសស
ជាតក អាឆប្តូវបានរកប្សយថា បានដាក់រញ្ចូ េរឡើង វច្ញនូវេកខខណឌរនោះខផអករេើរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៥៤
1895

។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងនកយមន័យថ្នធាតផសំត្តមរ ច្រទរៅកនុងេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

រសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ

ICC ខដ

១៩៩៦

សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាកភាេ

នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតកបានខឆងថា

“ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

លឺជាអំរេើណាមួយដូឆខាងរប្ាម

រៅរេេអំរេើរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងជា

ប្រេ័នធ ឬកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ នកងម្ភនា ញុោះញង់ ឬម្ភនា ខណនាំេី ដាឋភកបាេ ឬអងគា ឬប្កុមណាមួយ”1896។
រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រដាយរោងរៅរេើរសឆកាីប្រាស រស់តលាា រោធាឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក (IMT) អំេី
ឆ ច្តរេមើស រស់អងគា ជារប្ឆើនរនាោះ

លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក

(ILC)

បានកត់សម្ភគេ់រៅកនុងរសឆកាី

អ ករាយ រស់ខួ ន
េ រៅរេើរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៩៦ ថា ា ញុោះញង់ ឬា ខណនាំ អាឆរ ើរឱ ឡើងត្តម យៈ ដាឋ
ភកបាេ ឬអងគា ឬប្កុមណាមួយ“ខដេអាឆជារ់ ឬេំជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយ ដាឋភកបាេ”1897។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ ពាកយរេឆន៍រនោះេំបានោំប្ទេកខខណឌថ្នា រង្ហាញអំេីខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ើជា
ឱ ធាតផសំ
ត្តមរ ច្រទរឡើយ េីរប្ពាោះា រង្ហាញអំេីខផនា ឬរោេនរោបាយខដេរកើតរឆញេីអងគា ឬប្កុមខដេមកន
ខមនជា ដឋអាឆជាា េប្ងីកធាតផសំរនោះរខនែមរទៀត។

732>រោងត្តមរហ្តផេខាងរេើ
ម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ

“ា អនវតា រស់ ដឋ

នកងា ប្រាសេីឆនៃៈទទួេយកជាឆារ់

[ប្តឹមឆ្នំ

១៩៧៥] េំោប្ំ ទេកខខណឌតប្មូវថ្នខផនា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬអងគា ”1898 រដាយឯករាជយកនុងា
កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកនារេេរនាោះរឡើយ។
េកខខណឌតប្មូវរនាោះក៏រដាយ
1895

ររើរទាោះរីជាម្ភនប្រភេមួយឆំនួនោំប្ទ

ក៏ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកេំម្ភនា វច្វឌឍន៍រនាៃរ់េីរោេា ណ៍

បាយា ណ៍ទីរួនសាីេីរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំ ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកសខ រស់មនសសជាតក ឯកស អងគា សហ្

ប្រជាជាតក (ឆ្នំ ១៩៨៦) ទំេ័ ៨៦ (ម្ភប្ត្ត ១២) (សូមរមើេផងខដ សំរណើឆ្នំ ១៩៩១ សប្ម្ភរ់ម្ភប្ត្ត ២១ ថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កម
ខដេេំម្ភនខឆងអំេីេកខខណឌតប្មូវ- បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសីេ
ា ីកកឆចា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៣ ទំេ័ ២២២)
។

បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសីេ
ា ីកកឆចា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ៤៧ ដេ់ ៥០ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។

1896

បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសីេ
ា ីកកឆចា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ៤៧ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។

1897

បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសីេ
ា ីកកឆចា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ៤៧។

1898

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨១។
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Nuremberg

ដេ់កប្មកតមួយខដេអាឆនកោយបានថា

ធាតផសំត្តមរ ច្រទបានរង្ហាញោ៉ៅងជាក់ឆាស់កនុង

នកយមន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នយត្តា កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. រឡើ
យ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង
រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ឃ.៥.ល.ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នស
ធ រំ ៅរេើប្រជាជនសីវេ
ច្ រដាយមូេរហ្ត
ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា

733>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹង
េកខខណឌតប្មូវ ប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងថា អំរេើខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់ថា ជា
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ ឬជាទូរៅ ខដេសំរៅរេើប្រជា
ជនសី វច្េរដាយមូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា1899។
៤.ឃ.៥.ល.១.ា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នស
ធ រំ ៅរៅរេើប្រជាជនសីវេ
ច្

734>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា ា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ ប្តូវខតសំរៅរេើជនសីវច្េ
ណាមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរឃើញា វាយប្រហា ខរររនោះម្ភនអតែកភាេរប្ពាោះ៖
[…]

ា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានរ រើ ឱ ឡើងប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសី វច្េថ្នប្ររទសកមពជា
ុ ។

ប្រដារ់អាវ

វាង ររសធា ណ ដឋខខម

ជរម្ភេោះ

នកងខខម ប្កហ្ម បានរញ្ច ររ់ ៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ

១៩៧៥ រៅរេេខដេខខម ប្កហ្មបានាន់ារ់ទីប្កុងភនំរេញ រហ្ើយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
បានឆោះចាញ់។ រហ្តដូរឆនោះ ទាហានទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ផ្លៃ េ់រៅកនុងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

ខដេមកនបានឆូេ ួមរដាយ

ឬោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ជាទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ

ម្ភនសកទធទ
ក ទួេបានា ា ពា ដូឆោននឹងប្រជាជនសី វេ
ច្ ខដ ។ រទាោះជាកនុងក ណីណាក៏រដាយ អតីតទា
ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្ោន់ខតជាខផនកមួយថ្នប្រជាជនសី វច្េរារ់លាននាក់ ខដេប្តូវបានវាយ
ប្រហា ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ1900។

1899

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៥ ដេ់ ៤៨៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៣៣០ ដេ់ ៣៤១ នកង ៣៥៨។
1900

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៤ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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735>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា អំរេើហ្កងាទាំង
រនោះខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងា យេ់រឃើញេីអតែកភាេថ្នា វាយប្រហា រនាោះ បាន
សំរៅរេើជនសី វច្េ ខដេេំខមនជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ
រនាោះរទ1901។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើ
ហ្កងារនោះ លឺប្ោន់ខតជាា សរប្មឆពាក់េ័នរធ ៅនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេអាឆម្ភនឋានៈដូឆជា

ទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ រ៉ៅរណាណោះ រ៉ៅខនាមកនខមនជាជនសី វច្េរឡើយ1902។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែម
រទៀតថាទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ

េំអាឆាេយជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ

ឬជាទូរៅ

ប្រឆ្ំងរៅរេើជនសី វច្េណាមួយរនាោះរទ1903។ នួន ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រ.ក.ក. បានអនម័តរោេនរោបាយ“ករមៃឆខាមង
ំ ”ខដេោត់បានអោះអាងថា េំ
ប្សរត្តមរទដាឋនថ្ន“អំរេើហ្កងា” ខដេតប្មូវរង្ហាញឱ្យរឃើញអំេីា វាយប្រហា រនាោះរឡើយ1904។

736>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា រៅកនុងា យេ់រឃើញខដេថា ម្ភនា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជា

ប្រេ័នធ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើប្េឹតកា
ា ណ៍ នកងរហ្តា ណ៍ខដេេំសកត
ែ កនុង វច្សេភាេថ្ន
សំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេប្តូវបានរំខរក នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស1905។

737>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា

ម្ភនអតែក

ភាេថ្នា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នធ រដាយបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់អំេីា វាយប្រហា រៅ
រេើជនសី វច្េ

ួមទាំងអនក ដឋា

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ 1906។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា អតីតអនក
ដឋា នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម លឺជាខផនកមួយកនុងឆំរណាមជនសី វច្េរារ់លាននាក់ខដេ ងា វាយ

1901

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨០ ដេ់ ៤៨២។

1902

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨០។

1903

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨១ ដេ់ ៤៨២។

1904

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៣។

1905

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៣០ ដេ់ ៣៤១, សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៣៥៨។

1906

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៣២។
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ប្រហា រនាោះ1907។ រៅឆងរប្ាយទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសកទធកកនុងា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅវច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដើមបីរញ្ញជក់
រខនែមរេើា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ នកងបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងសំខាន់ជាងរលខដេ រខៀវ សំផន បាន
រេើករឡើងរនាោះេំបានរំរេញត្តមរទដាឋនតប្មូវសប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខរនាោះរទ1908។

738>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ខផអករេើយតាកសស្តសាខដេបានររងកើតរឡើងរដាយតលាា

ICTY នកង ICTR1909 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា រដើមបីឱ្យម្ភនេកខណៈប្លរ់
ប្ោន់អាឆចាត់ទកថា

ជាប្រជាជនសី វច្េសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

“េោះប្ត្តខត

ប្រជាជនខដេជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា រនាោះ ប្តូវខតជាជនសី វច្េរប្ឆើនរេើសេរ”1910។ រៅកនុងសេ
ដីារ ឿងកាី Blaškić អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានសរងកតរឃើញថា “វតាម្ភន រស់អតីត
ទាហានខដេបានដាក់អាវ ឆោះកនុងឆំរណាមប្រជាជន […] េំអាឆខកខប្រឆ ច្តេកខណៈជនសី វច្េ បានរឡើយ”
1911

។ ដូឆខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើា
ឱ សរងកតោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា យតាកសស្តសារនោះប្សររៅនឹងម្ភប្ត្ត

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
(ICTR)

Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ ៧២។ សេប្កមរ ឿងកាី Musema

កថាខណឌ ២០៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Bagilishema (ICTR) កថាខណឌ ៧៩។ សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង

Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១២៨។
1910

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៣។

1911

សេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ១១៣។
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៥០(៣) ថ្នេក ីស រខនែម I1912ខដេខឆងថា “ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ មកនប្តូវបានចាត់ទកថា
ជា“ជនសី វច្េ”រនាោះរឡើយ ខផអកត្តមរោេរំណងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.”1913។

739>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា ា យេ់រឃើញរៅកនុងសេ

ប្កមទាក់ទងរៅនឹង“អំរេើហ្កងា”រៅរេើអក
ន ប្រឆ្ំងខាងនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ពាក់េ័នខធ តនឹងទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅរណា
ណ ោះ1914។ ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងទូេំ
ទូលាយខដេរង្ហាញថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ជាប្កុមមនសសខដេជាប្រជាជន មកន
ខមនជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ ប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមអំរេើហ្កងារេើ ូរាយ1915 ា លំរាម
កំខហ្ង នកងា ោរសងកត់ផូវេ ឆកត1916
ា េីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម។ ទីេី អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា បាន
ខផអករៅរេើា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា

ម្ភនា វាយ

ប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នរធ ៅរេើ“ប្រជាជនសី វច្េកមពជា
ុ ”1917ខដេមកនខមនប្តឹមខតរេើវណណ ៈសកាកភូមក វណណ ៈ
នាយទន “ប្រជាជនងមី” នកងអនកប្រឆ្ំងរដកវតាន៍េកតប្បាកដ ឬត្តមា សនមត នកងសមូហ្ភាវូរនីយកមម ដូឆខដេ
នួន ជា បានអោះអាងរនាោះរឡើយ1918។

740>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេថា

“អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តឹមខតជាខផនកមួយកនុងឆំរណាមជនសី វច្េរារ់លាននាក់ ខដេទទួេ ង

1912

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៥ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ១១០

ដេ់ ១១៣។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Galić កថាខណឌ ១៤៤។ សេដីារ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ២៩៧។
1913

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង 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 ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨០។

1915

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧១ ដេ់ ៤៧៤ នកង ៤៨៩ ដេ់ ៤៩០។

1916

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៥, ៤៨១, ៤៨៩ នកង ៥១៧។

1917

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៤។

1918

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៦ ដេ់ ៤៨០ នកង ៤៨៣។
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ា វាយប្រហា រ៉ៅរណា
ណ ោះ”1919។

រនោះអាឆប្តូវបានយេ់ថា

ជាា ចាត់ទកទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេ

ប្រយទធ ដូឆោនរៅនឹងប្រជាជនសី វច្េខដេរនោះត្តមា រេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា ា រក
ប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.1920។ ដូរឆនោះ ររើយេ់រដាយប្តឹមប្តូវ លឺកនុងន័យថា ររើរទាោះរី
ជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម សែកតកនុងឆំរណាមប្រជាជនសី វច្េ

ខដេទទួេ ងា វាយប្រហា ក៏

រដាយ ក៏េំបានរ ើឱ្
ឱ យេួករលាេយជាជនសី វច្េខដ នកងេំបានខប្រាេយឆ ច្តេកខណៈប្រជាជនសី វច្េឱ្យទទួេ ង
ា វាយប្រហា រឡើយ។ ដូឆខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរងកត ួឆមករហ្ើយថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា ប្រជាជនខដេជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា ប្តូវខតជាជនសី វច្េរប្ឆើន

រេើសេររដើមបីរំរេញត្តមធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

នកងថា

វតាម្ភន រស់អតីត

ទាហានេំអាឆខកខប្រឋានៈរនោះបានរឡើយ1921។ រហ្តដូរឆនោះ វតាម្ភន រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ
កនុងឆំរណាមប្រជាជនសី វច្េកមពជា
ុ
ខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យសកត
ែ រប្ាមា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នក
ធ ន ុង
អំឡុងរេេរនាោះ េំអាឆរម្ភឃៈរសឆកាីសនកដា
ន ឋ ន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា វាយប្រហា
ខរររនោះបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ រោងត្តមរហ្តផេដូឆោនរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេរេើក
រឡើងថា “ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ភាេមៗរនាៃរ់េីា រញ្ច រ់សស្តង្ហគម […] លឺជា
ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ដូរឆនោះ េំអាឆជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នរធ េើ
ប្រជាជនសី វច្េ”ប្តូវរដករស រចាេ1922។ េកតណាស់ ា វាយប្រហា លឺសំរៅរេើប្រជាជនសី វច្េ មកនខមនរេើ
ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ រនាោះរទ។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់

សម្ភគេ់ រដាយយេ់ប្សរជាមួយនឹងយតាកសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន តលាា

ICTY កនុង

រ ឿងកាី Martić ខដេបានរញ្ញជក់ថា រញ្ញាថ្នឋានៈ រស់ជនសី វច្េរកើតរឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេរៅថ្នា វាយ
ប្រហា រ៉ៅខនាទាក់ទងរៅនឹងក ណីនីមួយៗ រស់ជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1923។

1919

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៤។

1920

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៦។

1921

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៣។

1922

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨២។

1923

សេដីារ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ៣០៧ (“រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនកក
ា ៈ ឬសំអាងផេូវឆារ់េីមន រស់អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេេំបានតប្មូវថា ជន ងរប្ោោះនីមួយៗថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តូវខតជាជនសី វច្េរនាោះរឡើយ ”)។ សូមរមើេផង
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741>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងអំេីអតែកភាេថ្នា វាយប្រហា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេេំសកត
ែ

កនុង វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១1924 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណាថា រញ្ញារនោះបានខផអករេើ
ា យេ់េំប្តឹមប្តូវរេើខផនកពាក់េ័នថ្ធ នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

រៅកនុងខផនកសាីេីរសឆកាី

សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខផនកអងគឆារ់ ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករេើា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខួ ន
េ 1925។ ឆាស់ណាស់
ា យេ់រឃើញទាំងរនោះ លឺសកត
ែ កនុង វច្សេភាេថ្នសំណរំ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាថ្នា ជរមេៀស
ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរនជនរទមួយរទៀត នកងប្េឹតក ា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ1926។

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើា រចាទប្រាន់ដថ្ទ

រទៀតខដេេំខមនជាខផនកថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា ទាំងរនោះប្ោន់ខតជា
ា រចាទប្រាន់ខដេ“ប្សរត្តមដីាដំរណាោះប្សយ”1927រ៉ៅរណា
ណ ោះ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរៅរេើរទរចាទទាំងរនោះរនាោះរទ

រហ្តរនោះម្ភនា រង្ហាញឆាស់លាស់ថា
កនុងា សរប្មឆរញ្ញា

ថារតើធាតផសំ

ត្តមរ ច្រទប្តូវបានរង្ហាញ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ
រដករស រចាេ។
៤.ឃ.៥.ល.២.រដាយមូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា

742>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងថា ា វាយប្រហា ប្តូវខតរ

ើឱ

រឡើង“រដាយមូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា៖

ខដ កថាខណឌ ៣០២ ដេ់ ៣០៦, ៣០៨ ដេ់ ៣០៨ នកង ៣១៤។ សេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin (ICTY) កថាខណឌ
២៨។
1924

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៣០ ដេ់ ៣៤១។

1925

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៣ រជើងទំេ័ ៥៧៨, ៥៧៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ ១៦៩

ដេ់ ១៧៣។
1926

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៦៩ ដេ់ ១៧២។

1927

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៣។
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[…] ា វាយប្រហា ប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសី វច្េរនោះ ប្តូវបានអនវតារឡើងរដាយមូេរហ្តនរោបាយ
ប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា រស់រកសកនុងា កសងសងគមនកយម នកងា ា ពា ប្ររទស
។ រដើមបីសរប្មឆបានទកសរៅរនោះ
េ។

រកសយេ់ថា

វណណ ៈសកាភ
ក ូមក នកងវណណ ៈនាយទនប្តូវខតករមៃឆរចា

“ប្រជាជនងម”ី ទាំងរនោះប្តូវបានរលចាត់ទកថាជាខាមង
ំ ខាងនរោបាយ

នកងខាមង
ំ ខាងសងគម រស់

រដកវតា នកងប្រេ័នស
ធ មូហ្ភាេ។ រេើសេីរនោះរទៀត ប្រជាជនកមពជា
ុ ទាំងអស់ប្តូវខតជាខផនកមួយថ្នរដកវតា
នកងប្រេ័នស
ធ មូហ្ភាេរនោះ។ អនកខដេប្រឆ្ំង ឬប្តូវបានរលសនមតថាបានប្រឆ្ំងនឹងរដកវតា នកងប្រេ័ន ធ
សមូហ្ភាេរនោះ លឺជារោេរៅថ្នា រ ើបា
ឱ រ នកងអំរេើហ្កងា។ រហ្តដូរឆនោះ អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះយេ់រឃើញ
ថា ា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានអនវតារឡើងរដាយមូេរហ្តនរោបាយ1928។

743>នួន ជា បានអោះអាងថា េំម្ភនភសាត្តុ ងរង្ហាញថា ា វាយប្រហា ប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសីវច្េប្តូវបានរ

ើឱ

រឡើងរដាយមូេរហ្តរ ីសរអើង ឬថា វណណ ៈសកាកភូមក នកងវណណ ៈនាយទនប្តូវបានប្រប្េឹតរា ប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ីស
រអើង រដាយបានកត់សម្ភគេ់ោ៉ៅងេករសសទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញថា មកនម្ភន
ា វាយប្រហា ខាងនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងប្កុមណាមួយរនាោះរឡើយ1929។
ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងនានា

ោត់បានទទួេសគេ់ថា

នកងរញ្ជូ នរៅរៅត្តមសហ្ក ណ៍កសកកមម

“ា

លឺជាខផនកថ្នរដកវតាន៍សងគម

នកយម”1930។

744>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា រង្ហាញឱ្យរឃើញេី“មូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជ
សសន៍ ឬសសនា” មកនប្តឹមខតម្ភនរៅកនុងនកយមន័យថ្នធាតផសំត្តមរ ច្រទទាក់ទងរៅនឹងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់
អ.វ.ត.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងម្ភនរៅកនុងនកយមន័យថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតកផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះប្ោន់ខតជាធាតផសំខដេកប្មកតយត្តា កា រស់ អ.វ.ត.ក រេើឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតករ៉ៅរណា
ណ ោះ1931។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញ

1928
1929

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៥ ដេ់ ៤៧៩។

1930

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៤៥។

1931

សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១០០ កត់សម្ភគេ់តួនាទីថ្នយត្តា កា រស់ អ.វ.ត.ក ត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន

ឆារ់ អ.វ.ត.ក។
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ថា

អំរេើជាមូេដាឋនខដេជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ

ប្តូវខតម្ភន“េកខណៈរ ីសរអើងជាក់ខសាង”1932រហ្ើយជន ង

រប្ោោះ ជាក់ខសាងប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ នកងប្លរ់ប្ោន់ថា សែកតរៅកនុងប្កុមនរោបាយ េូជសសន៍
ឬសសនាណាមួយ1933។ មា៉ៅ ងរទៀត ា រ ីសរអើងរេើប្កុមណាមួយ លឺជាធាតផសំចាបា
ំ ឆ់ថ្នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ
រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។

745>ផៃយុ រៅវច្ញ

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ខដេបានអោះអាងថា ា វាយប្រហា ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុង ររៀរ
រ ីសរអើងរនាោះរឡើយ1934។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណាថា អតែន័យថ្នធាតផសំត្តមរ ច្រទរនោះតប្មូវថា
ា វាយប្រហា ប្តូវខតប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយខផអករេើមូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសស
នា។

746>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រហ្តផេរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Tadić

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន

តលាា ICTY ខដេបានេកភាកា នកងបានសរប្មឆរដករស ា ទទួេយក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន
តលាា ICTY នូវេកខខណឌតប្មូវរដាយប្ររោេថា រាេ់រទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ប្តូវ
ខតបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយរឆតនារ ីសរអើងប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTY រនាោះ លឺជា
ា ខណនាំោ៉ៅងេករសសថា៖
ា ត្តក់ខតងសមរហ្តផេថ្នម្ភប្ត្ត ៥ […] អាឆនាំរៅ កា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនបានថា ររើនោ
ក យ
ជាទូរៅ េកខខណឌតប្មូវរនោះ [ឧ.រឆតនារ ីសរអើង] េំប្តូវបានកំណត់សប្ម្ភរ់រាេ់រទឧប្កកដរឋ ៅកនុង
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករឡើយ។ ប្រសកនររើកំណត់ផយ
ៃុ េីរនោះខមនរនាោះ រហ្តអឱីបានជាម្ភប្ត្ត ៥
(េ)រញ្ញជក់ថា“ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ”ប្តូវសែកតកនុងយត្តា ា
ក
រស់តលាា ប្រសកនររើអំរេើរនោះប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើង“រដាយមូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនា”? រនាោះម្ភនន័យថា ា រញ្ញជក់រនោះ
អាឆនឹងេំសមរហ្តផេ នកងខេងចាំបាឆ់តរៅរទៀត។

វច្ធានមូេដាឋនថ្នា រកប្សយកំណត់ថា េំ

លរបីរកប្សយរទរបញ្ាតកា ឬខផនកថ្នរទរបញ្ាតកា ឱ្យរៅជាា េំសមរហ្តផេ នកងជាា ខេងចាំបាឆ់
1932

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (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 រញ្ញជក់អំេរ
ី ទរចាទរ ឿងកាី Ruto (ICC) កថាខណឌ ២៨០។
1933

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៧៤។

1934

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៥ ដេ់ ៤៧៩។
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តរៅរទៀតរឡើយ

រដាយស សឆចធា ណ៍ប្តូវបានតប្មូវថា

អនករ ើឆ
ឱ ារ់បានអនម័ត

ឬយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹង វច្ធាននានាខដេប្តូវបានប្តកោះ ច្ោះេកចា ណាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ នកងប្រកររដាយអតែន័យរៅកនុងធាត
ផសំទាង
ំ អស់រនាោះ1935។

747>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

េកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

ICTR ដូឆោនរៅនឹង

ឆារ់ អ.វ.ត.ក. ផងខដ បានតប្មូវឱ្យម្ភនា វាយប្រហា រដាយខផអករេើ“មូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេ
នធុ េូជសសន៍ ឬសសនា”1936។ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ឿងកាី Bagilishema អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTR បានរញ្ញជក់ដូឆខាងរប្ាមថា៖
ា រង្ហាញអំេី“មូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា” […] ខដេជារញ្ញាថ្ន
ា ត្តក់ខតង លរបីប្តូវបានរកប្សយថា ជាា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈរៅរេើវាយប្រហា ជាជាងា
កំណត់ឆ ច្តេកខណៈរៅរេើធាតផសំអតារនាម័ត រស់ចា 1937
ី ។

748>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកនកតយ ួឆរហ្ើយរឃើញថា រៅកនុងយតាកសស្តសាទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំត្តម
រ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា

ICTR ជារទៀងទាត់បានរោង

រៅរេើមូេរហ្តទាំងរនោះមករ ើជា
ឱ “ា រ ីសរអើង”1938។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា
ណារឃើញថា ា រោងរៅរេើ“មូេដាឋន”ជាក់លាក់កនុងម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTR សំរៅ
រេើឆ ច្តជាយត្តា កា សប្ម្ភរ់កំណត់នកយមន័យអំេីខដនកំណត់យត្តា កា រស់តលាា

ICTR

ខដេប្តូវ

បានររងកើតរឡើងកនុងរោេរំណងរដើមបីាត់រទាសជនណាខដេទទួេខសប្តូវរេើា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដក
ឋ នុងអំឡុង

1935

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២៨៤។

1936

ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTR ខឆងដូឆតរៅថា៖ “តលាា [ICTR] ម្ភនសកទធកអំណាឆាត់រទាសជនណាខដេ

ទទួេខសប្តូវរេើឧប្កកដក
ឋ មមដូឆខាងរប្ាម រៅរេេបានប្រប្េឹតរា ដាយស ជាខផនកថ្នា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងទូរៅប្រឆ្ំ ងនឹង
ប្រជាជនសី វច្េរដាយមូេរហ្តសសនា េូជសសន៍ ជាតកេនធុ 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 ជរម្ភេោះ វាងប្កុមជនជាតកភាលតកឆរៅកនុងប្ររទស វា៉ន់ដា

នកង ដឋខដេម្ភនប្េំប្រទេ់ជារ់ោន1939។

ា វាយប្រហា ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយមូេរហ្ត ជាតកេនធុ ជាមូេដាឋន លឺជាា រ ីសរអើង រ៉ៅខនា
សប្ម្ភរ់តលាា ICTR រញ្ញាលឺ ថារតើា វាយប្រហា ជាក់ខសាងប្តូវខតជាា រ ីសរអើង ខដ ឬោ៉ៅងណា
រនាោះ េំប្តូវបានរង្ហាញឆាស់លាស់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត តលាា ICTR បានរញ្ញជក់ប្សរោនថា អំរេើ
ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងរៅនឹងរលគេខដេេំសកត
ែ កនុង“ប្ររភទថ្នប្កុមខដេម្ភនា រ ីសរអើង”

រទាោះជា

ោ៉ៅងណាកាី អាឆជាខផនកថ្នា វាយប្រហា កនុងក ណីខដេអំរេើប្រឆ្ំងរៅនឹងប្កុមខដេេំសកត
ែ កនុងប្ររភទរនាោះ
បានោំប្ទ ឬជំ ញ ឬកនុងរោេរំណងរដើមបីោប្ំ ទ ឬរដើមបីជំ ញា វាយប្រហា រៅនឹងប្កុមរនាោះ1940។ រនោះ
រញ្ញជក់ថា រទាោះរីជាម្ភនក៏រដាយ ក៏តលាា ICTR េំបានយកមកដាក់ជារនៃក
ុ រេើខួ ន
េ រប្ឆើនអំេីរញ្ញាខដេ ថា
រតើា វាយប្រហា រនាោះជាា រ ីសរអើង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

749>រដាយស មូេរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះេំតប្មូវឱ្យអនវតា
ត្តមា រកប្សយ រស់តលាា ICTR អំេីធាតផសំថ្នយត្តា កា នកងថា រសឆកាីសននកដាឋនជាទូរៅ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា វាយប្រហា បានរកើតរឡើងរដាយមូេរហ្តនរោបាយរនាោះ េំខមនជាកំហ្ស
រឡើយ1941។
៤.ឃ.៥.ល.៣.ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ

750>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា

ប្តូវខតម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹង

ា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នរធ នាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងថា៖
អងគជំនំជ ប្មោះរជឿជាក់រខនែមរទៀតថា
ប្រហា រនោះ។

1939

ម្ភនទំ នាក់ទំន ង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ

នកងា វាយ

អំរេើ រស់ចា ី នកងជនជារ់រចាទរៅកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន រៅ

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTR (“តលាា [ICTR] ប្តូវម្ភនសកទធកអំណាឆាត់រទាសជនខដេទទួេខស

ប្តូវរេើា ំរលាភរំពាន ន
ៃ ់ ៃ រេើឆារ់មនសស ម៌អនា ជាតកខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើទឹកដី រស់ប្ររទស វា៉ ន់ដា នកងជនជាតក វា៉ ន់
ដាខដេទទួេខសប្តូវសប្ម្ភរ់ា ំរលាភរំពានរនោះខដេប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើទឹកដី ដឋជារ់ប្េំប្រទេ់េីឆរនាេោះថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ
១៩៩៤ ដេ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៤ ប្សរត្តមរទរបញ្ាតកថ្ា នេកខនកក
ា ៈ ដឋរឆចរ
ុ បនន”)។
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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៦។

472
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដំណា ក់ទី មួយ នក ងដំណា ក់ទីេី នកងកនុ ងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេរ់អ តី តអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម រៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅឆរនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងខខ ូ ន ឆ្នំ
១៩៧៧ នកងប្តូវបានអនវតារឡើងរដើមបីជំ ញ នកងប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា រស់រកសកនុង
ា ា ពា នកងកសងសងគមនកយម1942។

751>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា

នកងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ លឺ

ជាខផនកមួយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖
[…] រដាយេកចា ណារៅរេើទហ្
ំ ំ នកង វច្សេភាេថ្នា វាយប្រហា រនោះ នកងឆំណឆខដេថា ា វាយ
ប្រហា រនោះប្តូវបានអនវតារឡើងរដើមបីជាា ជំ ញ នកងប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា រស់
រកសរនាោះ

អងគជន
ំ ំជប្មោះរជឿជាក់ថា ទាំងចា ី នកងជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា ប្រឆ្ំងនឹង

ប្រជាជនសី វច្េ នកងបានដឹងថា អំរេើទាង
ំ ឡាយ រស់េួករលររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា
រនោះ1943។

752>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា
ទំនាក់ទំនងម្ភនអតែកភាេ វាងា វាយប្រហា ជាមួយនឹងរទឧប្កកដខឋ ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ
1944

។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេី

ា វាយប្រហា រនោះ1945។ ដូឆខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTY បានរញ្ញជក់រៅកនុងសេ

ដីារ ឿងកាី Kunarac ថា ទំនាក់ទំនងរនោះម្ភនធាតផសំេី ោ៉ៅងខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា
ណាត្តមេំដារ់េំរដាយដូឆតរៅ៖
(i) ខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ នកងផេវច្បាក ា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេជាសតានម័ត លឺជាខផនកថ្នា វាយ
ប្រហា នកងប្តូវរូក ម
ួ ជាមួយនឹង

1942

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1943

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1944

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៨។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៣៨ នកង

៣៤១។
1945

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៣៨ នកង ៣៤១។
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(ii) ា ដឹងេីសណា
ំ
ក់ជនជារ់រចាទថា ម្ភនា វាយប្រហា រៅរេើប្រជាជនសី វច្េ នកងថា អំរេើ រស់
ោត់ លឺជាខផនកមួយរនាោះ1946។

753>ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានខផអករេើសេដីារ ឿងកាី Kunarac ថា “អំរេើ រស់ចា ីប្តូវខតជាខផនកមួយថ្ន
ា វាយប្រហា ម្ភនន័យថា អំរេើរនាោះខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ នកងផេវច្បាកថ្នអំរេើជាសតានម័ត ប្តូវខតជា
ខផនកថ្នា វាយប្រហា ”1947។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
ថ្នតលាា ICTY បានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍“ជនជារ់រចាទ” នកង“ចា ី”ជំនួសោនបានរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នធ
រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY)1948។ កនុងសេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin (ICTY)
រៅកនុងរ ច្រទដូឆោនរនោះ បានរប្រើប្បាស់ពាកយថា“ជនជារ់រចាទ”1949 រហ្ើយកនុងសេដីារ ឿងកាី Šainović
(ICTY) បានរប្រើប្បាស់ពាកយ“ចា ី”រៅវច្ញ1950។

754>ខផអកត្តមមូេដាឋនខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ ររើ
រទាោះរីជាេំខមនជាចា ីផ្លៃេ់ក៏រដាយ

ក៏ប្តូវខតជាខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា ខដ ។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរនារទៀតអំេីទំនាក់
ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹងា វាយប្រហា
រស់ជនជារ់រចាទ”រៅកនុងា យេ់រឃើញរនោះ1951។

នកងបានរោងរៅរេើ“អំរេើ រស់ចា ីផ្លៃេ់ នកង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភន

កំហ្សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។

1946

សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៩៩។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin (ICTY)

កថាខណឌ ៤១។ សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២៤៨។
1947

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩០ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧។
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755>រខនែមរេើរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេថា អំរេើ រស់ រខៀវ សំផន នកង

អំរេើ រស់ចា ីផ្លៃេ់ ខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ ឬផេវច្បាកថ្នអំរេើរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា ជាទូរៅ
ឬជាប្រេ័នរធ េើប្រជាជនសី វច្េកមពជា
ុ 1952ខដេផៃយ
ុ េីា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ1953
។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា1954 ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើអំរេើហ្កងារេើប្រជាជនសី វច្េមនខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា វាយប្រហា រេើប្រជាជនសី វច្េខដេជាខផនកថ្នធាតផសំត្តមរ ច្រ

ទរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នា វាយប្រហា ខដេជារ់
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំឡុងរេេប្តឹមខតចារ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ហ្ូតដេ់ (ោ៉ៅងរហាឆណាស់)ខខ ូ ន
ឆ្នំ ១៩៧៧1955រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
ឹ
៤.ឃ.៥.ល.៤.ា ដង

756>រខៀវ

សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ទាំងចា ីផ្លៃេ់

នកងជនជារ់រចាទ បានដឹងអំេីា វាយប្រហា រេើប្រជាជនសី វច្េ នកងថា អំរេើរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នា វាយ
ប្រហា ”1956 រដាយបានកត់សម្ភគេ់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានឆំណាយប្តឹមខត“េី

ឬរីរនាៃត់”

រ៉ៅរណា
ណ ោះរេើរញ្ញារនោះ1957។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រៅកនុងរជើងទំេ័ ខដេបានភាជរ់
រៅនឹងា យេ់រឃើញរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញរផសងៗរទៀតរៅកនុង

សេប្កម រស់ខួ ន
េ ខដេ រខៀវ សំផន េំបានេកភាកា។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន
ប្តូវរដករស រចាេ។

1952

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

១៦៩, ៥៤៧ ដេ់ ៥៧៤, ៦៣០ ដេ់ ៦៥៧, ៦៨២ ដេ់ ៦៨៧, ៦៩០ ដេ់ ៧០២។
1953

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៣៨។

1954

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៧៨។

1955

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៣។

1956

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧។

1957

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៣៨។
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757>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរប្មឆរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខដេបាន

រេើករឡើងរដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្រឆ្ំងនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
អំរេើខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ

ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងា វាយប្រហា ជាទូរៅ

ប្រេ័នប្ធ រឆ្ំងរៅរេើប្រជាជនសី វច្េកមពជា
ុ រដាយមូេរហ្តនរោបាយ

ឬជា

រៅកនុងអំឡុងរេេយត្តា កា រេេ

រវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដាយម្ភនា ដឹងអំេីា វាយប្រហា នកងថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ លឺជាខផនក
មួយថ្នា វាយប្រហា ។
ឹ ជាមន/រោេា ណ៍នត
៤.ឃ.៦.ភាេអាឆដង
ី ានកូេភាេ

758>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា

“រៅកនុងរ ច្រទជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. រោេ

ា ណ៍នីតានកូេភាេតប្មូវថា រទរេមើស នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់ ប្តូវបានទទួេ
សគេ់ប្សរត្តមឆារ់កមពជា
ុ ឬឆារ់អនា ជាតករដាយម្ភនអតែកភាេរៅឆរនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ រហ្ើយជនជារ់រចាទអាឆដឹងជាមនបានប្លរ់ប្ោន់ថា ជារទរេមើស នកងម្ភន
ឆារ់ខឆង”1958។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

“អន

រលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. រទរចាទសាីេីឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកម្ភនេកខណៈប្សររៅនឹង

ឹ ជាមនបាន
រោេា ណ៍នីតានកូេភាេ េោះណាខតម្ភនរសឆកាីសននកដាឋនរខនែមថា ជនជារ់រចាទអាឆយេ់ដង
ប្លរ់ប្ោន់អំេីរទរេមើសខដេបានរចាទប្រាន់

ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរនាោះ

នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីា

ទទួេខសប្តូវផងខដ នារេេរនាោះ”1959។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ប្តូវរ ើរឱ ឡើងសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដជា
ឋ មូេដាឋន

ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ

“ា វច្ភាលខរររនោះ

មកនខមនរ ើរឱ ឡើងសប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតកទាំងមូេរនាោះរឡើយ”1960។ ខផអកត្តមវច្ ីសស្តសារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

1958

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៦ ដេ់

៣៤។ សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ៩៧។ ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ២០០៩។
1959

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ នកង

ដកប្សង់រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ ២១ នកង ៣៧ (រជើងទំេ័ េររចាេ)
។
1960

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦។
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រទមនសសឃាត1961 រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ1962 រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ1963 នកងរទអំរេើ
អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក
1964

។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា

បានរំរេញត្តមរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ
ា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់

មូេដាឋន នកងជាប្រេ័នធ (“JCE I” នកង “JCE II”) ប្សរត្តមរោេា ណ៍រនោះ រដាយខផអករេើឆ ច្តេកខណៈជា
ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់រៅឆរនាេោះ វាងឆ្នំ ១៩៧៥ នកងឆ្នំ ១៩៧៩ នកងតួនាទីជាន់ខពស់ រស់ជនជារ់រចាទ1965។

759>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា េកចា ណាថា មខង្ហ ជាន់

ខពស់ រស់ោត់កនុងអំឡុងរេេរនាោះ បានរ ើឱ្
ឱ យោត់ទទួេ ងា រចាទប្រាន់េីរទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេ
ខសប្តូវខដេោត់អាឆដឹងជាមនបានប្លរ់ប្ោន់ថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស1966។ រខៀវ សំផន បានរេើក
រឡើងរខនែមរទៀតថា ភាេអាឆដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងឆំរពាោះអំរេើរនាោះ អាប្ស័យរេើ
ភាេឆាស់លាស់

នកងភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនេីសំណាក់“ប្រជាេេ ដឋប្លរ់ ូរ”ជាជាងរេើមខង្ហ រស់ជន

ជារ់រចាទ1967។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា “ា េកតថា រទឧប្កកដម
ឋ ួយ ឬទប្មង់ថ្នា
ទទួេខសប្តូវម្ភនអតែកភាេកនុងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់រដើមបីរំរេញត្តម
េកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆង” ជាេករសសរដាយខផអករេើ
រហ្តា ណ៍េកតខដេថា កមពជា
ុ ម្ភនប្រេ័នល
ធ តកយតាទឱកកនកយមខដេម្ភនន័យថា រដាយស េំម្ភនា អនវតាកនុង
ប្សុក រទើរេំម្ភនរទដាឋនអនា ជាតកណាមួយបានររងកើតជាខផនកថ្នឆារ់កមពជា
ុ រឡើយ1968។ រខៀវ សំផន បាន
ជំទាស់រខនែមរទៀតថា នកយមន័យថ្នរទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេបានទទួេយករដាយអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង មកនអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥1969 ម
ួ

1961

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១១។

1962

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៥។

1963

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២៦។

1964

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣៥។

1965

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩១។

1966

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៩៩។

1967

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០០។

1968

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០១។

1969

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០២។
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ទាំងធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1970 ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់
ង្ហគេ1971 រហ្ើយអំរេើប្រប្េឹតា នកងរឆតនាខដេជាេកខខណឌតប្មូវកនុងា រង្ហាញអំេីទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ
ខដេប្សររៅនឹងា ដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់1972រឡើយ។

760>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា េកចា ណារៅរេើមខ

ង្ហ ជាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន រដាយបានយេ់រឃើញថា ោត់អាឆយេ់ដឹងបានជាមនថា ម្ភនឆារ់ខឆង1973។
រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរដាយ រខៀវ សំផន
ជាទឡហីក ណ៍រៅកនុងរណាឹងសទកខរនោះ បានរកប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើេកខខណឌតប្មូវថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាមន
បានថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស ខដេម្ភនរៅកនុងយតាកសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន
តលាា ICTY នកងរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)1974។

761>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា

រទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ ប្តូវខតឆាស់លាស់

រហ្ើយ“ប្រជាេេ ដឋប្លរ់ ូរ”អាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង រដើមបីកំឱ្យា ដាក់េក ទធ ភាេ ំរលាភ
រំពានរៅរេើរោេា ណ៍នីតានកូេភាេរនាោះ1975 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ា សរប្មឆ រស់
ខេួនរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)ថា ភាេប្តឹមប្តូវ នកងកាីបា មាឱ្យម្ភនកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីបានឆ្រ់
ហ្័សខដេជាមូេដាឋនថ្នរោេា ណ៍នីតានកូេភាេអនា ជាតកបានតប្មូវថា

រាេ់រទរេមើសខដេបានរចាទ

ប្រាន់ ឬរាេ់ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ “ប្តូវម្ភនេកខណៈអាឆយេ់ដឹងជាមនបានប្លរ់ប្ោន់ថា ជារទ
រេមើស រហ្ើយថា ជនជារ់រចាទអាឆដឹងបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង […] នារេេរនាោះ”1976។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេេកចា ណារឃើញថា េកខខណឌតប្មូវថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស
1970

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៣។

1971

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៤។

1972

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៧។

1973

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៦។

1974

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៦។

1975

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០០។

1976

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ ដកប្សង់រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី Ojdanić

(ICTY) កថាខណឌ ២១, ៣៧ នកង រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Blagojević នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ៦៩៥ រជើងទំេ័
២១៤៥ នកង សេប្កមរ ឿងកាី S.W. ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) កថាខណឌ ៣៥ ដេ់ ៣៦។
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ប្តូវខតកំណត់ត្តម យៈា វច្ភាលជាសតានម័ត ម្ភនន័យថា រទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ ប្តូវខត
អាឆយេ់ដឹងបានជាមនថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងជាទូរៅ ដូឆខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង
ខដ

1977

។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

េកចា ណាោ៉ៅងសមរហ្តផេរៅរេើមខង្ហ ជាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងា កំណត់ ថារតើរោេា ណ៍នី
តានកូេភាេប្តូវខតរោ េត្តមសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានទទួេយក វច្ ី
សស្តសារនោះរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) រដាយបានរ ើា
ឱ េកចា ណាោ៉ៅងឆាស់លាស់ថា ឌឆ ខដេ
ជា“កម្ភមភកបាេម្ភនក់ថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ” នកងបានយេ់រឃើញថា “ជនជារ់រចាទអាឆយេ់ដឹងជាមន
បានោ៉ៅងប្លរ់ប្ោន់ថា

ម្ភនឆារ់កំណត់អំេីនកយមន័យថ្នរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតា

រទរេមើសខដេ ងា រចាទប្រាន់រនាោះ”1978។ រខនែមរេើរនោះរទៀត វច្ ីសស្តសារនោះប្សរជាមួយនឹងរោេរំណង
ថ្នរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ1979។ រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។

762>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា េកខណៈវច្នកឆ័យិ ថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង
នកងជារទរេមើសេំអាឆប្តូវបានរំរេញរដាយស រហ្តា ណ៍េកតខដេថា រទឧប្កកដម
ឋ ួយ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេ
ខសប្តូវ ម្ភនអតែកភាេប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) បានេកចា ណារឃើញថា “រាេ់រទរេមើស នកងទប្មង់ថ្ន
ា ទទួេខសប្តូវខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខតម្ភនអតែកភាេរប្ាមឆារ់ជាតក ឬ
ឆារ់អនា ជាតក រៅរេេអំរេើរេមើសខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងឆរនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រម

1977

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៩៩ ដេ់ ១០០។

1978

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ២៨០។

1979

សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ១៩៣ (“ា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេខផនកប្េហ្មទណឌ […] េំលរបីប្តូវ

បានខផអករៅរេើរទដាឋនខដេជនជារ់រចាទេំបានដឹងរដាយសមរហ្តផេអំេីអំឡុងរេេថ្នអំេីប្រប្េឹតា រហ្ើយរទដាឋនរនោះប្តូវខតម្ភន
េកខណៈឆាស់ លាស់ប្លរ់ប្ោន់ថា រតើអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមអខ
ឱី េោះ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌ រស់ជន
ជារ់រចាទរនាោះ”) រោងរៅរេើ សេប្កមរ ឿងកាី S.W. ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) ទំេ័

៤២។ សេប្កមរ ឿងកាី

Giniewski ទេ់នឹងប្ររទសបារាំ ង (ECtHR) ទំេ័ ៣៨។ សេប្កមរ ឿងកាី Kokkinakis ទេ់នឹងប្ររទសប្កកឆ (ECtHR) ទំេ័
២២ ។
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ស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី ៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩”1980 ខដេជាវច្ ីសស្តសាមួយប្សរជាមួយនឹងរោេរំណងថ្ន
រោេា ណ៍នីតានកូេភាេ រទដាឋនអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធកមនសស នកងយតាកសស្តសា រស់តលាា

ICTY1981។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭករខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា
ម្ភនឆារ់ខឆងរនាោះ រប្ៅេីសនធកសញ្ញានានា រៅម្ភន“ឆារ់នានាខដេបានខផអករេើទំរនៀមទម្ភេរ់ […] អាឆយ
កមករ ើជា
ឱ សំអាងកនុងា រញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទអាឆយេ់ដឹងប្លរ់ប្ោន់បានថា ម្ភនឆារ់ខឆង”1982 នកងថា
ឆំរពាោះភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបាន ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតអាឆយេ់ដឹងថា អំរេើខដេខេួនប្រប្េឹតា លឺជារទរេមើស
កនុងន័យខដេរលអាឆយេ់ដឹងជាទូរៅបាន
1983

រដាយមកនចាំបាឆ់សំអាងរេើរទរបញ្ាតកជា
ា ក់លាក់ណាមួយរនាោះរទ”

។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ខដេបានរេើករឡើងថា រដាយស ខតរទឧប្កកដម
ឋ ួយឆំនួនខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានដាក់េក ទធ ភាេរនាោះ “លឺជា
រទឧប្កកដឋ ន
ៃ ់ ៃ រំផតខដេរលអាឆយេ់ដឹងបាន។ រខៀវ សំផន មកនអាឆប្រខកកថា ោត់មកនអាឆយេ់ដឹងបានថា
អំរេើ រស់ោត់ លឺជាអំរេើរេមើសកនុងន័យខដេមនសសទូរៅអាឆយេ់ដឹងបានរនាោះរឡើយ”1984។

1980

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៩១ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1981

សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៩១ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ១៥(១-២) ថ្នកតកាសញ្ញាអនា ជាតកសីេ
ា ីសកទធក

េេ ដឋ នកងនរោបាយ នកងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ ១០, ៣៨ នកង
ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក ។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង រអៀង

ី ច្ទធ ប្រឆ្ំ ងនឹងដីា

ដំរណាោះប្សយ (D427/2/15) កថាខណឌ ៩៨។
1982

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី

Hadžihasanović នកង Kubura (ICTY) កថាខណឌ ៣៤ នកងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី Ojdanić
(ICTY) កថាខណឌ ៤០។
1983

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី

Hadžihasanović នកង Kubura (ICTY) កថាខណឌ ៣៤។
1984

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៦។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦

រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា កា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ ៤២ (“ររើរទាោះរីជាអំរេើអសីេ
ម៌ ឬម្ភនឆ ច្តលួ ឱ្យ នធត់ េំខមនជាកត្តាប្លរ់ប្ោន់កនុងា ធានាបាននូវា ចាត់ទកជារទឧប្កកដក
ឋ ៏រដាយ […] ក៏អំរេើទាង
ំ រនោះជាក់ខសា
ងអាឆរដើ តួនាទី […] ប្តង់ឆំណឆថា អំរេើរនោះអាឆរដករស ា អោះអាងណាមួយ រស់ជនជារ់រចាទខដេថា ខេួនេំបានដឹងអំេីឆ ច្ត
រេមើសថ្នអំរេើរនាោះ”)។
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763>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា

រទដាឋនអនា ជាតកេំអាឆររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នឆារ់

ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្តរដាយស កមពជា
ុ ម្ភនប្រេ័នល
ធ តកយតាទឱកកនកយម នកងថា េំអាឆ ំេឹងទកបាន
ឆំរពាោះា អនវតារទដាឋនអនា ជាតករនាោះ រខៀវ សំផន បានរង្ហាញេំប្តឹមប្តូវអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគររ ជំនំ
ជប្មោះខដេខេួនបានរោងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ1985។ រៅកនុងកថាខណឌរនាៃរ់ខដេ រខៀវ សំផន បាន
រោងរៅរេើរនាោះ អងគររ ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា “ឆារ់ អ.វ.ត.ក. […] តប្មូវឱ្យ អ.វ.ត.ក. អនវតា
យត្តា កា រស់ខួ ន
េ ឱ្យប្សរត្តមរោេា ណ៍នីតានកូេភាេអនា ជាតក

ខដេបានអនញ្ញាតសប្ម្ភរ់ា ទទួេ

ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះរទរេមើសទាំងឡាយខដេម្ភនឆ ច្តេកខណៈជាតក
ា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសទាំងរនោះ”1986

ឬអនា ជាតកកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ី
ខដេជាា យេ់រឃើញមួយសីសង្ហឱក់ោនោ៉ៅងឆាស់ជាមួយនឹងសេដា

រ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)។

764>ទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីធាតផសំត្តមរ ច្រទថ្ន
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក1987 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ា វច្ភាលរេើរញ្ញា ថារតើរទឧប្កកដឋ
ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះបានរំរេញត្តមរោេា ណ៍នីតានកូេភាេ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះ លរបី“ប្តូវរ ើរឱ ឡើងរៅត្តមកប្មកតថ្នរទឧប្កកដឋ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេជាមូេដាឋន ជា
ជាងរ ើរឱ ឡើងសប្ម្ភរ់ប្ររភទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកទាង
ំ មូេ”1988។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន
យេ់រឃើញរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ1989
ថា

“ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តូវបានចាត់ទកជាឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកសកត
ែ កនុងខដនកំណត់យត្តា កា រេេ

រវលា រស់ អ.វ.ត.ក.”1990។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញដូឆខាងរេើថា ធាត
ផសំត្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ម្ភនខឆងរៅកនុងេកខកតរក ណ៍ខផនកឆារ់អនា ជាតក នកងកនុងប្សុក
1985

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០១ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះរសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ

រស់ នួន ជា នកង រអៀង ី ច្ទធ ប្រឆ្ំងនឹងដីា ដំរណាោះប្សយ ឯកស រេខ D427/2/15 កថាខណឌ ៩៧ រជើងទំេ័ ២១៥។
1986

រសឆកាីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង រអៀង

ី ច្ទធ ប្រឆ្ំងនឹងដីា ដំរណាោះប្សយ (D427/2/15) កថាខណឌ ៩៨

(រសឆកាីរញ្ញជក់រដើម)។
1987

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៣។

1988

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦។

1989

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦។

1990

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១០៤, ៩៩ ដេ់ ១០៣។
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ជារប្ឆើនរៅរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

នកងជាខផនកថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកកនុងឆ្នំ

១៩៧៥1991។

រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន អាឆយេ់ដឹងជាមនប្លរ់ប្ោន់បានថា
ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីធាតផសំរនោះ កនុងឋានៈខេួនជាកម្ភមភកបាេម្ភនក់ថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ
កនុងឆ្នំ ១៩៧៥។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។

765>ឆំរពាោះភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា

ជារទរេមើស

នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទ

មនសសឃាត នកងរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ1992 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកនកតយេកចា ណារឡើង វច្ញោ៉ៅងទូេទ
ំ ូ
លាយអំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនោះ1993។
្នរៅរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនបានថា

ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាត

ា េកចា ណារនោះ

ធាតផសំអតារនាម័តខដេម្ភនេកខណៈេំសូវ ឹតតបកតរដាយយកទាំងរឆតនា

ផ្លៃេ់ នកងប្ររោេ លឺជាខផនកថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក កនុងឆ្នំ ១៩៧៥1994។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេអាឆយេ់ដឹងជាមនបាន ជនជារ់រចាទ“អាឆដឹងប្លរ់ប្ោន់បានថា អំរេើខដេខេួនប្រប្េឹតា លឺ
ជាអំរេើរេមើសកនុងន័យខដេមនសសទូរៅអាឆយេ់ដឹងបាន រដាយមកនចាំបាឆ់សំអាងរេើរទរបញ្ាតកជា
ា ក់លាក់ណា
មួយ”រនាោះរឡើយ1995។ ដូរឆនោះ អឱីខដេតប្មូវរនាោះ លឺមកនខមនជាា េកចា ណាអំេីពាកយរេឆន៍ររឆចករទសកនុងនកយម
ន័យថ្នឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនារៅប្តង់ ថារតើជាទូរៅអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា អំរេើរនាោះអាឆតប្មូវឱ្យម្ភន
ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ខដ

ឬោ៉ៅងណា។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនភាេចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញថា

អាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌអាឆរកើតរឡើងរៅកនុងាេៈរទសៈថ្នា ប្រប្េឹតា
រដាយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ខដេផៃយ
ុ េីរឆតនាផ្លៃេ់ (dolus directus) រនាោះរទ។ ដូរឆនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។

1991

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧២១។

1992

ស ណារណាឹងសទកខ 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>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

នឹងប្តូវរ ើា
ឱ រដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆយេ់

ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន
សរប្មឆដាក់េក ទធភាេដូឆខាងរប្ាម1996។
៤.ង.ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ជនជារ់រចាទ
៤.ង.១.ា ម
ួ ឆំខណកកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ (“សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ម
ួ ”)

767>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា

ជនជារ់រចាទម្ភនេក ទធភាេេីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេម្ភនដូឆជា រទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្ត
នរោបាយ នកងរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត រដាយខផអករេើា ួមឆំខណកសំខាន់រៅកនុងា អនវតារោេ
រំណង ួម1997។ រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងជារប្ឆើន
ទាក់ទងរៅនឹង វច្ ីសស្តសា នកងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេ
ខសប្តូវរនោះ ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរញ្ញារនោះត្តមេំដារ់េំរដាយ។
៤.ង.១.ក.អតែភា
ក េ នកង វច្សេភាេថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរដាយខផអករេើា ម
ួ ឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់
រៅកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ

768>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់ខដេថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌេីរទ
ឧប្កកដខឋ ដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី នកង
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ

ខដេរៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម

អនា ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ បានសំរៅរេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម“JCE”ទប្មង់មូេដាឋន (ខដេរៅថា ទប្មង់ I “JCE
I”) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា ា ទទួេខសប្តូវខរររនោះប្តូវខតម្ភនា ួមឆំខណក រស់រលគេ
ជារប្ឆើនរៅកនុងរោេរំណង ួមមួយខដេជាា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរា នោះ នកងថា ជន
ជារ់រចាទប្តូវឆូេ ួមរៅកនុងរោេរំណង ួមរនោះត្តម យៈា ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងា អនវតា រ៉ៅខនាេំ

1996

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៧។

1997

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៧ (នួន ជា) នកង ៩៦៦ (រខៀវ សំផន)។
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ចាំបាឆ់ថា មកនអាឆខឱោះបានរនាោះរទ1998។ រៅកនុងសេប្កម ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយរនោះ“បានរណា
ា េឱ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ួមម្ភន ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់
រសឆកាីថ្ងេងូន រស់មនសសជាតក នកង ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ”1999។

769>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា

អនកឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម“អាឆនឹងទទួេខសប្តូវ

ឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយចា ីផ្លៃេ់ ខដេេំខមនជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ដរារ
ណាម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ោ៉ៅងរហាឆណាស់ម្ភនអនកឆូេ ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមម្ភនក់ប្តូវបានដាក់ឱ្យ

ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដរឋ នាោះ

រហ្ើយអនកឆូេ ួមរនោះបានរប្រើប្បាស់ចា ីផ្លៃេ់រដើមបីជំ ញនូវរោេរំណង

ួម”2000។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា ទទួេខសប្តូវរប្ាមទប្មង់
មូេដាឋនថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមតប្មូវថា ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតម្ភនរឆតនាឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម រហ្ើយ
រឆតនារនោះប្តូវខតបាន ួមឆំខណកេីសំណាក់អក
ន ឆូេ ួមដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម”2001។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា អនកឆូេ ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម“ប្តូវខតបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា បាន ួមឆំខណក
រៅកនុងរឆតនាតប្មូវ រស់ចា ីផ្លៃេ់ ួមទាំងរឆតនាជាក់លាក់ខដេជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះផង
ខដ ”2002។

770>នួន ជា បានអោះអាងថា រៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដកឋ មម ួមេំម្ភន
អតែកភាេជាទប្មង់ដូឆា កំណត់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ប្តឹមខតតប្មូវឱ្យម្ភនា ួមឆំខណក

ោ៉ៅងសំខាន់ រស់ជនជារ់រចាទរៅរេើា អនវតារោេរំណង ួម2003។ រៅកនុងស ណា នួន ជា បានរេើក
រឡើងថា “រៅឆរនាេោះ វាងឆ្នំ ១៩៧៥ នកងឆ្នំ ១៩៧៩ ា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស ួម លឺជាទប្មង់មួយោ៉ៅងឆរងអៀត

1998

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩២។

1999

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។

2000

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៣។

2001

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៤។

2002

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៤។

2003

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៦៩២។
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ឆំរពាោះា ទទួេខសប្តូវជាេកខណៈរលគេខដេប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា ួមឆំខណក ួមោនរៅកនុងអំរេើរេមើសជាក់

លាក់ រដាយម្ភនរឆតនារេមើស ួមរ៉ៅរណាណោះ”2004។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ម
ួ
ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង “ប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុង យៈរេេ ២០ ឆ្នំរប្ាយមក
រដាយអនក(ប្ជុេនកយម)រៅអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY” កនុងរ ឿងកាី Tadić2005។ នួន ជា
បាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY កនុងរ ឿងកាី Tadić បានសំអាងជាឆមបងរៅរេើ
រ ឿងកាីរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ឆំនួន ៨ នកងបានរេើករឡើងថា កនុងឆំរណាមរ ឿងកាីទាង
ំ រនោះ ម្ភនរ ឿងកាី
Ponzano

(តលាា រោធាឆប្កភេអង់រលេស

កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់)

ខតមួយលត់ខដេេកភាកាអំេីា ួម

ឆំខណកមកនផ្លៃេ់កនុងា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស រ៉ៅខនាេំបានេកភាការេើកប្មកតថ្នា ួមឆំខណកខដេតប្មូវរឡើយ2006
។ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY រៅរេើប្រភេ
ដថ្ទរទៀត ខដេខេួនចាត់ទកថា េំជារ់ពាក់េ័នធ ឬេប្ំ លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីអតែកភាេថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមត្តម
ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័ន2007
ធ ។

771>រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ជាា ប្លរ់ប្ោន់
ខដេរទឧប្កកដរឋ នោះ “បានរណា
ា េមកេី”ា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរៅកមពជា
ុ ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោ
បាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេរនោះេំប្សររៅនឹងរទដាឋនជា

ម្ភន ដូឆខដេអងគជំនំជប្មោះបានទទួេសគេ់

ថា រោេរំណង ួមប្តូវខត“ជា ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹង”ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ2008
ឋ ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា
ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់

I

ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមេំអាឆរកើតម្ភនបានរឡើយប្រសកនររើ

រំណង ួមប្តឹមខត“បានរណា
ា េឱ្យម្ភន”ា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនាោះ

ា អនវតាថ្នរោេ

រដាយបានអោះអាងថា“សញ្ញាណថ្នរោេ

រំណង ួមខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនរទឧប្កកដ(ឋ រឆតនាប្ររោេ) ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង នកងកប្មកតប្តឹមសហ្
ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់

III

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆថា

2004

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៥។

2005

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៦។

2006

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៨ ដេ់ ៤៩០។

2007

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩១ ដេ់ ៤៩២។

2008

ជាទប្មង់មកនអាឆអនវតាបានរៅ

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៦៩២។
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តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះរឡើយ”2009។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងអំេីធាតផសំថ្នា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម នកងបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមប្តូវខត“បានរណា
ា េឱ្យ នកង/ឬពាក់េ័នរធ ៅ
នឹង”ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ខដេត្តមទសសនៈ រស់ោត់ ជាា រង្ហាញធាតផសំថ្នា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្
ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III2010។

772>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេយ
ើ តរថា

សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមប្តូវបានររងកើតរឡើងោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ

សប្ម្ភរ់ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

នកងបានរង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេត្តម យៈរ ឿងកាី ខដេម្ភនាេរ ច្រឆិទចារ់ត្តំងេីអំឡុងរេេរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

មមនញ្ា

រស់តលាា រោធាអនា ជាតក ឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រោេា ណ៍ Nuremberg រស់
អងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងរសឆកាីខងេងា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតអ
ក នា ជាតក2011។ ទាក់ទងរៅនឹងរទដាឋន
ខដេថា

ឧប្កកដក
ឋ មមរកើតរឆញេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានកំណត់អតាសញ្ញាណរទដាឋនប្តឹមប្តូវ រពាេលឺថា រោេរំណង ួមប្តូវខតចាត់ទកជា ឬពាក់េ័នធ
រៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទដាឋនរនោះប្តូវបានរំរេញ
2012

។

773>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះថ្ន អ.វ.ត.ក. ប្េមទាំងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មម

មកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ ដូឆជាតលាា SCSL នកង STL2013 បានរដាោះប្សយោ៉ៅងទូេំទូលាយរេើរញ្ញា ថារតើ ខដេ
ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក

ខឆងសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវជាេកខណៈរលគេសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដអ
ឋ នា

2009

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០០។

2010

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៩។

2011

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១២។

2012

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១៧ ដេ់ ៣២១។

2013

សូមរមើេឧ. រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៥៣ ជាអាទិ៍។ សេដីា

រ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៩៥ ជាអាទិ៍។ សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៣៩៣ ជាអាទិ៍។ រសឆកាីសរប្មឆ
សាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម រ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ៩ ជារដើម។ សេដីារ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ ៧៥

ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ រសឆកាីសរប្មឆរនាៃន់រងខំសីេ
ា ីឆារ់ជា ម្ភន (STL) កថាខណឌ ២៣៧ ជាអាទិ៍។
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ជាតកទាក់ទងរៅនឹងរលគេ ខដេបាន ួមឆំខណករដាយម្ភនរឆតនាតប្មូវ ោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងា អនវតារោេ
រំណងឧប្កកដឋ ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា នកងសែកតរប្ាមេកខខណឌអឱីខេោះ។ សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) លឺជារ ឿង
កាីដំរូងរលរងអស់ខដេតលាា អនា ជាតក បានកំណត់ឆាស់លាស់នូវធាតផសំថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ
សប្ម្ភរ់អីខឱ ដេរៅថា

“សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម”

រប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

2014

រដាយបានសំអាងរៅរេើា េកនកតយរឡើង វច្ញនូវយតាកសស្តសា

យតាកសស្តសាជាតក2015 ឆារ់ជាតក2016 នកងសនធស
ក ញ្ញាអនា ជាតកនានា2017។

ត្តមា េកនកតយរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានកំណត់អតាសញ្ញាណថ្នា ទទួេ
ខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមជារីប្ររភទ លឺប្ររភទទីមួយ ជាសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមប្ររភទមូេដាឋន (“JCE I”)
ខដេប្លរដណារ់រេើរ ឿងកាី កនុងរនាោះ“សហ្ជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនារេមើសដូឆោនខតមួយប្រប្េឹតប្ា សរត្តមខផន
ា ួម។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ា ររងកើតខផនា កនុងឆំរណាមសហ្ចា ីរដើមបីរ ើម
ឱ នសសឃាត រដើមបីសរប្មឆខផនា
ួមរនោះ(នកងររើរទាោះរីជា សហ្ចា ីនីមួយៗបានអនវតាតួនាទីខសៗោនក៏រដាយ) ក៏រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ចា ីទាង
ំ
អស់រនោះេកតជាម្ភនរឆតនារ ើម
ឱ នសសឃាត”2018។ ប្ររភទទីេី

រៅថា“ក ណីរៅជំ ំប្រមូេផាំ”ុ (“JCE II”)

ប្លរដណារ់រេើក ណី“ខដេរទរេមើសប្តូវបានរចាទប្រាន់ថា បានរកើតម្ភនរដាយា ប្រប្េឹតរា ឡើង រស់សម្ភ
ជកកថ្នកងរោធា ឬ ដឋបាេ ដូឆជាកងខដេប្លរ់ប្លងជំ ំប្រមូេផាំរុ នាោះ”2019

ខដេតប្មូវឱ្យម្ភន“ា ឆូេ ម
ួ

ោ៉ៅងសកមម រស់(ជនជារ់រចាទ)រៅកនុងា អនវតាប្រេ័នថ្ធ នា ោរសងកត់ ខដេរនោះអាឆសននកដាឋនរឆញេីតួនាទី
កនុង ដឋអំណាឆ នកងមខង្ហ ជាក់លាក់ រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗ”2020

នកងទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័ត

“ា ដឹងអំេីេកខណៈថ្នប្រេ័នា
ធ រ ើបា
ឱ រនកងរឆតនាជំ ញខផនា ួមថ្នា រ ើបា
ឱ រ” (JCE II)2021។ ប្ររភទទី
រី (JCE III) ប្លរដណារ់ក ណី “ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនា ួមកនុងា រនាេំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតខា ដេកនុង
រនាោះ ចា ីម្ភនក់កនុងឆំរណាមចា ីទាង
ំ រនាោះប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមួយររើរទាោះរីជាេំសកត
ែ កនុងខផនា ួ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 នកងខដេអាឆដឹងជាមនអំេីា សរប្មឆរោេរំណង ួម
រនាោះ”2022។

774>ធាតផសំថ្នសញ្ញាណសហ្ឧប្កកដកឋ មម ួមប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរទៀត
េករសសរសឆកាីសរប្មឆសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរ ឿងកាី

Rwamakuba

រៅកនុងយតាកសស្តសារនារនាៃរ់ជា
(ICTR)2023

នកងសេដីារ ឿងកាី

Brđanin (ICTY)2024។ លួ កត់សម្ភគេ់ រដាយខផអករេើា វច្ភាលរេើរ ឿងកាីរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTR បានយេ់រឃើញរៅកនុងរ ឿងកាី Rwamakuba ថា ា ទទួេ
ខសប្តូវខដេខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

េំប្តូវបានកប្មកតឆំរពាោះ“រទឧប្កកដខឋ ដេម្ភនភាេជាក់

លាក់រំផត”រនាោះរទ រ៉ៅខនាថា ជាេករសសកនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាក ម៌ បានរង្ហាញថា “ា ទទួេ
ខសប្តូឆំរពាោះា ឆូេ ួមកនុងខផនា ឧប្កកដឋ ម្ភនេកខណៈទូលាយដូឆខផនា រនោះខតមាង ររើរទាោះរីជាខផនា
រនោះ លឺជាប្រេ័នថ្ធ នអំរេើរឃា រៅ នកងអយតាក ម៌ខដេបានររងកើតរដាយ ដាឋភកបាេ នកងម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ
ទូទាង
ំ ប្ររទសក៏រដាយ”2025។ កនុងរ ឿងកាី Brđanin អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានយេ់
រឃើញថា យតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី បានរង្ហាញថា ា ទទួេខសប្តូវអាឆរកើតរឡើងសប្ម្ភរ់
ា ឆូេ ួមរៅកនុងរោេរំណង ួម កនុងក ណី“ខដេប្រប្េឹតខា ដេម្ភនអំរេើសតានម័តរេមើស ប្តូវបានប្រប្េឹតា
រឡើងរដាយរលគេខដេេំបាន ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម” នកងថា េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវថ្នា ប្េមរប្េៀង
វាងជនជារ់រចាទ

នកងចា ីផ្លៃេ់ថា

ចា ីផ្លៃេ់ប្តូវខតប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់រនាោះរឡើយ2026។

សរប្មឆ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

(D97/15/9)

រសឆកាី

បានរដាោះប្សយរេើសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។ រនាៃរ់េីបានេកនកតយរេើយតាកសស្តសា នកងមូេដាឋនសំអាងផេូវឆារ់ដថ្ទរទៀតខដេបានរេើករឡើង
ខាងរេើ អងគររ ជំនំជប្មោះបានសននកដាឋនថា “រដាយខផអករេើ មមនញ្ាទីប្កុងឡុងដ៍ ឆារ់រេខ ១០

រស់ប្កុម

ប្រឹកាប្លរ់ប្លង រ ឿងកាីអនា ជាតក នកងរសឆកាីប្រាសខដេម្ភនអានភាេជាឆារ់ រដាយោមនមនៃកេសងស័យថា
សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I នកង II ប្តូវបានទទួេសគេ់ថា ជាទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរៅកនុងឆារ់ទំរនៀម

2022

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២០៤។

2023

រសកាីសរប្មឆរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ១៤ ជាអាទិ៍។

2024

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៣៩៣ ជាអាទិ៍។

2025

រសកាីសរប្មឆសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ២៥។

2026

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៤០៤។
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ទម្ភេរ់អនា ជាតកកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់សំណំរ ឿង ០០២”2027។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគររ ជំនំជប្មោះបាន
យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ទូលាយថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III ថា

មូេដាឋនសំអាងផេូវឆារ់ខដេ

បានយកមកសំអាងរៅកនុងរ ឿងកាី Tadić េំខមន“ជាមូេដាឋន ឹងម្ភំ ប្លរ់ប្ោន់កនុងា សននកដាឋនថា សហ្ឧប្កកដឋ
កមម ួមទប្មង់

III លឺជាខផនកមួយថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង

០០២”2028។ អងគររ ជំនំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III េំអាឆអនវតាបានរៅ
កនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី រៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រ ើជា
ឱ រោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់បានរឡើយ2029។

775>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ប្ររភទខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTY បានកំណត់អតាសញ្ញាណកនុងរ ឿងកាី Tadić ទំនងជាបានខផអកជាឆមបងរេើា វាយតថ្មេអងគរហ្តថ្នរ ឿង
កាីជាមូេដាឋន។ ប្ររភទរនោះេំប្តូវបានរប្រើប្បាស់ឆាស់លាស់រៅកនុងយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី
នកងេំខមនជាា កំណត់នកយមន័យឆាស់លាស់ខផនកឆារ់ដាឆ់រដាយខឡកេំប្តួតោនរនាោះរឡើយ2030។ ជាេទធផេ
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ា រផ្លាតរេើពាកយរេឆន៍ខដេបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY នកងប្ររភទថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមខដេអងគជំនំជប្មោះបានកំណត់អតាសញ្ញាណ
េំអាឆ ករឃើញរញ្ញាេកតប្បាកដខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយ ដូឆជា ប្រសកនររើម្ភន ថារតើ
ឆារ់ជា

ម្ភនខដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ

បានខឆងកនុងកប្មកតណាសប្ម្ភរ់

ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រៅកនុងក ណីខដេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតាន

ម័តថ្នឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ

រ៉ៅខនាបានប្រប្េឹតា ួមជាមួយអនកដថ្ទរទៀតត្តម យៈរោេ

រំណង ួម នកងបាន ួមឆំខណករៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមរនាោះ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះ

2027

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៦៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

2028

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៨៣។

2029

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៨៧។

2030

ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានទទួេសគេ់ថា សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ II លឺជាទប្មង់

“ាេយមកេី”សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I (សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២០៣)។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២០២
៖ “ប្ររភទដាឆ់រដាយខឡកទីេី ថ្នរ ឿងកាី ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោ៉ៅងខាេង
ំ រៅនឹងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I”)។ ស ណា រ
ស់ Kai Ambos អនកខដេេំខមនជាភាលីថ្នរ ឿងកាី (D99/3/27) កថាខណឌ ២ ខដេរេើករឡើងថា “សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ II អាឆ
ប្តូវបានចាត់ទកជាខផនករនាៃរ់េីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I ប្រសកនររើរកប្សយកនុងន័យឆរងអៀត។ ត្តមន័យទូលាយថ្នា ទទួេខស
ប្តូវ សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ II ដូឆោនរៅនឹងទប្មង់ III ខដ ”។
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តលាា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា េំបានជំទាស់រៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក
ខដេម្ភនអតែកភាេរៅឆរនាេោះ វាងឆ្នំ ១៩៧៥ នកងឆ្នំ ១៩៧៩ “ម្ភនេទធភាេកនុងា រចាទប្រាន់ា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ
រេមើស ួមខដេជាទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ”2031។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា បានជំទាស់ថា ា ទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌអាឆរកើតម្ភនខតកនុងក ណីខដេរលគេរនាោះ
រំណង ួម

បានប្តឹម ួមឆំខណករៅកនុងា អនវតារោេ

រដាយោមនា ប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងោ៉ៅងរហាឆណាស់ខផនកមួយថ្នអំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កកដរឋ នាោះ

នកងបានរេើករឡើងថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នរទរចាទ ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ ប្តូវ
បាន“កប្មកតប្តឹមា ួមឆំខណក ួមោនរៅកនុងអំរេើរេមើសជាក់លាក់រដាយម្ភនរឆតនារេមើស ួមខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”2032។

776>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេថា យតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ជា

ញឹកញារ់េំបានកំណត់អំេីទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេបានយកមកសំអាង2033រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេទទួេសគេ់ថា

យតាកសស្តសាជានកឆចាេេំខមនសទធខតរង្ហាញឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ

ខដេរនោះចាំបាឆ់ប្តូវេកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េំបាន
េកចា ណាផងខដ ថា ឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ
អនា ជាតក េំបានរេឆរឆញជា ូររាងត្តម យៈសកមមភាេថ្នា ត្តក់ខតងឱ្យសីសង្ហឱក់ោនរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅ
វច្ញ រប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

តលាា រផសងៗបានជំនំជប្មោះអំរេើរឃា រៅខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង

អំឡុងរេេសស្តង្ហគម រដាយបានខផអកោ៉ៅងេករសសរៅរេើេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា រោធាអនា ជាតក(IMT) េកខនក ា
កៈ រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធាអនា ជាតកឆងរូពា៌ (IMTFE) នកងឆារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង
ួមទាំងឆារ់កនុងប្សុកផងខដ ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះរៅរេេកំណត់

ថារតើកនុងាេៈរទសៈណាខេោះខដេា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដអ
ឋ នា ជាតកម្ភនអតែកភាេរនាោះ ប្តូវខតរ ើា
ឱ េកចា ណារៅរេើយតាក
សស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី នកងប្តូវទាញយកេំនាថ្ំ នលំនកត នកងធាតផសំ ួម។ រនោះ លឺជាអឱីខដេសេ
ដីារ ឿងកាី Tadić រស់តលាា ICTY នកងរសឆកាីសរប្មឆជារនារនាៃរ់ រស់តលាា ICTY ICTR SCSL
STL នកង អ.វ.ត.ក. បានរ ើរឱ ឡើង។

2031

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៧។

2032

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៥។

2033

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨៨។
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777>ស ៈសំខាន់ថ្នា េកចា ណារនោះេំខមនរផ្លាតរេើរញ្ញា

ថារតើពាកយរេឆន៍ជាក់លាក់មួយប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆណាមួយ នកងេំខមន ថារតើម្ភនប្រេ័នខ
ធ សខរេកោនថ្នទប្មង់ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្ម
ទណឌត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកខដេម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ រ៉ៅខនា ថារតើ
ប្ររភទថ្នអំរេើប្រប្េឹតខា ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះអាឆខសាងឱ្យរឃើញថា ជាា ទទួេខសប្តូវ
ខផនកប្េហ្មទណឌ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ2034។ កនុងា ំេឹងទកថា នឹងម្ភនពាកយរេឆន៍ប្សរោន ឆាស់លាស់ នកងសី
សង្ហឱក់ោនរៅកនុងា ខរងខឆក វាងា ទទួេខសប្តូវ រស់ចា ីឆមបង នកងចា ីសមលំនកតរៅកនុងយតាកសស្តសារនាោះ
រឆញេីប្រភេនានាជារប្ឆើន េកតជាេំអាឆរៅ ួឆរឡើយ។

778>នួន ជា បានឆងអេុ រង្ហាញ

2035

ប្តឹមប្តូវថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY កត់សម្ភគេ់

កនុងរ ឿងកាី Tadić រដើមបីោប្ំ ទសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមថា ា ដាក់រលគេខដេ“ផាេ់េទធភាេដេ់ចា ីត្តម
ររៀរណាមួយរដើមបីប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរេមើសផ្លៃេ់”ឱ្យទទួេខសប្តូវ“ប្តឹមខតជាអនកជួយជំ ញរនាោះ អាឆាត់រនែយ
កប្មកតថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់រលគេទាំងរនោះ”2036។
រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ា កត់សម្ភគេ់

ICTY រនោះ ប្តូវខតខផអកត្តមរ ច្រទថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា

ICTY ខដេកនុងម្ភប្ត្ត ៧ បានខរងខឆកភាេខសោន វាងអនកខដេ“ប្រប្េឹត”ា រទឧប្កកដឋ នកងខដេ“រ ៀរឆំខផនា
ញុោះញង់ រញ្ញជ […] ឬជួយ នកងជំ ញ”ឱ្យប្រប្េឹត2037
ា
ខដេតលាា រនោះរកប្សយប្សររៅនឹងប្រេ័នទ
ធ ឱកកនកយម
អំេីា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស2038។ ក៏រ៉ៅខនា រៅកនុងសេដីា រ ឿងកាី Brđanin (ICTY) ខដេបានរដាោះប្សយ

2034

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ កត់សម្ភគេ់រេើសេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៤ ខដេមកនប្តឹមខតរោងរៅរេើ

ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេខដេអាឆប្តូវចាត់ទកជាា ទទួេខសប្តូវឆមបងរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងម

ទាំងា ទទួេខសប្តូវជាអនកសមលំនកត ប្េមទាំងរោងរៅរេើយត្តា កា (ដូឆជា អីត្តេី) ខដេេំបានខរងខឆកឆាស់លាស់ វាងា
ទទួេខសប្តូវឆមបង នកងា ទទួេខសប្តូវជាអនកសមលំនកតរឡើយ។
2035

ស ណាតរ រស់ នួន ជា រៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ឯកស រេខ F11/2 កថាខណឌ ១៥។

2036

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៩២។

2037

ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTY។

2038

សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៩២ (“ា ជួយនកងជំ ញជាទូរៅពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេកនុងកប្មកតតកឆជាងា ប្រប្េឹតផ្ល
ា ៃ េ់ ួមោនរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ម្ភប្ត្ត ២៩(១) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
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រេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមោ៉ៅងទូេំទូលាយខដេកនុងរនាោះ េំម្ភនសម្ភជកកណាម្ភនក់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ម្ភនធាត
ផសំសតានម័តប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសផ្លៃេ់រនាោះរទ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានកត់សម្ភគេ់
រឃើញថា៖
យតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម ជា មមត្ត បានចាត់ទកា ដាក់េក ទធភាេសប្ម្ភរ់សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម
ួមរសមើោនរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា ប្រប្េឹតា ខដេប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៧(១) ថ្នេកខនក ា
កៈ រស់តលាា ICTY។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេ កនុងរេេរនោះបានសរប្មឆមកនរដាោះប្សយរេើ
រញ្ញា ថារតើា ចាត់ទករសមោ
ើ ន រនោះរៅខតសមប្សរ ខដ

ឬោ៉ៅងណា រៅរេេជនជារ់រចាទប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក ទធភាេត្តម យៈសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ម
ួ េីរទឧប្កកដឋ

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយចា ីផ្លៃេ់

ខដេេំខមនជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម រ៉ៅខនាប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយសម្ភជកក រស់សហ្ឧប្កកដឋ
កមម ួម2039។

ដូរឆនោះ សូមបីខតរៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY ា ខរងខឆកអំេីភាេខសោនឆំរពាោះា ទទួេខសប្តូវ
ត្តមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម វាងា ទទួេខសប្តូវឆមបងជាមួយនឹងា ទទួេខសប្តូវសមលំនកត ម្ភនា ជារ់ពាក់
េ័នត
ធ កឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

779>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកថា ជារញ្ញាេំជារ់ពាក់េ័នឆធ ំរពាោះា រេើករឡើងខដេថា េំម្ភនយតាក
សស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ណាមួយ ជាក់ខសាងបានរប្រើប្បាស់ឃាេថា “ា ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់
រៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួម”។

ឃាេរនោះខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងរៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា

ICTY លឺកនុងរោេរំណងរដើមបីរញ្ញជក់េីភាេចាំបាឆ់ថ្នយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ដូឆជា ា

រនោះេំចាបា
ំ ឆ់រង្ហាញថា ប្តូវខតអនវតាត្តមេកខណៈេករសសខដេម្ភរៅកនុងយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក មកនអឆកថ្ស្តនាយ៍
រឡើយ។ សប្ម្ភរ់ អ.វ.ត.ក. អឱីខដេសំខាន់ លឺអតែកភាេថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទ។
2039

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) រជើងទំេ័ ៨៩១។ សូមរមើេផងខដ មតកដាឆ់រដាយខឡក រស់រៅប្កម Meron ឆំរពាោះ

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៨ ខដេេកចា ណាថា “កនុងក ណីខដេសម្ភជកកម្ភនក់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរប្រើប្បាស់
ចា ីខដេេំខមនសម្ភជកកឱ្យប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដម
ឋ ួយរៅកនុងរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម សម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមក៏ប្តូវទទួេ
ខសប្តូវផងខដ ឆំរពាោះរទឧប្កកដរឋ នោះខដេម្ភនមូេដាឋនរឆញេីទំនាក់ទំនង រស់េួករលជាមួយនឹងសម្ភជកកម្ភនក់រនាោះ។ ដូឆរនោះ ខាំអា
ុ ឆ
រប្រៀររ ៀរោនបាន វាងា សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេ រស់សម្ភជកកេីរទសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដរឋ នោះ ជាមួយរៅនឹង
ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខររណាមួយខដេដូឆោនរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម រស់សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម
ួមខដេបានរប្រើប្បាស់អនកខដេេំខមនសម្ភជកក”។
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ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ អាឆម្ភនអតែកភាេផងខដ កនុងាេៈរទសៈខដេរលគេណាមួយ
បាន ួមឆំខណករៅកនុងា អនវតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម

ររើរទាោះរីជា

ា ួមឆំខណករនាោះេំខមនជាធាតផសំ

សតានម័តថ្នរទឧប្កកដឋ ឬក៏ប្តូវបានដករឆញេីា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់
រឃើញថា រញ្ញារនោះបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវអំេីរោេជំហ្ រៅកនុងយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើក
ទីេី ។

780>ឧទាហ្ ណ៍ រៅកនុងរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹក ឬជនសី វច្េ ជនជារ់រចាទជារប្ឆើនប្តូវ

បានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីា ឆូេ ួមកនុងរោេរំណងឧប្កកដម
ឋ ួយ ររើរទាោះរីជាខេួនេំខមនជាអនកសម្ភេរ់ជន ង
រប្ោោះរដាយផ្លៃេ់ក៏រដាយ នកងេំម្ភនតួនាទីសំខាន់រៅកនុងា អនវតាខផនា ក៏រដាយ។ លួ កត់សម្ភគេ់ កនុងរ ឿងកាី
Almelo

ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹកម្ភនក់

នកងជនសី វច្េម្ភនក់រដាយទាហានអាេេឺម៉ៅង់2040

កនង
ុ

ឆំរណាមជនជារ់រចាទទាំងរនាោះ ម្ភនជនជារ់រចាទេី នាក់ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក ទធភាេ ររើរទាោះរីជាជន
ជារ់រចាទរនោះេំបានសម្ភេរ់ជន ងរប្ោោះ

រ៉ៅខនាប្តឹមខតបានរៅកនុងឡាន

នកង“បានរារាំងអនកដថ្ទកំឱ្យ ំខានដេ់

ទាហានេី នាក់រទៀតខដេកំេងប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនាោះ”2041។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា “ប្រសកនររើម្ភនវតាម្ភន
ទាំងអស់ោនកនុងរេេខតមួយ

រហ្ើយបានឆូេ ួមកនុងខផនា ួមខដេេំប្សរឆារ់

រំណង ួមទាំងអស់ោនរៅត្តម វច្ រី ៀងៗខេួន
2042

នកងបានជួយជំ ញរោេ

អនកទាំងអស់ោនរនាោះនឹងប្តូវដាក់ឱ្យជារ់េក ទធ រសមើៗោនត្តមឆារ់”

។

781>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រៅកនុងរ ឿងកាី Schonfeld ជនជារ់រចាទខដេជាអនកររើកឡានរៅាន់ទី

កខនេងប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស នកងរៅខសឱង កផៃោះប្កុមទាហានខដេរប្ាយមកប្តូវបានរលបាញ់សម្ភេរ់ នកងអនកខដេ
បានោមាមរៅរប្ាយផៃោះ ជាទីកខនេងខដេា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង នកងបានចារ់ខួ ន
េ សកសីម្ភនក់រនាៃរ់េីា
សម្ភេរ់រនាោះ នកងរប្ាយមកបានជូនដំណឹងដេ់រ៉ៅូេកសថា ទាហានទាំងរនាោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ រៅខណៈ

2040

រ ឿងកាី Almelo (តលាា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៦។

2041

រ ឿងកាី Almelo (តលាា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៤៣។

2042

រ ឿងកាី Almelo (តលាា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៤៣។
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រេេេាោម ត់រលឆ

នកងរង្ហគរ់ឱ្យរ៉ៅូេកសចាត់ខឆងដឹកសកសេយករៅករ់រនាោះ2043

ប្តូវបាន ករឃើញថា

បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ើម
ឱ នសសឃាតរនោះ ររើរទាោះរីជាេំបានប្រប្េឹតរា ដាយផ្លៃេ់ក៏រដាយ2044។

782>រ ឿងកាី

ខដេតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធាអារម៉ៅ ច្កជំនំជប្មោះកនុងទីប្កុង Nuremberg

Einsatzgruppen

ាត់រទាសនាយទាហាន

២២

នាក់ខដេមកេីកងសនាកសខ រស់អាេេឺម៉ៅង់េីា “ឆូេ ួមោ៉ៅងសកមម”រៅកនុង

ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម នកងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក លឺជាឧទាហ្ ណ៍មួយរផសងរទៀតសប្ម្ភរ់ា ទទួេខស
ប្តូវថ្នរោេរំណង ួម2045។

រៅកនុងរសឆកាីខងេងរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ តំណាងអយយា បានអោះអាង

ថា៖
មកនប្តឹមខតចា ផ្ល
ី ៃ េ់ររណា
៉ៅ ណ ោះរទខដេជារ់េក ទធរនាោះ រ៉ៅខនាខងមទាំងអនកសមលំនកតផងខដ ខដេបានឆូេ
ួមរដាយរឆតនារៅកនុងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម ឬម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនា

ឬអងគា ខដេ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរា នាោះ នកងអនកខដេរញ្ញជ ឬជួយនកងជំ ញា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ នកងអនក
ខដេជាសម្ភជកកថ្នអងគា

ឬប្កុមមួយខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមរនាោះ។

[…]

សម្ភជកកណាមួយខដេបានជួយជំ ញឱ្យកងទាំងរនោះអាឆរំរេញមខង្ហ បាន រដាយដឹងថា ម្ភនអឱីកំេង
រកើតរឡើងរនាោះ ប្តូវជារ់េក ទធេរ
ី ទឧប្កកដខឋ ដេប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយកងរនាោះ2046។

783>ខផអករេើមូេដាឋនរនោះ

តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេជនជារ់រចាទ ររើរទាោះរីជាជនជារ់

រចាទេំបានប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងក៏រដាយ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទ
Sandberger ខដេជាសម្ភជកកថ្នកងា ពា (SS នកង កងេកឃាដ SD) បានរង្ហាញ“ឆនៃៈ នកងភាេសទ ប្សរ
ត្តមា រញ្ញជ រស់ Fuehrer នកងជនផ្លាឆ់ា ដថ្ទរទៀត រស់ណាហ្សុ”ី 2047 នកងបាន ករឃើញផងខដ ថា ជន
ជារ់រចាទ Seibert បានដឹងឆាស់លាស់អំេីសកមមភាេ រស់កងេកឃាដ (Einsatzgruppe D) រនោះ នកងបានឆូេ
ួមដូឆចា ី

នកងក៏ដូឆអនកសមលំនកតផងខដ

រៅកនុងប្រតករតាកា រស់ខួ ន
េ ខដេ ំរលាភរំពានរេើឆារ់អនា ជាតក

2043

រ ឿងកាី Schonfeld (តលាា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៦៦។

2044

រ ឿងកាី Schonfeld (តលាា រោធាអង់រលេ ស 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 ទធប្លរ់រទរចាទទាំងអស់2048។ ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Haensch តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបាន
ករឃើញថា៖
ជាមស្តនាីជាន់ខពសខ់ ដេបានរ ៀរឆំប្រតករតាកា

ឬបានឆូេ ួមកនុងខផនា

នកងជាអនកប្លរ់ប្លងរេើមស្តនាី

នានាខដេបានឆូេ ួមរៅកនុងសកមមភាេរនាោះឆាស់ណាស់ មកនអាឆរលឆផតេីា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះ
សកមមភាេរនាោះ រដាយស អវតាម្ភនរៅថ្ងៃប្រតករតាា
ក ខផនា រនាោះរទ។ ជនជារ់រចាទ Haensch មកន
ប្តឹមខតទទួេខសប្តូវឆំរពាោះកងេកឃាដ

(Sonerkommando)

[កងតូឆេកឃាត រស់កង

Einsatzgruppen] កនុងអំឡុងរេេប្រតករតាកា រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានទទួេសគេ់ថា ោត់បាន
ទទួេដំណឹងេីេទធផេថ្នប្រតករតាកា រនោះផងខដ

។

2049

ដូរឆនោះ ោត់ប្តូវបានដាក់ឱ្យជារ់េក ទធផងខដ ។

784>ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Von Radetzky ខដេបានររប្មើា កនុងកងេកឃាដ (Sonderkommando
4a)

ម្ភនមខង្ហ ជាអនករកខប្រភាស/មស្តនាីទំនាក់ទំនង2050

នកងបានទទួេដំណឹងជាផេូវា រៅកនុងអងគា នា

រេេរនាោះថា ម្ភនា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង។ តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទរនោះបានឆូេ
ួមរដាយរឆតនារៅកនុងា សម្ភេរ់រនាោះ ដូរឆនោះម្ភនេក ទធ ភាេ2051។

785>កនុងរ ឿងកាី RuSHA ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជនជារ់រចាទឆំនួន ១៤ នាក់ ត្តមតួនាទីរ ៀងៗខេួន បានពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងអងគា ឆំនួន ៤ ខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លង នកងា ខណនាំ រស់រមដឹកនាំអាណាឆប្ក Reich រ្
ម ោះ SS
Himmler2052។ ជនជារ់រចាទមួយឆំនួនប្តូវបាន ករឃើញថា អាដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះ
ទកដភា
ឋ េរផសងៗថ្នកមមវច្ ីេូជសសន៍ រស់ណាហ្សុី ួមទាំងា ចារ់ជំ ច្តកម្ភ ខដេ“ម្ភនតថ្មេខាងេូជសសន៍”
រដើមបីយកមកេប្ងីកេូជសសន៍រអរ ៀន (Aryanization) ា ជរមេៀសជនជាតករ រទសរឆញេីផោះៃ សខមបងរដាយ
រងខំ រដើមបីផេ
ា ់ផេប្ររោជន៍ដេ់ជនជាតកអាេេឺម៉ៅង់ ឬជនជាតកភាលតកឆអាេេឺម៉ៅង់ នកងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ 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។
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ា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើជនជាតកជឱីហ្ទ
ឱ ូទាង
ំ ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់2053

នកងខរ៉ៅកអឺ ៉រខដេបានាន់ារ់រដាយអាេេឺ

ម៉ៅង់2054។ កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen រដើមបីឱ្យម្ភនា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជនជារ់រចាទ Greifelt
ប្តូវបាន ករឃើញថា បានរឆញរទរញ្ញជរេខ 67/I ខដេប្តូវបានរញ្ជូ នរៅាន់ា ច្ោេ័យជារប្ឆើន នកងបាន
លូសរញ្ញជក់អំេីរោេនរោបាយចារ់ជំ ច្ត។ តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានសននកដាឋនថា រទរញ្ញជរនោះបានរណា
ា េឱ្យ
ម្ភនា ចារ់ជំ ច្តជារប្ឆើន2055។ ជនជារ់រចាទ Creutz “ខដេជាអន Greifelt ប្តូវបាន ករឃើញថា ជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា ចារ់ជំ ច្តកម្ភ រ រទស”2056។ Creutz បានស រស រៅាន់អភកបាេថ្នអាណាឆប្ក Reich អំេី
តថ្មេថ្នា ចារ់ជំ ច្តកម្ភ រ រទស នកងបានរង្ហាញេី វច្ ីខដេអាឆរ ើរឱ ៅបាន2057។ តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបាន ក
រឃើញផងខដ ថា Creutz បានរឆញរសឆកាីខណនាំឱ្យអនវតា“ប្រតករតាកា កម្ភ ” ខដេកនុងរោេរំណងនាំកម្ភ
ទាំងរនោះឆូេមកអាេេឺម៉ៅង់ រដើមបីេប្ងីកេូជសសន៍អាេេឺម៉ៅង់។ ខផអករេើមូេដាឋនរនោះ ជនជារ់រចាទ Creutz ប្តូវ
ទទួេខសប្តូវរេញរេញឆំរពាោះកមមវច្ ីរនោះ2058។

786>ឆងរប្ាយ

កនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាក ម៌ រលគេកក ដឋបាេឆំនួន

យតាក ម៌ថ្នអាណាឆប្ក Reich

១៦

នាក់ រស់ប្កសួង

ឬរៅប្កមថ្នតលាា េករសស នកងតលាា ប្រជាជន រស់ណាហ្សុីអាេេឺម៉ៅង់

ប្តូវបានាត់រទាសរដាយស បានឆូេ ួមកនុងខផនា ួម ឆំរពាោះា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តេូជសសន៍
រដាយស បានអនវតាឆារ់ាត់រទាសប្រហា ជី វច្តរេើជនជាតករ៉ៅូឡូញ នកងជនជាតកជឱីហ្ឱ េីអំរេើកបត់ជាតកកប្មកត
ខពស់2059។ តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានរញ្ញជក់ថា៖
ជាសរងខរ

រទរចាទ

លឺសីេ
ា ីា ឆូេ ួមរដាយរឆតនាកនុងអំរេើរឃា រៅ

នកងអយតាក ម៌រៅកនុងប្រេ័ន ធ

ប្លរ់ប្លងទូទាង
ំ ប្ររទសរដាយ ដាឋភកបាេ រដាយបាន ំរលាភរំពានរេើឆារ់សស្តង្ហគម នកងឆារ់មនសស ម៌

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 ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាក ម៌ ទំេ័ ៣, ១១២៣។
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នកងបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងនាមឆារ់ត្តម យៈសកទធកអណា
ំ
ឆ រស់ប្កសួងយតាក ម៌

នកងបានរប្រើប្បាស់តលា

ា ជាមរ ាបាយ។ ាំរកតរសនៀត រស់ឃាតក បានលាក់រៅកនង
ុ អាវផ្លយ រស់លណៈវច្នកឆ័យ
ិ 2060។

787>ត្តមា កត់សម្ភគេ់ រស់តលាា

ICTR រ ឿងកាី ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាក ម៌ បានរង្ហាញថា “ា

ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើប្រេ័យេូជសសន៍បាន ួមរញ្ចូ េមកនប្តឹមខតអនក ខដេបានប្រប្េឹតរា ដាយ
ផ្លៃេ់ ឬជួយជំ ញឱ្យម្ភនា សម្ភេរ់ ឬអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍ដថ្ទរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងអនករផសង
រទៀតខដេបានឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុងខផនា ួមខដេរ ើឱ្
ឱ យម្ភនអំរេើខរររនោះរកើតរឡើង”2061។

788>រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ម្ភប្ត្ត II(2) ថ្នឆារ់រេខ ១០

រស់

ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង ខដេកំណត់នកយមន័យអំេីទប្មង់រផសងៗោនឆំរពាោះា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ បាន
ខឆងថា រលគេណាម្ភនក់បានប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ រៅរេេរលគេរនាោះ ជា“(ក) ចា ីផ្លៃេ់ ឬ (ខ)ជាអនកសមលំនកត
ឆំរពាោះា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដណា
ឋ
មួយរនាោះ ឬបានរញ្ញជ ឬជំ ញឱ្យប្រប្េឹតា ឬ (ល) ឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុង
ា ប្រប្េឹតា ឬ (ឃ) ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនា ឬា រ ៀរឆំខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរា នាោះ”។ ដូរឆនោះ
វច្សេភាេថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ

នកងបាន ួមរញ្ចូ េរញ្ញាជារប្ឆើន

រេើសេីា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កកដខឋ ដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ។

ជាា

កត់សម្ភគេ់ ជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ររើរទាោះរីជាអនកដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតា
អំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កកដរឋ នោះក៏រដាយ

រដាយខផអករេើា ួមឆំខណករៅកនុងរោេរំណង ួម

ឧទាហ្ ណ៍

ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេប្តូវបានសគេ់ថា ជាសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។

789>ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំថ្នា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដកឋ មម ួម

ា វច្ភាលខាងរេើរង្ហាញថា រោេ

រំណង ួម លឺជាឆំណឆសនូេថ្នទប្មង់ទទួេខសប្តូវ រដាយស ធាតផសំរនោះឆងភាជរ់សម្ភជកកទាំងអស់ ួមោន នកង
ផាេ់យតាកកមមសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ ួមឆំរពាោះអំរេើ រស់សម្ភជកករនោះ ខដេប្តូវចាត់ទកជាា ទទួេ
ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ2062។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា រ ើយ
ឱ តាកកមមឆំរពាោះា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ ួមខរររនោះ
មកនប្តឹមខតប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់អក
ន ខដេបានយេ់ប្សរប្រប្េឹតជា
ា ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងបានយេ់ប្សរ

2060

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាក ម៌ ទំេ័ ៩៨៥។

2061

រសឆកាីសរប្មឆរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ១៩។

2062

សូមរមើេផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញាណពាក់េ័នថ្ធ នា ប្រប្េឹតស
ា ហ្ឧប្កកដក
ឋ មម សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ

៤៤៥។
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រនារោេរំណង ួមរនាោះ។ អឱីខដេតប្មូវលឺថា េួករលយេ់ប្សររៅនឹងរោេរំណឧប្កកដឋ ួមខដេម្ភនឆ ច្តរេមើ
ស។ ា យេ់ខរររនោះបានរញ្ញជក់ត្តម យៈយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY ICTR ប្េមទាំង SCSL នកង
យតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ដូឆបានេកចា ណាខាងរេើ2063

ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។ រៅកនុងរ ឿងកាី Tadić អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTY បានតប្មូវឱ្យម្ភន

“អតែកភាេថ្នរោេរំណង ឬខផនា ួមខដេជារទឧប្កកដឋ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ខដេម្ភន
ខឆងរៅកនុងេកខនកក
ា ៈ”2064។ រនាៃរ់េីបានេកភាការៅរេើា ឆូេ ួម រស់រលគេរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម បាន
រង្ហាញឱ្យរឃើញថា “ា ឆូេ ួមេំចាបា
ំ ឆ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ ដូឆខដេម្ភនខឆងរៅ
កនុងរទរបញ្ាតកណា
ា
មួយថ្នរទរបញ្ាតកទា
ា ង
ំ រនាោះ […] រ៉ៅខនាអាឆពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នា ជួយនកងជំ ញ ឬ ួម
ឆំខណករៅកនុងា អនវតាខផនា

ឬរោេរំណង ួម”2065។ រៅកនុងរ ឿងកាី Martić រៅរេេេកចា ណារេើ

រោេរៅាត់យកទឹកដីមួយខផនក រស់ Bosnia នកង Croatia រៅជា“ ដឋងីម
ម ួយខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លង
រស់ Serb” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTY បានរញ្ញជក់ថា រោេរៅរនោះខេួនឯងផ្លៃេ់េំខមន“ជា
រោេរំណង ួមត្តមអតែន័យឆារ់សីេ
ា ីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ […]។ រ៉ៅខនា ប្រសកនររើា ររងកើតខដនដីងីរម នោះ
ប្តូវបានអនវតារឡើងរដាយរឆតនាត្តម យៈា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដខឋ ដេម្ភនខឆងរៅកនុងេកខនកក
ា ៈ ក ណីរនោះអាឆ

2063

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៧៤ ជាអាទិ៍។

2064

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៧ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែមខផនកខេោះប្តូវបានដករឆញ)។

2065

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៧។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ២១៨

(“ា ឆូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម េំចាំបាឆ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមរឡើយ រ៉ៅខនាអឱីខដេសំខាន់ លឺ
ថា

ា ឆូេ ួមរនោះបានជំ ញា អនវតារោេរៅ

ឬរោេរំណង ួមខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមរនាោះខដ

ឬរទ”)។

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៩៩ (“អនកឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមេំចាបា
ំ ឆ់ឆូេ ួមរដាយផ្លៃេ់រៅកនុងធាតផសំមួ
យៗថ្នឧប្កកដក
ឋ មមរឡើយ ដរារណាបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម”)។ សេដីាសាីេីា
ប្រាសរទាសរ ឿងកាី Babić (ICTY) កថាខណឌ ៣៨ (“ា ទទួេខសប្តូវជាសហ្ចា ីរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមខដេជនជារ់រចាទ
ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក ទធរនាោះ តប្មូវថា ជនជារ់រចាទប្តូវ ូមឆំខណកធាតផសំអតារនាម័ត ឬរឆតនារនារោេរំណង ួម នកង
ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមួយឆំនួន 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 ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមបាន ួមឆំខណករឆតនាថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះ

ា ឆូេ ួម រស់ោត់អាឆរ ើរឱ ឡើង

រប្ាមទប្មង់ថ្នា ជួយ ឬា ួមឆំខណករដើមបីអនវតាខផនា ឬរោេរំណង ួម។ ភាលីខដេពាក់េ័នក
ធ នុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះេំចាបា
ំ ឆ់
ប្រប្េឹតផ្ល
ា ៃ េ់រេើរឧប្កកដម
ឋ ួយ ឬរប្ឆើនខដេម្ភនរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ”)។
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ម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់ជារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម”2066។ ខផអកត្តមយតាកសស្តសារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
ថ្នតលាា SCSL កនុងរ ឿងកាី Brima

រៅរេេេកភាកាអំេីឆ ច្តេកខណៈថ្នខផនា ា រ ៀរឆំ ឬរោេ

រំណង ួម បានរញ្ញជក់ថា “ត្តមា េកនកតយរេើយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកអាឆយេ់បានថា
រោេរំណងឧប្កកដខឋ ដេជាមូេដាឋនថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម មកនប្តឹមខតអាឆសននកដាឋនរឆញេីរោេរៅឆងរប្ាយ
រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរឆញេីមរ ាបាយនានាខដេរប្រើប្បាស់រដើមបីសរប្មឆរោេរៅរនាោះផងខដ ។ រោេ
រៅ នកង មរ ាបាយរដើមបីសរប្មឆបានរោេរៅរនោះ អាឆចាត់ទកជាា រ ៀរឆំ ឬខផនា ួម”2067។ ងមីៗរនោះ
រៅកនុងរ ឿងកាី Karadžić អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា ICTY បាន ំឭកថា ជាា ចាំបាឆ់ប្តូវ“ម្ភន
ា រញ្ញជក់ឱ្យបានឆាស់េីរោេរំណងឧប្កកដឋ ួមទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆទាំងេី លឺរោេរៅរេមើសរដាយរឆតនា
នកង វច្សេភាេថ្នរោេរៅរនោះ(ឧ. ខដនកំណត់ថ្នភូមកសស្តសា នកងរេេរវលាថ្នរោេរៅរនោះ នកងអតាសញ្ញាណ
ទូរៅ រស់ជន ងរប្ោោះរដាយស រោេរៅរេមើសរនាោះ)”2068។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ ផង
ខដ ថា អងគជំនំជប្មោះមួយឆំនួនថ្នតលាា
ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

ICTY បាន ករឃើញថា ា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្

ម្ភនអតែកភាេរដាយខផអករេើរោេរំណង ួមខដេទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅឆងរប្ាយេំខមនជា

រទរេមើសខដេា អនវតារោេរៅរនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កកដឋ2069។

790>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់រដាយជនជារ់រចាទ

2070

ខសេីរ ឿងកាីខាងរេើ រៅរេេយកឆារ់មកអនវតាឆំរពាោះអងគ

រហ្តថ្នរ ឿងកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន“បានរ
ណា
ា េឱ្យម្ភន នកង/ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹង”ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ រដាយេំបានប្រាសថា រទឧប្កកដរឋ នោះម្ភនរំណង

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 អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង(ICTY) បានយេ់រឃើញថា ម្ភនសហ្ឧប្កកដក
ឋ មមមួយខដេម្ភនរោេរំណងរដើមបីររងកើតទឹកដីរឡើង វច្ញរប្ាមា
ប្លរ់ប្លង រស់សធា ណៈ ដឋសប្ម្ភរ់ប្កុមជាតកសសន៍
Bosnian នកង

Bosnian-Serb

រដាយាត់រនែយោ៉ៅងលំហ្កនូវមួយភាល ំថ្នប្កុមមូសីម
េ

Bosnian Croats ត្តម យៈា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរផសងៗ។ សេប្កមរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ ១៦ នកង

៩០០ (រោេរំណងឆងរប្ាយថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម លឺប្តូវររងកើតអតែកភាេ Croatian មួយត្តម យៈា ររងកើតជាតកសសន៍ នកងា
របាសសម្ភអត)។
2070

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៩ នកង ៥០២។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៩។
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ប្រប្េឹតល
ា កតទកជាមន ឬម្ភនរៅកនុងរោេរំណង ួម2071។ រនោះរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា ជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេរណា
ា េមកេីា អនវតារោេ
រំណង ជាជាងរទឧប្កកដខឋ ដេម្ភនរំណងប្រប្េឹតា ឬលកតទកកនុងរោេរំណង ួម។ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ា ទទួេខសប្តូវខរររនោះ លឺជាអឱីខដេចាត់ទកថា ជាា ទទួេខសប្តូវត្តម
សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ទូលាយ ឬទប្មង់ III កនុងរ ឿងកាី Tadić2072។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សំណួ រនាៃរ់ខដេ
ប្តូវរដាោះប្សយលឺ

ថារតើជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

ឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័ត ខដេេំម្ភនរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា។

791>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រដាយប្សរជាមួយនឹងរសឆកាីសរប្មឆ

រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) ខដេកនុងរនាោះអងគររ បានេកចា ណាេមអកតរេើយតាក
សស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ជ ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់
III នកងបានសននកដាឋនថា រសឆកាីសរប្មឆខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTY បានសំអាងកនុង

រ ឿងកាី Tadić រដាយយេ់រឃើញថា សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III លឺជាខផនកមួយថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា
ជាតករនាោះ េំខមនជា“មូេដាឋន ឹងម្ភំ ប្លរ់ប្ោន់”សប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញណាមួយរឡើយ2073។ ជាេករសស អងគ
ររ ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

រដាយស ម្ភនា យេ់ដឹងតកឆតួឆរំផតកនុងរ ឿងកាី

Essen

Lynching

(តលាា រោធាឆប្កភេអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) នកង Borkum Island (តលាា រោធា ដាឋភកបា
េទូរៅ កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) រទើរេំអាឆសននកដាឋនបានថា សញ្ញាណខដេចាត់ជាសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III

2071
2072

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៨៣៥។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ភាលីបានរដាោះប្សយោ៉ៅងេមអកតនូវរញ្ញាសាីេីា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម

ួមទប្មង់ III ពាក់េ័នរធ ៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះ
រាជអាជាា កថាខណឌ ២៣ ជាអាទិ៍។ ស ណាតរ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦ ជាអាទិ៍។ ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ
៤៧ ជាអាទិ៍។ ររើរទាោះរីជា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា េំអាឆទទួេយកបានឆំរពាោះរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះ
រាជអាជាា(សូមរមើេ កថាខណឌ ១១២២ ជាអាទិ៍)ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះចាត់ទកជាា សមប្សរកនុងា េកចា ណាអំណោះអំណាង
រស់ភាលីរៅរេេសរប្មឆរេើរញ្ញាឆំរពាោះមខ។
2073

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៨៣។

500
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ប្តូវបានយកមកអនវតារនាោះរឡើយ2074។
2075

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងា វាយតថ្មេរនោះ

។ ា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នរណាឹងសទកខខដេដាក់ប្រឆ្ំង

នឹងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា អងគររ ជំនំជប្មោះេកចា ណា
េំប្តឹមប្តូវរេើរ ឿងកាី Essen Lynching នកង Borkum2076 រដាយស ប្តឹមខតរង្ហាញអំេីា រកប្សយជាសាា
នេេថ្នរ ឿងកាីរនោះ រ៉ៅខនាេំបានរដាោះប្សយរញ្ញាឆមបងខដេអងគររ ជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ លឺថា កងឱោះេ័ត៌ម្ភន
ទាក់ទងរៅនឹងរោេលំនកតផេូវឆារ់ខដេតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានយកមកអនវតាជាក់ខសាងកនុងរ ឿងកាីទាង
ំ េី រនាោះ
រឡើយ។

792>រញ្ញាប្រហាក់ប្រខហ្េោនរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត

ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោង

រៅរេើខដេេំប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងរ ឿងកាី Tadić ក៏ដូឆជាកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេី
សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9)2077។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Renoth (តលាា រោធាឆប្កភេអង់រលេស កនង
ុ
ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) រៅកនុងរសឆកាីសរងខរថ្នា ជំនំជប្មោះខដេរលគេឆំនួន ៣ ូរ ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភន
េក ទធ ភាេេីរទសម្ភេរ់រ

េ ើយសឹក រស់ប្ររទសសមព័នម
ធ កតា

ររើរទាោះរីជាា សម្ភេរ់ជាក់ខសាងប្តូវបានប្រប្េឹតា

រដាយជនជារ់រចាទដថ្ទរទៀតក៏រដាយ2078 ក៏បានកត់សម្ភគេ់ជាក់លាក់ថា “េំអាឆនកោយរដាយសរងខរបាន ថា
រតើតលាា បានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទទាំងរីនាក់រនោះបានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងា វាយដំ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា ឬថារតើជនជារ់រចាទប្តូវទទួេខសប្តូវត្តមរោេា ណ៍ខដេបានកំណត់រដាយ ដឋអាជាា ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា”ខដេបានអោះអាងថា

ររើសូមបីខតោមនា ឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងា វាយដំក៏រដាយ

រចាទទាំងរនោះអាឆជារ់េក ទធ បានខដ រនាោះ2079។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា

ក៏ជនជារ់

េកខខណឌតប្មូវថ្នសហ្

2074

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៧៩ ដេ់ ៨១។

2075

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (E100/6) កថាខណឌ កថាខណឌ ៣០ ដេ់ ៣១។

2076

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១ ដេ់ ៣៣។

2077

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៤ ដេ់ ៤០។

2078

រ ឿងកាី Renoth (តលាា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៧៦។

2079

រ ឿងកាី Renoth (តលាា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៧៦ ដេ់ ៧៧។

501
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III “ទំនង”ជាប្តូវបានរំរេញរៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ2080 ខដេេំអាឆរ ើជា
ឱ មូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់
កនុងា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នវច្ធានសាីេីឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក។

793>េំម្ភនរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត

2081

ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើរនាោះ ោំប្ទអតែកភាេថ្នា ទទួេខស

ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេជនជារ់រចាទេំប្តូវបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ

សតានម័ត ថ្នរទរនោះ នកងេំសកត
ែ រប្ាមវច្សេភាេថ្នរោេរំណង ួម។ ជាា កត់សម្ភគេ់ ា ដកប្សង់
សេប្កម រស់តលាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Sauckel នកង Speer2082 រ ឿងកាី
RuSHA ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Hildebrandt2083 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់

2080

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៤។

2081

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៨ ដេ់ ៤០។

2082

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៨ ដេ់ ៣០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់តលាា រោធាអនា

ជាតក (IMT) ទំេ័ ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣, ២៤៥, ៣២១, ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣។ ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Sauckel អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ា រោង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅរេើកងឱោះរឆតនារនាោះ បានខផអករេើា េកនកតយេំបានប្តឹមប្តូវរៅ
រេើសេប្កម រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមរោធាអនា ជាតក រដាយស ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើ
រនាោះ(ទំេ័ ៤៥) ម្ភនា រោងរៅរេើរឆតនា រស់ជនជារ់រចាទ Sauckel ខដេេំប្តូវបានរង្ហាញប្តឹមប្តូវត្តមេកខណៈររឆចករទ
ស។

រ៉ៅខនាបានរង្ហាញឆាស់លាស់ត្តម យៈអតែរទថា

ជនជារ់រចាទេកតជាបានដឹងេីា រ ើបា
ឱ ររដាយអមនសស ម៌រៅរេើជន ង

រប្ោោះ រហ្ើយរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមខដេេកភាកាអំេេ
ី ក ទធ ភាេ រស់ោត់ តលាា រនោះបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា ជនជារ់រចាទ
“បានដឹងេី វច្ ីសស្តសាថ្ប្េថ្ផសខដេបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ទទួេបានេេក

រហ្ើយោត់បានោំប្ទោ៉ៅងរេញទំហ្ឹងរដាយមូេរហ្តថា

ជាា ចាំបាឆ់រដើមបីសរប្មឆត្តមកូត្តកំណត់”(ទំេ័ ៣២១)។ អំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា រនោះប្តូវបានចាត់ទកជា
ា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម III ម្ភនភាេេំឆាស់លាស់។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ផៃយ
ុ រៅនឹងស ណា រ
ស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះ េំម្ភនា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទ Speer ម្ភនឆនៃៈឆូេ ួមរៅកនុងកមម វច្ ីេេកមមទាសក រដាយខផអករេើ
សញ្ញាណថ្នា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III។ តលាា រនោះបានយេ់រឃើញថា Speer បានដឹងា រកណឌជន ង
រប្ោោះរដាយហ្កងា ខដេបានរកើតរឆញេីតប្មូវា ខពស់ រស់ Speer (ទំេ័ ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣)។
2083

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័ ១ ដេ់ ១៩២។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាកត់សម្ភគេ់ថា តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានយេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Hildebrandt ថា ដំរូង ោត់បាន
រដករស ថា េំបានដឹងអំេីរហ្តា ណ៍ថា “ា រ ើបា
ឱ រោ៉ៅងេករសស”រៅរេើជាតកសសន៍រ រទស ខដេ ួមសង្ហឱសជាមួយស្តសាីជន
ជាតកអាេេឺម៉ៅង់រនាោះ ប្តូវប្រហា ជី វច្តរដាយា េយួ ក។ តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានេកភាកាភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា Hildebrandt បាន
ដឹងអំេីអតែនយ
័ ថ្នពាកយរេឆន៍រនាោះ នកងបានរដាោះប្សយជាក់ខសាងរេើក ណីថ្ន“ា រ ើបា
ឱ រោ៉ៅងេករសសរនោះ”ផងខដ (ទំេ័ )។ កនុងខផនក
ខដេេកភាការេើេក ទធភាេ រស់ោត់ េំបានរោងរៅរេើរញ្ញាថ្នរឆតនារឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា “ត្តម យៈភសាត្ត
ុ ងជា
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រចាទប្បាំមួយនាក់2084 ខដេបានរោងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះេំបានរង្ហាញថា ម្ភនភាេខខឱងោនឆំរពាោះ
រទឧប្កកដខឋ ដេបានរកើតរឡើងត្តម យៈរោេរំណង ួមរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ រញ្ញាលឺ ថារតើជនជារ់រចាទ

ឹ អំេីរទឧប្កកដទា
បានដង
ឋ ង
ំ រនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយប្រសកនររើេំបានដឹងរទរនាោះ េំម្ភនទប្មង់ថ្នរឆតនាប្តូវ
បានរង្ហាញរឡើយ។ រ ឿងកាី Pohl (ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានសំអាងរៅរេើទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ
Hohberg នកង Baier2085) នកងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau2086 ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមខដេប្រប្េឹតរា ៅកនង
ុ
ជំ ំប្រមូេផាំ។
ុ កនុងរ ឿងកាី Pohl តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមខដេជំនំជប្មោះរ ឿងកាីរនោះបានកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងជន
ជារ់រចាទ Hohberg ថា ជនជារ់រចាទ ូររនោះ“បានរចាទប្រាន់ Pohl េីរទឧប្កកដឋ នកងបានរង្ហាញា
ឆំរពាោះា រប្រើអំរេើហ្កងាហ្ួសរហ្តរៅជំ ំប្រមូេផាំ”ុ 2087។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ឺចារ់

ផៃយ
ុ រៅនឹងា រេើករឡើង

រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា េំម្ភនា រញ្ញជក់រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់តលាា រនោះថា ឧប្កកដក
ឋ មមខដេបាន
ប្រប្េឹតរា ៅកនុងជំ ំរនាោះេំខមនជាខផនកថ្នរោេរំណង ួម រ៉ៅខនាបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ Hohberg ប្តូវ
បានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះ រប្ពាោះជនជារ់រចាទអាឆដឹងជាមនថា ជារទរេមើស2088។
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ទាក់ទងរៅនឹង ជនជារ់រចាទ Baier

េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម

បានដាក់ឱ្យោត់ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមខដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរឡើយ រដាយស
តលាា បានយេ់រឃើញថា ម្ភន “ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញជាប្រេ័នធ ា រ ើឱ្
ឱ យប្កេំបាក ា ឃំខួ ន
េ នកងា សម្ភេរ់
អនកខដេទទួេ ងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនោះ” នកងថា ជនជារ់រចាទ Baier ’បានយេ់ប្េម នកងឆូេ ួមោ៉ៅងសកមម

រប្ឆើន ម្ភនា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា ជនជារ់រចាទ Hildebrandt បានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមម នកងប្តូវទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌឆំរពាោះអំរេើរេមើសដូឆតរៅ៖

[…]

សង្ហឱសជាមួយជនជាតកអាេេឺម៉ៅង់”(ទំេ័ ១៦១)។

ា ដាក់ទណឌកមមជាតកសសន៍រ រទសរដាយខសឆារ់

នកងអយតាក ម៌ឆំរពាោះា ួម

ជាងមីមង
ា រទៀត រញ្ញា ថារតើរ ឿងកាីរនោះបានោំប្ទអតែកភាេថ្នសញ្ញាណសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួមទប្មង់ III ខររណារនាោះ េំម្ភនភាេឆាស់លាស់រឡើយ។
2084

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៨ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័ ៤២៧

ដេ់ ៤៣៣ នកង ៥២៦។
2085

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៥ ដេ់ ៣៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Pohl ទំេ័ ១០៤១

ដេ់ ១០៤២, ១០៤៧។
2086

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៤០ រោងរៅរេើរ ឿងកាីជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau ទំេ័ ១៤១។

2087

រ ឿងកាី Pohl ទំេ័ ១០៤២។

2088

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៥។
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រៅកនុងា រកងឆំរណញេីា ង្ហ ទាសក រនាោះ”2089។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau េំម្ភនា
រញ្ញជក់ថា តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមបានដាក់ជនជារ់រចាទណាមួយឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ
ខដេេំសកត
ែ កនុងខផនា ឧប្កកដឋ ួមរៅកនុងជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau។ បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា ឧប្កកដក
ឋ មមស
ស្តង្ហគមអងគា សហ្ប្រជាជាតក (UNWCC) សាីេីរ ឿងកាី កត់សម្ភគេ់ពាក់េ័នន
ធ ឹងរញ្ញារនោះថា “រៅកនុងជំ ំម្ភន
ប្រេ័នទ
ធ ូរៅថ្នអំរេើរឃា រៅ នកងា សម្ភេរ់អក
ន ជារ់ឃំ [...] នកងថា ជនជារ់រចាទខដេសម្ភជកកថ្នរលគេកក
កនុងជំ ំរនាោះ បានដឹងអំេីា អនវតាប្រេ័នរធ នោះ នកងបានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមម”2090។ ឆំណឆខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា
បានសំអាងរៅរេើរនាោះ

ម្ភនរៅកនុង បាយា ណ៍ រស់តំណាងអយយា រៅកនុងរ ច្រទថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ

រេើរ ឿងកាីខដេរនោះេំបានរង្ហាញថា តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមខដេរឆញសេប្កមកនុងរ ឿងកាី Martin Gottfried
Weiss ជាក់ខសាងបាន ួមឆំខណកទសសនៈរនោះរឡើយ2091។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Sch.2092 ម្ភនា រង្ហាញា
ផៃយ
ុ ោន

ជាជាងា រង្ហាញោំប្ទឆំរពាោះសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ទូលាយរនោះ

រដាយស កនុងា

រងឱកេរ ឿងកាីរៅឱ្យតលាា ជាន់ទារ តលាា កំេូេសប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេសបានខណនាំថា តលាា ប្តូវ
េកចា ណារខនែមរទៀតរេើរញ្ញា ថារតើជនជារ់រចាទ

រៅរេេនាំជន ងរប្ោោះរៅាន់ វច្ហា ជនជាតកជឱីហ្រឱ នាោះ

បានដឹងថា ជន ងរប្ោោះប្តូវបានរ ើបា
ឱ ររៅទីរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា នកងបានកត់សម្ភគេ់ថា ោ៉ៅងរហាឆណាស់
ជនជារ់រចាទអាឆទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រ ើបា
ឱ ររនោះ

រប្ពាោះជនជារ់រចាទេំបានា ពា ជន ងរប្ោោះ

ខដេ

កំេងសែកតកនុងា ប្លរ់ប្លង រស់ខួ ន
េ ។ ជាសំខាន់ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា តលាា កំេូេ
សប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេសបានេកចា ណាថា

ជនជារ់រចាទប្តូវទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា បាញ់ប្រហា ជន ង

2089

រ ឿងកាី Pohl ទំេ័ ១០៤៧។

2090

រ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau ទំេ័ ១៤។

2091

រ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau ទំេ័ ៥៖ “រទរចាទឆំនួន ២ បានរចាទប្រាន់ថា ជនជារ់រចាទបានអនវតារដាយប្សរជាមួយនឹង

ខផនា ួមកនុងា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ នកងកនុងនាមជារលគេថ្នជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau នកងជំ ំរប្ាមា ប្លរ់ប្លង
រផសងរទៀត [...]ជួយ នកងជំ ញ នកងឆូេ ួមរដាយឆនៃៈ រដាយរឆតនា នកងរដាយេំប្តឹមប្តូវរៅកនុងា ដាក់ជនសី វច្េជាតកសសន៍នានា
រប្ាមអំណាឆ រស់ខួ េន [...] ទំេ័ ៨ ខដេា យេ់រឃើញប្តូវបានសរងខរដូឆតរៅ៖ “ជនជារ់រចាទឆំនួន ៤០ នាក់ ប្តូវបាន ករឃើញ
ថា ម្ភនេក ទធ រហ្ើយា យេ់រឃើញប្តូវបានតមកេ់កនុងរ ឿងកាីនីមួយ [...]។ ា ប្រាសរទាស រស់ជនជារ់រចាទប្តូវបានាត់រនែយ
រដាយសែរ័នខដេរសើរ ីរ ឿងកាី [...]។ សែរ័នរនោះបានរនធូ រនែយរទាសជនជារ់រចាទ ៥ នាក់កនុងឆំរណាម ៣៣ នាក់ខដេរៅ ស់ជារ់
រទាសប្រហា ជី វច្តរនាោះ មកប្តឹម ២ នាក់ជារ់រទាស ២០ ឆ្នំរដាយរ ើា
ឱ ជាទមៃន់ នកង ៣ នាក់រទៀតជារ់រទាស ១០ ឆ្នំរដាយរ ើា
ឱ
ជាទមៃន់”។
2092

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាកថាខណឌ ៣៩។
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ឯកស រេខ F36

រប្ោោះ ខដេបានរកើតរឡើងរៅរេេខដេជន ងរប្ោោះប្តូវបាននាំប្តឡរ់រៅរ៉ៅសាិ៍រ៉ៅូេីស វច្ញ រហ្ើយទាក់ទងរៅ
នឹងរញ្ញារនោះ េំម្ភនា រង្ហាញអំេីា ួមឆំខណក រស់ជនចារ់រចាទរឡើយ2093។
Ikeda

ឆងរប្ាយ រៅកនុងរ ឿងកាី

តលាា បានរង្ហាញអំេីា ឆូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងា ររងកើតខផនា

នកងា លូសរញ្ញជក់

េមអកតរេើខផនា ររងកើតកខនេងរេសា នកងរប្រើប្បាស់រកមងប្សី នកងស្តសាីេីជំ ំប្រមូេផាំរុ ើជា
ឱ ប្សីរេសារៅកនុងផៃោះ
រេសាទាំងរនោះ2094។ តលាា បានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា ខផនា រនោះប្តូវបាន
អនវតា2095។ រដាយខផអករេើតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទកនុង ដឋអំណាឆ តលាា បានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ
លរបីដឹងអំេា
ី រ ើខឱ រររនោះរដាយោមនា យេ់ប្េមេីជន ងរប្ោោះទាំងរនាោះ នកងថា ោត់លរបីរារាំងា ជំ ញណា
មួយថ្នឧប្កកដក
ឋ មមរនោះប្េមទាំងលរបីរសើរអរងកតរញ្ញារនោះផងខដ ។ តលាា បានសននកដាឋនថា៖
ជនជារ់រចាទខដេកំេងរំរេញតួនាទីនាយទាហាន

នកងត្តម យៈា ឯកភាេរេើខផនា ប្ររភទរនោះ

ា ឆូេ ួមរៅកនុងា លូសរញ្ញជក់េមអកតអំេីខផនា នកងេំបានេកនកតយរឡើងវច្ញ ថារតើខផនា រនាោះជាក់
ខសាងប្តូវបានអនវតាោ៉ៅងដូឆរមាឆរនាៃរ់េីបានដឹងរហ្តរកើតរឡើង នកងថារតើផោះៃ រេសាខដេបានររងកើត
រឡើង រដាយខផអកត្តមខផនា បានប្រប្េឹតរា ៅោ៉ៅងដូឆរមាឆរនាោះ ប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវេីរទឧប្កកដឋ
ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងដំរណើ ា រនាោះ2096។

794>សេប្កមកនុងរៅកនុងរ ឿងកាី

Ikeda (តលាា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) េំបានរដាោះប្សយ

ជាក់លាក់រេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរនាោះរឡើយ។ ខផអកត្តមអងគរហ្តថ្នរ ឿងកាី េទធភាេអាឆរកើតម្ភនលឺថា
ា ទទួេខសប្តូវរនោះប្តូវបាន ករឃើញរដាយខផអករេើា ទទួេខសប្តូវ

ត្តមរោេរំណង ួមសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋ

កមមខដេជាក់ខសាងេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី េទធភាេអាឆរកើតម្ភន
ខដេថា កនុងរ ឿងកាី Ikeda តលាា បានយេ់រឃើញថា ឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយប្ររោេរៅកនុង
រោេរំណង ួម ឬថា ជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវកនុងនាមជាថានក់រេើ ជាេករសសរៅរេេខដេតលាា បាន
កត់សម្ភគេ់រេើតួនាទី នកងឋាននា សកាក រស់ជនជារ់រចាទ នកងា េំបានចាត់ វច្ធានា រសើរអរងកត។ រដាយខផអក
2093

រ ឿងកាី Sch. (តលាា កំេូេសប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១៣ ជាអាទិ៍ (ភាសអាេេឺម៉ៅង់) (ា ខដេ

ថា

ជនជារ់រចាទេំប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា សម្ភេរ់ជន ងរប្ោោះ បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ រៅកនុងរទរចាទប្រឆ្ំ ងនឹងជនជារ់

រចាទត្តមឆារ់អាេេឺម៉ៅង់ខដេេំបានដាក់រញ្ចូ េរទមនសសឃាត ឬឃាតកមមរឡើយ)។
2094

រ ឿងកាី Ikeda (តលាា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័ ៤។

2095

រ ឿងកាី Ikeda (តលាា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័ ៤។

2096

រ ឿងកាី Ikeda (តលាា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័ ៤។
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រេើភាេេំឆាស់លាស់ទាង
ំ រនោះ

នកងរដាយោមនា អនវតា រស់ ដឋខដេពាក់េ័នដ
ធ ថ្ទរទៀត

រ ឿងកាី

Ikeda

(តលាា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) េកតជាេំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា ា ទទួេខស
ប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម

ម្ភនអតែកភាេត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា

ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរឡើយ។

795>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រ ឿងកាីរប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទី
េី ដូឆជារ ឿងកាី រស់ប្ររទសអីត្តេីខដេបានដកប្សង់រៅកនុងរ ឿងកាី Tadić េំបានផាេ់ា ោំប្ទ ឹងម្ភំ ឆំរពាោះ
សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រឡើយ។ សេដីារ ឿងកាី Tadić បានសំអាងរៅរេើរ ឿងកាី រស់អី
ត្តេីកនុងា សននកដាឋនថា

“រលគេម្ភនក់អាឆដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេបាន

ប្រប្េឹតរា ដាយសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នប្កុមមួយ នកងេំប្តូវបានលកតទករៅកនុងខផនា រេមើសរនាោះរឡើយ” ដរារណា
ុ េំ
រលអាឆដឹងជាមនបានថា ជារទឧប្កកដ2097
ឋ ។ រៅកនុងរ ឿងកាី D’Ottavio រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សម្ភជកកថ្នប្កម
ប្តូវបានដាក់េក ទធភាេេីរទឧប្កកដណា
ឋ
មួយរឡើយ

រប្ពាោះេំសកត
ែ កនុងខផនា ួម។

តលាា កំេូេ រស់អីត្តេី

បានរញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទ D’Ottavio ខដេបានបាញ់ឆំថ្ដ រស់អក
ន ត់រលឆខេួន េំម្ភនរឆតនាសម្ភេរ់រឡើយ
រ៉ៅខនាប្តឹមខតរារាំងា ត់រលឆខេួនរ៉ៅរណា
ណ ោះ

នកងចារ់ខួ ន
េ ជន ងរប្ោោះ

ខដេជារោេរៅប្តូវបានរនារដាយប្កុម

រនាោះ2098។ ា សេរ់ រស់ជន ងរប្ោោះបានរកើតរឡើងរដាយស ខតាេៈរទសៈសមនមកនដេ់ ខដេរនោះជាា ង
រួសមួយេំប្តូវបានេាបាេភាេមៗ2099។ េកតណាស់ សម្ភជកករួននាក់ថ្នប្កុមរនាោះប្តូវបានដាក់េក ទធ ភាេេីរទ
មនសសឃាតោមនម ណរឆតនា (omicidio preterintenzionale) ជារទរេមើសមួយខដេប្តឹមខតម្ភនរឆតនារងក
ឱ្យម្ភនេយសនកមមរេើ ូរាយ រដាយជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា សេរ់រនោះត្តម យៈ
ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវតឹង ឹង ប្សរត្តមយតាកសស្តសាខដេម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្នំ ១៩៤០។

796>រ ឿងកាី

Artano ក៏ប្តូវបានរោងរៅរេើរដាយេំប្តឹមប្តូវដូឆោនផងខដ ។ តលាា កំេូេ រស់អីត្តេី

បានរដរក ស ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទមនសសឃាត ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្រតករតាក
ា កនុងរោេរំណងចារ់ខួ ន
េ អនកោំប្ទរកសប្រឆ្ំងមួយឆំនួន រដាយស រោេរំណង ួមថ្នប្រតករតាកា រនាោះ េំ

2097

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៨។

2098

រ ឿងកាី D’Ottavio (តលាា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧។

2099

រ ឿងកាី D’Ottavio (តលាា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ២។
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បាន ួមរញ្ចូ េា សម្ភេរ់រឡើយ2100។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ “ប្េឹតកា
ា ណ៍”ថ្នា សម្ភេរ់រដាយោមនរឆតនាខដេ
សែកតរប្ៅខផនា រស់ប្កុម េំអាឆដាក់ឱ្យសម្ភជកកទាំងអស់ថ្នប្កុមទទួេខសប្តូវបានរឡើយ នកងររើរទាោះរីជា
ា េកតថា ា សម្ភេរ់រនោះអាឆដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើសក៏រដាយ នកងរដាយរហ្តថា កងជីវេេប្រដារ់
រដាយអាវ

នកងអនកោំប្ទរកសប្រឆ្ំងរនាោះទំនងជាេំប្េមឆូេស ភាេ។ រដាយបាន ំឭករ ឿងកាី Beraschi

តលាា កំេូេបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា ា ទទួេខសប្តូវសប្ម្ភរ់ា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុង
រេេថ្នប្រតករតាកា របាសសម្ភអតខដេបានរ ើរឱ ឡើងរដាយមនសសមួយឆំនួនរនាោះ

តប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញេី

“អំរេើរដាយរឆតនា [attività volontaria] ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់រនាោះ”2101។

797>ឆំរពាោះរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆអនវតាបានថ្នឆារ់ រស់អីត្តេី

សាីេីា រេើកខេងរទាសឆោះថ្ងៃទី

២២ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៤៦2102 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ឆារ់រនោះខផអកោ៉ៅងខាេង
ំ រៅ
ត្តមរ ច្រទ ដូឆបានរង្ហាញត្តម យៈយតាកសស្តសាខដេេំសូវសីវសង្ហឱក់ោន2103។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ ឿងកាី
ប្ររភទរនោះេំអាឆផាេ់ជាា ខណនាំឆាស់លាស់បានរឡើយ។

798>ប្ររភទរ ឿងកាីឆងរប្ាយ រស់អីត្តេីេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដកឋ មមសស្តង្ហគម

រ៉ៅខនាប្តឹមខតជារទឧប្កកដឋ

មមត្តត្តមឆារ់ រស់អីត្តេី ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយ នកងរៅរេើជនជាតកអីត្តេី រហ្ើយប្តូវបានជំនំជប្មោះ

2100

រ ឿងកាី Artano (តលាា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ១៣។

2101

រ ឿងកាី Artano (តលាា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ១៤។

2102

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៧។

2103

ជាឧទាហ្ ណ៍ រ ឿងកាី compare Tossani (តលាា ជាន់ខពស់ អត្ត
ី េី) ទំេ័ ៨៨ ដេ់ ៨៩ (ា រេើកខេងរទាសអាឆអនវតា

បាន រៅរេេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើណាមួយកនុងា ជំ ញប្រតករតាកា ឬរប្រើប្បាស់អាវ

នកងរដាយស ា សម្ភេរ់រនាោះ លឺ

ជារហ្តា ណ៍ខដេម្ភនេកខណៈេករសស នកងេំអាឆប្ររមើេដឹងជាមនបាន) នកង រ ឿងកាី Ferrida (តលាា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័
៨៨ (ា រេើកខេងរទាសអាឆអនវតាបាន រដាយរហ្តថា ជនជារ់រចាទបានឆូេ ួមកនុងា ជំ ញប្រតករតាកា ប្តឹមខតជាអនកេាេបា
េ នកងរដាយស រទឃាតកមមរនោះខសខរេកេីរទខដេជនជារ់រចាទម្ភនរំណងប្រប្េឹតា ដូឆជា ា សហ្ា ជាមួយសប្តូវ) រ ឿងកាី
Palmia (តលាា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ៨៩ (បានសរប្មឆថា ា រេើកខេងរទាស កនុងក ណីឃាតកមមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង
រេេជំ ញប្រតករតាកា ខដេអនវតារដាយរលគេមួយឆំនួន េំអាឆអនវតាបាន រៅរេេខដេប្រតករតាកា រនោះ ត្តម មមត្ត ឬរដាយថ្ឆដ
នយកាី (rapporto di causalità o anche solo di occasionalità) បានភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងា រ ើម
ឱ នសសឃាត)។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត កំណត់សរងខររ ឿងកាី េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកតប្លរ់ប្ោន់ខដេអាឆយេ់បានឆាស់លាស់អំេត
ី ួនាទីថ្នភាេអាឆដឹងជាមនបាន
រៅកនុងា ដាក់សម្ភជកកទាំងអស់ខដេជំ ញប្រតករតាកា ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទមនសសឃាតរឡើយ។
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កាីរៅឆំរពាោះមខអាជាា

រស់អីត្តេីរ៉ៅរណា
ណ ោះ2104។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ ឿងកាីរនោះអាឆប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភន

ា ជារ់ពាក់េ័នត
ធ កឆតួឆរៅកនុងរ ច្រទរនោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Tadić បានសំអាងរៅរេើ
រ ឿងកាីរនោះរដើមបីរជឿជាក់បានថា

ធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់ដាក់ា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះអំរេើខដេបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយសម្ភជកកដថ្ទរទៀតរៅកនុងប្រតករតាកា រេមើស

រ៉ៅខនាេំបាន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងខផនា ួមរនាោះ

េកតជាម្ភនអតែកភាេរៅជំ វច្ញភាេអាឆដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស2105។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សេដីារ ឿង

កាី Mannelli ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នរ ឿងកាីរនោះបានដកប្សង់ោ៉ៅងទូេំទូលាយ រៅកនុងា វច្ភាល
រស់ខួ ន
េ អំេីរញ្ញាអតារនាម័ត េំទំនងជាផៃយ
ុ ោនទាំងប្សុងរនាោះរទ។ កនុងរ ឿងកាី Mannelli តលាា កំេូេបាន
េប្ងីករេើប្រធានរទសាីេីរហ្ត នកងផេជាសតានម័ត (rapporto di causalità materiale) កនុងា រញ្ញជក់
អំេីរោេា ណ៍ខដេថា ា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេបានប្រប្េឹតរា ដាយរលគេដថ្ទរទៀត នកងខសេី
រទឧប្កកដខឋ ដេបានប្េមរប្េៀងោនរដាយសម្ភជកករនាោះ អាឆម្ភនអតែកភាេ ខតកនុងក ណីខដេរទឧប្កកដខឋ ដេបាន
ប្រប្េឹតរា ដាយរលគេដថ្ទរនាោះ លឺជាា វច្វឌឍន៍សមប្សរ នកងអាឆសមនដឹងជាមនបានរឆញេីរទឧប្កកដខឋ ដេបាន
ប្េមរប្េៀងោនរនាោះ (logico e prevedibile sviluppo)2106។ លួ កត់សម្ភគេ់ េកខខណឌតប្មូវថ្នា វច្វឌឍន៍សម
ប្សររនោះ រោងត្តមតលាា កំេូេរនាោះ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំថ្នរហ្ត នកងផេជាសតានម័ត េំខមនធាតផសំ

អតារនាម័តរនាោះរទ។ ដូឆរនោះ ជាឧទាហ្ ណ៍ ផនត់លំនកត រស់ចា ីេំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា វាយតថ្មេអំេី
រហ្ត នកងផេជាសតានម័តរឡើយ។

799>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

ក៏បានេកនកតយផងខដ រេើយតាកសស្តសាជារប្ឆើនដថ្ទរទៀតចារ់ត្តង
ំ េីរប្ាយស

ស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ។ ភាលរប្ឆើនថ្នរ ឿងកាីទាង
ំ រនោះេំបានោំប្ទដេ់ា រេើករឡើងខដេថា ជនជារ់រចាទអាឆ
ប្តូវបានសរប្មឆដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ

ខដេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ

សតានម័តថ្នរទរនោះ2107 នកងេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ ឿងកាីឆំនួន
៥ ស័កកស
ា មនឹងទទួេបានា េកភាការខនែមរទៀត។

2104

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៨ ដេ់ ២១៩។

2105

សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៨ ដេ់ ២១៩។

2106

រ ឿងកាី Mannelli (តលាា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) កថាខណឌ ៦៩៦ ដេ់ ៦៩៧។

2107

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកនកតយរខនែមរេើរ ឿងកាីខដេបានរង្ហាញខាងរេើ ដូឆជា រ ឿងកាី Belsen (តលាា រោធា

អង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau រដាយស ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
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800>រ ឿងកាីេី កនុងឆំរណាមរនោះ

លឺរ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមា រោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្កកនុងប្ររទស

អាេេឺម៉ៅង់) នកងរ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមា រោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្កកនុងប្ររទសជរ៉ៅន) ខដេប្តូវបាន
សរប្មឆរៅឆំរពាោះមខលណៈកមមា រោធាអារម៉ៅ ច្ក។ កនុងរ ឿងកាី Rüsselsheim ជនសី វច្េអាេេឺម៉ៅង់ដរ់មួយ
នាក់ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទរប្រើប្បាស់អំរេើហ្កងា

នកងា រ ើម
ឱ នសសឃាតមករេើអាាសោនកកអារម៉ៅ ច្ក

ឆំនួនប្បាំមួយនាក់បានធាេក់យនារហាោះ ខដេប្តូវបានហ្ឱូងមនសសវាយដំ នកងឆងរប្ាយប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រដាយ

ា ឆូេ ួមកនុងា ជំ ញា រ ើបា
ឱ រជាប្រេ័នធ (ទំេ័ ១)។ រ ឿងកាី Farben (តលាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ខដេជន
ជារ់រចាទមួយឆំនួនប្តូវបានរចាទប្រាន់រដាយស បានឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើត នកងអនវតាខផនា ួម ឬសមលំនកតកនុងា ប្រប្េឹតា
រទឧប្កកដឋប្រឆ្ំងសនាកភាេ (ទំេ័ ១) តលាា រនោះបានរញ្ញជក់ថា “ប្តូវខតម្ភនា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទ េកតជាភាលីថ្នខផនា ឬ
ា សមលំនកត ឬបានដឹងអំេីខផនា

នកងបានជំ ញរោេរំណង នកងរោេរៅត្តម យៈា ឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំសប្ម្ភរ់រ ើស
ឱ

ស្តង្ហគម្
េ នពាន”(ទំេ័ ១៦ រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ រ ឿងកាី Hadamar (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជន
ជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរដាយស ា ឆូេ ួមរៅកនុងខផនា ួមសម្ភេរ់ជនសី វច្េ រារ់ យនាក់រៅកខនេងសប្ម្ភរ់
េាបាេររាល (ទំេ័ ៤៧, ៥១)។ រ ឿងកាី Hostage ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់កនុងឆំរណាមរនាោះរដាយស ា ឆូេ ួមរៅ
កនុងខផនា លកតទកជាមនថ្នរភ វកមម នកងា រំភកតរំភ័យ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ជនជារ់រចាទេំប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក ទធរដាយ
ស េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញអំេីា ឆូេ ួមរៅកនុងខផនា លកតទកជាមនរនាោះ (ទំេ័ ១២៣០ នកង ១២៦០)។ រ ឿងកាី Mauthausen
(តលាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) តលាា រនោះបានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរេើជនជារ់រចាទឆំនួន ៦១ នាក់ រដាយស
“ា អនវតាត្តមខផនា ួមកនុងា ដាក់រលគេនានា”ឱ្យទទួេ ងរប្ោោះរដាយស ឧប្កកដក
ឋ មមរផសងៗ (ទំេ័ ២ ដេ់ ៤ សូមរមើេផង

ខដ

ទំេ័

១៤ ដេ់១៥) ដូរឆនោះ តលាា បានទទួេសគេ់ា ឆូេ ូមរៅកនុងខផនា ួមខដេជាទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ ររើ

រទាោះរីជាេំបានរញ្ញជក់ថា

រនោះអាឆ ួមរញ្ចូ េា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេេំម្ភនរៅកនុងខផនា ួមរនាោះក៏រដាយ

១៤)។ សេប្កម រស់តលាា
ខផនា ួម

(ទំេ័

IMFTE បានសរប្មឆថា ជនជារ់រចាទមួយឆំនួនបានឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើត នកងា អនវតា

ឬសមលំនកត កាអំណាឆប្តួតប្ត្ត រស់ជរ៉ៅនរៅកនុងតំរន់ត្តម យៈា រ ើស
ឱ ស្តង្ហគម្
េ នពាន

(ទំេ័

៤៩៧៦៨

ដេ់

៤៩៧៦៩) ខដេតលាា បានសរប្មឆថា ជាអំរេើរេមើស រដាយស “អនកទាំងអស់រនាោះខដេរៅប្លរ់រេេ លឺជាភាលីរៅកនុងា សម
លំនកតរេមើស ឬរៅកនុងរេេណាមួយបានដឹងថា ជារទរេមើស បានឆូេ ួមកនុងា អនវតាខផនា រនាោះ នកងម្ភនេក ទធេីរទរចាទខដេម្ភន
ខឆងរៅកនុងរទរចាទទីមួយ” (ទំេ័ ៤៩៧៧០)។ រ ឿងកាី Ulrich and Merkle (តលាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជន
ជារ់រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា

ម្ភនេក ទធរដាយស បានអនវតាត្តមខផនា ួមកនុងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដក
ឋ នុងកកឆចប្រតករតាកា រៅជំ ំ

ប្រមូេផាំ ុ Dachau (ទំេ័ ១)។ រ ឿងកាី Wuelfert (តលាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទ
ប្រាន់េីា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា វាយដំ នកងា រ ើទា
ឱ ណកមមរេើសម្ភជកកកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ

រស់សប្តូវ រដាយបានអនវតាត្តម

ខផនា ួមត្តម យៈា រេើកទឹកឆកតរា ដាយឆនៃៈ នកងរដាយរឆតនា ជួយនកងជំ ញ នកងឆូេ ួមកនុងឧប្កកដឋកមមទាង
ំ រនាោះ (ទំេ័ ១)។
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ជនជារ់រចាទម្ភនក់កនុងឆំរណាមរនាោះ2108។ តំណាងអយយា បានអោះអាងថា ជនជារ់រចាទបានឆូេ ួមកនុងរោេ
រំណង ួម

ដូរឆនោះប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា សម្ភេរ់ណាខដេជាផេវច្បាកទំនងជារកើតម្ភនត្តម មម

ជាតក “ររើរទាោះរីជាភាលីេំម្ភនរំណងជាក់លាក់ ឬហាមឃាត់រដាយជនជារ់រចាទក៏រដាយ”2109។ ដូរឆនោះអយយ
ា ទំនងជាយេ់រឃើញថា

ា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរោេរំណង ួមបានេនាេតដេ់ឧប្កកដក
ឋ មមខដេេំបានម្ភន

ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ដរារណារលអាឆដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស។ រ៉ៅខនា កនុងរ ឿងកាី Essen
Lynching (តលាា រោធាឆប្កភេអង់រលេសកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) េំម្ភនភាេឆាស់លាស់ ថារតើតលាា
ជាក់ខសាងម្ភនទសសនៈដូឆោនរនោះ នកងបានអនវតាទសសនៈរនោះរៅកនុងរ ឿងកាី ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ជាា កត់សម្ភគេ់
ជនជារ់រចាទម្ភនក់ ប្តូវបានរដាោះខេងឱ្យ ួឆខេួន រដាយស ប្តឹមខតបាន

រមើេ។ ជនជារ់រចាទដថ្ទរទៀតប្តូវ

បាន ករឃើញថា ម្ភនេក ទធរដាយ“បានរ ើស
ឱ កមមភាេ ួមោន ... រដាយឆនៃៈ រដាយរឆតនា នកងបានរេើកទឹកឆកតា
ជួយជំ ញរដាយេំប្តឹមប្តូវ នកងបានឆូេ ួមកនុងា សម្ភេរ់ [...] សម្ភជកកថ្នអាាសោនកកអារម៉ៅ ច្ក”2110។ ា
សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរនោះបានរង្ហាញថា ា រ ើម
ឱ នសសឃាតឆងរប្ាយ លឺជាខផនកថ្នរោេរំណង ួម។

801>រៅកនុងរ ឿងកាី

Tashiro រលគេកកប្បាំនាក់ថ្នេនធនាោ រោធាតូកយូ (Tokyo) ប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខស

ប្តូវឆំរពាោះា សេរ់អក
ន រទាសសស្តង្ហគមជនជាតកអារម៉ៅ ច្កខដេប្តូវបានរឆោះសេរ់

កនុងអំឡុងរេេថ្នា វាយ

ប្រហា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រដាយស េួករលេំប្តូវបានរដាោះខេងរឆញេីរនៃរឃ
់ ំខួ ន
េ 2111។ កនុងរ ឿងកាីរនោះ អយយ
ា បានអោះអាងថា

“អនករទាសជនជាតកអារម៉ៅ ច្កប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យរឆោះសេរ់រដាយរឆតនា

នកងប្សរត្តមខផនា

ខដេបានលកតទកជាមន ឬោ៉ៅងរហាឆណាស់ រដាយស ា មកនយកឆកតទ
ា កដាក់ទាង
ំ ប្សុង រស់ជនជារ់រចាទ
TASHIRO នកង KOSHIKAWA កនុងា មកនបានរដាោះខេងេួករលឱ្យបានមន”2112។ ររើរទាោះរីជាា រោង
រៅរេើា មកនយកឆកតទ
ា កដាក់ទាង
ំ ប្សុងអាឆប្តូវបានរកប្សយថា ជាា រោងរៅរេើា ទទួេខសប្តូវកនុង
រោេរំណង ួមឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមខដេជាក់ខសាងេំបានម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនោះក៏រដាយ

ក៏

2108

រ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ២ ដេ់ ៣ នកង ៦។

2109

ប្រតកចា ឹកជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Rüsselsheim ដកប្សង់រដាយ Robert Clarke៖ “ា វច្េប្តឡរ់រៅាន់រាោះ Borkum ា ទទួេ

ខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ទូលាយរៅកនុងប្េឹតកា
ា ណ៍សស្តង្ហគមរេើកទីេី ” ប្េឹតករ
ា ័ប្តថ្នយតាក ម៌ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក ភាល ៩
(ឆ្នំ ២០០៩) ទំេ័ ៨៣៩ នកង ៨៥៤។
2110

រ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១។

2111

រ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសជរ៉ៅន) ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨ នកង ១១។

2112

រ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសជរ៉ៅន) ទំេ័ ១១។
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ទំនងជាថា

ា រោងរនោះសំរៅរៅរេើា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រ ើម
ឱ នសសឃាតោមនម ណរឆតនា។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំអាឆសននកដាឋនថា រ ឿងកាីរនោះបានរង្ហាញអំេីា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរដាយខផអករេើទប្មង់
ទូលាយថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមបានរឡើយ។

802>ម្ភនរ ឿងកាីខដេពាក់េ័នរធ ប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ឆំនួន ៣ ដថ្ទរទៀតរៅឆំរពាោះមខតលាា រោធា
អូស្តសាេី។ កនុងរ ឿងកាី Hatakeyama អនកឆូេ ួមជនជាតកជរ៉ៅនឆំនួន ៧ នាក់ ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទសម្ភេរ់
ជនសី វច្េជនជាតកឆកនម្ភនក់2113ខដេបានសេរ់រដាយស ា វាយដំ នកងា រ ើទា
ឱ ណកមម2114។ រៅកនង
ុ បាយ
ា ណ៍ រស់ខួ ន
េ ឆំរពាោះមខតលាា

តំណាងអយយា បានរោងរៅរេើរសៀវរៅមួយកាេសាីេីឆារ់ប្េហ្ម

ទណឌកនុងប្សុកខដេេកភាកា“អំេីខផនា ួម” ប្េមទាំងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ2115។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី
េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា

តលាា បានសរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេជនជារ់រចាទរដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខស

ប្តូវខដេដូឆោនរៅនឹងទប្មង់ទូលាយថ្នា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ2116។

803> កនុងរ ឿងកាី Matsumoto

ជនជារ់រចាទឆំនួន ៣ នាក់ ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទមនសសឃាតរេើជនសី

វច្េជនជាតកឆកនម្ភនក់ខដេេួករលសងស័យអំេីសកមមភាេចា កមម
ទា ណកមម

នកងា រ ើបា
ឱ រ2117។

ខដេរប្ាយមកបានសេរ់រដាយស ា រ ើ ឱ

តំណាងអយយា បានរេើករឡើងថា

ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ

Matsumoto តលាា លរបីេកចា ណា ថារតើជនជារ់រចាទ ជា“រលគេម្ភនក់កនុងឆំរណាមរនាោះខដេបាន ួមោន
សប្ម្ភរ់រោេរំណងេំប្សរឆារ់

ឬសប្ម្ភរ់រោេរំណងេំប្សរឆារ់ខដេប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យប្រសកទធភាេត្តម

យៈមរ ាបាយមកនប្សរឆារ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា”2118។ ោត់បានរខនែមរទៀតថា ជនជារ់រចាទ Matsumoto េំ
លរបីប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរឡើយ ប្រសកនររើោត់េំបានដឹង ឬប្រសកនររើោត់េំបានយេ់ប្េមថា ា សួ
យកឆរមេើយជន ងរប្ោោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងត្តម យៈអំរេើហ្កងាដេ់សេរ់រនាោះ2119។ ដូរឆនោះ

2113

រ ឿងកាី Hatakeyama (តលាា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៨៤។

2114

រ ឿងកាី Hatakeyama (តលាា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៥១។

2115

សូមរមើេ រ ឿងកាី Hatakeyama (តលាា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៥២។

2116

រ ឿងកាី Matsumoto (តលាា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៤៦។

2117

រ ឿងកាី Matsumoto (តលាា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ១៧។

2118

រ ឿងកាី Matsumoto (តលាា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ១៧។

2119

ា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Matsumoto (តលាា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៤៦។

បាយា ណ៍ រស់
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តំណាងអយយា រង្ហាញថា រោងត្តមទសសនៈ រស់ោត់ េំម្ភនា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមខដេេំប្តូវ
បានលកតទកត្តម យៈរោេរំណង ួមរឡើយ។ តលាា កេំរឃើញថា ជនជារ់រចាទ Matsumoto ម្ភនេក ទធ
រឡើយ2120។

804>ឆងរប្ាយ កនុងរ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka ជនជារ់រចាទេី នាក់ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទមនសស
ឃាតរេើរ

េ ើយសឹកសស្តង្ហគមជនជាតកឥណា
ឌ េី នាក់2121។

រដាយឆងេួករលភាជរ់នឹងរដើមរ

ជនជារ់រចាទទាំងេី បានរំភកតរំភ័យរ

េ ើយសឹក

ើ។ រៅរេេជនជារ់រចាទ Yasusaka ប្បារ់ជនជារ់រចាទ Ishiyama ថា លួ

“រដាោះខេងេួករលរៅ” ជនជារ់រចាទ Ishiyama បានរឆេើយថា “រយើងបានរ ើម
ឱ កដេ់ប្តឹមរនោះរហ្ើយ រយើងអាឆ
រញ្ច រ់វាខតមាងរៅ”

នកងបានបាញ់សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹករនាោះ2122។

រៅកនុងា រង្ហាញដេ់តលាា

តំណាង

អយយា បានញ្ញជក់ដូឆខាងរប្ាម៖
ខផនា ម
ួ

ម
ួ រញ្ចូ េខផនា ួរ ម
ួ ប្េមរប្េៀងោនប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសសឃាត ឬរទរេមស
ើ ណាមួយ។

ប្រសកនររើអំរេើមយ
ួ ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយន ណាម្ភនក់ថ្នសម្ភជកកប្កុម

កនុងរោេរំណងជំ ញ

រោេរៅ ួម រស់សម្ភជកកប្កុមរនាោះ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនា សេរ់មនសស សម្ភជកកទាំងអស់រនាោះ
ប្តូវទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទមនសសឃាតកនុងកប្មកតទីេី រសមើោននឹងចា ីរនាោះខដ ។
ប្រសកនររើអក
ន រជឿជាក់ថា ា ប្េមរប្េៀងោន វាងជនជារ់រចាទទាំងេី លឺរដើមបីរំភកតរំភ័យរ
ជនជាតកឥណា
ឌ េី នាក់រនាោះ នកងថា ជនជារ់រចាទម្ភនក់បានសរប្មឆបាញ់សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹក

េ ើយសឹករនាោះ រហ្ើយ

ថា ា បាញ់ប្រហា រនាោះេំបានរ ើរឱ ឡើងកនុងរោេរំណងជំ ញរោេរៅ ម
ួ រនាោះរទ ដូរឆនោះជនជារ់រចាទ
ដថ្ទរទៀតេំអាឆដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវដូឆចា ីកនុងកប្មកតទីេី ត្តមរោេា ណ៍ថ្នខផនា ួមរឡើយ2123
។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ផៃយ
ុ រៅនឹងរ ឿងកាី Matsumoto តំណាងអយយា កនុងរ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka
ទំនងជាយេ់ថា ររើរទាោះរីជារោេរំណង ួម លឺរដើមបីប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដម
ឋ ួយ ា ទទួេខសប្តូវក៏ម្ភនអតែកភាេ
ផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដនា
ឋ នាខដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

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 រញ្ញជក់ថា តលាា បានយេ់រឃើញថា រទមនសសឃាត ឬរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុង
រោេរំណង ួម ដូឆក ណីខដេជនជារ់រចាទ Ishiyama ប្តូវបានដាក់េក ទធភាេរឡើយ2124។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
េំម្ភនា រង្ហាញថា តលាា បានអនវតារោេលំនកតរនោះរឡើយ។

805>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា

អតែកភាេត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់ថ្នា

ទទួេខសប្តូវកនុងរោេរំណង ួមឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម អាឆប្តូវបាន
រង្ហាញរដាយខផអករេើា េកនកតយរេើឆារ់ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុករនាោះ

អំណោះអំណាងរនោះបានខផអករេើា យេ់

ប្ឆឡំជាមូេដាឋនថា រ ឿងកាីមួយឆំនួន ំ នកងា ត្តក់ខតងឆារ់ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើរនាោះ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឆារ់ប្េហ្មទណឌសមញ្ាកនុងប្សុក រដាយោមន ួមរញ្ចូ េសម្ភសភាេថ្នឆារ់អនា ជាតកណាមួយ
រឡើយ2125។

ា អនវតាយត្តា កា ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុកមករេើឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតកខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយ

ជនរ រទសរនាោះ អាឆចាត់ជាា អនវតា រស់ ដឋពាក់េ័នរធ ៅនឹងា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នវច្ធានជាឆារ់ទំរនៀម
ទម្ភេរ់អនា ជាតក ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ ខដេប្តូវបានយកមកអនវតា។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ
ា អនវតាយត្តា កា ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុកទូរៅ

េំអាឆរ ើជា
ឱ មូេដាឋនសប្ម្ភរ់រង្ហាញអំេី វច្ធានថ្នឆារ់ទំរនៀម

ទម្ភេរ់អនា ជាតកបានរនាោះរទ រដាយរហ្តថា ខឱោះសម្ភសភាេអនា ជាតក។ ា អនវតាកនុងប្សុកខរររនោះប្តឹមខត
អាឆរប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់អតាសញ្ញាណរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់ (កនុងប្សុក) ឬរ ើជា
ឱ ា រោងសប្ម្ភរ់រក
ប្សយឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក រោេលំនកត នកងរោេា ណ៍រនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ រដាយរហ្តថា រោេលំនកតឆារ់ប្េហ្ម
ទណឌអនា ជាតកប្តូវបានររងកើតរឡើង

រដាយខផអករេើរោេលំនកតឆារ់ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុក2126។

ខផអកត្តមវច្ ី

សស្តសាខដេបានរសនើរឡើងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាាលឺថា វច្ធានសំខាន់ៗជារប្ឆើនថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុកម្ភន
េកខណៈដូឆជាឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក ររើរទាោះរីជាោមនសម្ភសភាេឆារ់អនា ជាតកណាមួយឆូេ ួមក៏រដា

2124
2125

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥០ ដេ់ ៧៥។
កនុងឆំរណាមយតាកសស្តសាខដេបានដកប្សង់រនាោះ រខនែមរេើរ ឿងកាីដកប្សង់ទាក់ទងរៅនឹងយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើក

ទីេី ទំនងជាថា ម្ភនខតរ ឿងកាីរ៉ៅូឡូញា ជំនំជប្មោះកាី Goeth (តលាា កំេូេថ្នតលាា ឧប្កកដក
ឋ មម រស់រ៉ៅូឡូញ)រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេដាក់
រញ្ចូ េធាតផសំរឆតនា។
2126

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៨៧ ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ Boris Burghardt៖ “Die Rechtsvergleichung in der

völkerstrafrechtlichen Rechtsprechung

ឆារ់ប្រហាក់ប្រខហ្េថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតក” រៅកនុង៖ Susanne Beck,

Christoph Burchard, Bijan Fateh-Moghadam (eds), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung ឆារ់ប្េហ្មទណឌ

ជាដំរណាោះប្សយ នកងរញ្ញា Nomos: ឆ្នំ ២០០១ ទំេ័ ២៣៥ ជាអាទិ៍។

513
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

យ។

ា រេើករឡើងខរររនោះរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា ខរងខឆងដាឆ់េីោន វាងឆារ់អនា ជាតក

នកងឆារ់កនុងប្សុក

ុ 2127។
ប្េមទាំង វាងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក នកងរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់កនុងប្សក

2127

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៨ ថ្នសេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា យតាក ម៌អនា ជាតក (ICJ)។ Joseph L. Kunz៖ “ឆ ច្តេកខណៈថ្នឆារ់

ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក” ប្េឹតករ
ា ័ប្តអារម៉ៅ ច្កសាីេីឆារ់អនា ជាតក ភាល ៤៧ (ឆ្នំ ១៩៥៣) ទំេ័ ៦៦៦ បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹង
ា រង្ហាញអំេីឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់ថា “ប្តូវខតជាា អនវតាខដេររើរទាោះរីជាអំរេើសកមម ឬអកមម នកងររើរទាោះរីជារៅកនុងអំឡុងរេេ
ថ្នសស្តង្ហគម ឬសនាកភាេក៏រដាយ។ ា អនវតារនោះប្តូវខតសំរៅរៅរេើសែនភាេមួយប្ររភទខដេសែកតកនុង វច្សេភាេថ្នទំនាក់ទំ នងអនា
ជាតក”។ Eric David៖ រោេា ណ៍នីតកថ្នជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

ទំេ័ ៦៣ បានេនយេ់ថា “រោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់មនសស ម៌”

ខដេបានេកភាការៅកនុងរ ឿងកាី Nicaragua (ICJ) េំលរបីយេ់ប្ឆឡំជាមួយនឹងរោេា ណ៍នីតកទូរៅ រស់ជាតកសសន៍ខដេម្ភន
អា យ ម៌ េីរប្ពាោះរោេា ណ៍នីតកទូរៅរនោះ លឺជាមូេដាឋនថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក។ Ian Brownlie៖ រោេា ណ៍ថ្ននីតកស

ធា ណៈអនា ជាតក របាោះេមពផាយរេើកទីប្បាំេី រដាយប្េឹតករ
ា ័ប្តស េ័ត៌ម្ភនសកេវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ១៧ បាន
កត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរោេា ណ៍នីតកទូរៅថា “រោេា ណ៍នីតកទូរៅ លឺជារោេា ណ៍ពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច្ធានខដេបានទទួេ
សគេ់រៅកនុងឆារ់កនុងប្សុក រស់ ដឋខដេម្ភនអា យ ម៌”

[…]។ រោេរំណង លឺរដើមបីផេ
ា ់សកទធកអំណាឆឱ្យតលាា អនវតារោេ

ា ណ៍ទូរៅ រស់យតាកសស្តសាកនុងប្សុក […] ប្តង់ថារោេា ណ៍រនោះអាឆអនវតាបានឆំរពាោះទំនាក់ទំនង រស់ ដឋ”។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា យតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រៅខតម្ភនភាេេំឆាស់លាស់៖ ដូឆអងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Kunarac រញ្ញជក់ថា “រដើមបីឱ្យប្សរត្តមយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេថ្នតលាា ICTY បានសននកដាឋនថា “អំរេើ ំរលាភផេូវរភទ […] ចាត់ជាឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគមខដេប្តូវបានទទួេសគេ់ត្តមឆារ់
ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតកខដេអំរេើរនោះទទួេរទាសត្តមម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនកក
ា ៈ។ ា ចាត់ទកជាសកេនូវអំរេើ ំរលាភផេូវរភទជារទ

រេមើសត្តមយតាកសស្តសាកនុងប្សុក ា ហាមឃាត់ជាក់ឆាស់ខដេម្ភនខឆងកនុងអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺខណវរេើកទីរួន នកងរៅកនុងេក ីស
រខនែមទីមួយ នកងទីេី

នកងា ទទួេសគេ់ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទរេមើសរនោះរៅកនុងយតាកសស្តសាថ្នសែរ័នអនា ជាតក

ួមម្ភនលណៈកមមា

អឺ ៉រសាីេីសកទធកមនសស នកងលណៈកមមា អនា ទឱីរអារម៉ៅ ច្កសាីេីសកទធកមនសស ទាំងអស់រនោះសទធខតនាំរៅ កា សននកដាឋនខរររនោះ”(រជើង
ទំេ័ េររចាេ រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ (សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ១៩៥) ដូឆរនោះរង្ហាញថា ា អនវតាកនុង
ប្សុក អាឆជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រញ្ញជក់អំេី វច្ធានសាីេីឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក ខណៈរេេខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន
តលាា ICTY រ ឿងកាី Čelebići បានរញ្ញជក់ថា “ជាា េំអាឆរដករស បានថា អំរេើដូឆជាា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា រ ើទា
ឱ ណកមម
ំរលាភផេូវរភទ នកងអំរេើអមនសស ម៌ ប្តូវខតជារទរេមើសប្សរត្តមរោេា ណ៍នីតកទូរៅខដេប្តូវបានទទួេសគេ់រដាយប្រេ័នល
ធ តក
យតាទាង
ំ អស់” (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)(សេដីារ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ១៧៩ ដេ់ ១៨០)។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេយេ់រឃើញថា ា រោងរៅកនុងរ ឿងកាី Kunarac រៅរេើឆារ់កនុងប្សុក ប្តូវបានយេ់ឆាស់លាស់ថា ជាា រោងរៅរេើ
រទរេមើសកនុងប្សុកថ្នា ំរលាភផេូវរភទរ ើជា
ឱ ឧប្កកដក
ឋ មមសស្តង្ហគម

រដាយស រទរបញ្ាតកប្ា រឆ្ំ ងនឹងា ំរលាភផេូវរភទរៅកប្មកតអនា

ជាតក េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីអតែកភាេថ្នា ំរលាភផេូវរភទរនោះជាឧប្កកដឋកមមអនា ជាតករនាោះរឡើយ (សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី ឌ

ឆ (001-F28) កថាខណឌ ១៨២)។
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806>ឧទាហ្ ណ៍ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាអំេីា ត្តក់ខតងឆារ់កនុងប្សុក នកងយតាកសស្តសារនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់កនុង
ា រង្ហាញេីអតែកភាេថ្នរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់ខដេខឆងថា រទឧប្កកដខឋ ដេអនកដថ្ទប្រប្េឹតអា
ា ឆដាក់ឱ្យជន
ជារ់រចាទទទួេខសប្តូវខដេខេួនេំបានប្រប្េឹតរា ដាយផ្លៃេ់នូវអំរេើសតានម័ត ររើរទាោះរីជារទឧប្កកដរឋ នោះេំម្ភន
ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមក៏រដាយ។ ររើរទាោះរីរនោះជាា េកតខដេយត្តា កា មួយឆំនួនខដេបានរង្ហាញ
រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះ
(common

law)

ភាលរប្ឆើនជាយត្តា កា ខដេយកេំនាត្ត
ំ មទំរនៀមទម្ភេរ់ឆារ់អង់កូ េសក់សង

ខឆងអំេីា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដខឋ ដេរណា
ា េមកេីា អនវតារោេ

រំណង ួម នកងសូមបីខតរទរនោះេំចាបា
ំ ឆ់ជាខផនកថ្នរោេរំណង ួមក៏រដាយ2128។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រោងត្តម
យត្តា កា មួយឆំនួនរនាោះទំនងជារង្ហាញអំេីា កប្មកតខដនកំណត់ឆំរពាោះប្ររភទរទឧប្កកដម
ឋ ួយឆំនួន

(ដូឆជា

រទមនសសឃាតរៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក2129)។ ជាមួយោនរនោះខដ ម្ភនយត្តា កា ដថ្ទរទៀតបានកប្មកតា ដាក់
ឱ្យទទួេខសប្តូវោ៉ៅងខាេង
ំ ដូឆជា ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់2130 ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងរណាុំប្រតករតាកា
ជាក់លាក់ថ្នា ញុោះញង់ ឬា ជួយនកងជំ ញរទឧប្កកដ2131
ឋ ។ រនោះទំនងជារង្ហាញថា រោងត្តមយត្តា កា ទាំង
អស់រនោះ រោេា ណ៍ទូរៅកំណត់ថា ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជា មមត្តប្តូវបានកប្មកតប្តឹមខតអំរេើ

2128

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥២ ដេ់ ៥៣ (ឧទាហ្ ណ៍ខដេបានដកប្សង់រដាយ

សហ្ប្េោះរាជអាជាារឆញេី 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
ទាំងឧទាហ្ ណ៍ដករឆញេី Egypt, Iraq and Uruguay ទំនងជាដូឆោនរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវថ្ន)។
2129
2130

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រជើងទំេ័ ១៤១ ឧទាហ្ ណ៍ដកប្សង់រឆញេី ដឋ Texas។
សូមរមើេឧ. ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រជើងទំេ័ ១៧៦ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៩៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ

បារាំងឆ្នំ ១៨១០ (ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងនឹងអ ករាជយ នកងឧប្កកដក
ឋ មមថ្នា រោះរបា ) នកងម្ភប្ត្ត ៣១៣ (ទាក់ទងរៅនឹងរទ
មនសសឃាត ជារដើម) ម្ភប្ត្ត ២៦៥ ដេ់ ២៦៦ (ខដេប្តូវបានដកប្សង់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះ ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កកដឋ
ថ្ន“association de malfaiteurs” ា សមលំនកត ដូរឆនោះ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរនោះរឡើយ)។ ឧទាហ្ ណ៍
ដថ្ទរទៀត បាន ួមរញ្ចូ េទាំងឧទាហ្ ណ៍ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាដកប្សង់រឆញេីប្ររទស រង់ាេរដស កមពជា
ុ ប្កកឆ ឥណា
ឌ ជរ៉ៅន កូ
រ ៉ខាងតបូង ថ្ងឡង់ យូ ហាគយ

នកងសហ្ភាេសូរវៀត ខដេរដាោះប្សយរេើរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយហ្ឱូង

មនសសរប្ឆើន ឬរទឧប្កកដខឋ ដេជាេករសសសប្ម្ភរ់ា ផាេ់សែនទមៃន់រទាស (ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថា
ខណឌ ៥៣)។
2131

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥២ ដេ់ ៥៣ ឧទាហ្ ណ៍ខដេបានដកប្សង់រឆញេី

ប្ររទស រង់ាេរដស អីសយូភា ហាគណា បា៉ៅ លីសែន នកងថ្ងឡង់។

515
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ចា ីរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវរេើអំរេើ រស់អក
ន ដថ្ទ

េកខខណឌជាក់លាក់

សប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ ប្តូវខតកំណត់រដាយឆារ់ ដូឆជា រទឧប្កកដរឋ នោះបានរកើតរឆញេីា ប្េម
រប្េៀង ឬរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម។ រោេា ណ៍រនោះនឹងផៃយ
ុ ខេួនឯង ប្រសកនររើា ទទួេខសប្តូវោ៉ៅងទូេំ
ទូលាយខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានោំប្ទ ប្តូវយកមកអនវតាត្តមរនាោះ។

807>ដូរឆនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរដាយខផអករេើា

ួមឆំខណករៅកនុងា អនវតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម

រៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅកនុង

រ ឿងកាីឆំរពាោះមខ ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមរទឧប្កកដខឋ ដេជាក់ខសាងម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះ។
រដាយខផអកត្តមរសឆកាីសននកដាឋនរនោះ េកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆ ថារតើរទឧប្កកដម
ឋ ួយណាខដេម្ភន ួម
រញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងខាេង
ំ រនាោះ។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ យតាកស
ស្តសាចារ់ត្តង
ំ េីរ ឿងកាី Tadić មក តប្មូវថា រោេរំណង ួម “លឺជា” ឬ“ជារ់ពាក់េ័ន”ធ រៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទ
ឧប្កកដ។
ឋ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួម “លឺជា”ា
ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ

ប្រសកនររើា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះ

លឺជា

ឬសែកតកនុងឆំរណាមរោេរៅឆមបងថ្នរោេ

រំណង ួម។ ជាឧទាហ្ ណ៍ រញ្ញារនោះរកើតម្ភនកនុងក ណីខដេរោេរំណង ួម លឺឆង់សម្ភេរ់សប្តូវនរោបាយ
មួយប្កុម។ កនុងាេៈរទសៈរនាោះ រង្ហាញឆាស់ណាស់ថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមបានប្រប្េឹតរា ដាយ
រឆតនាផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់រនាោះ។

808>ផៃយុ រៅវច្ញ

រោេរំណង ួមម្ភនា “ជារ់ពាក់េ័ន”ធ រៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ប្រសកនររើរទឧប្កកដឋ

រនាោះ លឺជាមរ ាបាយរដើមបីសរប្មឆរោេរៅឆងរប្ាយមួយ2132 (ខដេរោេរៅរនោះអាឆេំខមនជារទរេមស
ើ )
។ រៅកនុងាេៈរទសៈខរររនោះ េំចាំបាឆ់ថា អនកខដេយេ់ប្សរជាមួយរោេរំណង ួមជាក់ខសាងប្តូវខតម្ភន

រឆតនាឆង់ឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះរទ ដរារណាអនកទាំងរនាោះបានទទួេសគេ់ថា រទឧប្កកដន
ឋ ឹងប្តូវ
ប្រប្េឹតរា ដើមបីសរប្មឆរោេរំណងឆងរប្ាយ។

រនោះអាឆ ួមរញ្ចូ េរទឧប្កកដខឋ ដេប្តូវបានលកតទកជាមនរ ើ ឱ

ជាមរ ាបាយកនុងា សរប្មឆរោេរំណង ួមណាមួយរនាោះ

2132

ររើរទាោះរីជាា ប្រប្េឹតេ
ា ំម្ភនេកខណៈឆាស់

សេដីារ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ ៨០ (“អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា រនោះបានសននកដាឋនថា េកខខណឌតប្មូវ

ខដេថា ខផនា ួម ា រ ៀរឆំ ឬរោេរំណងថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម លឺជារទរេមើសរនាោះ លឺប្តូវខតម្ភនរោេរៅជារទឧប្កកដម
ឋ ួយ
ដូឆម្ភនខឆងកនុងេកខនកក
ា ៈ

ឬរ៉ៅនរ៉ៅងប្រប្េឹតអ
ា ំេីរទឧប្កកដខឋ ដេម្ភនខឆងរៅកនុងេកខនកក
ា ៈយកមករ ើឱជាមរ ាបាយសរប្មឆរោេរៅ

រនាោះ”)។
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លាស់ក៏រដាយ។ ឧទាហ្ ណ៍ ប្រសកនររើប្កុមមួយបានប្េមរប្េៀងោនឆូេេួឆកនុងផៃោះមួយ រហ្ើយកនុងក ណីចាំ
បាឆ់ប្តូវសម្ភេរ់មនសសប្រសកនររើថ្ឆដនយម្ភនា តថ្ដ។ រនោះជាា េំសមប្សរទាំងប្សុងកនុងា សននកដាឋនថា ា
រ ើម
ឱ នសសឃាតជាយថារហ្តរនាោះេំខមន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម

រដាយស េំម្ភនភាេឆាស់លាស់

ថា ម្ភនា សម្ភេរ់មនសសនឹងរកើតជាក់ខសាងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ឆូេេួឆរនាោះ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ កនុងាេៈ
រទសៈរនោះ រទមនសសឃាត លឺជាធាតផសំថ្នខផនា ខដេបានរប្ោងទក ររើរទាោះរីជាសម្ភជកកថ្នប្កុមរនាោះេំបាន
ដឹង ថារតើម្ភនា សម្ភេរ់មនសសជាក់ខសាង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះក៏រដាយ។ ដូរឆនោះ ប្រសកនររើរោេរៅថ្នរោេ
រំណង ួមអាឆសរប្មឆបាន េោះប្ត្តខតម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ នកងម្ភនា ប្េមរប្េៀងោនរនាសរប្មឆរោេ
រៅរនោះរដាយេំលកតេីរញ្ញាពាក់េ័នរធ នាោះ រទើរកំណត់ថា រទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង
ួម រប្ពាោះររើរទាោះរីជាេំម្ភនរឆតនាផ្លៃេ់ក៏រដាយ ក៏រទឧប្កកដរឋ នោះប្តូវបានរប្ោងទករដាយរោេរំណង ួម។
រញ្ញា ថារតើរទឧប្កកដម
ឋ ួយម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ជាឆមបង លឺជារញ្ញា
អងគរហ្ត រដាយស េំម្ភនា ប្េមរប្េៀងឆាស់លាស់ រទើរតប្មូវឱ្យរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរដាយេកចា ណារេើរាេ់
ាេៈរទសៈពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ អស់ ួមទាំងរោេរៅទូរៅថ្នរោេរំណង ួម នកងភវនីយភាេខដេថា រោេរំណង
ួមអាឆសរប្មឆបាន េោះប្ត្តខតម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ។
ឋ អឱីខដេប្តូវកត់សម្ភគេ់លឺថា រោេរំណង ួមអាឆ
ួមរញ្ចូ េរទឧប្កកដខឋ ដេចា ីេំម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតា ឬេំដឹងឆាស់លាស់ រដាយស រនោះជាា ប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់
ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដម
ឋ ួយឆំនួនខដេចា ីបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាប្ររោេ

ររើរទាោះរីជាចា ីេំឆង់ឱ្យម្ភនា

ប្រប្េឹតា នកងេំដឹងឆាស់លាស់ថា ា ប្រប្េឹតន
ា ឹងអាឆរកើតម្ភនក៏រដាយ។

809>អឱីខដេស័កកសា មនឹងរញ្ញជក់រនាោះលឺថា

រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ខដេបានេកេណ៌នាខាងរេើ ម្ភនា

យេ់ប្សរោនជា ង
េុ មួយររើរទាោះរីជាក់ឆាស់កីា

ឬប្ររោេកាី

ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋ រស់អក
ន ខដេបាន

យេ់ប្សរជាមួយរោេរំណង ួម។ ដូរឆនោះ សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមប្តូវទទួេយកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម
ទាំងជារោេរៅ ទាំងជាផេវច្បាកខដេរជៀសមកន ួឆថ្នរោេរំណងរឋម ឬទាំងោមនា រអើរេើេីយថារហ្ត
ខដេអាឆរកើតរឡើង។ ទាក់ទងរៅនឹងអនកខដេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេរំណង ួម នកងេំប្តូវបាន ំេឹងថា ា
ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កកដផ្ល
ឋ ៃ េ់
ប្សយថា

រ៉ៅខនាបានខផអករេើអនកដថ្ទកនុងា រ ើដ
ឱ ូរចានោះ

រនោះអាឆប្តូវបានរក

ជាទប្មង់ថ្នា ប្រលេ់អំណាឆឱ្យចា ីផ្លៃេ់កនុងា សរប្មឆទាក់ទងរៅនឹងា អនវតាឆងរប្ាយថ្ន

អំរេើសតានម័ត ខដេរនោះដូឆោនរៅនឹងរោេលំនកតសាីេីរឆតនាប្ររោេ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ កនុងក ណីខដេរទ
ឧប្កកដេ
ឋ ំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមដូឆា រញ្ញជក់ខាងរេើរនោះ ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នោះ លឺជាា
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សរប្មឆរដាយសឱ័យភាេ រស់ចា ីផ្លៃេ់

រហ្ើយេំម្ភនមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យអនកដថ្ទទទួេខសប្តូវរឡើ

យ។

810>ស ររសឆកាីមក

ររើរទាោះរីជាយតាកសស្តសាខដេបានសរងខរខាងរេើជានកឆចាេេំបានរប្រើប្បាស់ពាកយ

រេឆន៍ប្សរោនក៏រដាយ ក៏រៅខតឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា

ជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេ

ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងរេេអនវតារោេរំណង ួម ខដេខេួនបាន ួម
ឆំខណកកនុងកប្មកតមួយរេើសេីា ប្តឹមខត

រមើេ។ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា រនោះេំខមនជាមូេ

ដាឋនប្លរ់ប្ោន់ខដេររងកើតបានជាា ទទួេខសខផនកប្េហ្មទណឌរនាោះ ប្តូវរដករស រចាេ។ ដូរឆនោះ ា ទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសប្ម្ភរ់ា ួមឆំខណក កនុងា អនវតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមម្ភនអតែកភាេខតកនុងក ណីពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កកដខឋ ដេជាក់ខសាងម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមដូឆបានេកភាកាខាងរេើ។

រោង

ត្តមរហ្តផេរនោះ រដាយរោងរៅរេើរទឧប្កកដខឋ ដេប្ោន់ខត“រណា
ា េ”មកេីា អនវតារោេរំណង ួម អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់កនុងា រប្រើប្បាស់សញ្ញាណថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មណឌ ខដេ
េំម្ភនអតែកភាេទាំងរប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស ទាំងេំខមនជា
រោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ដូឆបានកំណត់ខាងរេើ2133

េំខមនរាេ់កំហ្សអងគឆារ់

សទធខតនាំឱ្យរដករស សេប្កមរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរនាោះរឡើយ រេើកខេងខតម្ភនកំហ្សខដេអាឆ
រម្ភឃៈសេប្កមបានរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាកនុងក ណីកំហ្សខដេេំអាឆរម្ភឃៈបាន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆផា
េ់ា យេ់រឃើញមួយរផសងទាំងប្សុង ឬកនុងខផនកខេោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
កត់សម្ភគេ់ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំម្ភន“យត្តា កា រដករស ា
យេ់រឃើញពាក់េ័នថ្ធ នអងគរហ្តខដេថា ភសាត្ត
ុ ងេំបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា រោេនរោបាយ រ.
ក.ក. ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ”ឋ ដូរឆនោះ រាេ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនរដាយខផអករេើា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I

ប្តូវរដករស រចាេ2134។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងរនោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់
វច្ ីសស្តសាេំប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់ា

យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេោមនា រង្ហាញអំេីរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះរទ។
2133

សូមរមើេកថាខណឌ ៨៤។

2134

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០១។

ផៃយ
ុ រៅ
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វច្ញ អងគជំនំជប្មោះបានរដករស យតាកកមម រស់ជនជារ់រចាទសប្ម្ភរ់ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន។ ដូឆោនខដ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់ថា ប្តូវផាេ់ា យេ់រឃើញសរឡើង វច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើរោេ
រំណង ួមរនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ2135។ រញ្ញាចាំបាឆ់ លឺរញ្ញា
ខផនកអងគឆារ់ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវសរប្មឆរដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត
ខដេបានរង្ហាញរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។
តលាា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ វាយតថ្មេរេើរញ្ញា
សលាដំរូងខដ

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រៅកនុងខផនករនាៃរ់

អងគជំនំជប្មោះ

ថារតើកំហ្សអងគឆារ់អាឆរម្ភឃៈសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

ឬោ៉ៅងណា រដាយខផអកជាឆមបងរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង រដាយេកចា ណារៅរេើអំណោះអំណាងពាក់េ័នធ រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងរញ្ញារនោះ។
៤.ង.១.ខ.រោេរំណង ម
ួ ជារទរេមស
ើ

811>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងយូ រំផតប្តឹមខខមកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤

ហ្ូតដេ់ខខ

ូន

ឆ្នំ ១៩៧៧ មនសសជារប្ឆើនម្ភនរោេរំណង ួមរដើមបីកសងរដកវតាន៍សងគមនកយមោ៉ៅងឆ្រ់ ហ្័សត្តមសនៃោះុ

មហារលាតរផ្លេោះមហាអសច យ នកងរដើមបីា ពា រកសប្រឆ្ំងនឹងសប្តូវថ្ផៃកនុង ក៏ដូឆជាសប្តូវខាងរប្ៅ ត្តម យៈ
មរ ាបាយចាំបាឆ់ទាង
ំ អស់”2136។ អងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “ម្ភនប្តឹមខតរោេរំណង ួមរនោះេំ
ម្ភនេកខណៈឧប្កកដប្ឋ លរ់ប្ោន់ ឬទាំងប្សុងរនាោះរទ” រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះបាន ំឭកថា ដីាដំរណាោះប្សយ(D427)
បានរចាទប្រាន់ថា

រោេរំណង ួមរនោះប្តូវបានអនវតា“ត្តម យៈរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

[…] នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ […] ខដេរ ើឱ្
ឱ យម្ភន នកង/ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មម”2137។ រនាៃរ់
មក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរនាា េកចា ណា រស់ខួ ន
េ រេើរញ្ញា ថារតើរោេនរោបាយទាំងេី រនោះម្ភន
អតែកភាេ ខដ ឬោ៉ៅងណា2138។

2135

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០២។

2136

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៧។

2137

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៨។

2138

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៩ ដេ់ ៨៣៤។
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812>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេរំណង ួមរនោះ
ប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបាឆ់ទាង
ំ អស់”2139។
ា

រដាយរោងរៅរេើយតាកសស្តសា រស់តលា

ICTY នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រដាយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កកដក
ឋ មម ួម តប្មូវឱ្យម្ភនអតែកភាេថ្នា ប្េមរប្េៀងោនប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសមួយ នកងថា កនុងក ណីខដេរោេ
រំណង ួមមកនម្ភនេកខណៈជារទរេមើស ា ទទួេខសប្តូវរនោះប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជនជារ់រចាទម្ភន
រឆតនាអនវតារោេរំណង ួមត្តម យៈា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដម
ឋ ួយ2140។
សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY)

រដាយ ំឭកនូវា យេ់រឃើញរៅកនុង

នួន ជា បានរេើករឡើងថា ខេឹមស នកង វច្សេភាេថ្នរោេរំណង

ឧប្កកដប្ឋ តូវខតជាក់លាក់ នកងបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្ោន់ខតបានរញ្ញជក់ថា រោេរំណង ួម
ប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបាឆ់ទាង
ំ អស់”ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ រដាយេំបានរោ េត្តមេកខខណឌតប្មូវ
ខដេថា ធាតផសំសតានម័តថ្នរទរេមើសប្តូវខតកំណត់ឱ្យបានជាក់លាក់ ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា
រនោះជាា ដាក់“ា ទទួេខសប្តូវរដាយសឱ័យប្រវតាកមករេើ ូរោត់ឆំរពាោះអំរេើរេមើសនានាខដេរកើតរឡើងរប្ាយ
ា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ខដេជាសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III មនរេេ
រទដាឋនពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់ធាតផសំអតារនាម័តប្តូវបានកំណត់រៅរទៀត”2141។ រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បាន
ំឭកអំេីា កប្មកតរៅរេើ វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ នកងបានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនអតែន័យប្តឹមប្តូវត្តមអងគរហ្ត

រ៉ៅខនាជាា ខសាងឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀង រស់ខួ ន
េ

ឆំរពាោះជនជារ់រចាទ2142 ររើរទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះកាី នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា “េកបាកយេ់ឱ្យបានឆាស់លាស់”
អំេីឥទធកេេថ្នកំហ្សរនោះរៅរេើេទធផេថ្នសេប្កម2143។

813>ជាា រឆេើយតរ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េំបានរំរេញត្តម
រទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណាឹងសទកខ នកងេំបានរេើករឡើងកនុងដំណាក់ាេមនា ជំនំជប្មោះ ឬកនុង

2139

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៤។

2140

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៥។

2141

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៥ ដេ់ ៤៩៦។

2142

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៧។

2143

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៨។
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កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីជំនំជប្មោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ លរបីប្តូវរដករស រចាេ2144។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា
បានរញ្ញជក់ថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េំបានរេើកអំេី“រោេនរោបាយជាក់លាក់ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបាន ករឃើញថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីសរប្មឆរោេរំណង ួម នកងរទ
ឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ខដេជារោេនរោបាយ ឬជារ់ពាក់េ័ន”ធ នកងបានរញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទេំប្តូវបានសរប្មឆ
ដាក់េក ទធភាេរដាយស ខត“ជាអនករដកវតា មមត្ត”រនាោះរឡើយ2145។

814>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខួេនថា

រដើមបីរង្ហាញថា

ម្ភនា ទទួេខសប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ រោេរំណង ួមប្តូវខតជារទរេមើស កនុងន័យថា ម្ភនេកខណៈជា ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតា
រទឧប្កកដ2146
ឋ ។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេេរ ៀររារ់អំេីឆារ់ជា

ម្ភន

បានកត់សម្ភគេ់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា “ប្បាកដជាម្ភនរោេរំណង ួមមួយខដេជារទឧប្កកដឋ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងា
ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដណា
ឋ
មួយ”2147។ ប្សរនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់
ា កសង“រដកវតាន៍សងគមនកយមោ៉ៅងឆ្រ់ ហ្័សត្តមសនៃោះុ មហារលាតរផ្លេោះមហាអសច យ” នកងា ា ពា រ.
ក.ក. “ប្រឆ្ំងនឹងសប្តូវថ្ផៃកនុង ក៏ដូឆជាសប្តូវខាងរប្ៅ ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបាឆ់ទាង
ំ អស់”2148ថា ជា
រោេរំណង ួម។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យដឹងថា ប្តឹមខតរោេរំណង ួមរនោះេំម្ភនេកខ
ណៈឧប្កកដ“ឋ ប្លរ់ប្ោន់ ឬទាំងប្សុងរនាោះរទ”2149។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រខនែមថា ប្តឹមខតរោេ
រំណង ួមខដេ“ជាា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ”

េំម្ភនេកខណៈឧប្កកដ“ឋ ប្លរ់ប្ោន់

ឬ

ទាំងប្សុងរនាោះរទ”2150។ ដូរឆនោះ ជាា េំសមប្សរខដេចាត់ទកថា រោេរំណង ួម លឺជាា ទទួេខសប្តូវ
ខផនកប្េហ្មទណឌរនាោះ។ ដូឆោនរនោះខដ

ត្តមលំនកត រស់ខួ ន
េ ផ្លៃេ់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

2144

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១៥។

2145

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១៦។

2146

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៨៩ ជាអាទិ៍។

2147

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩២ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ

៥០៨។ សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៧។
2148

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៧។

2149

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៨។

2150

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤៖ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៨៣៥៖ “រោេរំណង ួមរនោះេំម្ភន

ឆ ច្តជារទរេមើសរឡើយ”។

521
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រដកវតាន៍សងគមនកយមខដេប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបាឆ់ទាង
ំ អស់”
ប្ោន់សប្ម្ភរ់កំណត់រោេរំណងឧប្កកដឋ ួមបានរឡើយ

េំអាឆជាមូេដាឋនប្លរ់

រដាយស ខតទប្មង់ប្ររភទរនោះេំម្ភនភាេឆាស់លាស់

ប្តង់ ថារតើប្តូវ ួមរញ្ចូ េា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយប្រសកនររើម្ភន ា ួមរញ្ចូ េ ថារតើជា
រទឧប្កកដណា
ឋ
មួយ។

815>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា2151

រោេរំណង ួមរៅកនុងរ ឿងកាី

រឆចរ
ុ បននរនោះ (ដូឆបានកំណត់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង) កនុងា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម ប្តូវខតបាន
យេ់ឆាស់កនុងរ ច្រទថ្នរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេជាកមមវតែថ្ុ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆជា រោេ
នរោបាយថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ។ ខផអកត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រោេនរោបាយទាំងរនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងា
ជំ ញរដកវតាន៍សងគមនកយមឱ្យទទួេបានខផេផ្លក នកងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ
2152

។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់ឆាស់លាស់ថា រោេនរោបាយទាំងរនោះជាក់ខសាង

លឺជាខផនកមួយថ្នរោេរំណង ួមកនុងន័យឆារ់ប្េហ្មទណឌកាី

រ៉ៅខនាហាក់រីដូឆជារង្ហាញឱ្យរឃើញេីភាេខសោន

វាងរោេរំណង ួម(េំខមនជារទរេមើស) នកងរោេនរោបាយក៏រដាយ ក៏ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញឆាស់លាស់ថា រោេនរោបាយខដេម្ភនា ជំទាស់រៅរេេជំនំជប្មោះរនោះ
ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមូេដាឋនជាមួយនឹងា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ។

816>រៅកនុងរ ច្រទរនោះ

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេរំណង ួមប្តូវបានអន

វតាត្តម យៈ“មរ ាបាយចាំបាឆ់ទាង
ំ អស់”ប្តូវខតយេ់ឆាស់ថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោ
បាយកំណត់រោេរៅ លឺជា“មរ ាបាយនានា”រៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆម្ភនកងឱោះភាេជាក់លាក់ោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏ម្ភនភាេឆាស់លាស់ខដេថា រៅកនុង
រោេនរោបាយទាំងេី រនោះ េកតជាម្ភនទកដភា
ឋ េឧប្កកដខឋ ដេជាសនូេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ នកងមកនប្តឹមខត
“មរ ាបាយចាំបាឆ់ទាង
ំ អស់”សប្ម្ភរ់កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរ៉ៅរណា
ណ ោះរឡើយ។

ដូរឆនោះ

រោេរំណង ួមកនុងា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមត្តម យៈរោេនរោបាយទាំងរនោះ

ប្តូវបានយេ់ថា
លឺជារទឧប្កកដេ
ឋ កត

2151

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១៦។

2152

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៨៣៥៖ “រោេនរោបាយខដេខខម

ប្កហ្មបានររងកើតរឡើង ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋខដេជាមរ ាបាយកនុងា ជំ ញឱ្យរោេរំណង ួមទទួេបានខផេផ្លក”។

522
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្បាកដណាស់។

នកោយមា៉ៅ ងរទៀត

រដាយស រោេរំណងរនោះប្តូវបានសរប្មឆត្តម យៈា ប្រប្េឹតរ
ា ទ

ឧប្កកដខឋ ដេរកើតរឆញេីរោេនរោបាយ រោេរៅថ្នា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ លឺ
ជារទឧប្កកដេ
ឋ កតប្បាកដខមន។

817>រោងត្តមរហ្តផេរនោះ

ររើរទាោះរីជាា េំសមប្សរខដេា ខរងខឆក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

នូវភាេខសោន វាងរោេរំណង ួមខដេខេួនបានេកចា ណារនាោះ

េំអាឆជារទរេមើស

នកងរោេនរោបាយ

ឧប្កកដរឋ នាោះ បានរ ើឱ្
ឱ យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រដាយស ា
េៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី ដូរឆនោះេំអាឆចាត់ទកជាកំហ្សខដេអាឆរាឹងសទកខបាន នកងអាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំ

ជប្មោះតលាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ង.១.ល.អតែភា
ក េ នកងខេម
ឹ ស ថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជន

818>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនោះប្តូវបាន
អនម័តជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយរសដឋកកឆចទូរៅ
កសកកមម

កនុងា ខប្រាេយប្ររទសកមពជា
ុ រៅជារសដឋកកឆចខររ

ខដេជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា អភកវឌឍន៍ វច្ស័យឧសាហ្កមម2153។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញផងខដ ថា រដាយស េទធផេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន “រណា
ា ញខាមង
ំ នឹងប្តូវរំខរក េករសស ខាមង
ំ
ខដេរងករ់កនុងឆំរណាមប្រជាជនងមីខដេប្តូវបានសងស័យជាដរារមក” នកង“ា រោះរបា នកង/ឬា រប្ជៀតខប្ជក
េីរ រទសនឹងអាឆទរ់សកត់បាន”2154។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនារដាោះប្សយោ៉ៅងេមអកតអំេីរោេនរោ

បាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា នកងផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់
ជនរទមួយរទៀត2155។

819>នួន

ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ នកងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយត្តមេំដារ់េំរដាយ។

2153

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨២ ដេ់ ៧៨៣។

2154

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៤។

2155

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៩ ដេ់ ៨៣៤។
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ុ រដាយរងខំ នកងរោេរំណងរនោះ
៤.ង.១.ល.១.អតែភា
ក េថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅអនកទីប្កង

820>ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេកភាកាអំេីអាករបកក ច្ោអមកតា រស់ខខម ប្កហ្មឆំរពាោះអនកទីប្កុង នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ថានក់ដឹកនាំ
រ.ក.ក. ខដេបានរ ើរឱ ឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ នកងមាងរទៀតរៅកនុងខខ កមាៈ នកងរមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីផ្លេស់ទី
េំរៅអនកទីប្កុងរដាយរងខរំ ៅាន់ទីជនរទរប្ាយរេេ ំរដាោះប្ររទសបាន

រដាយមកនបានផាេ់ា ផគត់ផង
គ ់

សប្ម្ភរ់សខម្ភេភាេ នកងសខភាេដេ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះរឡើយ2156។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បាន ករឃើញផងខដ ថា មូេរហ្តថ្នា ជរមេៀសប្តូវបានេកភាការៅកនុងឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក.
នកងរៅកនុងកកឆចប្រជំនានា កនុងរោេរំណងកំណត់អតាសញ្ញាណ“ខាមង
ំ ”កនុងឆំរណាម“ប្រជាជនងមី” អរ់ ំខកខប្រ
នកងខរងខឆកកម្ភេំងា ង្ហ រដាយខផអកត្តមអាទកភាេរសដឋកកឆច2157។
ថា អងគជំនំជប្មោះបានរដាោះប្សយ នកងរដករស

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកផងខដ

ួឆរហ្ើយឆំរពាោះយតាកកមមខដេបានរ ើរឱ ឡើងរដាយថានក់ដឹកនាំ រ.ក.

ក. កនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតា ជាេករសសឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង
នកងទី ួមរខតារនោះ លឺរដើមបីរដាោះប្សយកងឱោះរសបៀងអាហា នកងរដាយស ម្ភនា ភ័យខាេឆា វាយប្រហា រស់
សប្តូវ2158។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ម្ភនេំនាថ្ំ នា ជរមេៀស
ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានាខដេបានចារ់រផាើមដំរូងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧២ រៅត្តមតំរន់រប្ាមា
ាន់ារ់ រស់ រ.ក.ក. នកងរនា ហ្ូតដេ់ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥2159។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា ា ជរមេៀសភាលរប្ឆើនបានរ ើត្ត
ឱ មេំនាដ
ំ ូឆោន រដាយា របាកររញ្ញិត លំរាមកំខហ្ង រប្រើអំរេើហ្កងា
ួមទាំងា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

នកងបានរ ើរឱ ឡើង“រដាយប្សរត្តមខផនា

នកងរោេ

នរោបាយរកស”2160។

821>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនេំនាសំ ី
សង្ហឱក់ោនឆំរពាោះា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្កុង នកងទី ួមរខតានានារៅជនរទ មនា ជរមេៀសរៅទីប្កុង

2156

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៧៨៧ ដេ់ ៧៨៨។

2157

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៨។

2158

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៧៨៩ ដេ់ ៧៩០។

2159

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩១ ដេ់ ៧៩៣។

2160

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៤។
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ភនំរេញ2161។ រខៀវ សំផន បាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនរៅរខតាប្ករឆោះ
កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧដងគ2162ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងបានអោះអាងថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ទាំងរនោះេំបានរង្ហាញអំេីេំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតខា ដេថា ប្រជាជនប្តូវបាន“ជរមេៀសរដាយរងខំរឆញេីទី ួមរខតា នកង
ទីប្រជំជននានារប្ាមា របាកររញ្ញិត រដាយោមនា បា មាអំេីសខម្ភេភាេ ឬសខភាេ រស់ប្រជាជន” នកង
កនុងរោេរំណងអរ់ ំខកខប្រេួករល2163។ ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរៅរខតាប្ករឆោះ រខៀវ សំផន បានរេើក
រឡើងថា ា ជរមេៀសរនោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រនាៃរ់េីខខម ប្កហ្មបានាន់ារ់អស់ យៈរេេរីឆ្នំ
ដូឆរនោះេំអាឆរប្រៀររ ៀរបានជាមួយនឹងា ជរមេៀសរៅទីប្កុងភនំរេញ

ខដេបានរកើតរឡើងភាេមៗរនាៃរ់េីា

ុ រនោះរទ2164។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងផងខដ ថា ភសាត្ត
ដួេ េំទីប្កង
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំ
អាងរៅរេើរនាោះ

េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញជាេករសសថា

ា ជរមេៀសកនុងរខតាប្ករឆោះបានរកើតរឡើង“រដាយ

រងខំ” នកង“រប្ាមា របាកររញ្ញិត” នកងរដាយោមនា បា មាអំេីសវតែកភាេ នកងសខម្ភេភាេ រស់ប្រជាជន
រឡើយ2165។ ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរៅកនុងរខតាកំេង់ចាម រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា សកសី នកងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះេំបានរង្ហាញនូវ
អឱីខដេបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខរ ជារដករស រដាយេំប្តឹមប្តូវរៅរេើភសាត្ត
ុ ង
រស់សកសី ភី ភួន ខដេបានអោះអាងថា ទីប្កុងរនោះេំខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះរទ2166។ ទាក់ទងរៅនឹងបាណន់
រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះេំបាន
រញ្ញជក់ឆាស់លាស់អំេីេកខខណឌថ្នា ជរមេៀស រហ្តដូរឆនោះ ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំសមប្សរកនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់

2161

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៧ ដេ់ ១៩០ អំណោះអំណាងរនោះបានរេើករឡើងប្ឆំខដេរៅកនុងកថា

ខណឌ ២៣២, ២៣៤, ៣៥៣។
2162

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាណឌ ៧៩១។

2163

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៧ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៧៩៤។
2164

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៨។

2165

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៨ ដេ់ ១៨១។

2166

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៨២ ដេ់ ១៨៤។
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រឃើញ រស់ខួ ន
េ រឡើយ2167។ ទាក់ទងរៅនឹងឧដងគ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
ផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់រៅរេើា ជរមេៀសរឆញេីប្កុងរនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ង ូរីយតកឆតួឆទាក់ទងរៅនឹងអឱីខដេ
បានរកើតរឡើងក៏រដាយ2168។ រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា ា
ជរមេៀសរៅឧដងគបានរ ើរឱ ឡើងជាេី ដំណាក់ាេ។ រៅដំណាក់ាេទីមួយ ម្ភនា ចារ់ខួ ន
េ នកងា សួ ឆរមេើយ
ខដេបានរ ើរឱ ឡើងមនរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
2169

ខដេេំររងកើតឱ្យម្ភនេំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតស
ា ីសង្ហឱក់ោនរឡើយ

។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយស េបា
ំ ន

សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សកសីខដេបានអោះអាងថា ប្រជាជនរៅឧតាង
ុ បា
គ ន ត់រឆញេីទីប្កុងរនោះរដាយស
ខតម្ភនា ប្រយទធោនរនាោះ2170។

822>រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរអើរេើរេើរញ្ញាខដេថា ា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ
កនុងរោេរំណងរដើមបីេប្ងឹងកកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងថ្នសស្តង្ហគម នកងថា េកខខណឌេំបាក រស់ប្រជាជន លឺរណា
ា
េមកេីជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ រនាោះ2171។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ជាេទធផេ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
ម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីដំរូងប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយស មូេរហ្តដូឆោន

រៅនឹងមូេរហ្តរៅរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2172។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ា ជរមេៀសទាំងរនោះ លឺជាខផនកថ្នរោេនរោបាយ
ឧប្កកដឋ ររើរទាោះរីជា វច្ ីសស្តសាខដេបានរប្រើប្បាស់រនាោះេំខមនជារទឧប្កកដក
ឋ ៏រដាយ2173។

2167

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៨៥ ដេ់ ១៨៧ រោងរៅរេើទសសវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន៍ រញ្ញា

េករសស ឯកស រេខ E3/25 ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00063040 ទំេ័ ៤១។
2168

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៨៨។

2169

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៨៨។

2170

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៨៩។

2171

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៤ ដេ់ ១៧៥។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២៣៣។

2172

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៦។

2173

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣៣ ដេ់ ២៣៤។
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823>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញ

រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅ នកងរោេរំណងថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងា ររងកើតសហ្ក ណ៍មន
ឆ្នំ ១៩៧៥2174។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ា
ររងកើតសហ្ក ណ៍ លឺរដើមបីរហ្តផេមរនាលមន៍ វច្ជាជខដេផៃយ
ុ រៅនឹងរោេរំណងរដើមបីធានា ជាេករសស កនុង
ា ផគត់ផង
គ ់រសបៀងអាហា ឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ដេ់ប្រជាជន2175។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រដាយស រៅកនង
ុ
ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រទើរេំអាឆរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនបានថា ថានក់ដឹកនាំ
បានសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ“រដាយខផអករេើរទេករស ន៍មនឆ្នំ
នរោបាយររងកើតសហ្ក ណ៍ទូទាង
ំ ប្ររទស”

នកងបានកត់សម្ភគេ់ថា

១៩៧៥

នកងរោេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខេួនឯងបាន

ទទួេសគេ់ថា ម្ភនរហ្តផេរផសងៗសប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសរនោះ2176។

824>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាា សមរហ្ត

ផេ នកងបានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងមកនប្តឹមខតរៅរេើា ជរមេៀសកនុងរខតាប្ករឆោះ
កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧដងគរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរេើា ជរមេៀសកនុងរខតាបាត់ដំរង សឱយរ ៀង នកងថ្ប្េ
ខវងផងខដ

2177

។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ា សំអាង នកងា វាយតថ្មេ រស់អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ
អាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា

នកងជាឆនាៃនសកទធក2178។

សហ្ប្េោះរាជ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ួមម្ភនអតែកភាេថ្នជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ

កងឱោះរសបៀងអាហា

នកងា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ក រដាយបានរោងរៅរេើកថាខណឌមួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង2179។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសហ្ក ណ៍ សហ្
2174

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩៦ ជាអាទិ៍ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

១០៦, ១១០, ១១៣ ដេ់ ១១៦។
2175

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩៨ ដេ់ ២០០។

2176

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២០១។

2177

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣៧ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៧៩១។
2178

ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣៨ ដេ់ ៣៣៩។

2179

ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣៥។
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ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាងរនោះលរបីប្តូវបានរដករស រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់េកចា ណារនារទៀត
រឡើយ េីរប្ពាោះេំម្ភនសាានេេអាឆរម្ភឃៈសេប្កម ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រនាោះរឡើយ2180។

825>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខសេីអីខឱ ដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាង អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ម្ភនេំនាថ្ំ នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំខដេបានចារ់រផាើមមនថ្ងៃទី

១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2181 រ៉ៅខនា មកនខមនថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីមនរនាោះបានរកើតរឡើងរប្ាមា
េៈរទសៈដូឆៗោនទាំងអស់ នកងដូឆោនរៅនឹង វច្ ីសស្តសាអនវតាកនុងា ជរមេៀសរៅទីប្កុងភនំរេញរឡើយ។ រហ្ត
រនោះ រញ្ញាេំខមនប្តង់ ថារតើភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើពាក់េ័នរធ ៅរខតាប្ករឆោះ
កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧតាង
ុ គ បានរង្ហាញថា ប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរប្ាម“ា របាកររញ្ញិត” នកង
“រដាយោមនា បា មាេីសខភាេ នកងសខម្ភេភាេ” រស់ប្រជាជនខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា
រឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ កត់សម្ភគេ់ថា ា យេ់រឃើញខដេ ងា ជំទាស់រៅកនុងសេប្កមអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា “ភាលរប្ឆើនថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទី ួមរខតាទាង
ំ រនោះ” លឺជាឧទាហ្ ណ៍ថ្ន
ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំរប្ាមេកខខណឌទាំងរនោះ2182។ ត្តមា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានរដាោះប្សយមកនប្តឹមខតរៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងឆំនួន ៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ
រទ រ៉ៅខនាខងមទាំងទីកខនេងដថ្ទរទៀតខដេ រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខផងខដ
2183

។ ជាមួយោនរនោះខដ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំបានរកើតរឡើងកនុងរខតាប្ករឆោះ កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧតាង
ុ គ ម្ភនកំហ្ស ររើ
រទាោះរីជា ាេៈរទសៈដូឆោនថ្នា ជរមេៀសទាំងរនោះេំអាឆប្តូវបានរលដឹងរនាោះ។

826>ទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម រស់

ភី

ភួន

ខដេបាន

អោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបានាន់ារ់រខតាកំេង់ចាមខតមួយ យៈខេី ខដេេំអាឆរ ើា
ឱ ជរមេៀសបានរនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ថា ខេួនេំចាត់ទកសកខីកមមរនោះអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នរឡើយររើរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹង

2180

ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣៤។

2181

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩១។

2182

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៤។

2183

ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣៧។
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“ា រ ៀររារ់ោ៉ៅងេមអកតដថ្ទរទៀត អំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងទី ួមរខតារនោះ”2184។ កនុងឆំរណាមរនាោះ ភ
សាត្ត
ុ ងបានរង្ហាញថា ា ជរមេៀសបានរកើតរឡើងរៅរេេខដេ“មួយខផនក ំ”ថ្នទី ួមរខតាប្តូវបានាន់ារ់ នកង
ថា ា វាយទី ួមរខតារនោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងជាេី មខប្េួញ2185។ រនោះអាឆរញ្ញជក់បានថា ភី ភួន េំអាឆដឹងអំេីា
ជរមេៀសរៅកនុង (ខផនកដថ្ទរទៀត)ថ្នទី ួមរខតារឡើយ។ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា ោមនតលាា អងគរហ្តសម
រហ្តផេណាមួយអាឆរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនោ៉ៅងដូរឆនោះបានរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវ
រដករស រចាេ។

827>រខនែមរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេ
ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេី វច្ ីសស្តសារេមើសខដេបានរប្រើប្បាស់កនុងអំឡុងរេេ
ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានាកនុងអំឡុងរេេមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2186
។ ជាា េកត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានេកេណ៌នាអំេីា រំផកឆ
េ រំផ្លេញផៃោះ
សខមបងរដើមបីរារាំងប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ មកនឱ្យម្ភនា វច្េប្តឡរ់មកវច្ញ នកងឆ ច្តេកខ
ណៈថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ2187 ខដេជារទរេមើស នកង បានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីរញ្ញារនោះ។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។

828>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់ថា

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនមនឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង

រដាយស រោេរៅខសខរេកោនទាំងប្សុងេីា ជរមេៀសប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញ

នកងជាកំហ្សកនុងា

េកចា ណាថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នេំនាដ
ំ ូឆោនរនាោះរឡើយ2188។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនមនឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយស រោេរៅរផសងៗ ដូឆជា មូេរហ្ត
រសដឋកកឆច រោធា នកងមរនាលមន៍ វច្ជាជ2189។ េំម្ភនា រញ្ញជក់ថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញប្តូវបាន
រ ើរឱ ឡើងរដាយស មូេរហ្តខសខរេកេីរលរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់

2184

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧។

2185

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៩៧។

2186

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣៤។

2187

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥, ១០៧។

2188

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៤ ដេ់ ១៧៦, ១៩៦ ដេ់ ២០១។

2189

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១១២, ១១៥។
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រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា ចាត់ទកា ររងកើតសហ្ក ណ៍

សប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសប្រជាជនរឡើយ2190។

ររើរទាោះរីជាា ប្តឹមប្តូវខដេថា

ជារហ្តផេមួយ

រទឧប្កកដខឋ ដេបានប្រប្េឹតរា ៅ

សហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋនេំប្តូវបានដាក់រញ្ចូ េរៅកនុង វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនោះក៏រដាយ ក៏េំ
ខមនម្ភនន័យថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆចាត់ទកសហ្ក ណ៍ជារោេរៅមួយកនុងឆំរណាមរោេរៅ

មូេដាឋនដថ្ទរទៀតថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន។ ជាា េកត ទំនងជារង្ហាញថា ា ដាក់ប្រជាជនឱ្យាេយជា
ទាសក

លឺជារោេរៅមួយកនុងឆំរណាមរោេរៅឆមបងនានាថ្ន ររខខម ប្កហ្មខដេា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជន លឺជាជំហានដំរូងរងអស់។

829>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងខដេរចាទប្រាន់ឆំរពាោះា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅអនកទីប្កុង។
៤.ង.១.ល.២.អតែភា
ក េថ្នរោេនរោបាយឆំរពាោះា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនេីតរ
ំ ន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទ
មួយរទៀត

830>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រោេនរោបាយថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនបាន ួម

រញ្ចូ េរោេនរោបាយខដេខខម ប្កហ្ម“បានផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនកនុងតំរន់

ឬេីតំរន់មួយរៅតំរន់មួយ

រទៀត រដើមបីខរងខឆកកម្ភេំងរៅត្តមា បា៉ៅន់សមន រស់េួករល ខផអករេើតប្មូវា េេកមម នកងទកសរៅផេកតកមម
ប្េមទាំងរដើមបីជំ ញា តស៊ាូវណណ ៈ”2191។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រេើរសឆកាីសរប្មឆរផសងៗ
រស់ថានក់ដឹកនាំ រស់រកសរដើមបីផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ួមទាំងរសឆកាីសរប្មឆដាក់ឆំណាត់ថានក់ប្រជាជនរៅជា
ប្ររភទរផសងៗ ដូឆជា“ប្រជាជនរេញសកទធក” “ប្រជាជនរប្តៀម” នកង“ប្រជាជនររញ្ាើ”2192។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយទាំងមូេ “កម្ភមភកបាេ នកង
រេខាភូមកភាលបានរាយា ណ៍រៅ រ៉ៅេ េត នួន ជា វន រវ៉ត សន រសន រឌឿន នកង/ឬ មនៃី ៨៧០ អំេីា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជន

រហ្ើយរេេខេោះបានរសនើសំា ខណនាំរខនែមរទៀតផង”2193។

2190

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩៧។

2191

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៥។

2192

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៧។

2193

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៨។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
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ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានរដករស យតាកកមមសប្ម្ភរ់ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន រហ្ើយរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំង
អស់ ា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះេម្ភ
ំ នេកខណៈសម្ភម្ភប្តរឡើយ2194 នកងបានយេ់រឃើញថា ោ៉ៅងរហាឆណាស់ចារ់
ត្តំងេីឆ្នំ ១៩៧២ មក ម្ភនេំនាថ្ំ នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេកនុងរេេរនាោះ“ប្រជាជនងមី”ជាញឹកញារ់ប្តូវ
បានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា ផ្លេស់ទីេំរៅ2195។

831>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស

2196

ជំទាស់រៅរេើា យេ់រឃើញខដេថា

។ នួន ជា បាន

ម្ភនរោេនរោបាយថ្នា ជរមេៀសរដាយរងខំេីតំរន់ជនរទមួយរៅ

តំរន់ជនរទមួយរទៀត រដាយបានរេើករឡើងថា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
កនុងា យេ់រឃើញថា (i) រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនប្តូវបានេកេណ៌នាោ៉ៅងញឹកញារ់រៅកនុងឯក
ស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. (ii) លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍បានសរប្មឆផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅកនុងខខសីហា ឆ្នំ
១៩៧៥ ខដេរប្ាយមកប្តូវបានអោះអាងរដាយលណៈមជឈកមកនុងខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ (iii) នួន ជា បានឆូេ ួម
កនុងា សរប្មឆរនោះ2197។

832>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស នកងបានរំថ្ភេភសាត្តុ ងកនុងា យេ់
រឃើញថា ម្ភនេំនាថ្ំ នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅមនរេេឆ្នំ ១៩៧៥2198។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផង
ខដ

2199

រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើឯកស ខដេឆោះាេរ ច្រឆិទខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥

ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ បានរោងរៅរេើខផនា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនឆំនួន ៥០០.០០០ នាក់រៅាន់ភូមកភាល
ពាយ័េយ ួមទាំងតប្មូវា ប្រជាជនរខនែមរៅកនុងភូមកភាលឧតា នកងរូពា៌2200។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន
បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ខផនា រសដឋកកឆចឆ្នំ ១៩៧៧ ខដេប្តូវបានអនម័តកនុងខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ

2194

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៩។

2195

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៨០០ ដេ់ ៨០៣។

2196

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥១៤ ជាអាទិ៍។

2197

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥១៥។

2198

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩១ ដេ់ ១៩៥។

2199

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៩ ជាអាទិ៍ ។

2200

ា ាារ់ នកងអនវតាម្ភោ៌នរោបាយ សា រសដឋកកឆច នកងរ ៀរឆំប្ររទសប្លរ់ខផនក ឯកស រេខ E3/781 ឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00072397-8 ទំេ័ ៣១ ដេ់ ៣២។
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១៩៧៦

លឺសប្ម្ភរ់“ា ខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមវណណ ៈ រស់េួករល”

នកងបានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួន

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ2201។

833>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ប្តឹមប្តូវថា មជឈកមរកស ួម

ម្ភន នួន ជា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះា េកភាកា ា ររងកើត នកងា អនវតារោេនរោបាយឧប្កកដឋ
កនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន2202ត្តម យៈរេខាភូមកភាល2203រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧២2204 ខដេបានអនវតាា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេី“ទីប្កុង នកងទី ួមរខតា នកង វាងតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត”
ត្តម យៈេកខខណឌថ្នា ងទកខរវទនា អំរេើហ្កងា នកងសកមមភាេលួ ឱ្យភ័យខាេឆ2205 ជាេករសសរៅរេើ“ប្រជា
ជនងមី”2206 កនុងរោេរំណងរដើមបីជំ ញា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម2207។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាង
រខនែមរទៀតថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ង
េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីកំហ្សរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះ នកងេំបានរ ើឱ្
ឱ យសេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅជារម្ភឃៈរឡើយ ដូរឆនោះ លរបីប្តូវរដករស រចាេ2208។ ត្តមា រេើករឡើង រស់
សហ្ប្េោះរាជអាជាា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារដាយប្តឹមប្តូវរៅរេើរហ្តា ណ៍េកតរៅមនឆ្នំ

១៩៧៥ ខដេ“ររងកើតជាេំនា”ំ ថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន2209។

834>ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
ឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. បានេកេណ៌នាអំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ជាា េកតខដេថា រសឆកាី
ដកប្សង់ថ្នឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេបានរោងរៅកនុងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

2201

ស ណារណាឹងសទកខ 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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2210

េំបានសំរៅជាក់លាក់រៅរេើា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីភូមកភាលដាឆ់ប្សោេមួយរៅភូមកភាលដាឆ់ប្ស

ោេមួយរទៀតរនាោះរទ រ៉ៅខនាសំរៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី ា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅ
តំរន់ជនរទមួយរទៀត នកងេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតារៅាន់តំរន់ជនរទ លឺជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយទូរៅ
ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន រដាយបានសំអាងរេើឯកស របាោះេមពផាយទាំងរនោះរនាោះ ា េកតម្ភនភាេសម
រហ្តផេរហ្ើយ។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

រប្ាយេីបាន ក

រឃើញថា ឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនា នកោយអំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា ជាទូរៅ ឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. រនោះ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់
សប្ម្ភរ់ទំនាក់ទំនងរោេនរោបាយរកស2211។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រៅរេើអំណោះអំណាង

រខនែម រស់ នួន ជា ខដេថា ឯកស របាោះេមពផាយទាំងរនោះ េំបានរេើករឡើងអំេីរោេនរោបាយផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន េីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត រប្ពាោះរកសេំម្ភនរោេនរោបាយឆំរពាោះរញ្ញា
រនោះរឡើយ2212។ រញ្ញាប្តឹមខតថា រៅកនុងឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. េំម្ភនរសឆកាីរោងអំេីរោេ
នរោបាយរនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអតែកភាេថ្ន
រោេនរោបាយរនោះ ជាា េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

835>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា អំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ
រៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍កនុងខខសីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេបានរង្ហាញត្តម យៈ
បាយា ណ៍ថ្នដំរណើ ទសសនកកឆចសកកាមួយ នកងត្តម យៈា ឆូេ ួម រស់ នួន ជា រៅកនុងា រ ើរឱ សឆកាី
សរប្មឆរនោះ នកងររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា នួន ជា បានឆូេ
ួមរៅកនុងដំរណើ ទសសនកកឆចសកកា រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ក៏រដាយ2213

ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

2210

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧៧។

2211

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧៧។

2212

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥១៦ ដេ់ ៥១៧។

2213

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២០។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៧៤៥ ដេ់ ៧៤៦។
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យេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា

អំណោះអំណាងរនោះោមនមូេដាឋនោំប្ទរឡើយ2214។

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានសននកដាឋនថា នួន ជា បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរដាយខផអករេើដំរណើ
ទសសនកកឆចសកការនោះរឡើយ

រ៉ៅខនាបានសំអាងរៅរេើតួនាទីជាទូរៅ រស់ោត់រៅកនុង

រ.ក.ក.2215។

លួ កត់

សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា ា សរប្មឆរនោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងជាក់លាក់រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នដំរណើ ទសសនកកឆចសកការនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើ
បាយា ណ៍ថ្នដំរណើ ទសសនកកឆចសកការនោះ

រ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងមួយកនុងឆំរណាមភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះខដេអងគជំនំ

ជប្មោះបានសំអាងរៅរេើកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនថា រសឆកាីសរប្មឆបានរ ើរឱ ឡើងរនាោះ2216។

836>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់
រឃើញថា រៅកនុងកកឆចប្រជំខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ លណៈមជឈកមបានអោះអាងអំេីរសឆកាីសរប្មឆផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត2217រនាោះ
ឆងអេ
ុ រង្ហាញ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាថា2218

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ដូឆា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះ

រឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា “រោេនរោបាយរសដឋកកឆច”ប្តូវបានេកភាការៅរេេប្រជំរនាោះ2219។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។

837>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់
ចារ់ត្តង
ំ េីឆ្នំ ១៩៧២

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនាថ្ំ នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ហ្ូតមក2220 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍

“ប្រជាជនងមី” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅមនឆ្នំ

១៩៧៥

បានរ ើឱ្
ឱ យភាន់ប្ឆឡំខេោះៗ រដាយស ពាកយរនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់រប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ2221
2214

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣១។

2215

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៦។

2216

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៥ នកងកថាខណឌ ៧៩៥ ជាអាទិ៍ នកងរជើងទំេ័ ភាជរ់ជាមួយ។

2217

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥១៨។

2218

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣០។

2219

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៩ ដេ់ ៧៥១។

2220

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩១ ដេ់ ១៩៤។

2221

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩១។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៨០០ ដេ់ ៨០៣។

534
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ា រោងរៅរេើពាកយ“ប្រជាជនងមី” ម្ភនរៅកនុងកថាខណឌមួយកនុងសេប្កម រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេបានសរងខរា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំឡុងរេេទាំងរៅមន

រប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ
2222

នកង

រដាយបាន ួមរញ្ចូ េអំឡុងរេេខដេពាកយ“ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រប្ៅខតេីពាកយរេឆន៍េំឆាស់លាស់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរឃើញម្ភនកំហ្ស

ណាមួយេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំ
ផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីេំនាម
ំ នឆ្នំ ១៩៧៥ ឆំរពាោះា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន2223

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

អំណោះអំណាងទាំងរនាោះបានខផអកោ៉ៅង

រប្ឆើនរៅរេើា រកប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ ជាសំខាន់ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា េំនាឆ
ំ ាស់លាស់ម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេមនខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥
រនាោះរទ អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា េំនារំ នោះបានរេឆរឆញជា ូររាង“រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស
ទាំងរនោះ”ខដេ ួមរញ្ចូ េអំឡុងរេេរប្ាយឆ្នំ ១៩៧៥2224។ រោងត្តមរហ្តផេដូឆោន ផៃយ
ុ េីា រេើករឡើង
រស់ រខៀវ សំផន2225 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សផងខដ កនុងា សំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងពាក់េន
័ ធ
រៅនឹងអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេេំបានរង្ហាញអំេីេំនាឆ
ំ ាស់លាស់ថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅេីតំរន់ជនរទ
មួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ
ម្ភនកំហ្សកនុងា សនមតថា ម្ភនា រនាថ្នេំនា ំ រដាយេំបានេកចា ណារេើរ ច្រទថ្នជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ កនុង
អំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧៥2226។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា
ម្ភនា រនាេំនារំ នាោះរឡើយ រ៉ៅខនាបានយេ់រឃើញថា េំនារំ នោះបាន“រេឆជា ូររាងរឡើង”រេេរប្ាយមករទៀត
។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទរឡើយ។

2222

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។

2223

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩២ ដេ់ ១៩៤។

2224

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។

2225

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩២ ដេ់ ១៩៤។

2226

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩៤។
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838>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងឯកស ឆោះាេរ ច្រឆិទខខកញ្ញា

ឆ្នំ ១៩៧៥2227 អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានរោងរៅរេើឯកស រនោះ នកងភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួនដថ្ទរទៀត នកងបានសននកដាឋនថា “ម្ភនកកឆចប្រជំមួយ
រស់ថានក់ដឹកនាំរកសរៅរដើមខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយរសដឋកកឆចខដេរប្ាយមក
ប្តូវបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ រៅកនុងឯកស រោេនរោបាយខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥”2228។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា
អងគជំនំជប្មោះមកនអាឆរ ើរឱ សឆកដីសននកដាឋនខរររនោះ

ខដេជាា “មកនបាន ំរលាភរេើរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យ

ប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ”រនាោះរឡើយ2229 នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរដាយ
សមរហ្តផេរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេខេួនបានរោងរៅរេើរនាោះរឡើយ2230 នកងបានរេើករឡើងថា រដាយស ខត
“ប្រភេ នកងអនកនកេនធថ្នឯកស រោេនរោបាយឆ្នំ ១៩៧៥”េំអាឆប្តូវបានរលសគេ់ រទើរឯកស រនោះលរបី
ប្តូវបានដករឆញេីសំណំរ ឿង2231។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា រាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត
ខដេពាក់េ័នល
ធ របីប្តូវរដករស រចាេ
រោេនរោបាយរនោះផងខដ

2232

ួមទាំងា យេ់រឃើញអំេីា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹង

។

839>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញាឆំនួន
២ រញ្ញាទីមួយ ថារតើឯកស ខដេឆោះាេរ ច្រឆិទខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ លរបីប្តូវបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង
ខដ

ឬោ៉ៅងណា។ រញ្ញាទីេី

ថារតើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

នឹងកកឆចប្រជំ រស់លណៈមជឈកមរៅរដើមខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រោងត្តមវច្ធាន ៨៧(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេ
ជាវច្ធានទូរៅបានខឆងថា “ភសាត្ត
ុ ងអាឆជូនបានរដាយរស ”ី ។ វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងបានរញ្ញជក់េី
មូេដាឋនសំអាងណាមួយខដេអងគជំនំជប្មោះអាឆរដករស សំរណើសំេកនកតយភសាត្ត
ុ ង។ រខៀវ សំផន េំបានរេើក
រឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។ ោត់ប្ោន់ខតរេើករឡើងថា ឯកស “េំម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង”រដាយស

2227

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៩ ជារដើម។

2228

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៩។

2229

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៩។

2230

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦០។

2231

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦៥។

2232

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦៥។
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ខតអនកនកេនធ នកងប្រភេថ្នឯកស រនោះេំប្តូវបានរលសគេ់2233។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអណ
ំ ោះ
អំណាងរនោះរឡើយ។

ររើរទាោះរីជាតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងជាឯកស រនោះ

ទំនងជាម្ភនតកឆតួឆរដាយស ខតអនកនកេនធ

នកងប្រភេរដើមេំប្តូវបានរលសគេ់ោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏េំខមនម្ភនន័យថា ឯកស រនោះេំអាឆទទួេយករ ើជា
ឱ ភ
សាត្ត
ុ ងបានរនាោះរឡើយ។

840>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីេី ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់
រឃើញថា កនុងា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំ រស់ថានក់ដឹកនាំរកសរៅរដើមខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ សាីអំេី
រោេនរោបាយរសដឋកកឆច អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួន រ៉ៅខនាកនុងឆំរណាម
រនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងមួយជាឯកស បានឆោះាេរ ច្រឆិទខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានសំអាងរេើ
ឆរមេើយ រស់ រខៀវ សំផន ផងខដ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេរំណងទូរៅ រស់លណៈមជឈកម ឆរមេើយ រស់ រអៀង
ស ី ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំ រស់ថានក់ដឹកនាំរកសកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ភសាត្ត
ុ ង រស់ Philip SHORT
ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំ រស់លណៈមជឈកមកនុង “ពាក់កណា
ា េខខ កញ្ញា” រសឆកាីរោងរៅកនុងទសសនាវដាីទង់
រដកវតាន៍សីេ
ា ីរសឆកាីសរប្មឆ រស់“សម្ភជមជឈកមរកស”ខដេបានរ ើរឱ ឡើងមនខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទាក់ទងរៅ
នឹងរោេរៅកំណត់ទកនផ
ន េប្សូវ ួមទាំងសកខីកមម រស់ David CHANDLER ទាក់ទងរៅនឹងខផនា រសដឋ
កកឆចទូរៅខដេ“រេឆរឆញជា ូររាងរៅឆងឆ្នំ ១៩៧៥”2234។ រខៀវ សំផន បានឆងអេ
ុ រង្ហាញអំេីភាេករមាយ
នកងភាេមកនសីសង្ហឱក់ោនទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗរនាោះ2235។

841>ររើរទាោះរីជាា ប្តឹមប្តូវខដេថា

ម្ភនភាេេំសីសង្ហឱក់ោនកនុងឆំរណាមភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះបាន

សំអាងរៅរេើរនាោះក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណាេំរឃើញថា រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេ

ឬ ំរលាភរំពានរេើរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យប្តូវបានជា

ប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទរនាោះរឡើយ។ រោេា ណ៍រនោះេំអនវតារដាយខផអករៅរេើកប្មកតថ្នភសាត្ត
ុ ងនីមួយ
ៗរឡើយ ខដេម្ភនន័យថា ភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗលរបីប្តូវរកប្សយថា ម្ភនកប្មកតដាក់រនៃក
ុ តកឆតួឆរំផត។ ផៃយ
ុ រៅ
វច្ញ តលាា អងគរហ្តលរបីេកចា ណា ថារតើរៅរេេវាយតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ជា ួមម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់
សប្ម្ភរ់ោប្ំ ទដេ់ា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ ខដ

ឬោ៉ៅងណា។ ភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗអាឆរំរេញោន

2233

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦៥ រជើងទំេ័ ១០០៨។

2234

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៩ នកងរជើងទំេ័ រៅទីរនាោះ។

2235

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦១ ដេ់ ៤៦៤។
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រៅវច្ញរៅមក

នកងនាំឱ្យតលាា អងគរហ្តអាឆរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនបានថា

េកខខណឌតប្មូវមួយប្តូវបានរំរេ

ញ។ រេើកខេងខតកនុងក ណីខដេខផអករេើា វាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ងជា ួម ួឆរហ្ើយ រៅខតម្ភនវច្មតកសងស័យរទៀត
រនាោះរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ តប្មូវថា តលាា អងគរហ្តេំអាឆផាេ់
ា យេ់រឃើញមួយខដេរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជនជារ់រចាទរឡើយ។

842>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណាេំរឃើញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដាយ

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជា ួម ម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ជាេករសស រទាោះរីម្ភនភាេមកនសីសង្ហឱក់ោន
ខេោះក៏រដាយ

ក៏តលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញទាំងរនោះបានខដ ។

ជាឧទាហ្ ណ៍

ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រអៀង ស ី បានរដករស ជាក់លាក់ថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនប្តូវបានេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជំាេេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥2236 ខដេទំនងជា រអៀង ស ី បានសំរៅ
រៅរេើរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2237។

ដូឆោនរនោះខដ

រហ្តា ណ៍េកតខដេ

Philip SHORT សំរៅរៅរេើា ប្រជំរៅពាក់កណា
ា េខខ កញ្ញា មកនខមនរៅរដើមខខ កញ្ញា2238 ខដេអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ោ៉ៅងឆាស់លាស់រនាោះ

េំបានរ ើឱ្
ឱ យា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងរនោះម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេរឡើយ។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង
រស់ រខៀវ សំផន។

843>រខៀវ

សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ខផន

ា រសដឋកកឆចសប្ម្ភរ់ឆ្នំ ១៩៧៧ បានកំណត់កនុងឆំរណាមរនាោះសប្ម្ភរ់“ា ខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមវណណ ៈ
រស់េួករល” នកងបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានដកប្សង់រនាោះេំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញខររ

2236

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦១។

2237

សូមរមើេ កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen HEDER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ឆោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦

ERN(ភាសខខម ) 00062457 ទំេ័ ៦ (ឆរមេើយរេញរេញរៅនឹងសំណួ រស់ Stephen HEDER រេើរញ្ញា ថារតើខផនា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនរៅាន់ភូមកភាលរផសងៗ ប្តូវបានេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជំកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅងណា ម្ភនដូឆតរៅ៖
“ររើរទាោះរីជាេំម្ភនា េកភាការៅកនុងា ប្រជំរនាោះក៏រដាយ

ត្តំងដំរូងមករមេ៉ៅោះ។

ក៏រញ្ញាថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានសរប្មឆ

រនាោះររើខផអកត្តមអឱីខដេរលប្បារ់ខាំុ”)(រសឆការ
ី ញ្ញជក់រខនែម)។

កកឆចសម្ភាសន៍រនោះេំបានរនារេើរញ្ញារនោះរខនែម

រទៀតរឡើយ។
2238

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦២។
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រនោះរឡើយ2239។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាងរនោះ េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទ
ប្លរ់ប្ោន់ េីរប្ពាោះា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ បានរោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀត
ថ្នសេប្កម រស់ខួ ន
េ
ួមម្ភនកថាខណឌទីមួយថ្នខផនកសាីេី“ា ខរងខឆកសម្ភសភាេឲ្យបានឆាស់លាស់ (ឆ្នំ
១៩៧៧)”2240រដាយបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមួយឆំនួន។ រខៀវ សំផន េំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេថា ា វាយ
តថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

ផៃយ
ុ រៅវច្ញ

រខៀវ សំផន បានរផ្លាតរៅរេើា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើទសសនាវដាីទង់រដវក តាន៍ ឆ្នំ ១៩៧៦
ខដេរ ៀររារ់អំេីខផនា រសដឋកកឆចឆ្នំ ១៩៧៧ រដាយេំបានរោងជាក់លាក់រៅរេើា ខរងខឆកប្រជាជនត្តមវ
ណណ ៈ រស់េួករល2241។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទសសនាវដាីទង់រដវក តាន៍ ម្ភនា រោងមួយឆំនួនរៅរេើា តស៊ាវូ
ណណ ៈ

នកងអនកប្រឆ្ំងនឹងរដកវតាន៍

នកងអំេីរញ្ញា ររអាហា ខដេប្រជាជនប្តូវទទួេបានត្តមា ខរងខឆក

រនាោះ2242។ ស ររសឆកាីមក ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា ជាា មកនសម
រហ្តផេរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ត្តមា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារឃើញថា2243 រខៀវ សំ
ផន

េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់ឆំរពាោះផេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេខដេរកើតរឡើង

រដាយស កំហ្សកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ។

អំណោះអំណាងរខនែម រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស
ប្តូវបានរដាោះប្សយ ួឆរហ្ើយរៅកនុងសេដីារនោះ2244។

2239

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦៦ ដេ់ ៤៦៧ រោងរៅរេើសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកថា

ខណឌ ១០២៦។
2240

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៦២១ ដេ់ ៦២៣។

2241

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦៧ រោងរៅរេើទសសនាវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន៍ ឯកស រញ្ញាទី ១១

ឯកស រេខ E3/139 ថ្ងៃទី ០១ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00064960 ទំេ័ ៣។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងរៅរេើឯកស រនោះកនុងសេប្កម កថាខណឌ ៧៧០ រជើងទំេ័ ២៤៣០។
2242

ទសសនាវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន៍ រញ្ញាទី ១១ ឯកស រេខ E3/139 ថ្ងៃទី ០១ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ 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 សននកដាឋន

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹង

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អំេីរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយ
រៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត។
៤.ង.១.ល.៣.ឧប្កកដក
ឋ មមខដេម្ភន ម
ួ រញ្ចូេរៅកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជន
ដំណាក់ាេទីមយ
ួ

845>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា

រទឧប្កកដនា
ឋ នារៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ម្ភនដូឆជា រទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទរ ើទ
ឱ កខ
រករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ

ួមទាំងរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា

ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង2245។

រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន“បានរណា
ា េ

ឱ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង”ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ម្ភនដូឆជា“ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ើម
ឱ នសស
ឃាត

ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក

នកងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោ

បាយ”2246។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) េំបានដាក់
រញ្ចូ េនូវា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរប្ាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ
រទើរេំបានេកចា ណារេើា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដរឋ នោះ

រហ្តដូឆរនោះ

ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ រដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរនោះ2247។ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់
ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។
ប្រខហ្េោនរនោះខដ

ប្រហាក់

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញថា េំម្ភនា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេដាឆ់រដាយ

ខឡកណាមួយប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ

នកងា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាី

2245

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥២, ៥៥៩, ៥៦២, ៥៦៥ នកង ៥៧៤។

2246

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤។

2247

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨០។
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ថ្ងេងូន រស់មនសសជាតក រដាយរហ្តថា អំរេើទាង
ំ រនោះេំខមនជារទឧប្កកដដា
ឋ ឆ់រដាយខឡកេីោនរនាោះរទ រ៉ៅខនាបាន
សែកតរប្ាម“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក2248។

846>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា ោត់បានឯកភាេឆំរពាោះា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រ៉ៅខនាបាន
រដករស ថា ា ឯកភាេរនោះមកនខមនម្ភនន័យថា ម្ភនអំរេើ“ខដេជា ជារ់ពាក់េ័នធ ឬ ួមរញ្ចូ េា រ ើម
ឱ នសស
ឃាត ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ ឬអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតត្តម យៈា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់
មនសសជាតក”2249រនាោះរឡើយ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ា សរប្មឆ រស់លណៈក
ម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍កនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ សាីេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរប្ាយរេេដួេ
េំរនាោះ ម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមណាមួយរឡើយ ខដេខផអកត្តមទសសនៈ រស់ោត់បានេនយេ់ ថារតើ
ម្ភនមូេរហ្តអឱីបានជាអងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

ា សរប្មឆខរររនោះ“រណា
ា េឱ្យម្ភន

នកង/ឬជារ់

ពាក់េ័នរធ ៅនឹង”ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះ2250។ នួន ជា បាន ំឭកថា ោត់បានតវា៉រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងថា

ឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរប្ាមសកទធកអំណាឆ រស់រមដឹកនាំភូមកភាល រ៉ៅខនាេំសកត
ែ រប្ាមមជឈកមរកសរឡើយ នកងបានកត់
សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស អំណោះអំណាងរនោះ រដាយបានយេ់រឃើញថា រមដឹកនាំភូមក
ភាលបានប្តឹមខត“អនវតា”រសឆកាីខណនាំ រស់មជឈកមរកសរ៉ៅរណា
ណ ោះ2251។ ត្តមទសសនៈ រស់ោត់ ា យេ់រឃើញ
រនោះផៃយ
ុ ោនទាំងប្សុងរៅនឹងា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ោ៉ៅងរហាឆ

ណាស់ ម្ភនរមដឹកនាំភូមកភាលមួយឆំនួនបានឆូេ ួមកនុងា សរប្មឆ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍2252។ នួន
ជា បានរេើករឡើងថា មជឈកមរកស នកងរមដឹកនាំភូមកភាលបានឯកភាេោនប្តឹមខតា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី
ប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះ នកងថា ា ខណនាំដថ្ទៗរទៀតទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើប្តូវអនវតាា ប្េមរប្េៀងរនោះ
ខររណារនាោះ លឺរឆញេីថានក់ភូមកភាលខដេមជឈកមរកសម្ភនអំណាឆប្លរ់ប្លងកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះ រហ្ើយ

2248

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៨៩ ជាអាទិ៍។

2249

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៣។

2250

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៤។

2251

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៥។

2252

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៥។
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ខដេរៅកនុងខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរ ើា
ឱ តស៊ាូដរណាើមអំណាឆជាមួយមជឈកមរកស2253។ ទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញារនោះ នួន ជា បាន ំឭកថា រហ្ង សំ ច្ន ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆមកនរាោះរៅរនាោះ បាន
រញ្ញជក់កនុងកកឆចសម្ភពសន៍ជាមួយ Ben KIERNAN ថា រកើតម្ភនជរម្ភេោះ វាងភូមកភាល នកងភូមកភាលចារ់ត្តំងេីឆ្នំ
១៩៧៣ មករមេ៉ៅោះ។ នួន ជា បានអោះអាងថា “េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអាឆសននកដាឋនបាន
ថា កងទ័េទាំងអស់ខដេបានប្រ

មមខដាក់ោនោ៉ៅងសកមម នកងបានរាយា ណ៍រៅសម្ភជកកលណៈកម្ភម កា

អឆកថ្ស្តនាយ៍ខដេតំណាងឱ្យប្កុមខដេប្រខជងជាមួយោនរៅកនុងរកស

អាឆរ ើស
ឱ កមមភាេត្តមា ខណនាំេមអកត

(ខដេមកនម្ភនភសាត្ត
ុ ងរសោះ) េីរ៉ៅេ េត ឬ នួន ជា រនាោះរទ”2254។

847>ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាត នួន ជា បានអោះអាងថា ាេៈរទសៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងសមមតក
កមមខដេបានេកេណ៌នារៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Tadić ខដេថា ប្តឹមខតអាឆយេ់ដឹងជាមនថា អំរេើមនសស
ឃាតនឹងរកើតម្ភនរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំខមនជាខផនកមួយថ្នា ប្េមរប្េៀងកនុងឆំរណាមសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម
រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រទឧប្កកដរឋ នោះអាឆប្តឹមខតជាា ទទួេខសប្តូវរប្ាមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III
រ៉ៅរណា
ណ ោះ2255។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា ា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
ប្រជាជនបានរ ើត្ត
ឱ មេំនាថ្ំ នា ប្រប្េឹតា នកងប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈប្លរ់មរ ាបាយ” រហ្ើយបានរចាទ
ប្រាន់ថា ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ2256។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ នួន ជា បាន
អោះអាងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញឱ្យរឃើញេីរោេរំណង ួមខដេបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កកដរឋ នោះរឡើយ
រដាយបាន ំឭកនូវអំណោះអំណាងនានាេីខាងរដើម2257។ រៅកនុងស ណា នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ា ងទកខរវទនាខដេរកើតម្ភនកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងរោេរំណងរដើមបីអរ់ ំ“ប្រជាជនងមី”រនាោះ លឺជាា “មកនសមរហ្តផេ” នកង

2253

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៦។

2254

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៧។

2255

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៨។

2256

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០៩ ដេ់ ៥១១។

2257

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥១២។
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ថា ប្រប្េឹតក
ា មមរៅរេើ“ប្រជាជនងមី” ក៏ដូឆោនរៅរេើ“ប្រជាជនមូេដាឋន”រៅកនុងសហ្ក ណ៍រនាោះេំចាត់ទកជា
ា រ ីសរអើងរឡើយ2258។

848>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

អំណោះអំណាងខដេរដាោះរនៃក
ុ នួន ជា រហ្ើយដាក់រនៃក
ុ រៅរេើ

រេខាភូមកភាលថា ជាអនកអនវតាខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាា េំប្តឹមប្តូវរឡើយ រដាយ
ស រេខាភូមកភាល លឺជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2259។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរង្ហាញេីភាេខសខរេកោន
វាងរ ឿងកាី Tadić ជាមួយនឹងរ ឿងកាីរៅឆំរពាោះមខ រដាយបានកត់សម្ភគេ់ថា សមមតកកមមខដេបានេកភាការៅ
កនុងរ ឿងកាី

Tadić

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសែនភាេខដេា រ ើម
ឱ នសសឃាត

េំខមនជាខផនកថ្នខផនា ួមរនាោះរទ

ឆំខណកឯកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន ា រ ើម
ឱ នសសឃាតប្តូវបានរង្ហាញថា “បានេកចា ណាោ៉ៅងេអកតេអន់ជាមនខដេ
ជាខផនកថ្នមរ ាបាយកនុងា អនវតារោេរំណង ួម”2260។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា

អតែកភាេថ្នា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម េំតប្មូវឱ្យម្ភនា ប្េមរប្េៀងោនឆាស់លាស់រឡើយ រ៉ៅខនា
រលអាឆសននកដាឋនអំេីអតែកភាេថ្នា ប្េមរប្េៀងោនរនោះរឆញេីអងគរហ្តដថ្ទរទៀតបាន2261។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏
បានប្ចានរចាេអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ រដាយបានរេើករឡើងថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើ“ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់”រហ្ើយ2262។

849>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
រៅនឹងរញ្ញា

ា េកភាកា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង

ថារតើរទឧប្កកដណា
ឋ
មួយខដេម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ឬរោេនរោបាយា ផ្លេស់ទីរនាោះ េំម្ភនភាេេមអកតរដាយប្ោន់ខតរ ើា
ឱ
រ ៀររារ់អំេីរទឧប្កកដរ
ឋ ៉ៅរណា
ណ ោះ2263។ ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់
រៅប្តង់ឆំណឆសាីេីរទដាឋនឆារ់ជា

ម្ភន

ខដេបានដាក់រញ្ចូ េនូវរទឧប្កកដនា
ឋ នាខដេប្តឹមខតជាេទធផេ

2258

ស ណារណាឹងសទកខ 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤។
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រកើតរឆញេីា អនវតារោេរំណង ួមរ៉ៅរណាណោះ2264។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវ

េកចា ណា ថារតើរទមនសសឃាត រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ ួមទាំងអំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀត បានម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម កនុងន័យថា រោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ប្តូវចាត់ជា ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនាោះ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា នកងអនវតាត្តមរោេា ណ៍ខដេបានកំណត់ខាងរេើ2265។
៤.ង.១.ល.៣.ក.អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

850>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់ឆំណឆ
ខដេប្តូវបានទទួេយករៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី
ប្កុងភនំរេញខដេរ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនោ៉ៅងតកឆេី លាននាក់ បានរកើតរឡើងរៅកនុងាេៈរទសៈរដាយរប្រើ
អំរេើហ្កងា នកងលួ ឱ្យភ័យខាេឆរដាយោមនា ជូនដំណឹងជាមន នកងថា ជនសី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់ នកងសេរ់រៅ
កនុងអំឡុងរេេរនាោះរដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀស នកងថា រៅកនុងាេៈរទសៈរនាោះ ា ជរមេៀសប្រជាជន
រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជា“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក2266។ ដូឆបាន
កត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រោេនរោបាយថ្នា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន

លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅអនកទីប្កុងរៅាន់ទីជនរទ2267។

ទាក់ទងរៅនឹងា

យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេេំប្តូវបានរដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

ខផនា “េំបានរេើករឡើងអំេីា ផគត់ផង
គ ់ដេ់សខម្ភេ

ភាេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះរទ ជាេករសស អនកខដេង្ហយ ងរប្ោោះ” នកងថា ជនជារ់រចាទទាំង
េី បានទទួេសគេ់ថា ប្រជាជនបានទទួេ ងោ៉ៅងដូរឆនោះរដាយស េទធផេថ្នា ជរមេៀសខមន2268។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើយ
ឱ តាក

2264

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨១០។

2265

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨០៧ ជាអាទិ៍។

2266

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៥៥ ដេ់ ៤៥៧។

2267

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េំបានឆូេ ួមរៅកនុងរសឆកាី

សរប្មឆជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញដូឆខាងរប្ាម(សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ១០០៤ ជាអាទិ៍)។
2268

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៨, ៧៨៥។
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កមមកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2269។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ “អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”
រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

បានរកើត

រឆញេីរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.ា រ ម
ើឱ នសសឃាត

851>ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបាន
ទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះរញ្ញារនោះ

ទាក់ទងរៅនឹងប្ររភទមួយឆំនួនថ្ន

ជន ងរប្ោោះ។ រញ្ញា ថារតើរទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា ប្តូវខត
រង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងប្ររភទនីមួយៗ។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.១.ា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌថ្នា ជរមេៀស

852>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
ស េកខខណឌទាំងរនាោះ។

ប្រជាជនបានសេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរដាយ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញរនោះរៅដំណាក់ាេរ

ណាឹងសទកខ2270។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើា សេរ់ទាង
ំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រដាយខផអកោ៉ៅងេករសសរេើា ទទួេសគេ់
រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រកសបានដឹងថា អនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសនឹងទទួេ ងទកខរវទនា នកងប្រ
ថា

មា េំបាក នកងសេរ់2271។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ

េំម្ភនា ផគត់ផង
គ ់ណាមួយប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងសប្ម្ភរ់សខម្ភេភាេ

ជរមេៀស ួមទាំងអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផតផងខដ

2272

នកងសខភាេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបាន

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រេើ

សកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេថា ថានក់ដឹកនាំរកសេំម្ភនរេេប្លរ់ប្ោន់កនុងា ចាត់ វច្ធានា ជាក់លាក់ទាក់ទង

2269

សូមរមើេ ខាងរេើ កថាខណឌ ៦០៤ ជាអាទិ៍។

2270

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៥៩ ដេ់ ៤៦០។

2271

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៥។

2272

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៨។
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រៅនឹងអនកជំងឺរៅមនៃី រេទយ រ៉ៅខនាបានអោះអាងថា រកសអាឆប្លរ់ប្លងរេើា ជរមេៀសរនោះបាន2273។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា ម្ភនា ជរមេៀសត្តមទីប្កុង នកងទី ួមរខតាដថ្ទរទៀតខដេប្រជាជន
ប្តូវបានរងខំឱ្យចាករឆញ“រដាយេំបានលកតលូ អំេីសខម្ភេភាេ ឬសខភាេ រស់េួករលរឡើយ”2274។

853>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

រៅកនុងាេៈរទសៈទាំងរនោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

រោេរំណង ួមថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅាន់ទីជនរទ ដូឆម្ភនរេើករឡើងរៅកនុង
រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សេរ់ រស់ជនសី វច្េខដេរណា
ា េមកេី

េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។ រនោះ លឺរដាយស ម្ភនា រង្ហាញថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ម្ភនដូឆជា
ថានក់ដឹកនាំរកសបានដឹងអំេីេកខខណឌឆំរពាោះអនកខដេប្តូវជរមេៀស

ួមទាំងអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផត

រនាោះនឹងប្តូវទទួេ ងទកខរវទនា នកងជាេករសស អនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផតនឹងប្តូវសេរ់កនុងអំឡុងរេេ
ថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ ំឭកថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រជាជនកនុង
ទីប្កុងភនំរេញទាំងមូេកនុង ដូវរៅារំផត នកងកនុង យៈរេេដ៏ខេី។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.២.ា សម្ភេរ់ជនសី វេ
ច្

854>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំ

រេញ ជនសី វច្េប្តូវបានសម្ភេរ់ ប្រសកនររើេួកោត់េំបានរោ េត្តមរទរញ្ញជឱ្យចាករឆញេីទីប្កុង នកងរដាយ
ោមនមូេរហ្តជាក់លាក់។

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងជា

មូេដាឋនមួយឆំនួនក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញជាទូរៅរនោះរៅដំណាក់
ាេរណាឹងសទកខ2275។

855>រញ្ញារៅឆំរពាោះមខលឺ ថារតើា សម្ភេរ់ទាងំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេអាឆរង្ហាញថា
កមម ួមបានប្េមរប្េៀងោនោ៉ៅងជាក់ឆាស់ថា

ឬោ៉ៅងណា។

សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋ

អនកទីប្កុងខដេេំប្េមចាករឆញេីផោះៃ រស់ខួ ន
េ

នឹងប្តូវសម្ភេរ់

រចាេ រហ្ើយភាលីេំបានឆងអេ
ុ រង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនូវភសាត្ត
ុ ងណាមួយរនាោះរឡើយ។

2273

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៨។

2274

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៤។

2275

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៤៧។
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856>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ម្ភនេំនាថ្ំ នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតារៅាន់ទីជនរទមនឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏
រដាយ

ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា

ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាំងរនោះម្ភនា

សម្ភេរ់ជនសី វច្េ ប្រសកនររើេួកោត់េំប្េមរ ើត្ត
ឱ មរទរញ្ញជរនាោះ2276។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ François PONCHAUD ខដេថា រមឃំប្តូវបានសម្ភេរ់2277 នកងបាន
កត់សម្ភគេ់រេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ដូនជីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា
ជរមេៀសរៅឧដងគកនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេោត់បានរឃើញសកសេរនាោះ2278។ ដូរឆនោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញ
ថា ម្ភនា រប្រើអំរេើហ្កងា នកងរណា
ា េឱ្យសេរ់រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ជរមេៀសខដេបានរកើតរឡើងរៅមនរេេ
ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។

857>ជាសំខាន់

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

រឡើងកនុង យៈរេេដ៏ខេី
ខដេ ួមម្ភនកម្ភ

ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើ ឱ

នកងត្តម យៈកងទ័េប្រដារ់រដាយអាវ

នកងរកមងជំទង់ផងខដ

2279

ន ន
ៃ ់

នកងោមនា រណាុោះរណា
ា េប្តឹមប្តូវ

។ ាេៈរទសៈទាំងរនោះខដេ ួមរញ្ចូ េនូវកងឱោះា ផគត់ផង
គ ស
់ ខម្ភ

េភាេដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស បានរង្ហាញឱ្យរឃើញរដាយប្ររោេថា រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូ េ
ា ំេឹងទកនូវា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្កងា

ខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់រដាយកងទ័េខដេប្តូវទទួេភា កកឆចកនុងា

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង ប្រសកនររើម្ភនា ឆរឆស ឹង ូសណាមួយរនាោះ។ រនោះរដាយស ម្ភនភសាត្ត
ុ ង
រង្ហាញថា កងកម្ភេំងខដេបានទទួេភា កកឆចអនវតាា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង ទំនងជារប្រើអំរេើហ្កងា
ខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់ ប្រសកនររើម្ភនា ឆរឆស ឹង ូស។ រនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនរទរញ្ញជ
ជាក់លាក់ឱ្យសម្ភេរ់ អនកណាជាអនកដាក់រទរញ្ញជ រហ្ើយរទរញ្ញជរនោះបានដាក់ប្តឹមខតរៅរេើកងទ័េរដាយរម
រញ្ញជា មួយឆំនួន ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់
រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរនោះ។

2276

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១១២។

2277

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧ នកងរជើងទំេ័ ២៩៥។

2278

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤ នកងរជើងទំេ័ ៣៦២ នកង ៣៦៣។

2279

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៦០។
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858>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.៣.ា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

859>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់

អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ដូឆជា ឡុង រូរ ៉ត េន់ ណន សក ច្មតៈ អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា នកង ថាឆ់ ស ី
េំប្តូវបានរដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខរឡើយ2280។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា ខខម ប្កហ្មបានប្រាសជាសធា ណៈ ួឆជារប្សឆថា“េួកជនមហាកបត់”ទាំងរនោះ ប្តូវខតប្រហា ជី វត
ច្ 2281
នកងបានកត់សម្ភគេ់រេើា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ា កម្ភចត់“េួកជនមហាកបត់”រប្ាយរេេររាជ័យ
លឺខផអករេើរទរញ្ញជនរោបាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ 2282។ ដូរឆនោះ ា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម លឺជាខផនកថ្នរោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។

860>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេបានរ ើត្ត
ឱ មា អំពាវនាវឱ្យរង្ហាញអតា

សញ្ញាណ រស់ខួ ន
េ នកងរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាាកំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តម
ា េកភាកាេមអកតរខនែមខាងរប្ាម

េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2283

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅ

នឹងា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។ រនោះលឺ
រដាយស ម្ភនា ទាក់ទងរៅនឹងជនសី វច្េខដេប្តូវបានសម្ភេរ់រដាយស េំសារ់ត្តមរទរញ្ញជឱ្យចាករឆញ
នកងររើរទាោះរីជាោមនរទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងាេៈរទសៈខដេា ជរមេៀស
រឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងក៏រដាយ ក៏ទំនងជាថា ា សម្ភេរ់រនាោះបានរកើតរឡើងខដ ។ ដូរឆនោះ ា

2280

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៦៦។

2281

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៩។

2282

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៥១០។

2283

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៦៩ ជាអាទិ៍។
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សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រង្ហាញរដាយប្ររោេថា លឺជាខផនកមួយថ្នរោេរំណង ួម ទាក់ទង
រៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។
៤.ង.១.ល.៣.ល.ា រ ទ
ើឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ

861>ទាក់ទងរៅនឹងា រ

ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក អងគជំនំ

ជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយករសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា ជរមេៀសប្រជា
ជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយរៅរេើ“ប្រជាជនងមី”2284។ កនង
ុ
ា ផាេ់រសឆកាីសននកដាឋន អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះប្សយ នកងរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ“ប្រជាជនងមី”

លឺជាប្កុមជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់

នកងប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមា

រ ីសរអើងជាក់ខសាង ខដ ឬោ៉ៅងណា2285។ នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណាងទាំងរនោះមាងរទៀតរដាយបានជំទាស់
ថា ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម រ៉ៅខនាេំបានរេើកអំណោះអំណាងងមីរខនែមទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ2286។

862>រដាយស ា រ

ើទ
ឱ កខរករមនញរេើ“ប្រជាជនងមី” លឺជាខផនកសំខាន់ថ្នា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី

ទីប្កុងភនំរេញខដេត្តមនកយមន័យ ា ជរមេៀសរនោះរ៉ៅោះពាេ់ប្តឹមខតអនកទីប្កុងរ៉ៅរណា
ណ ោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៤.រទឧប្កកដខឋ ដេម្ភន ម
ួ រញ្ចូេរៅកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជន
ដំណាក់ាេទីេី

863>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងនារេេរនាោះ2287។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកអំេា
ី
យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញថា រទឧប្កកដរឋ នោះេំប្តូវបានរង្ហាញរដាយសមរហ្តផេ
2284

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៦៩៧។

2285

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៦៨១។

2286

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥១២ ដេ់ ៥១៣។

2287

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៩, ៦៤៣, ៦៤៨ នកង ៦៥៧។
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រឡើយ2288។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញា ថារតើា រ ើទ
ឱ កខរករមនញម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមទាក់ទង
រៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវចាត់ទកជាអស រង់។

864>ផៃយុ រៅវច្ញ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក2289។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

រខនែមរេើរនោះរទៀត

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស

ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ ង្ហគេ រ៉ៅខនាបានដាក់ជំនួសមកវច្ញនូវា យេ់រឃើញខដេថា រទមនសសឃាតរៅ
កនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីេី

2290

។
៤.ង.១.ល.៤.ក.អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

865>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកម្ភន ួម

រញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ

ឬោ៉ៅងណា ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា ា យេ់រឃើញទូរៅមួយ
ឆំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ខដេប្រជាជនបានទទួេ ងរដាយស ា ផ្លេស់
ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី រនោះ ជាា េំសមរហ្តផេក៏រដាយ2291 ក៏អងគជំនំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា ម្ភនា
រង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា ប្រជាជនមួយឆំនួន ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស ា ជរមេៀសរនោះ នកង
ថា ប្រជាជនបានសេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ2292។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេក៏បានទទួេ
យកផងខដ ថា ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. បានអនម័តរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទ
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 េំម្ភនភសាត្តុ ងរង្ហាញថា ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. “បានប្េមរប្េៀងោន
ដាក់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
េកខខណឌខដេជាា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក”2294រឡើយ។

ឱ្យសែកតរប្ាម

អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេចាត់ទកា អោះអាងរនោះេំលួ ឱ្យរជឿជាក់បានរឡើយ រដាយស ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើ រនោះលឺជាា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនខដេកនុងាេៈរទសៈរនាោះ

លឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

ខដេជាក់ខសាងជាសនូេថ្ន

រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. រហ្ើយេំម្ភនេកខខណឌតប្មូវឱ្យម្ភនា ប្េមរប្េៀងោនឆាស់លាស់កនុងា រ ើ ឱ
ឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតករឡើយ។

867>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ
ទីេី ម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៤.ខ.ា រ ម
ើឱ នសសឃាត

868>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានសរប្មឆខកខប្ររទរចាទ

នកងបានផាេ់ា យេ់

រឃើញថា រទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្តូវបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ខដេរនោះេំខមនជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតករឡើ

យ។ រញ្ញារនោះបានខផអករេើា យេ់រឃើញខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានចាត់ទកថា ម្ភនា េកចា ណា
ោ៉ៅងសមរហ្តផេថា ប្រជាជនបានសេរ់រដាយស េកខខណឌ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

នកងា សម្ភេរ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយក ណី។

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ

រហ្តា ណ៍ថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតទាំងរនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេ

រំណង ួមពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

រដាយរហ្តថា កនុងាេៈរទសៈថ្នា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរនាោះ េំម្ភនា រង្ហាញថា រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
បានផាេ់ា យកឆកតទ
ា កដាក់ប្លរ់ប្ោន់ដេ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស ឬា ពា េួករលេីអំរេើហ្កងារដាយកងទ័េ
ខដេម្ភនភា កកឆចអនវតាា ជរមេៀសរនាោះ។ ដូរឆនោះ ា សេរ់កនុងឆំរណាមអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ទំនងជារកើត
ម្ភនខមន។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមបានឆូេ ួមកនុងា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ។
2294

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២១។
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អាប្ស័យរហ្តរនោះ រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន បាន ួមរញ្ចូ េរដាយប្ររោេនូវរទមនសសឃាត
រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។
៤.ង.១.ឃ.អតែភា
ក េ នកងខេម
ឹ ស ថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

869>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ម្ភនរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេពាក់េ័នរធ ៅ

នឹងា រ ើម
ឱ នសសឃាត នកងា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”2295
។ កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្ររោេ។ ជាា
កត់សម្ភគេ់

រៅកនុងខផនកមួយថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេី“រោេនរោបាយ”

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើរសឆកាីខងេងា ណ៍ រសឆកាីប្រាស នកងរទរញ្ញជ រស់សម្ភជកកថ្ន រ.ក.ក
. ឬ រស់រលគេខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ប្រឆ្ំងនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ខដេទាំងអស់រនោះេំបានរង្ហាញេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើ ឱ
មនសសឃាត នកងា សម្ភេរ់ ង្ហគេ ឬរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទូរៅរឡើយ2296។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេកភាកា (នកងបានសរប្មឆរដករស ត្តមរសឆកាីរញ្ញជក់ដំរូង)រេើ“ា រ ើយ
ឱ តាកកមម នកងា រដករស ”
អំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេម្ភនរៅកនុងរសឆកាីខងេង

ា ណ៍ នកងរសឆកាីប្រាសដថ្ទរទៀតនារេេរនាោះ2297។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រេើភសាុ
ត្តងទាក់ទងរៅនឹង“េំនាស
ំ ីសង្ហឱក់ោន”ថ្នា សម្ភេរ់ ា ចារ់ខួ ន
េ 2298 នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ អនក ដឋា
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2299

នកង

។ ជាេករសរស ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយមនឆ្នំ ១៩៧៥

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានខរងខឆក វាងមួយខផនកថ្នា យេ់រឃើញខដេរកើតរឆញេីរសឆកាីខងេងា ណ៍
រសឆកាីប្រាស នកងរទរញ្ញជ រស់ រ.ក.ក. នកងមួយខផនករទៀតថ្នអងគរហ្តោំប្ទា យេ់រឃើញសាីេីេំនាថ្ំ ន
ា ប្រប្េឹតរា ឡើយ2300។

2295

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៥។

2296

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៤ ដេ់ ៨៣៧។

2297

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៩ ដេ់ ៨២៩។

2298

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៥។

2299

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០ ដេ់ ៨៣៤។

2300

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២០ ដេ់ ១២៧ ជាអាទិ៍។
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870>ររើរទាោះរីជា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រៅកនុងខផនកសាីេី“ា យេ់រឃើញខផអកអងគឆារ់”ទាក់

ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅថា អតែកភាេថ្នេំនារំ នោះ“បានរង្ហាញ”ផងខដ អំេីអតែកភាេថ្នរោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅ2301 រដាយបានរេើករឡើងថា ម្ភនមូេដាឋនេី ដាឆ់រដាយខឡកេីោនសប្ម្ភរ់ា យេ់
រឃើញ រស់ខួ ន
េ ក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងរ ើា
ឱ េកចា ណារេើា យេ់រឃើញខដេថា រសឆកាី
សននកដាឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ

នកងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅ បានខផអកជាមូេដាឋនរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្តួតោនទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខងេងា ណ៍ រសឆកាីប្រាស នកង
រទរញ្ញជ រ.ក.ក. នកងរៅរេើេំនាស
ំ ីសង្ហឱក់ោន។

871>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រនាៃរ់េីរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរោេនរោបាយ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង
រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ រដើមបីវាយតថ្មេរេើភាេខាេង
ំ ឬភាេករមាយថ្នភសាត្ត
ុ ងនី
មួយៗ។ រនាៃរ់មករទៀត អងគជំនំជប្មោះនឹងេកចា ណារេើរញ្ញា ថារតើខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ រសឆកាីសននកដាឋន
ទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ

នកងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយ

បានរ ើរឱ ឡើង

រដាយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
៤.ង.១.ឃ.១.ា រង្ហាញេឆ
ំ ាស់លាស់អេ
ំ រី ោេនរោបាយ

872>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋនខផនកអងគឆារ់ រស់ខួនេ ថា“ម្ភនរោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើម
ឱ នសសឃាត

នកងា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើអតីតអនក ដឋា

ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”2302។ រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅ
រេើ“រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា ចារ់ខួ ន
េ ា សម្ភេរ់ នកង/ឬា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ សម្ភសភាេ
ទាំងអស់ថ្នអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2303។

2301

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៥។

2302

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៥។

2303

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨២៩។ សូមរមើេផងខដ

កថាខណឌ ១៧២ (“អនក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ ចារ់ខួ េន នកងា ឃំខួ េ ន […]។ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ ចារ់ខួ េន
នកង រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានរនា ហ្ូតមក”) កថាខណឌ ៨៣២ (“ា កំណត់រោេរៅរេើអតីតអនក ដឋ
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873>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរឆតនាេំរញ្ញជក់ឱ្យឆាស់លាស់អំេីរោេនរោ

បាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

កនុងរោេ

រំណងរដើមបីរប្រើប្បាស់“ភសាត្ត
ុ ងថ្នា ចារ់ខួ ន
េ មករ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងថ្នា សម្ភេរ់សប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ”2304។

874>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងរទរ

ើទ
ឱ កខរក

រមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ សទធខតបានខផអករេើា សម្ភេរ់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ខខម ប្កហ្ម
បានប្រប្េឹតរា ៅទីរនាោះ2305។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញផងខដ ថា

រោងត្តមា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខខម ប្កហ្មបានសម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រដាយោមនលកតអំេីតួនាទី ឬឋាននា ស័កករា ោធា រស់ជន ងរប្ោោះរឡើយ2306។ ដូឆរនោះ រដើមបី
រង្ហាញថា ឧប្កកដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជបានរកើតរឆញេីរោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរនាោះ ចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញថា រោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅបាន ួមរញ្ចូ េនូវា សម្ភេរ់ទាហាន

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំចាបា
ំ ឆ់រ ើា
ឱ វាយតថ្មេ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនថា “រោេនរោបាយ”ទូេំទូលាយមួយ ម្ភនអតែកភាេជា
ទូរៅ រ៉ៅខនាចាំបាឆ់ប្តូវកប្មកតា េកនកតយរឡើង វច្ញ រស់ខួ ន
េ ប្តឹមរញ្ញា ថារតើម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេ
ណាមួយអាឆយេ់រឃើញថា

ម្ភនអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេម្ភនា េកចា ណាេអកត

េអន់ជាមនអំេីា សម្ភេរ់ ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេេំសកត
ែ កនុងសែនភាេប្រយទធ ខដ

ា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ត្តម យៈា ចារ់ខួ េន ា សម្ភេរ់ នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េន បានរនាដេ់ឆងខខ រមស នកងឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥”) កថាខណឌ ៨៣៣ (“ខខម ប្កហ្មត្តម យៈា ចារ់ខួ េន ា សម្ភេរ់ នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េន បានរនាកំណត់រោេរៅអនក ដឋា
ថ្ន ររសធា ណា ដឋខខម នកងប្លួស រស់េួករល”) កថាខណឌ ៨៣៤ (“អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម នកងទាហាន រប្ាយមក
ប្តូវបានចារ់ខួ េន សម្ភេរ់ ឬប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េន”)។
2304

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២៦ ដេ់ ៥២៧។

2305

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៣ ដេ់ ៦៨៧។

2306

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨៣ (“ជន ងរប្ោោះថ្នា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ួមម្ភនជន

សី វច្េ នកងអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆោះចាញ នកងខេងជាា ឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងា ប្រយទធ រនាោះតរទៀត
”)។

554
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដាយខផអករេើាេៈរទសៈខរររនោះ ភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងា ចារ់ខួ ន
េ នកង
ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម អាឆរញ្ញជក់េីា សម្ភេរ់រនាោះបាន រៅរេេ
េកចា ណាផគួរជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។
៤.ង.១.ឃ.២.អតែភា
ក េថ្នេំនា ំ

875>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកជាមូេដាឋនរេើរសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ ន
េ

ខដេថា រោេនរោបាយម្ភនអតែកភាេ កនុងឆំរណាមរនាោះ រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីអតែកភាេថ្នេំនាក
ំ ន ុង
ា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។
៤.ង.១.ឃ.២.ក.ា រចាទប្រាន់អេ
ំ ា
ី សម្ភេរ់រៅឧដងគកនង
ុ ឆ្នំ ១៩៧៤

876>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៤

“ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្រខហ្េរារ់ពាន់នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំភាេមៗរប្ាយរេេដរណាើមបានឧដងគ”2307។

877>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា ភសាត្តុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅរេើកនុងា
ទាញយករសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ ន
េ អំេីប្េឹតកា
ា ណ៍រៅឧដងគ េំប្លរ់ប្ោន់រឡើយ2308។ ជាេករសស េួកោត់បាន
ជំទាស់រៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្ន (i) សកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ Philip SHORT (ii) រសៀវរៅ រស់ Philip
SHORT នកងប្រភេខដេបានរោងរៅកនុងរនាោះ (iii) សកខីកមម រស់ ឌឆ នកងសកសី អ៊ាឆ ស៊ាន (iv) សកខីកមម
រស់ Stephen HEDER (v) សកខីកមម រស់សកសី នូ រ ៉ៅ (vi) សនៃ កថាឆំនួន ២ រស់ រខៀវ សំផន នកង
(vii) ឯកស របាោះេមពផាយជាផេូវា រស់ ណសក ស ួរ ម
ួ ជាតកកមពជា
ុ ។

878>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ខដេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ដូឆជា ពាកយឆចាមអារា៉ មខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងចាំបាឆ់ប្តូវរ ើា
ឱ េកចា ណា
នកងភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកងថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈ

2307

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៧។

2308

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២៩ ដេ់ ៥៣៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២១៨

ដេ់ ២២៣។
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ទាំងអស់ កំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញសាីេីប្េកតកា
ា ណ៍រៅឧដងគ េំអាឆម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កម ឬ
រណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រនាោះរឡើយ2309។

879>រសៀវរៅ រស់

Philip SHORT នកងសកខីកមម រស់ោត់ជាអនកជំនាញ នកងឆរមេើយ រស់សកសី លឺជា

ប្រភេសំខាន់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញខដេថា រប្ាយេី
ា ជរមេៀសរៅឧដងគ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រារ់ពាន់នាក់ប្តូវបាន“រំខរករឆញេីោន

ួឆនាំយករៅ

សម្ភេរ់”2310។ ទាំង នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេរេើតថ្មេ
ជាភសាត្ត
ុ ងថ្នពាកយឆចាមអារា៉ មអនាមកក2311។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង Philip SHORT បាន
សននកដាឋន រដាយខផអករេើ“កកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអនកភូមកមួយឆំនួន នកងប្រភេដថ្ទរទៀត”2312 រៅកនុងរសៀវរៅ
រស់ោត់។ រៅកនុងសកខីកមម រស់ Philip SHORT រៅកនុងតលាា បានរញ្ញជក់ថា ប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនឆមបង
រស់ោត់លី ភី ភួន2313 នកងអនកភូមក“ម្ភនក់ ឬេី ”នាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ2314។ ោត់ក៏បានរេើករឡើងផងខដ អំេីរសៀវរៅ
រស់

Wilfred

P.

DEAC

នកងឯកស របាោះេមពផាយឆំណងរជើងា េកត រស់កមពជា
ុ

(Réalité

Cambodgiennes) ររើរទាោះរីជាោត់េំអាឆចាំថា “រតើប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនមួយណាកនុងឆំរណាមរនាោះ សំរៅរេើ
ា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2315ក៏រដាយ។
ខដេថា

ោត់បានេនយេ់ថា រសឆកាីសននកដាឋន រស់ោត់

ា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងរៅឧដងគបានខផអករេើមូេដាឋនថា

ប្រភេទាំងរនាោះសីសង្ហឱក់ោន

រហ្ើយ

ប្េឹតកា
ា ណ៍ប្រហាក់ប្រខហ្េោន“បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”2316។

880>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

Philip SHORT េំបានសរងកតរឃើញប្េឹតកា
ា ណ៍រៅឧដងគរដាយ

ផ្លៃេ់រនាោះរទ សកខីកមម នកងឆរមេើយ រស់ោត់រៅកនុងរសៀវរៅរនាោះ លឺជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មខដេតលាា អងគ
2309

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៥៤។

2310

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤ នកង ១២៧។

2311

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៣១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២១៩។

2312

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤។

2313

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩។

2314

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៥២។ សូមរមើេផងខដ ប្រតក

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩ ដេ់ ៧០។
2315

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩។

2316

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៧០។
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រហ្តប្តូវខតេកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន។ តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នឆរមេើយ រស់អក
ន ជំនាញ Philip SHORT បាន
ខផអកោ៉ៅងសំខាន់រៅរេើលណភាេថ្នប្រភេេ័ត៌ម្ភន រស់ោត់ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកនកតយេកចា
ណាឱ្យបានេអកតេអន់។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កនុងអំឡុង
រេេថ្នា ផាេ់សកខីកមម ៦ ថ្ងៃ រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង សកសី ភី ភួន ខដេជាប្រភេេ័ត៌ម្ភន
ឆមបង រស់ Philip SHORT2317ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅឧដងគ េំបានអោះអាងថា បានរឃើញា សម្ភេរ់
ណាមួយរេើទាហានខដេេំជារ់ពាក់េ័នា
ធ ប្រយទធោនរនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាោត់“ឆោះរឡើងៗត្តមហ្នឹង” នកងជំ
វច្ញតំរន់ឧដងគ

នកងបានរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅទីប្រជំជនរប្ាយរេេ ំរដាោះមួយអាទកតយ2318។

ោត់ក៏េំបានអោះអាងថា

បានឮេ័ត៌ម្ភនអំេីា សម្ភេរ់ខរររនោះរឆញេី រ៉ៅេ េត ឬ រមដឹកនាំរផសងរទៀត រស់រកសខដេរៅ

រជើងរៅ

រ៉ៅសាិ៍រញ្ញជា រ-៥ កខនេងខដេ ភី ភួន បានរៅដេ់ភាេមៗរនាៃរ់េីា ដួេ េំឧដងគ2319។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ភី ភួន
បានភាជរ់ វច្ធានា ប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅនឹង“សម ភូមក”

នកង“រេេសស្តង្ហគម”2320។

ោត់បាន ំឭកអំេីា ខណនាំដាឆ់ខាតថា ររើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ចាញ់រហ្ើយ លឺដាឆ់ខាតអត់ម្ភនឱ្យ
រ៉ៅោះពាេ់រទ2321។

881>ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេេ័ត៌ម្ភនដថ្ទរទៀតខដេ Philip SHORT បានអោះអាងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេសរងកតរឃើញថា (i) អនកភូមកអនាមកក“ម្ភនក់ ឬេី នាក់”េំអាឆរ ើជា
ឱ ប្រភេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន ដូរឆនោះេំ
លរបីផេ
ា ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង ឬផាេ់តកឆតួឆរៅរេើេ័ត៌ម្ភនខដេបានមកោ៉ៅងដូរចានោះ (ii) ា រ ៀររារ់េមអកតរៅ
កនុងរសៀវរៅ រស់ Wilfred P. DEAC ររើរទាោះរីជា េំបានរេើករឡើងជាក់លាក់នូវា សម្ភេរ់ណាមួយរេើ
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេរកើតរឡើងរប្ៅសម ភូមក
ក ៏រដាយ ក៏បានរេើករឡើងថា ម្ភនទាហាន ៦០០
នាក់“បានបាត់ខួ ន
េ ”ខដ

2322

នកងបានេកេណ៌នាអំេីដំរណើ រ ឿងខដេកនុងរនាោះជនសី វច្េបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

2317

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩ ដេ់ ៧០។

2318

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៥៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី

២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ២២ ដេ់ ២៣។
2319

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ២១ ដេ់ ២២, ២៣។

2320

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ៧។

2321

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៧០។

2322

រសៀវរៅ រស់ Wilfred P. Deac៖ ដំរណើ រឆ្ពោះរៅាន់វាេេកឃាត ឯកស រេខ E3/3328 ឆ្នំ ១៩៩៧ ERN (ភាសអង់

រលេ ស) 00430777 ទំេ័ ១៩៧ (“ជនសី វច្េជាង ២០.០០០ ប្តូវបានប្រមូេមាំរុ ៅាន់ទីជនរទរដើមបីសម្ភេរ់ ឬរងខំឱ្យ ស់រៅ នកងរ ើឱ
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រដាយស ា រំផកឆ
េ រំផ្លេញទាំងប្សុង នកងថា (iii) ទសសនៈ រស់ Philip SHORT ខដេថា ម្ភនា សម្ភេរ់
ប្រហាក់ប្រខហ្េោន“បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”
កមមទាង
ំ មូេ រស់ោត់រឡើយ។

េំរឃើញម្ភនភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ោប្ំ ទរៅកនុងសកខី

ទាក់ទងរៅនឹងា រោងរៅរេើឯកស របាោះេមពផាយឆំណងរជើងា េកត

រស់ប្រជាជនកមពជា
ុ (Réalité Cambodgiennes) រនាោះ Philip SHORT េំបានរង្ហាញរញ្ញាជាក់លាក់ខដេ
ោត់បានសំអាង។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រៅរេេេកចា ណារេើរ ច្រទខដេ Philip SHORT បានរោងរៅរេើ
ទសសនាវដាីរនាោះ ទំនងជាថា ោត់ជាក់ខសាងេំបានរោងរៅរេើរញ្ញាថ្នា េកត រស់ប្រជាជនកមពជា
ុ (Réalité
Cambodgiennes) រនាោះរទ រ៉ៅខនារៅរេើរញ្ញាថ្នកមពជា
ុ ងមី (Nouvelles du Cambodge) ខដេតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង
ថ្នឯកស រនោះនឹងប្តូវរ ើា
ឱ វាយតថ្មេខាងរប្ាម។

882>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងរផសងៗខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ឌឆ នកង អ៊ាឆ ស៊ាន េំបាន
រញ្ញជក់ថា រតើអនកខដេរញ្ជូ នេីឧដងគរៅមនៃី សនាកសខ ម-១៣ ប្តូវបានសម្ភេរ់ ខដ ឬោ៉ៅងណារឡើយ ផៃយ
ុ រៅ
វច្ញបានរង្ហាញថា

មួយភាល ំឆងរប្ាយប្តូវបានរដាោះខេងេីមនៃី ឃំឃាង
ំ

នកងប្តូវបានផ្លេស់ទីេរំ ៅ2323។

Stephen HEDER ខដេោត់ផ្លៃេ់បានសែកតរៅមួយ យៈរេេខេីរនាៃរ់េីា ដួេ េំ បានអោះអាងថា ោត់េំ
បានចាំ ថារតើម្ភនរលប្បារ់ោត់អំេីា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណខខម ខដ ឬោ៉ៅងណារឡើយ រ៉ៅខនាបាន
ា រៅត្តមឃំនានា”) ERN (ភាសអង់រលេ ស) 00430778 ទំេ័ ១៩៨ (រៅថ្ងៃទី ២៧ ដេ់ ២៨ ខខ មីនា “សប្តូវបានរំខរកខខស
ា ពា […]។ ANK G.I.s ខដេ ង រួសប្តូវបានសម្ភេរ់។ អនកខេោះរទៀតបានប្រលេ់ M-15 នកង M-16s រៅឱ្យប្លួស រស់ខួ េន មន
រេេរ អ
ើឱ តាឃាតខេួនឯងរដើមបីរជៀសវាងា ចារ់ខួ េន នកងា រ ើទា
ឱ ណកមម។ ខខម ប្កហ្មបាញ់ ោះោមនរ ីសមខ […]”។ រៅថ្ងៃទី ២១
ខខ រមស […] កងទ័េ ដាឋភកបាេ េន់ នេ់ ខដេចាញ់សស្តង្ហគម បានដកងយ […]។ ប្រខហ្េជាប្បាំមួយ យនាក់បានបាត់ខួ េនផង
ខដ ”) ERN (ភាសអង់រលេ ស) 00430783-00430784 ទំេ័ ២០៣ ដេ់ ២០៤ (រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ មកងនា ឧដងគប្តូវបានដរណាើមមក
វច្ញរដាយកងកម្ភេំង ដាឋភកបាេខដេបានឆូេរៅកនុង“ទីប្កុងខដេ ងា វាយប្រហា ខរកបាក់រខៃឆខៃីរនាោះ”)។
2323

ប្រតកចា ឹកកនុងឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E3/5791 ទំេ័ ២៤ (“រញ្ញា

ន ោះរៅ

ឧដងគ […] រមខាំរ
ុ ញ្ជូ ន[មនសស]រៅ ម-១៣ រប្ឆើនខដ ររណា
ា ោះអាសននម្ភ៉ៅយរ់ ឬេី យរ់ ោត់ចាត់ខឆងឱ្យរលដឹករៅខាងបាត់ដំរងពាយ័
េយ រហ្ើយទកមួយឆំនួនប្រខហ្េជា ៥ រៅ ៦ នាក់ ឱ្យខាំស
ុ ួ ឆរមេើយ”)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ា
វរៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E1/51.1 ទំេ័ ៥២។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវរៅ ឌឆ) ឯកស រេខ
E1/58.1 ទំេ័ ៣៤ (“រលយករៅករមៃឆរ៉ៅនាមន អីរ៉ៅនាមន ខាំម
ុ កនដឹងរទ”)។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ (អ៊ាឆ ស៊ាន) ឯក
ស រេខ E3/1559 ទំេ័ ៦១ (រាយា ណ៍ា

ន ោះឧដងគមួយរេើកកនុងឆំរណាមរីរេើក“រេេ

ន ោះមួយរេើកហ្នឹង”ជារេេខដេ“រល

ដាក់ររណា
ា ោះអាសននសប្ម្ភរ់រញ្ជូ នរៅខាងពាយ័េយ”) ទំេ័ ៨០ ដេ់ ៨១ (ប្រាសថា ោត់ប្តូវបានរដាោះខេងេី ម-១៣ នកងេំបាន
រេើករឡើងអំេីា សម្ភេរ់អនកខដេប្តូវបានរលជរមេៀសណាមួយរឡើយ )។
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ទទួេសគេ់ថា

ប្រជាជនបានអោះអាងអំេី“ា សម្ភេរ់ប្រជាជនមួយឆំនួនរៅនឹងកខនេង”2324។

Stephen

HEDER េកតជាបានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញសកសេដូនជីមួយឆំនួន2325។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំ
អាឆចាត់ទកថា ជាា រង្ហាញឱ្យរឃើញប្លរ់ប្ោន់ថា ប្រជាជនដថ្ទរទៀតប្តូវបានសម្ភេរ់ផងខដ រនាោះរឡើយ។
ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ នូ រ ៉ៅ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា“េម្ភ
ំ នេ័ត៌ម្ភនថា

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់”2326។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ សកសីបាននកោយថា រ

េ ើយសឹកប្តូវបាន

ជរមេៀស ួមជាមួយនឹងប្រជាជនទូរៅផងខដ រហ្ើយា សេរ់បានរកើតរឡើងរដាយស កងឱោះរសបៀងអាហា នកង
ថានំរេទយ2327។ ឆំរពាោះា ប្រប្េឹតរា ៅរេើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ម្ភនដូឆជារ

េ ើយសឹករនាោះ ខខម ប្កហ្មេំ

បានយកឆកតទ
ា កដាក់ឆំរពាោះរជាលវាសនា រស់េួករលរឡើយ។

883>រញ្ញាថ្នកមពជា
ុ ងមី (Nouvelles du Cambodge) ខដេជាឯកស របាោះេមពផាយជាផេូវា

រស់ ណសក ស

ួរ ួមជាតកកមពជា
ុ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសនៃ កថាខដេ រខៀវ សំផន បានរ ើរឱ ឡើងកនុង
ប្ររទសកូរ ៉ខាងរជើងមួយខខរប្ាយា ដួេ េំឧដងគ។

ផៃយ
ុ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង សនៃ កថារនោះ េំបានផាេ់“ា រង្ហាញឆាស់លាស់នូវអឱីខដេបានរកើតរឡើង”2328។ ទីមួយ រដាយស ខេម
ឹ

2324

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) E1/221.1 ទំេ័ ៥៨ ដេ់ ៥៩ (“ខាំក
ុ ៏បានសម្ភាសន៍ជាមួយ

មនសសមួយឆំនួនខដេនកោយថា ម្ភនា សម្ភេរ់ប្ររភទមនសសខេោះរៅនឹងកខនេង […] េួកោត់ប្រខហ្េជាបានប្បារ់ខាំថា
ុ ម្ភនា ស
ម្ភេរ់។ ខាំចា
ុ ម
ំ កនឆាស់ខដ ”) ទំេ័ ៦៤ ដេ់ ៦៥ (“ខាំចា
ុ ម
ំ កនសូវឆាស់ថា ម្ភនា នកោយអំេីា សម្ភេរ់មស្តនាីរោធា ឬសី វច្េ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារឡើយ”)។
2325

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័ ៥៨ ដេ់ ៥៩ (“ខាំបា
ុ ន
[សំដរី ដើម] លឺជាសកសេស្តសាីខដេរសេៀកពាក់ជាដូនជីេទធសសនា ខដេ

រឃើញសកសេរនាោះ រៅចាំប្រខហ្េជា ប្បាំមួយប្បាំេី
សេរ់រៅទីរនាោះ”)។
2326

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៥។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣

(នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៥ (“រលថ្វ៉រៅប្សុកឧដងគ ជរមេៀសប្រជាជន ទាំងរ

េ ើយសឹក ទាំងប្រជាជន […]។ ខាំម
ុ កនដឹង

ថាោ៉ៅងរម៉ៅឆោ៉ៅម្ភ៉ៅរទ”)។
2327

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៥ នកង ៣៣ (សកសីបានដឹងត្តម យៈកកឆច

ប្រជំ រស់លណៈឃំ“[កងកម្ភេំង ត្តម៉ៅក] ចារ់ត្តង
ំ េីរ

េ ើយសឹក នកងប្រមូេជរមេៀសប្រជាជនថា ប្រជាជនរៅរេើ រញ្ជូ នរៅត្តមផេូវ

អមលាំងហ្នឹង […]។ ប្រជាជនាេន៎ាងខដេជរមេៀសរៅអត់ម្ភនបាយម្ភនទឹកអីរទ។ អីឆឹងង្ហរ់េីរប្ពាោះអត់បាយក៏ង្ហរ់ សេរ់រប្ពាោះ
អត់បាយហ្ូ ខហ្”) ទំេ័ ៣៣ (“អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ួមម្ភនរ
2328

េ ើយសឹក”)។

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៥។
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ស េំជាក់លាក់ប្តង់ថា

អាឆរកប្សយោ៉ៅងសមរហ្តផេផងខដ ថា

រេេប្រយទធ 2329។ ឆាស់លាស់ណាស់ ទីេី

ជាា សំរៅរេើា សម្ភេរ់រៅកនុង

ម្ភនរោេរំណងរឃាសនាខដេាត់រនែយភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់

បានថ្នឯកស រនោះ។ Stephen HEDER បានអោះអាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះថា រសឆកាីប្រាស រស់ ណ
សក ស ួរ ួមជាតកកមពជា
ុ មួយឆំនួនបានរំរផេើសប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ ប្សុងប្តង់ថា

ប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះ“េំខដេរកើត

ម្ភនរឡើង ឬម្ភនា រំរបា៉ៅងឆំនួនតួរេខោ៉ៅងរប្ឆើន” រៅរេេរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹងអឱីខដេោត់បានសរងកត
រដាយផ្លៃេ់ជាក់ខសាង ឬបានឮេីប្រភេខដេលួ ឱ្យរជឿទកឆកតបា
ា ន2330។ ររើរទាោះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើក
ស រសើ រៅកនុងសនៃ កថា រស់ោត់អំេី“ា ករមៃឆ” នកង“ា េររំបាត់” “ទាហានអាយ៉ៅង”ទាំងអស់ រដាយ
រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍អឆអាេ ញុោះញង់ ផាេ់យតាកកមមសប្ម្ភរ់ា សម្ភេរ់“ទាហានអាយ៉ៅង” ររើរទាោះរីជាបាន
ប្រប្េឹតរា ៅកនុងរេេប្រយទធ ឬេំខមនកនុងរេេប្រយទធក៏រដាយ។ រោេរំណង នកងឆ ច្តេកខណៈថ្នស នៃ កថារនោះ
លឺេំអាឆសននកដាឋនបានថា

ម្ភនា សម្ភេរ់េំប្សរឆារ់រេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរកើតរឡើង

រៅឧដងគរនាោះរឡើយ។

884>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានសំអាងកនុងា សននកដាឋនថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រារ់ពាន់នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រប្ាយេីា ដ
រណាើមបានប្កុងឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ េំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ េំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងជាទូរៅម្ភនកប្មកត
រខាយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងមួយឆំនួនខដេេំឆាស់លាស់ឆំរពាោះា សម្ភេរ់ទា
ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់មូេរហ្តប្លរ់ប្ោន់ខដេខេួនេំអាឆរោង
សមប្សររៅរេើា សម្ភេរ់ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងរេេប្រយទធ រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះរទើរ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញ រដាយបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងម្ភនកប្មកតតកឆតួឆរៅ

2329

ឯកស របាោះេមពផាយ ណសក ស ួរ ួមជាតកកមពជា
ុ ៖

ទីភានក់ង្ហ េ័ត៌ម្ភនកមពជា
ុ ថ្ន ណសក ស ួរ ួមជាតកកមពជា
ុ

ឯកស រេខ

E3/167 ថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៤ ERN (ភាសខខម ) 00596141 ទំេ័ ២៤(រាយា ណ៍អំេីសនៃ កថាខដេ រខៀវ សំផន បាន
ខងេងរៅកនុងកូរ ៉ខាងរជើងាេេីថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៤ ថា “ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា កនេងរៅរនោះ កងទ័េប្រជាជន ំរដាោះជាតកកមពុ
ជា រស់រយើងបាន ំរដាោះទីប្កុងមួយរទៀត លឺទីប្កុងឧតាង
ុ គ រដាយករមៃឆរចាេឱ្យអស់នូវកងទ័េអាយ៉ៅងទាំងអស់ខដេរៅទីរនាោះ រហ្ើយ
នឹងកម្ភេំងជំនួយេួកវា ខដេកនុងរនាោះ ខាមង
ំ ឆំនួនជាង ៥.០០០ នាក់ប្តូវបានករមៃឆរហ្ើយ ១.៥០០ នាក់ប្តូវចារ់បាន”។ អតែរទរនោះ លឺ
ជាខផនកមួយសនៃ កថាពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ដំណឹងសាីេីា រជាលជ័យខដេម្ភនេកខណៈយទធសស្តសា”“ខដេកងទ័េប្រជាជន ំរដាោះជាតក នកង
ប្រជាជនកមពជា
ុ ទទួេបានរេើេួកឆប្កេតាកអារម៉ៅ ច្ក នកងរ ច្វា រស់េក
ួ វារៅប្លរ់ទីកខនេង”។
2330

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEsDER) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័ ២៤។
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ឆំរពាោះមខខេួនថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅឧដងគ។ រសឆកាីសននកដាឋន
រនោះបានរម្ភឃៈា ដាក់ជារ់ពាក់េ័នខធ ដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរឱ ឡើងថា រមដឹកនាំ រ.ក.ក. បាន
េកភាកាា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេបានរកើតរឡើងរៅឧដងគកនុងអំឡុងរេេប្រជំមួយកនុងខខមកងនា

ឆ្នំ

១៩៧៤2331។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងមូេដាឋនេំបានរង្ហាញ
ថា ខខម ប្កហ្មមកនប្តឹមខតមកនរអើរេើឆំរពាោះប្រជាជនខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លង រស់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងម
ទាំងរាតស រសើ ា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រដាយរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍អឆអាេមកនរ ីស

មខរឡើយ។
៤.ង.១.ឃ.២.ខ.ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតថ្នា សម្ភេរ់មនឆ្នំ ១៩៧៥

885>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា៖ (i) កនុងឆ្នំ ១៩៧២ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម ឆំនួន ៥០០ នាក់ ខដេបានចារ់ខួ ន
េ ប្តូវខខម ប្កហ្មសម្ភេរ់រចាេទាំងអស់រៅកនុងភូមករភេើងរឆោះ (ii) រៅកនុង
ខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៣ ខខម ប្កហ្មបានកំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងរខតាកំេង់ចាម
(iii) កនុងខខ កកកដា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទាហានខដេឆោះចាញ់ នកងប្កុមប្លួស រស់េួករលប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងរខតាបាត់
ដំរង (iv) ម្ភនរសឆកាីរាយា ណ៍េីជនរភៀសខេួនអំេីា សម្ភេរ់ខាមង
ំ រៅកនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤2332។ ភសាុ
ត្តងខដេជាមូេដាឋនថ្នា យេ់រឃើញទាំងរនោះ

នកងបានខរងខឆកជាេី ខផនកដាឆ់រដាយខឡកេីោនរៅកនុងសេ

ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង2333 ម្ភនដូឆជា៖ (i) រទសម្ភាសន៍ រស់ជនរភៀសខេួនជាមួយ Stephen
HEDER នកង Masato MATSUSHITA (ii) សកខីកមម រស់ Stephen HEDER នកងអនកជំនាញ Philip
SHORT (iii) អនសស ណៈឆំនួន ២ រស់ ដាឋភកបាេថ្នសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកង (iv) រសឆកាីខងេងា ណ៍ ួមជា
សធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ យន់ នកង ហ្៊ាូ នឹម។

2331

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩១៨ នកង ១០៣៩។

2332

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ១២១ (បានេកេណ៌នាអំេី

រោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានចារ់ខួ េនចារ់េីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥)
។
2333

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២០ ដេ់ ១២៣ នកង ៨៣០។
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886>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមប្សរ
នកងោមនមូេដាឋនោំប្ទ

រដាយស ភសាត្ត
ុ ងរនាោះប្សរេឆប្សេកេ

េំឆាស់លាស់

នកងជាពាកយឆចាមអារា៉ ម

អនាមកកតៗោនេី ឬរីដង នកងបានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្ត
ខដេថា ា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំបានរកើតរឡើងរៅកនុងរេេប្រយទធ ឬជាអំរេើហ្កងាដាឆ់
រដាយខឡក ជាជាងេទធផេថ្នរោេនរោបាយប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះ2334។

887>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា ភសាត្តុ ងរនាោះប្លរ់ប្ោន់ នកងសីសង្ហឱក់ោន ដូរឆនោះ នាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយសមរហ្តផេ2335។

រខនែមរេើរនោះ

រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរខនែមរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោង

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានឆងអេ
ុ

រ៉ៅខនាលរបីប្តូវបានសនមតថា

បាន

េកចា ណាកនុងា ផាេ់រសឆកាីសននកដាឋនខផនកអងគរហ្តរនាោះ2336។

888>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត

ា ណ៍សម្ភេរ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតរេើពាកយឆចាមអារា៉ ម ឆរមេើយរប្ៅតលាា
នកងឯកស រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ម្ភនខតរទសម្ភាសន៍មួយរ៉ៅរណា
ណ ោះកនុងឆំរណាមរទសម្ភាសន៍ជារប្ឆើន រស់ជនរភៀសខេួន
ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងរនាោះ

សំរៅរៅរេើា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេជនរភៀសខេួនអនាមកកម្ភនក់បានរ ៀររារ់ថា ទាហាន“ឆំនួន ៥០០ នាក់”ប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ នកងសម្ភេរ់រៅកនុង
ឆ្នំ ១៩៧២ រៅភូមករភេើងរឆោះ2337។ ា រ ៀររារ់រនោះម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ នកងប្តូវបានវាយតថ្មេរដាយខផអករេើ
ភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រខនែមដថ្ទរទៀត។ Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់ម្ភនា “ឆងចាំជាទូរៅ”នូវអឱី
ខដេអនកភូមកបានប្បារ់ោត់អំេីមនសសខដេប្តូវបានជរមេៀស នកង“បានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង” រៅរេេខដេខខម
ប្កហ្មបានាន់ារ់ខផនកខេោះថ្នរខតាកំេង់ចាមកនុងខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៣2338។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

2334

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៤១ ដេ់ ៥៤៨។ ស ណារណាឹងសទកខ 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៖ កកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅប្េំខដនកមពជា
ុ ថ្ង ឯក

ស រេខ E3/1714 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 00324777 ទំេ័ ១០៦។
2338

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័ ៦៥ នកង ៦៩។
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ទមៃន់សមប្សរឆំរពាោះា រ ៀររារ់រនោះ ដូឆា ឆងអេ
ុ រង្ហាញ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា2339ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរង
ូ េំបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកំេង់ចាមរនាោះ

រទ រ៉ៅខនាប្ោន់ខត“ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ”2340រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អនកជំនាញ Philip SHORT បានអោះអាងថា ោត់
រជឿជាក់ថា ា សម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម “បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”2341។
រដាយរហ្តថា ោត់េំបានផាេ់ា ោំប្ទជាក់លាក់ដេ់ា អោះអាង រស់ោត់2342 រទើរតលាា អងគរហ្តប្តឹមខត
អាឆផាេ់ទមៃន់កនុងកប្មកតតកឆតួឆឆំរពាោះសកខីកមមរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត Philip SHORT បានរញ្ញជក់
េី រេើកថា

រហ្តា ណ៍ខដេោត់បានដឹងរនាោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ទាហានខដេម្ភនឋាននា ស័កកខ
ា ពស់”

“អនក ដឋា ជាន់ខពស់”

រហ្ើយេំខមនជាទាហាន

នកង

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ទាំងអស់រនាោះរទ2343

ខដេា អោះអាងរនោះម្ភនខផនកខេោះផៃយ
ុ នឹងឆរមេើយេីមន រស់ោត់2344។

889>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងផងខដ រេើអនសស ណៈឆំនួន

២ រឆញេី ដាឋភកបាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្

ករ ើជា
ឱ ភសាត្ត
ុ ងថ្នា សម្ភេរ់សប្តូវ ម្ភនដូឆជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុង“ទឹកដីខខម ប្កហ្ម”
នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆោះចាញ់

ួមទាំងប្លួស រស់េួករលរៅកនុងរខតាបាត់ដំរង2345។

អនសស ណៈទាំងេី ម្ភនប្រភេជា“ បាយា ណ៍ រស់មស្តនាីសែនទូតសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក”

ខដេបានអោះអាងអំេី

ា សម្ភេរ់ជនសី វច្េ នកងទាហានខដេឆោះចាញ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងកនុងឆ្នំ ១៩៧៤2346។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
2339

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៦០។

2340

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០។

2341

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៧១ ដេ់ ៧២។

2342

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៨៩ ដេ់ ៩០។

2343

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៦ ដេ់ ៦៧។

2344

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៥៥ ដេ់ ៥៦ (“ម្ភនេំនាទ
ំ ូ

ទាំងប្ររទសថ្នា សម្ភេរ់អតីតនាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មកនថាកនុងឋានៈណាក៏រដាយ នកងា សម្ភេរ់អនក ដឋា ខដេជា
អតីតថ្ន ដាឋភកបាេ េន់ នេ់ ចារ់េីកប្មកតមួយឆំនួនរឡើងរៅ។ ខាំល
ុ កតថា រៅកនុងក ណីនាយទាហាន ជួ រោធា លឺម្ភនេកខណៈជា
ប្រេ័នជា
ធ ងអនក ដឋា សី វច្េ។ សប្ម្ភរ់អនក ដឋា សី វច្េ […] េំម្ភនេកខណៈជាប្រេ័នធ - ររើរទាោះរីជាប្រេ័នក
ធ រ៏ ដាយ ក៏ម្ភនរៅឆរនាេោះ
ប្ររហាងរនាោះខដ ”)។
2345
2346

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០។
អនសស ណៈ រស់ប្កុមប្រឹកាសនាកសខជាតក រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ េ័ត៌ម្ភនសំខាន់ៗអំេីប្ររទសកមពជា
ុ
ឯកស រេខ

E3/4197 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00939695 ទំំេ័ ៥។ អនសស ណៈ រស់ប្កុមប្រឹកាសនាកសខជាតក រស់
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ឯកស រេខ F36

អនសស ណៈឆំនួន ២ ប្តូវបានសនមតថា ជាខេឹមស ខតមួយ។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់រដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំ
ផន2347 អនសស ណៈរនោះ លឺជាពាកយឆចាមអារា៉ មអនាមកកតៗោន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឆំណឆរនោះខតឯងេំអាឆ
ាត់រនែយតថ្មេថ្នា រជឿទកឆកតបា
ា នជាទូរៅរនាោះរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ប្រភេេ័ត៌ម្ភនរៅកនុងអនសស ណៈមួយកនុងឆំរណាមអនសស ណៈរនាោះ
រកើតរឡើងរៅរេើទឹកដី រស់ខខម ប្កហ្ម

ខដេរ ៀររារ់អំេីា សម្ភេរ់ខដេបាន

លឺជាអតែរទាខសតមួយឆំនួនខដេបានឆោះផាយរៅកនុងឯកស របាោះ

េមពផាយនានា ខដេបាននកេនធរដាយអនកា ខសតរផសងៗ។ អតែរទរនាោះបានេកេណ៌នាសរងខរអំេីប្េឹតកា
ា ណ៍ថ្ន
រសកនាដកមមខដេបានរកើតរឡើងរេើជនសី វច្េ នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ ា េកេណ៌នាទាំងរនាោះ
ម្ភនេកខណៈសីសង្ហឱក់ោន

រហ្ើយភាេអាឆរជឿជាក់បានរញ្ញជក់រខនែមោនរៅវច្ញរៅមក

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេរកើតម្ភនឆំរពាោះជនសី វច្េ

រ៉ៅខនាភាលរប្ឆើនជារ់

េំខមនរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ

ដូរឆនោះា េកេណ៌នារនោះបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកតកនុងកប្មកតតកឆតួឆខដេរារាំងតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេ េំ
អាឆផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់ឆំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរនោះបាន2348។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានឆងអេ
ុ រង្ហាញរេើភ
សាត្ត
ុ ងរខនែមរទៀតខដេត្តមា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ប្តូវបានសនមតថា

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានេកចា ណា។ ភសាត្ត
ុ ងទីមួយជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងភូមកមួយ នកង
ោមនាេរ ច្រឆិទជាក់លាក់ ររើរទាោះរីទំនងជារៅរប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2349 ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរប្ាយេីា ដរណាើមបានបាត់ដំរងកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវេកចា ណារៅកនុងខផនកពាក់េ័នដ
ធ ូឆខាងរប្ាម2350។

890>ឆងរប្ាយ រសឆកាីខងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ យន់ នកង ហ្៊ាូ នឹម ខដេកនុងឆំរណាម
រនាោះសំរៅរេើ“ា ករមៃឆ”“កម្ភេំង រស់ខាមង
ំ ឆំនួន ១.៥៥០ កាេ កនុងរនាោះម្ភនអាសកាកប្បាំ សកាករី សកាកេី នកង
សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ ា វាយតថ្មេថ្នា អភកវឌឍន៍រៅកនុងឥណូ ឌ ឆកនចារ់ត្តង
ំ េីា រញ្ច រ់សស្តង្ហគម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី
១៥ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00742973 ទំេ័ ៦។
2347
2348

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៤៨។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២០៣។
អនសស ណៈ រស់ប្កុមប្រឹកាសនាកសខជាតក រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ េ័ត៌ម្ភនសំខាន់ៗអំេីប្ររទសកមពជា
ុ
ឯកស រេខ

E3/4197 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00939692-4 ទំំេ័ ១ ដេ់ ៤។
2349

បាយា ណ៍ រស់ ដាឋភកបាេឆប្កភេអង់រលេ ស៖ ា ំរលាភសកទធកមនសសរៅកនុងកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/3319

ថ្ងៃទី ១៤ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00699249 ទំេ័ ៤០។
2350

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ២០ ដេ់ ២១។
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ឯកស រេខ F36

សកាកមួយរារ់សករកាេ ប្តូវបានរយើងកំរទឆ”រៅទីត្តង
ំ ឆំនួនដរ់កខនេង“ត្តមររណា
ា យផេូវជាតករេខ ៣” នកង
សំរៅរេើ“ា ករមៃឆ”“ខាមង
ំ ស រឆំនួន ១០.២៤៥ កាេ [...] មកទេ់នឹងពាក់កណា
ា េខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៣”
2351

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរសឆកាីខងេងា ណ៍ខាងរេើរនោះ រាតស រសើ ា សម្ភេរ់រៅឧដងគ។ ររើរទាោះរី

ជាតួរេខខដេបានរោងរៅរេើរនាោះទំនងជាម្ភនា រំរបា៉ៅង រដាយស ឆ ច្តេកខណៈថ្នា រឃាសនាក៏រដាយ
ក៏រសឆកាីខងេងា ណ៍រនោះបានដាស់សតកអា មមណ៍ហ្កងាប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

រទាោះជា

ោ៉ៅងណាកាី ខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ នកងរោេរំណងថ្នរសឆកាីខងេងា ណ៍រនោះ េំអាឆជាា រង្ហាញឱ្យរឃើញ
ា សម្ភេរ់រប្ៅសម ភូមកប្រយទធជាក់ខសាងបានរកើតរឡើងរនាោះរទ។

891>ស ររសឆកាីមក

ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ម្ភនមូេដាឋនរខាយ នកងេំ

អាឆរង្ហាញសមរហ្តផេថា ម្ភនា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុង“ប្ទង់ប្ទាយ
ំ”2352បានរកើតរឡើងរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ រឡើយ។ ភសាត្ត
ុ ងរនោះជាក់ខសាងេំបានរង្ហាញសមប្សររៅនឹងរទដាឋន
តប្មូវខដេរៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅម្ភនអតែកភាេ ួឆរហ្ើយរនាោះ

រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាត្ត
ុ ងរនាោះរង្ហាញសញ្ញាណខេោះៗអំេី វច្ធានា ហ្កងា ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរប្ៅ
សម ភូមកប្រយទធប្រឆ្ំងនឹងអនក ដឋា

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

សញ្ញាណទាំងរនាោះម្ភនរៅកនុងភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនតថ្មេទារ

រទាោះជាោ៉ៅងរនោះក៏រដាយ

ខដេេំអាឆរ ើា
ឱ េកភាកាណាមួយរេើភាេជារ់

ពាក់េ័នធ ភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន នកងា រញ្ញជក់រខនែមខដេអាឆម្ភនរនាោះរឡើយ។
៤.ង.១.ឃ.២.ល.ា រចាទប្រាន់អេ
ំ ា
ី សម្ភេរ់រៅឆងខខ រមស នកង ខខឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥

892>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា ចារ់ខួេន ា សម្ភេរ់ នកងា រ

ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ អនក ដឋា ថ្ន

ររសធា ណ ដឋខខម ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀស បានរនា ហ្ូតដេ់ឆងខខរមស នកងខខឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥
រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ បាត់ដំរង កំេង់ ំ រពា ិ៍សត់ កំេង់ឆ្នំង កណា
ា េ ត្តខកវ រសៀមរារ នកងទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជ2353។

2351

រសឆកាីខងេងា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ នឹម ហ្៊ាូ យន់ ឯកស រេខ E3/637 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាស

ខខម ) 00442328 ទំេ័ ៣ នកង 00442332 ទំេ័ ៧។
2352

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៧។

2353

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣១ ដេ់ ៨៣២។
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893>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត នកងអងគឆារ់កនុងា រោងរៅ
រេើទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានាត្តម“ា រប្ជើសរ ីសរដាយអំរេើឆកត”ា ខដេខេួនបាន ករឃើញថា ប្តូវបានជរមេៀស
នកងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់ នកងេំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នកនុងា រង្ហាញអំេីា សម្ភេរ់2354។ រខៀវ
សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា េំបានេកចា ណារេើស័យ
ឱ ភាេ រស់
ភូមកភាលរៅកនុងកកឆចា រោធា មនរេេា ររងកើតកងទ័េរដកវតាន៍កមពជា
ុ កនុងខខកកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៥2355។ រខៀវ សំ
ផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ភសាត្ត
ុ ងអំេីា រ ើបា
ឱ ររេើអក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំអាឆរជឿជាក់
បានទាំងប្សុងរនាោះរឡើយ2356។

894>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា

ទីត្តង
ំ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើង ប្ោន់ខតជាា

រ ៀររារ់ប្តួសៗរ៉ៅរណា
ណ ោះ នកងបានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ អាឆ
រជឿទកឆកតបា
ា ន2357។

895>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់អំេីា សម្ភេរ់
ភនំរេញ

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេសគេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ម្ភនា សម្ភេរ់ទាហាន

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍

រនាោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះកាី រដាយស ភសាត្ត
ុ ងម្ភនកប្មកតតកឆតួឆរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកប្តឹមខតា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ជាន់ខពស់ឆំនួន ៤ នាក់ខដេេំម្ភនា ជំ
ទាស់ នកងា សម្ភេរ់ខដេបានរ ៀររារ់រដាយសកសីម្ភនក់2358។

896>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម

ផ្លៃេ់មួយ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយឆំនួន ២ នកងា រ ៀររារ់រប្ៅតលាា ឆំនួន ៣ ដថ្ទរទៀត កនុងា ផាេ់ា
យេ់រឃើញ2359។ សកសី ហ្៊ាន

នេី បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា ោត់បាន

2354

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨១ ដេ់ ៥៨៥។

2355

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២២។

2356

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២៧។

2357

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៨១ ដេ់ ៣៨៣។

2358

សូមរមើេ កថាខណឌ ៤៦១ ជាអាទិ៍។

2359

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៦៣៥។
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រឃើញអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

នកងកូនទាហាន បានប្រមូេផាំក
ុ នុងទីកខនេងេី ខសោនរៅកនុង

រខតាបាត់ដំរង2360។ ោត់បានឮា ប្រាសថា អនក ដឋា ប្តូវរៅទទួេសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន។ រប្ាយមក
ោត់បានដឹងរដាយស អនកររើកឡានម្ភនក់ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រតករតាកា រនាោះថា

អនក ដឋា ទាំងរនាោះប្តូវបាន

នាំយករៅសម្ភេរ់រៅភនំអ ករតី ឆំខណកទាហានស័កកម
ា ួយប្តូវបានយករៅថ្រ៉ៅេកន នកងឱ្យរ ើខឱ ប្សឆម្ភក ។

897>រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ប្េំ ស ន ខដេជាកូនទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
បានរ ៀររារ់រៅឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថា ខខម ប្កហ្មបានសួ កទាហានខដេម្ភនរណា
ា ស័កកា ំៗ
រដើមបីយករៅសម្ភេរ់រចាេ2361។ រខនែមរេើរនោះ ោត់បានរឃើញា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
នកងប្កុមប្លួស រស់េួករល នកងរឃើញសកសេថ្នអតីតរមរញ្ញជា រស់ោត់ ខដេត្តមោត់ឮ ខខម ប្កហ្ម
បានវាយ ហ្ូតដេ់សេរ់2362។ រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ជឆ េនេក បានរ ៀររារ់ថា
អនក ដឋា

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូ នរឆញត្តមឡានរៅរ ៀនសូប្តរនាោះ

រប្ាយមកោត់បានឮថា អនកទាំងរនាោះប្តូវបានសម្ភេរ់2363។ ោត់ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ម្ភនទាហានេី ៣០០
រៅ ៤០០ នាក់ប្តូវបាននាំយករៅរ ើា
ឱ រៅកខនេងរផសង2364។

898>ា រ ៀររារ់រប្ៅតលាា ឆំនួន ៣ បានរញ្ញជក់អំេីា សម្ភេរ់នាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ
កនុងប្សុករម្ភងឫសសី(ភនំអ ករតី) នកងប្សុកងមរោេកនុងរខតាបាត់ដំរង2365។ ា រ ៀររារ់រនោះបានរញ្ញជក់រខនែម

2360

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ហ្៊ាន

នេី) ឯកស រេខ E1/149.1 ទំេ័ ៣៣។

2361

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ប្េំ ស ន ឯកស រេខ E3/5187 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00197917-8

ទំេ័ ៣ នកង ៤។
2362

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ប្េំ ស ន ឯកស រេខ E3/5187 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00197917-8

ទំេ័ ៣ នកង ៤។
2363

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ជឆ េនេក ឯកស រេខ E3/5211 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00221544

ទំេ័ ៣។
2364

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ ជឆ េនេក ឯកស រេខ E3/5211 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00221544

ទំេ័ ៣។
2365

កំណត់រហ្ត រស់ H. LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស

រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 002333845 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤, ERN (ភាសខខម ) 002333402
ទំេ័ ២១។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ ថាឆ់ សេី ឯកស រេខ E3/4966 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧
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រេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់រៅរខតាបាត់ដំរងប្តង់ថា

ម្ភនា អោះអាងនូវទីកខនេងថ្ន

ា សម្ភេរ់ដូឆោន ឆំនួន នកងអតាសញ្ញាណ រស់ជន ងរប្ោោះប្រហាក់ប្រខហ្េោន នកងាេៈរទសៈប្សរដៀងោន
ដូឆជាខររខផនកនុងា របាកររញ្ញិតជន ងរប្ោោះ មរ ាបាយកនុងា ដឹកជញ្ជូ ន នកង វច្ ីសស្តសាថ្នា សម្ភេរ់។
រខនែមរេើរនោះ ា រ ៀររារ់រនោះបានផាេ់ឆំណឆេករសសៗខដេរញ្ញជក់េីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន។ រោងត្តម
ា រ ៀររារ់មួយកនុងឆំរណាមរនាោះរឃើញថា នាយទាហានថានក់រប្ាម នកងកូនទាហានសមញ្ាជារប្ឆើននាក់េំ
ប្តូវបានសម្ភេរ់ រ៉ៅខនាប្តូវបាននាំយករៅឱ្យរ ើា
ឱ

899>សកខីកមម រស់សកសី ទាត់ រ

ន
ៃ ់រៅមាំជ
ុ កតថ្រ៉ៅេកន2366។

ឿន រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរេើរណាឹងសទកខ បានផាេ់

ា រញ្ញជក់រខនែមផងខដ ថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ថ្ងៃរប្ាយេីបាន ំរដាោះ។ រៅរេេសនក់រៅជាមួយ

ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងរៅរ៉ៅនាមន

ស់ ញឹម(ញឹម

ស់) ជារេខាភូមកភាលពាយ័េយរៅកំេង់

ប្េោះ2367 ទាត់ រ ឿន បានរឃើញទាហានប្តូវបានដឹកត្តមឡានទកសរៅរៅាន់ប្សុករម្ភង2368 ោត់បានសារ់ឮេួក
រលខប្សកជ័យរឃាសអរអ សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន2369។ ទាត់ រ ឿន បានសននកដាឋនថា េួករលសារ់ត្តមា
ប្រាសត្តមវច្ទយុអរញ្ជ ើញេួករលឱ្យរៅឆូេ ួមេក ីសឱលមន៍សរមាឆ។ រប្ាយមក អងគ កស រស់ ស់ ញឹម(ញឹម

ERN (ភាសខខម ) 00565114-6 ទំេ័ ១ ដេ់ ៣។ សូមរមើេផងខដ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François
PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ២០ ដេ់ ២១ (រោងរៅរេើសកសីរួននាក់ខដេបានប្បារ់ោត់អំេីា សម្ភេរ់អនក ដឋ
ា ថ្ន ររសធា ដឋខខម ប្រម្ភណ ៣០០ រៅភនំអ ករតី ខដេម្ភនក់កនុងឆំរណាមរនាោះបានរឃើញរដាយផ្លៃេ់ា សម្ភេរ់ នកងេី នាក់បាន
ប្តឹមរឃើញេលាកាេ ឬសកសេ)។ ទូ រេខ រស់ប្កសួងា ង្ហ រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ ជី វច្តរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ឯក
ស រេខ E3/3559 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00709582 ទំេ័ ៦ (េកភាការេើសែនា ណ៍កនុងប្សុក
ភនំប្សុករខតាបាត់ដំរង ជាេករសសរេើា សម្ភេរ់នាយទាហានទាំងអស់រដាយរមដឹកនាំរោធាខខម កមមយ
ុ នីស)ា ។
2366

កំណត់រហ្ត រស់ H. LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស

រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233385 ទំេ័ ៤។
2367

ា រោងមាងម្ភកេរៅរេើ“Kampong Treas”រៅកនុងប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ

F1/3.1 ទំេ័ ១០៥ ដេ់ ១០៦ (ភាសអង់រលេ ស), ទំេ័ ៨១ ដេ់ ៨២ (ភាសខខម ) រកខប្រខស(សូមរមើេ ទំេ័ ៤៨, ៥៨ ដេ់ ៥៩
នកង ៩១ (ភាសខខម )សំរៅរេើកំេង់ប្េោះ)។
2368

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩១។

2369

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៨២។
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ស់) បានប្បារ់ោត់ថា េួករលទាំងអស់រនាោះប្តូវបានសម្ភេរ់2370។ ម្ភនឡានជារប្ឆើនជាងដរ់រប្លឿង ខដេឡាន
នីមួយៗដឹកអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្រខហ្េេី ៣០ រៅ ៤០ នាក់ នកងបានររើកាត់មខផៃោះ រស់
ស់ ញឹម(ញឹម ស់) មាងរៅរេេថ្ងៃ នកងមាងរទៀតរៅរេេលាៃឆ2371។ ររើរទាោះរីជាសកសី ូររនោះេំបានសគេ់ទី
កខនេងខដេទាហានទាំងរនាោះប្តូវបាននាំយករៅក៏រដាយ ក៏ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេយេ់រឃើញថា

ជាា សមរហ្តផេកនុងា សនមតថា

ទាហានទាំងរនោះប្តូវនាំយករៅភនំអ ករតី2372។

ខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីទាង
ំ មូេ នកងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតពាក់េ័នរធ ៅនឹង ស់ ញឹម(ញឹម ស់)2373 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនកនុងកប្មកតអរបរ ម្ភថា ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានោំប្ទា សម្ភេរ់រនាោះ។

900>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា ជាា សមប្សរឆំរពាោះអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេបានយេ់រឃើញថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
ា ជរមេៀសប្រជាជនរៅកនុងរខតាបាត់ដំរងភាេមៗរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។

901>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់រៅកនុងរខតាកំេង់
សលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់
2370

ំ រពា ិ៍សត់ កំេង់ឆ្នំង កណា
ា េ នកងត្តខកវ អងគជំនំជប្មោះ
François PONCHAUD

ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៤៤ ដេ់ ៤៥, ៤៧, ៨០ ដេ់ ៨១ នកង

៩២។
2371

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩៤។

2372

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) F1/3.1 ៨២ នកង ៩២ (ា សំរៅរៅរេើពាកយ“Tuol

Sdach”េំខមនជាទីកខនេងរនាោះរទ រដាយស កំហ្សថ្នា រកខប្រភាស នកងប្រតកចា ឹក)។ រដាយស ទាត់ រ ឿន បានរឃើញឡាន
រឆ្ពោះរៅរម្ភង(ខដេរឆញេីកំេង់ប្េោះសំរៅរៅាន់ភំអ
ន ករតី) នកងបានេកចា ណារឃើញថា ាេៈរទសៈថ្នរហ្តា ណ៍រនោះ(ម្ភនាេ
រ ច្រឆិទថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍ វច្ ីថ្នា របាកររញ្ញិតជន ងរប្ោោះ មរ ាបាយដឹកជញ្ជូ ន ឆំនួនជន ងរប្ោោះ)សីសង្ហឱក់ជាមួយនឹងសកសីទាំង
រនាោះខដេបានរង្ហាញា សម្ភេរ់រនោះរកើតរឡើងរៅភនំអ ករតី ដូរចានោះ អងគជំនំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់ទំនងសំរៅ
រៅរេើរហ្តា ណ៍សម្ភេរ់ជារប្ឆើនខដេបានរកើតរឡើងរៅភនំអ ករតី។
2373

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៤៥៤ (ប្តឹមឆ្នំ ១៩៦៣ ញឹម ស់ លឺជាសម្ភជកកថ្នលណៈអ

ឆកថ្ស្តនាយ៍ នកងបានឆូេ ួមសម្ភជរកសទាំងអស់។ ោត់ក៏ជារេខាភូមកភាលពាយ័េយ ជាអនប្រធាន ដឋ នកងបានឆូេ ួមកកឆចប្រជំរទៀងទាត់
រស់មជឈកមរៅភនំរេញ ឬភូមកភាល រស់ោត់) នកងកថាខណឌ ៦៦៣, ៦៦៦, ៦៨៦, នកង ៨៣៦ (កនុងនាមជារេខាភូមកភាលពាយ័េយ ញឹម
ស់ បានរ ើជា
ឱ អ ករតីកនុងកកឆចប្រជំរៅរេេរនាោះ ា សម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រៅ
ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេរៅកនុងភូមកភាលពាយ័េយ ប្តូវបានរញ្ញជ រហ្ើយោត់បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំរនាោះ)។ សូមរមើេផងខដ សេ
ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ២៤០, ២៤៥។

569
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កំេូេបានរដាោះប្សយ ួឆរហ្ើយរនាោះ2374 នកង សកសី ទឹង សខា ខដេបានផាេ់ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មថា អនក
ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណថា ជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ នកងរៅបាត់
ហ្ូត នកងបានរញ្ញជក់ថា ោត់េំបានដឹងថា េួករលប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ2375។ ទាក់ទងរៅនឹង
ឆរមេើយរប្ៅតលាា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ
ប្ោន់កនុងា រញ្ញជក់រខនែមរហ្តា ណ៍

ឆរមេើយទាំងរនោះេំបានផាេ់ា ោំប្ទប្លរ់

ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសកខីកមមទាង
ំ េី រនាោះរទ។

ត្តមា កត់

សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា2376រឃើញថា ឆរមេើយមួយឆំនួនរង្ហាញជាក់ខសាងថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំ
ប្តូវបានសម្ភេរ់2377 ឆំខណកទាហានដថ្ទរទៀតទំនងជាប្តូវបានសម្ភេរ់រៅមនា រញ្ច រ់ា ប្រយទធ ោន2378។ ជា
ា កត់សម្ភគេ់ ា រ ៀររារ់ជារប្ឆើនបានអោះអាងថា ម្ភនភាេខសោន វាងអនក ដឋា ជាន់ខពស់ នកងទាហានថានក់
រប្ាមត្តម យៈា េាោមោ៉ៅងខាេង
ំ កនុងរោេរំណងខសឱង កអនក ដឋា ជាន់ខពស់2379។

902>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង សមរហ្តផេខដេថា ោ៉ៅងរហាឆណាស់ម្ភនអតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ឆំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅទីរនាោះ ប្រខហ្េមួយសបាាហ្៍រប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥2380។

2374

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៨៤។

2375

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៦៩។

2376

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៥។

2377

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី លង់ សំអាត ឯកស រេខ E3/5232 ថ្ងៃទី ២២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00269055 ទំេ័ ៣។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ យស ផេ ឯកស រេខ E3/4611 ថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN

(ភាសខខម ) 00418484-5 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។
2378

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រៅ សីនួន ឯកស រេខ E3/5545 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00385096 ទំេ័ ៣។
2379

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី យស ផេ ឯកស រេខ E3/4611 ថ្ងៃទី ១២ ខខ

00418484-5 ទំេ័

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

៣ ដេ់ ៤។ េកខកត រស់សែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ប្តី ស

រ៊ាន ឯកស រេខ

E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499666 ទំេ័ ៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣
(François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៩។
2380

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៨៧ ជាអាទិ៍។
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903>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារៅរខតារសៀមរារ
ជប្មោះសលាដំរូងអំេីា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា

សកសី ររ៉ៅជយ ជីរខស បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំ

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

នកងប្កុមប្លួស រស់េួករល

ទាំងអស់រៅកំេង់កីា ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសរៅកនុងរខតារសៀមរារ2381។ ផៃយ
ុ រៅនឹងា អោះអាង
រស់ នួន ជា2382 ា រ ៀររារ់ រស់ ជីរខស ររើរទាោះរីជាពាកយឆចាមអារា៉ មទាក់ទងរៅនឹងអំរេើជាក់ខសាងថ្ន
ា សម្ភេរ់ក៏រដាយ ក៏ម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអកត នកងខេឹមស សីសង្ហឱក់ោន នកងជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់កនុងា រញ្ញជក់េី
ប្រភេេ័ត៌ម្ភន

ខដេប្តូវបានេកនកតយេអកតេអន់រៅកនុងអំឡុងរេេសួ រដញរដាេ2383។

ដូរឆនោះ

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្តផេថា ទាហាន នកងអនក
ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរៅកនុងរខតារសៀមរារ។

904>ស ររសឆកាីមក

ភសាត្ត
ុ ងថ្នា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅឆរនាេោះេីឆង

ខខ រមស ដេ់ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនមូេដាឋនរខាយ រេើកខេងខតពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់រៅកនុងរខតា
បាត់ដំរង ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងរសៀមរារ ប្េមទាំងា សម្ភេរ់មួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជន
រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រញ្ញា ថារតើរហ្តា ណ៍ទាង
ំ រនោះ លឺជាេំនាស
ំ ីសង្ហឱក់ោនថ្នា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក
ដឋា ទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ទាំងមូេ ដូឆខាងរប្ាម។
៤.ង.១.ឃ.២.ឃ.ា រចាទប្រាន់អេ
ំ ា
ី សម្ភេរ់រៅឆងឆ្នំ ១៩៧៥ ១៩៧៦ នកងរប្ាយមករទៀត

2381

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ររ៉ៅជយ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/143.1 ទំេ័ ៥៤, ៥៧ ដេ់ ៥៨ នកង ៧០

ដេ់ ៧១។
2382

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ១៥៣៨។

2383

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ររ៉ៅជយ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/143.1 ទំេ័ ៥៥ (ោត់បានរឃើញទាហាន

កម្ភ ខដេប្តូវបានឃំឃាំង មនរេេយករៅសម្ភេរ់) ទំេ័ ៥៧ ដេ់ ៥៨ (ោត់បានដឹងេីា ប្រប្េឹតកឆ
ា ំរពាោះទាហានខដេបានចារ់
ខេួន នកងបានរឃើញថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានោមាមោ៉ៅងតឹងខតង) ទំេ័ ៥៩ ដេ់ ៦០ នកង ៧២ (ោត់បានដឹង
អំេីា សម្ភេរ់េីខខម ប្កហ្មដថ្ទរទៀត ខដេបានឆូេ ួមកនុងា ប្រតាករតាកា រនាោះ នកងត្តម យៈមនសសរីនាក់រទៀតខដេោត់រជឿថា េំ
ម្ភនរហ្តផេខដេប្តូវកហ្កោត់រឡើយ)។ នួន ជា ម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេអំេីភាេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នេីប្រភេ រស់សកសី នកង
សកសីបានផាេ់េ័តម្ភ
៌ នេកសា ៖ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ររ៉ៅជយ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/144.1 ទំេ័ ១២
នកង ១៧ ដេ់ ២២។
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905>កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនា ំ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាុ
ត្តងអំេា
ី សម្ភេរ់រប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖
“រៅឆងឆ្នំ ១៩៧៥ ១៩៧៦ នកងរប្ាយមករទៀត ត្តម យៈា ចារ់ខួ ន
េ ា សម្ភេរ់ នកង/ឬា រ ើឲ្
ឱ យ
បាត់ខួ ន
េ ខខម ប្កហ្មបានរនាកំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម នកងប្កុម
ប្លួស រស់េួករល ួមទាំងរៅរខតាបាត់ដំរង រខតាកណា
ា េ រខតាត្តខកវ រខតារសៀមរារ/ឧតា ម្ភនជ័យ
រខតាកំេង់ ំ រខតាកំេង់ចាម រខតារពា ិ៍សត់ រខតាសឱយរ ៀង នកងរខតាថ្ប្េខវង ផងខដ ”2384។

906>នួន

ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងជាមូេដាឋនភាលរប្ឆើនពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំឡុងរេេរប្ាយេីា ដួេ េំទី

ប្កុងភនំរេញ“ម្ភនាេរ ច្រឆិទរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ឬរប្ាយៗមករទៀត” ដូរឆនោះ ជាា េំសមរហ្តផេខដេរប្រើ
ប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងរនោះ រដើមបីរង្ហាញេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងរេេ ំរដាោះរនាោះរឡើយ2385។ នួន ជា បានកត់
សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា ររើរទាោះរីជាប្ករខ័ណឌរេេរវលា នកងភូមកសស្តសាទូេំទូលាយក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
បានរង្ហាញសកសីផ្លៃេ់ខតម្ភនក់រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេបានេកេណ៌នាអំេីា សម្ភេរ់ រហ្ើយរប្ៅេីរនោះបានសំអាងរៅរេើ
ប្រភេខដេម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ2386។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរង
ូ រេើអងគរហ្ត ខដេបានរកើតរប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រដាយបានរេើករឡើងថា ា សំអាងខររ
រនោះបាន ំរលាភរំពានរេើដីាសរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើកទីេី (E284) នកងសកទធក រស់ោត់កនុងា
ទទួេបានា ជំនំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ2387។

907>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា
សមរហ្តផេ

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរឱ ឡើងរដាយ

រហ្ើយា អោះអាង រស់ជនជារ់រចាទេំបានរង្ហាញថា

ា យេ់រឃើញដូឆរនោះរចាទជារញ្ញា

រឡើយ2388។

908>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើង

រប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ា រំខរកកកឆចដំរណើ
2384

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៣ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

2385

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៦។

2386

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៧។

2387

KHIEU ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៤៤ ដេ់ ៦៤៥។

2388

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៨៤ នកង ៣៩៩។
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ា នីតក វច្ ថ្ី នសំណំរ ឿង ០០២ បានកំណត់រទរចាទ ខដេជាកមមវតែថ្ុ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆជា រទឧប្កកដឋ
ខដេជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរនោះេំ
បានកប្មកតសមតែកកឆច រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឱ្យរ ើា
ឱ េកចា ណារេើប្េឹតកា
ា ណ៍ ខដេបានរកើតរឡើងរៅ
រប្ាយរទរចាទខដេអាឆជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រង្ហាញេីា រចាទប្រាន់ខផនកអងគរហ្ត ខដេជាមូេដាឋនថ្ន
រទរចាទរនាោះ2389។

909>អំណោះអំណាង រស់
ប្តូវរដករស រចាេផងខដ

នួន ជា ខដេថា ភសាត្ត
ុ ងរប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជេំជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ
រដាយស តលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេមួយអាឆសំអាងោ៉ៅងសមប្សរបាន

រៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍ណាមួយ
អតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ នាោះ។
ប្សររេើភសាត្ត
ុ ង ខដ

កនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនអំេីរោេនរោបាយមួយខដេម្ភន
រញ្ញាសំខាន់លឺ

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេសម

ឬោ៉ៅងណា រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍

ជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ រញ្ញារនោះអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។

910>រដើមបីោប្ំ ទរសឆកាីសននកដាឋនថា

ា ចារ់ខួ ន
េ ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ នកង/ឬា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅង

រហាឆណាស់ឆំនួន ៩ ទីត្តំងពាសរេញថ្ផៃប្ររទស រប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ឆំនួន ៣ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយឆំនួន ៥ ា រ ៀររារ់រប្ៅតលាា
ឆំនួន ១១ (ខដេប្បាំេី បានរង្ហាញត្តម យៈកំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD ឬឯកស ឆងប្កង រស់
François) ឯកស ឆំនួន ៣ ប្រភេមកេី ដាឋភកបាេរ រទស នកងឯកស មួយ រស់អងគា រប្ៅ ដាឋភកបាេ2390
។

911>ឌឆ

នកង François PONCHAUD បានផាេ់សកខីកមមខដេអាឆជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងសមរហ្តផេរៅនឹង

េំនាទ
ំ ូទាង
ំ ប្ររទស។ ឌឆ បានេនយេ់ថា ជន ងរប្ោោះជារប្ឆើនខដេម្ភនរ្
ម ោះរៅកនុងឯកស មួយឆំនួនខដេ
បានមកេីមនៃី សនាកសខ ស-២១ លឺជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2391

។ ោត់ក៏បានរញ្ញជក់ផងខដ ថា

2389

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២២៧។

2390

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៦៤៣ ដេ់ ២៦៥២។

2391

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E1/51.1 ទំេ័ ៥៤ ដេ់ ៥៥។ ប្រតក

ចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E1/54.1 ទំេ័ ១២។
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ឯកស មួយខដេរោងរៅកនុងសកខីកមម រស់ោត់ ប្តូវបានខកាេរ ច្រឆិទេីខខមីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ មកជាឆ្នំ
១៩៧៦ េីរប្ពាោះរៅកនុងខខមីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ មនៃី ស-២១ “អត់ទាន់ករកើតមនៃី នល បាេ ឬក៏រយើងមកនទាន់

ន ោះ

េន់ នេ់ រៅរឡើយរទ រៅចារ់ទាហានរលយកមកករមៃឆរម៉ៅឆ(សំដីរដើម)”2392។ ឆរមេើយ រស់ ឌឆ េំអាឆរ ើ ឱ
ា សននកដាឋនបានថា រដាយស េំនាថ្ំ នា សម្ភេរ់ម្ភនអតែកភាេរៅឆ្នំ ១៩៧៦ ដូរឆនោះរោេនរោបាយថ្នា
សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងប្រខហ្េ ឬរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះរទ2393។ រខនែមរេើរនោះរទៀត
François PONCHAUD បានេនយេ់ថា រដកវតាន៍រៅប្ររទសកមពជា
ុ បានរកើតរឡើងជារីដំណាក់ាេ ទីមួយ លឺ
ជា“រដកវតាន៍ជាតក”ខដេកនុងរនាោះខខម ប្កហ្ម“សំរៅរំផ្លេញអនកណាខដេរ ើា
ឱ ររប្មើអារម៉ៅ ច្ាង
ំ ឬ ររ េន់ ន
េ់ ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាជនកបត់”2394។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ោត់បានរ ើា
ឱ អោះអាងខរររនោះពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរហ្តា ណ៍រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងខដេបានេកភាកាខាងរេើ

រ៉ៅខនាេំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីប្េឹតកា
ា ណ៍ដថ្ទ

រទៀតរឡើយ។ ដូរឆនោះ ឆរមេើយទូរៅ រស់ោត់ េំម្ភនេកខណៈសមប្សរកនុងា រង្ហាញអំេីេំនាទ
ំ ូេំទូលាយមួយ
រនាោះរទ។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីទីរី ឡាយ រូនី បានផាេ់សកខីកមមថា រាី រស់ោត់ខដេជាអតីតអនក ដឋា ជាន់
ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានសម្ភេរ់រប្ាយរេេខខម ប្កហ្ម ករឃើញមខង្ហ េីមន រស់ោត់ ខដេ

ោត់បានលាក់បាំងជាយូ មក2395។ ឡាយ រូនី ក៏បានផាេ់ភសាត្ត
ុ ងអំេីា បាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំផងខដ
កមមរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តា ណ៍មួយ

2396

។ សកខី

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងតកឆតួឆកនុងា ោំប្ទា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនាទ
ំ ូរៅ

នកងទូេំទូលា

យ។

2392

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E1/54.1 ទំេ័ ១២។

2393

សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី ឌឆ (001-E188) កថាខណឌ ១១៩ ដកប្សង់ដីាដំរណាោះប្សយខដេបានរ ើឱ វច្រស នកមមកនុង

សំណំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ ២១ (“មនៃី ស-២១ បានដំរណើ ា រេញរេញរៅកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥”)។
2394

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០ នកងសូម

រមើេផងខដ ទំេ័ ២៣ (“ជា ររៀរប្រប្េឹតា រស់អងគា ប្លរ់ទីកខនេងដខដេ”)។
2395

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១២, ១៤ ដេ់ ១៥។

2396

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៧។ សូមរមើេផងខដ

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ សួង សីម ឯកស រេខ E3/4657 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349501-2
ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩ (រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៦៥០ ត្តម យៈា រោងរៅរេើកថាខណឌ
៦១៨)។
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912>កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយឆំនួន

៤ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ ត្តមា កត់

សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា2397 េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងអំេីា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅខនា
សំរៅរៅរេើា ចារ់ខួ ន
េ នកងា ឃំខួ ន
េ ខដេភាលរប្ឆើនបានរកើតរឡើងរៅឆងឆ្នំ ១៩៧៧ នកង ១៩៧៨2398។
កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយឆំនួន ៥ ខដេប្តូវបានរ ើរឱ ៅឆំរពាោះមខសហ្ប្េោះរាជអាជាា មកនខមនសហ្រៅប្កម
រសើរអរងកត រញ្ញជក់រខនែមរេើា សម្ភេរ់អក
ន ទាំងរនាោះខដេម្ភន“ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសងគមចាស់” ខដេបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅឆងឆ្នំ ១៩៧៧ ហ្ូតដេ់ ១៩៧៨ រដាយខខម ប្កហ្មខដេមកេីភូមកភាលនក តី2399។

913>កនុងឆំរណាមឆរមេើយរប្ៅតលាា ដថ្ទរទៀត លឺជារទសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Elizabeth
BECKER

ថានក់ដឹកនាំរកសបានប្េមរប្េៀងោនខសឱង ក“អនកខដេោំប្ទ ររ

ខដេខផអកត្តមរទសម្ភាសន៍រនោះ

េន់ នេ់” ប្តឹមខតកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រ៉ៅរណា
ណ ោះ2400។ រអៀង ស ី បានអោះអាងថា មនរេេសរប្មឆរនោះ េំម្ភនរទ
រញ្ញជខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមប្ររភទរឡើយ រ៉ៅខនា រស ភឹម នកង ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ជាអនករ ើដ
ឱ ំរូងរល
រងអស់រដាយោមនា យេ់ប្េមេីថានក់ដឹកនាំ2401។ ឆរមេើយដថ្ទរទៀត ខេោះខដេជាពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាង
ឹ
ដឋរបរវណី

2397
2398

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ

នកងកំណត់រហ្ត រស់អក
ន ប្សវប្ជាវេំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៧។
កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ឆក់ រ ឿង ឯកស រេខ E3/5541 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00369903 ទំេ័ ៥ (ប្តូវបានចារ់ខួ េនជាមួយនឹងប្រជាជន ៤៧ នាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់
សកសី រហ្ង ជយ ឯកស រេខ E3/5215 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00224048 ទំេ័ ៣ (រឃើញា ចារ់
ខេួន នកងមនសសប្តូវបានឃំឃាំងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ នកងមនសសខដេប្តូវបានចារ់ខួ េន នកងបាននាំយករៅ)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ
រស់សកសី រហ្ង ប្ស៊ាន ឯកស រេខ E3/1692 ថ្ងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ERN (ភាសខខម ) 00218551-2 ២ ដេ់
៣ (ប្តូវបានចារ់ខួ េនកនុងឆ្នំ ១៩៧៦)។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ចាន់ សោត ឯកស រេខ E3/5169 ថ្ងៃទី ២១ ខខ រម
ស ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦ ERN (ភាសខខម ) 00186330-1 (បានរឃើញា ចារ់ខួ េនកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ដេ់ ១៩៧៨)។
2399

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen HEDER នកង Robert PETIT ជាមួយនឹង សឹង េឹម ឯកស រេខ E3/4649 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ឆកា
ិ

ឆ្នំ ២០០៦ ERN (ភាសខខម ) 00744607 ទំេ័ ២។
2400

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៨១ ERN

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។
2401

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៨១ ERN

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។
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ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេេ័ត៌ម្ភន នកងទំនងជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម2402 ឆំខណកឆរមេើយដថ្ទរទៀតពាក់េ័នរធ ៅនឹង
ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាមកនខមនជាា សម្ភេរ់រឡើយ2403។ ា រ ៀររារ់មួយឆំនួនទំនងជារញ្ញជក់ថា ខខម ប្កហ្ម
បានខរងខឆក វាងអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ជាមួយនឹងទាហានថានក់រប្ាម ឬថា ទាហាន

ខដេប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ទាំងអស់រនាោះឆងរប្ាយេំប្តូវបានសម្ភេរ់2404រឡើយ។ ឆងរប្ាយ ដូឆ នួន ជា បានកត់
សម្ភគេ់2405 ឆរមេើយភាលរប្ឆើនសំរៅរេើប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ឬរប្ាយៗមករទៀត2406

2402

កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័ ៦ ERN (ភាសខខម ) 00233406-7
ទំេ័ ២៥ ដេ់ ២៦។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ អ៊ាន រ ឿន ឯកស រេខ E3/5395 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស
ខខម ) 00479581 ទំេ័ ៧។
2403

កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233415-6 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥។
2404

កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័ ៦ នកង ERN (ភាសខខម ) 00233406
ទំេ័ ២៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ
ERN (ភាសខខម ) 00836225-6 ទំេ័ ១៤៨ ដេ់ ១៤៩ នកង ERN (ភាសខខម ) 00836267-8 ទំេ័ ១៨៩ ដេ់ ១៩០។
2405

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៦។

2406

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៨១ ERN

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។ កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញ

េនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម )
00233403 ទំេ័ ២២ នកង ERN (ភាសខខម ) 00233406 ទំេ័ ២៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងទីប្កុងបា៉ៅ
ីស នកងប្ររទសថ្ង នកងប្តូវបានប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/5776 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាស
ខខម ) 00840922-3 ទំេ័ ២៧៥ ដេ់ ២៧៦។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស
រេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836267-8 ទំេ័ ១៨៩ ដេ់ ១៩០ ។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ សីម ហ្ីរ
ឯកស រេខ E3/5355 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00462347-8 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើម
រណាឹង ដឋរបរវណី សំង ី ឯកស រេខ E3/4919 ថ្ងៃទី ០៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00545275-6 ទំេ័ ១ ដេ់
២។

576
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ខដេម្ភនខតា រ ៀររារ់រីរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេសនមតថា សំរៅរៅរេើប្េឹតកា
ា ណ៍កនុងឆ្នំ ១៩៧៥2407 នកងា រ ៀររារ់
មួយ េំម្ភនាេរ ច្រឆិទជាក់លាក់អំេីប្េឹតកា
ា ណ៍រឡើយ2408។

914>ស ររសឆកាីមក ភសាត្តុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ
ឆងឆ្នំ ១៩៧៥ នកងរប្ាយៗមករទៀត ម្ភនមូេដាឋនរខាយ។ ដំរូង ា រ ៀររារ់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានសំអាងរៅរេើជាញឹកញារ់ខឱោះេ័ត៌ម្ភនេមអកត

នកងភាលរប្ឆើនជាឯកស រប្ៅតលាា

ខដេភាេរជឿជាក់

នកងទកឆកតបា
ា នថ្នឯកស រនោះេំប្តូវបានរដាោះប្សយជាក់លាក់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងេំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្តខដេនាំឱ្យម្ភនា សននកដាឋនបានថា

ភសាត្ត
ុ ងខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្ត

ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅងយូ រប្ាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរង្ហាញថា រោេនរោបាយចាស់បាន
រនានក នា ភាេ ហ្ូត ជាជាងា ររងកើតរោេនរោបាយងមី។
៤.ង.១.ឃ.៣.េំនាទា
ំ ក់ទងរៅនឹងខរររទសប្ម្ភរ់ា កំណត់អតាសញ្ញាណទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម នកងវាសនាឆងរប្ាយ រស់េក
ួ រល

915>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ម្ភនេំនាឆ
ំ ាស់លាស់”រៅទូទាង
ំ ប្ររទសអំេីា កំណត់

អតាសញ្ញាណទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2409

។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អនក

ទាំងរនោះ ដំរូង ប្តូវបានរលរញ្ចុោះរញ្ចូ េត្តម យៈា របាកររញ្ញិត នកងភូតកហ្ករអាយរង្ហាញអតាសញ្ញាណ
រស់ខួ ន
េ រនាៃរ់មក“ប្តូវចារ់ខួ ន
េ សម្ភេរ់ ឬរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េន”2410។

2407

កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័ ៦ នកង ERN (ភាសខខម ) 00233415-6
ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនាេ
រ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00836225-6 ទំេ័ ១៤៨ ដេ់ ១៤៩។
2408

ពាកយរណាឹង រស់ អ៊ាន រ ឿន ឯកស រេខ E3/5395 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៧ ERN (ភាសខខម ) 00479581។

2409

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៤។

2410

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៤។

577
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

916>នួន

ជា បានអោះអាងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា ម្ភនេំនាស
ំ ីសង្ហឱក់ោនរៅទូទាង
ំ

ប្ររទសរឡើយ2411។

917>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស នកង
ក៏េំបានរេើករង្ហាញភសាត្ត
ុ ងណាមួយ

ខដេម្ភនរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រឡើយ2412។

918>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ជាញឹកញារ់ប្តូវបានរលរញ្ចុ ោះរញ្ចូ េឱ្យរង្ហាញខេួន េកតជាម្ភនមូេដាឋនោំប្ទត្តម យៈកនុងឆំរណាមរនាោះ ា
រ ៀររារ់មួយឆំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកនកតយខាងរេើ2413 ួមទាំងសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ Philip
SHORT Stephen HEDER នកង François PONCHAUD2414ផងខដ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា យេ់រឃើញ
រនោះប្តូវបានោំប្ទរដាយភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់ខដេអាឆរជឿទកឆកតបា
ា ន។

919>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រខនែមថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវ
បានកំណត់អតាសញ្ញាណខរររនាោះ ប្តូវបាននាំយករៅសម្ភេរ់ ឬប្តូវបានរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ នកងថា ម្ភនា រប្រើ
ប្បាស់ វច្ ីសស្តសាដូឆោនថ្នា កំណត់អតាសញ្ញាណរៅទូទាង
ំ ប្ររទស។ រដើមបីោប្ំ ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ

2411

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ៥៩៨ ដេ់ ៥៩៩។

2412

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៨៩។

2413

សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៤៤ ដេ់ ៤៥, ៨០ ដេ់

៨១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៤ (រោងរៅរេើ
កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ា៊ុំ ជា ឯកស រេខ E3/3961 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00205057-8
ទំេ័ ២ ដេ់ ៣) ១៨, ២៥ ដេ់ ២៦, ៣២, ៤៦, ៨៦។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ
E1/138.1 ទំេ័ ២៤ ដេ់ ២៥ ERN (ភាសខខម ) 00856250-1។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ សំ សកទធី ឯកស រេខ E3/5201
ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00212121 ទំេ័ ៣។ កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត

ប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៤ (រោងរៅរេើ Philip SHORT and François PONCHAUD)។

សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៨៣០ រជើងទំេ័ ២៦១៩ (រោងរៅរេើ Philip SHORT and François PONCHAUD)។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ជំ

សខា

នកងអនកជំនាញ

Philip SHORT នកង David CHANDLER នកងឯកស រប្ៅតលាា ឆំនួន ២2415។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
ជំ សខា បានផាេ់សកខីកមមថា អនកខដេម្ភនា ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានឃំខួ ន
េ រ៉ៅខនាេំ
បានរេើករឡើងថា េួកោត់ប្តូវបានសម្ភេរ់រឡើយ2416។ រដាយរហ្តថា ជំ សខា ខេួនឯង លឺជាអតីតទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

រទើរោត់ប្តូវបានចាត់ឱ្យរៅរ ើខឱ ប្សឆម្ភក

2417

។ ោត់បានផាេ់សកខីកមមថា ឪេកររងកើត

នកងឪេកម្ភ រស់ោត់ខដេជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដ រនាោះក៏ប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ឃំខួ ន
េ នកងរងខំឱ្យរ ើ ឱ
ា ជាទមៃន់រៅកនុងមនៃី សនាកសខ ខដេេួកោត់េំខដេរឃើញប្តឡរ់មកវច្ញរឡើយ2418។ ដូរឆនោះ ា រ ៀររារ់រនោះ
រង្ហាញេីា ចារ់ខួ ន
េ ា ឃំខួ ន
េ នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញអំេីាេៈរទសៈខដេនាំរៅដេ់ា
សេរ់សឆ់ញាតក រស់ោត់រឡើយ។

920>ឆំរពាោះអនកជំនាញ

Philip SHORT អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ោត់េំបានផាេ់ា ោំប្ទជាក់

លាក់ប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា ា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
បានរកើតរឡើងរៅទូទាង
ំ ប្ររទស2419 ដូរឆនោះ សកខីកមម រស់ោត់ប្តង់ឆំណឆរនោះប្តឹមខតទទួេបានទមៃនក
់ នុងកប្មកត
តកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនកជំនាញ David CHANDLER ខដេបានអោះអាងថា រៅកនុងដំណាក់ាេ
ដំរូងថ្ន ររខខម ប្កហ្ម អនកខដេម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម នឹងាេយជារោេរៅ
ថ្ន“ា សងសឹកមួយប្ររភទ” ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងក ណីសម្ភេរ់ជារប្ឆើន2420។ ោត់បានរខនែមរទៀតថា រនោះ
បាន“រង្ហាញោ៉ៅងរេញរេញ”ត្តម យៈកកឆចសម្ភាសន៍ខដេោត់បានរ ើរឱ ឡើង

ត្តម យៈ បាយា ណ៍ រស់ជន

2415

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៤ ួមរញ្ចូ េរជើងទំេ័ ភាជរ់ជាមួយ។

2416

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៦៥៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ ស

ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៥៧។
2417

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៤ នកង ៧៥។

2418

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៥៥ ដេ់ ៥៧។ សូមរមើេផងខដ

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ជំ សខា ឯកស រេខ E3/5788 ថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00373217-8
ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។
2419

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៨១ ដេ់ ៨៨៨។

2420

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/93.1 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ប្រតកចា ឹកឆោះ

ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/91.1ទំេ័ ១៩។
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រភៀសខេួន នកងឯកស ដថ្ទរទៀត2421។ ទាក់ទងរៅនឹងមតករោរេ់ រស់ David CHANDLER រដាយខផអក
រេើប្រភេេ័ត៌ម្ភនខដេជាខផនកថ្នកំណត់ប្ត្តជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះរឃើញថា ជាឆមបង េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
ខដេថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េកតជាប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះរឡើយ រដាយរហ្តថា រនោះ
ជាតួនាទី រស់តលាា

មកនខមនជាតួនាទី រស់អក
ន ជំនាញរនាោះរទ កនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនអងគឆារ់រដាយ

ខផអករេើមូេដាឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រនាោះ។ កនុងក ណីខដេរសឆកាីសននកដាឋន រស់ David CHANDLER
បានខផអករេើប្រភេេ័ត៌ម្ភនខដេេំខមនជាខផនកថ្នកំណត់ប្ត្តជាភសាត្ត
ុ ង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណា
រឃើញថា

រសឆកាីសននកដាឋនរនោះចាត់ជាពាកយឆចាមអារា៉ មទូរៅ

រដាយស ោត់ទំនងជាបានដឹងត្តម យៈា

សនៃនាជាមួយរលគេរផសងៗ ខដេេំខមនជារទេករស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ នកងរដាយស ោត់េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកត
ប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងរហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់ ខដេោត់បានរេើករឡើងរនាោះរឡើយ។

921>កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួនេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរសឆកាីសរងខរថ្ន

ា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន នកងកំណត់ប្ត្តរទសម្ភាសន៍ រស់ François PONCHAUD។ អតែរទពាក់េ័នធ
ថ្នរសឆកាីសរងខររនាោះរង្ហាញថា “ជនរភៀសខេួនទាំងអស់ផេ
ា ់ឆរមេើយដូឆោនថា ទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េ
ទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានរលរ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ ”2422។ តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម

អនាមកក ម្ភនកប្មកតទារ។ François PONCHAUD ខដេជាអនកឆងប្កងរសឆកាីសរងខររនោះ បានរឆេើយរៅ
ឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថា ម្ភនមនសសជារប្ឆើនបានរ ៀររារ់រហ្តា ណ៍ថ្នា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា
សី វច្េ នកងរោធាថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេលួ ឱ្យរជឿបាន2423។ ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់
រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ នកងេកចា ណារឃើញថា ភាលី
ប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសប្លរ់ប្ោន់កនុងា សួ រដញរដាេ François PONCHAUD ោ៉ៅងទូេំទូលាយ ួមទាំងរេើ
រញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច្ ីសស្តសាថ្នា រ ើរ
ឱ ទសម្ភាសន៍ រស់ោត់2424។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឆរមេើយរនោះប្តឹមខត
2421

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/93.1 ទំេ័ ៧។

2422

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកសរេខ E3/4590 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម )

00836085 ទំេ័ ៨។
2423

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/370 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ១៤ ដេ់

១៥ ERN (ភាសខខម ) 00286614-5។
2424

សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៥៨

ដេ់ ៥៩, ៧១ ដេ់ ៧២។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៥២, ៧៨
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ទទួេបានតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះ

រដាយស អតាសញ្ញាណ រស់រលគេភាលរប្ឆើនខដេ

François PONCHAUD បានសម្ភាសន៍រនាោះ េំប្តូវបានរលសគេ់ នកងេំបានរង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង។

922>ស ររសឆកាីមក

ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណោ៉ៅងណាក៏រដាយ

ក៏ម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនមូេដាឋនរខាយរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ

រង្ហាញថា អនកទាំងរនោះរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់។ ជាេករសស ម្ភនខតរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជំ សខា ម្ភនក់
ជាសកសីអងគរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើង បាន ួឆជី វច្ត ររើរទាោះរីោត់ជាអតីតទាហាន
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ម្ភនក់ក៏រដាយ។ ជំ សខា បានផាេ់សកខីកមមអំេីា សេរ់សឆ់ញាតកេី នាក់ រស់ោត់
ខដេបានបាត់រង់ជី វច្តរប្ាមេកខខណឌខដេេំអាឆដឹងបាន។ រខនែមរេើរនោះ ឯកស រប្ៅតលាា ភាលរប្ឆើនជា
ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មទូរៅ
ប្រភេជាក់លាក់

រហ្ើយសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញោមនា រញ្ញជក់ឆាស់លាស់ោប្ំ ទទាក់ទងរៅនឹង

នកងអាឆរផៃៀងផ្លៃត់បានថ្នឆំរណាោះដឹងខដេជាមូេដាឋនោំប្ទមតករោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញរឡើ

យ។
៤.ង.១.ឃ.៤.រសឆកាខី ងេងា ណ៍ រសឆកាប្ី រាស នកងរទរញ្ញជ រស់ រ.ក.ក.

923>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេនរោបាយ“កំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា
ចារ់ខួ ន
េ ា សម្ភេរ់ នកង/ឬា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ សម្ភសភាេទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2425បានរនារេញ
មួយ យៈាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានខផអកជាមូេដាឋនរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេជំហ្
នកងា ខណនាំ រស់

រ.ក.ក.

ជាេករសស

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា កំណត់អតាសញ្ញាណ

នកងា ប្រប្េឹតឆ
ា ំរពាោះ

“ខាមង
ំ ”2426។ ជនជារ់រចាទបានរេើកទឡហីក ណ៍មួយឆំនួនថ្នរណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ នកងពាក់េន
័ ធ

ដេ់ ៨០។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/180.1 ទំេ័ ៤០ ដេ់
៤១។
2425

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨២៩។

2426

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៥ ដេ់ ៨១៧។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូង កថាខណឌ ៨១៩ ដេ់ ៨២៩។
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រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនរោេនរោបាយខរររនោះ (ា យេ់រឃើញរនោះ េំបាន
ខផអកជាមូេដាឋនរេើេំនាថ្ំ នា សម្ភេរ់ខដេបានេកភាការៅកនុងខផនកខាងរេើ)។
៤.ង.១.ឃ.៤.ក.មរនាលម វច្ជាជ រស់ រ.ក.ក. នកងា េកភាកាអំេ“ី រទេករស ន៍រៅឧដងគ”

924>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់រសឆកាីសននកដាឋនអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

កនុង

ឆំរណាមរនាោះ រដាយខផអករៅរេើា យេ់រឃើញខដេថា “រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណថា ជាខាមង
ំ ដ៏សំខាន់”2427។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់
ថា ោ៉ៅងរហាឆណាស់ ហ្ូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ ថានក់ដឹកនាំរកសបានចាត់ទកនាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ជា“ខាមង
ំ ឆមបង” នកងបានេាោម“េររំបាត់ាកសំណេ់ទាង
ំ អស់ថ្នអតីតេួកសកាកភូមក ឆប្កេតាក នកងមូេ ន
ឹ នាំ
នកយម រឆញេី ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយទាំងមូេ”2428។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា រមដក
រកសបានេកភាកាអំេី“រទេករស ន៍រៅឧដងគ”កនុងកកឆចប្រជំមួយកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងបានរេើករឡើងថា
ា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

លឺជាខផនកថ្ន“រទេករស ន៍”ខដេប្តូវបានេកភាការៅកនុងរេេ

រនាោះ2429។

925>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ទសសនវច្ជាជ

រកស” នកងរសឆកាីខណនាំអំេីអក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

លឺ“ម្ភនកំហ្ស នកងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទ

រចាទប្រាន់ឆំរពាោះមខរឡើយ”2430។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង នកង
រប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងត្តមឆំណង់ឆកតា នកងថា “ា យេ់រឃើញទូរៅ”អំេប្ី ទីសីអ
ា ូរកយសាីេីវណណ ៈ មកនចាត់ជារោេ
នរោបាយសម្ភេរ់បានរឡើយ រ៉ៅខនាជារោេនរោបាយខដេម្ភនរោេរៅឆមបងសប្ម្ភរ់ា អរ់ ខំ កខប្រខផនក

2427

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១៨។

2428

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

2429

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៦។

2430

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥១។
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នរោបាយ2431។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងតថ្មេជាភ
សាត្ត
ុ ងថ្នភសាត្ត
ុ ងមូេដាឋនផងខដ

2432

។

926>ទាក់ទងរៅនឹងា រោងរៅរេើា រប្រើប្បាស់ពាកយថា “ខាមងំ ”រៅមនរេេដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ នួន ជា
នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេមកនអាឆរប្រើប្បាស់
ា កំណត់ខរររនោះកនុងរ ច្រទោ៉ៅងសមរហ្តផេសប្ម្ភរ់យទធសស្តសាប្សរឆារ់ រស់រោធា2433។

927>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវេីឆ ច្តថ្នភសាុ

ត្តង នកងថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ ឬនាំឱ្យ
រម្ភឃៈសេប្កមបាន ឬនាំឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រនាោះរឡើយ2434។

928>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់ប្លរ់ប្ោន់អំេី

ររៀរខដេខេួនបានវាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងមរនាលមវច្ជាជរកស នកងជាេករសសអំេីមូេរហ្តអឱីខេោះខដេ
អងគជំនំជប្មោះេំបានេកចា ណាអំេីទកដភា
ឋ េរដាោះរនៃក
ុ ខដេម្ភនសាានេេរនាោះ។

ជាា កត់សម្ភគេ់

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញ ថារតើខួ ន
េ អាឆសននកដាឋនបានោ៉ៅងដូឆរមាឆអំេីរោេា ណ៍អ ូរកយថ្នប្ទឹសីស
ា ីេ
ា ីវ
ណណ ៈ េទធកកមមយ
ុ នីស ា នកងា តស៊ាូប្រឆ្ំងេួកឆប្កេតាកខដេថា ម្ភនរោេនរោបាយឆាស់លាស់កនុងា កំណត់
រោេរៅសម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

929>ត្តមា េកនកតយភសាត្តុ ងបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរខនែមរទៀតថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់

ហ្ួស។ ឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ប្តូវបានចាត់ទកថា ជា“ខាមង
ំ ឆមបង”2435 រ៉ៅខនា ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា ខដ

2436

ភសាត្ត
ុ ងជាមូេដាឋន

រផ្លាតរៅរេើា រចាទប្រាន់ជាទូរៅប្រឆ្ំងនឹង“រ ច្វា ” រស់េួកសកាកភូមក មូេ ន នកង/ឬេួកឆប្កេតាក នកងភាេ
2431

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥៤ ដេ់ ៥៥៨។

2432

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២០៧ ដេ់ ២១៧, ៤២៤ ដេ់ ៤២៦, ៤២៨។ សូមរមើេផងខដ កថា

ខណឌ ១៥៩។
2433

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៤៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៦៦។

2434

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៦៣ ដេ់ ៣៦៥។

2435

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៥។

2436

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥៧។
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ចាំបាឆ់កនុងា ទរ់សកត់សប្តូវថ្ផៃកនុង2437។ សកសីម្ភនក់ខដេជាអនកខសឱង ក“អនកខដេរៅរសសសេ់េី ររមន”
បានរញ្ញជក់ថា ទកសរៅសំខាន់ថ្នា អរ់ ំខផនកមរនាលមវច្ជាជ លឺា កម្ភចត់“ខខសខាមង
ំ ”មកនខមនជារលគេ នកង“រក
ដំខណេ រស់វណណ ៈសកាកភូមក”2438។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អាឆរជឿជាក់បានថា រោេរៅ រស់ខខម ប្កហ្ម លឺប្តូវ
រំបាត់ប្រេ័នអ
ធ ំណាឆចាស់

នកងរណាុោះមរនាលមវច្ជាជកនុងសងគម

រដាយេំចាបា
ំ ឆ់រប្រើប្បាស់រោេនរោបាយ

សម្ភេរ់មកនរ ីសមខរាេ់រលគេទាំងឡាយខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររមនរនាោះរឡើយ។ រៅកនុងសកខីកមម រស់ោត់ ឌ
ឆ បានអោះអាងថា អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម លឺជា“ខាមង
ំ ឆមបង”2439 រ៉ៅខនាបានរញ្ញជក់
ផងខដ ថា អនកទាំងរនាោះប្តូវបានខរងខឆកជារីប្ររភទ នកងម្ភនខតអនករៅកនុងប្ររភទទីមួយរ៉ៅរណា
ា ោះរទខដេ“ប្តូវ
បានករមៃឆរដាយសម្ភៃត់”2440។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ខផអកត្តម ឌឆ រញ្ញារនោះរកើតម្ភនរៅរប្ាយឆ្នំ ១៩៧៥។

930>ភសាត្តុ ងដថ្ទរទៀត ម្ភនអតែកភាេរៅមនា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥

2441

។ ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយ“ខាមង
ំ ”រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់េីមូេរហ្ត ខដេពាកយ“ខាមង
ំ ”រៅកនុងរ ច្រទរនោះេំបានរោងខតមួយមខ
លត់រៅរេើា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន ដូឆបានអោះអាងរដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រឡើយ2442។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឆរមេើយបានរញ្ញជក់ថា កនុងលំនកត រស់ថានក់ដឹកនាំរកស “មហាជន [...] សអរ់ េន់ នេ់ ោ៉ៅង
ខាេង
ំ ” នកង“ប្រជាជន នកងកងទ័េរដកវតាន៍ ម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនឆំរពាោះឆ ច្តេកតថ្នេួកកបត់ ឆប្កេតាកអារម៉ៅ ច្ក

2437

រសៀវរៅកំណត់រហ្ត រស់ប្កសួងា រ រទសថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៩ ោមន

ាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00003769 ទំេ័ ១០, ERN (ភាសខខម ) 00003872 ទំេ័ ១១៣ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្តថ្ន
កកឆចប្រជំថ្ផៃកនុងរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងប្កសួងា រ រទសថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយកនុងខខ ឧសភា នកង កកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៦)។ រទសម្ភាសន៍
រស់ រអៀ រម៉ៅងប្ទី នកង សូប្ភ័កា រេឿង ជាមួយនឹង រខៀវ សំផន នកង នួន ជា ឯកស រេខ E3/108 ថ្ងៃទី ០៩ ដេ់ ១១ ខខ មកងនា ឆ្នំ
២០០៦ ERN (ភាសខខម ) 00347039 ទំេ័

៩ (រោងរៅរេើ“ា សម្ភេរ់ខាមង
ំ ថ្ផៃកនុង” លឺថា “រៅកនុងឆំរណាមកម្ភមភកបាេខខម

ប្កហ្ម”)។
2438

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរលឿន) ឯកស រេខ E1/102.1 ទំេ័ ៣៨។

2439

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) ឯកស រេខ E1/52.1 ទំេ័ ២០។

2440

ប្រតកចា ឹកជំនំជប្មោះកនុងសំណំរ ឿង ០០១ (ាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌឆ) (សំណំរ ឿង ០០១) ឯកស រេខ E3/345 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00328656 ទំេ័ ៩ (រោងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៧៤)។
2441

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៦៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ ១២១ ដេ់ ១២៣។

2442

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៤៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៦៦។
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្
េ នពានរទសនេនធនកយម

នកងសហាវរឃា រៅ

នកងរ ច្វា រស់េួកវាខដេជាសប្តូវ រស់ប្រជាជនរយើង

ប្លរ់ោន”ខដេជាសប្តូវ រស់ប្រជាជន2443។

931>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់ខសេីា រេើករឡើង រស់ោត់ខដេបានរ ើ ឱ

រឡើងរៅកនុងតលាា ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះ2444។ ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ម្ភនភាេ
ប្តឹមប្តូវថា សកខីកមម រស់ោត់បានសំរៅរេើ“ា ករមៃឆ”ខដេរប្រើប្បាស់ខតកនុងក ណីេករសសរ៉ៅរណា
ណ ោះ រនាៃរ់េី
េំអាឆ កជរប្មើសអឱីរផសងបានរនាោះ2445។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្រខហ្េជា
បានខកខប្រសកខីកមម រស់ នួន ជា ក៏រដាយ ក៏េំខមនរេើកខសេីខេឹមស មូេដាឋនខដេថា រោេា ណ៍កមមយនី
សាខដេ រ.ក.ក. ប្រាន់ខាជរ់រនាោះ កំណត់“ឱ្យេររំបាត់អក
ន ទាំងឡាយណាខដេ […] េំអាឆអរ់ ំខកខប្រ
បាន”2446។

932>ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំកនុងខខ

មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងកមមវច្ ីថ្នកកឆចប្រជំ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

ំឭកអំេា
ី យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា

ជាា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋន

ថា ា សម្ភេរ់រៅឧដងគប្តូវបានេកភាការៅកនុងរេេប្រជំរនាោះ រដាយរហ្តថា អតែកភាេថ្នា សម្ភេរ់េំប្តូវបាន
រង្ហាញរដាយសមរហ្តផេរឡើយ2447។

933>ស ររសឆកាីមក

ភសាត្ត
ុ ងអំេីមរនាលមវច្ជាជ រស់ រ.ក.ក. អាឆអនញ្ញាតឱ្យតលាា អងគរហ្តសម

រហ្តផេមួយផាេ់ា សននកដាឋនបានថា ម្ភោ៌រកសដូឆបានេកេណ៌នា នកងប្រសកនររើផសេឱផាយត្តម យៈរសឆកាី
ខងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ នកងវលគរណាុោះរណា
ា េនានារនាោះ អាឆរ ើជា
ឱ មូេដាឋនថ្នមរនាលមវច្ជាជសប្ម្ភរ់ វច្ធាន

2443

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័

២៥៦៩ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតកចា ច្កថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ រស់

រខៀវ សំផន ឯកស រេខ E3/3198 ោមនាេរ ច្រឆិទ ERN (ភាសខខម ) 00807466-7 ទំេ័ ១២ ដេ់ ១៣។ សនៃ កថា រស់
រអៀង ស ី រៅមហាសននកបាតអងគា សហ្ប្រជាជាតកសម័យប្រជំរេើកទី ៣២ ឯកស រេខ E3/1586 ថ្ងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៧ កថាខណឌ ៤៧ ERN (ភាសខខម ) 00291026។
2444

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥៤(រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៥

(ដកប្សង់ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័ ២៧ នកង ៣០)។
2445

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ៣០។

2446

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៨១៥។

2447

សូមរមើេ កថាខណឌ ៨៨៤។
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ា រផសងៗប្រឆ្ំងនឹងខាមង
ំ ខដេប្តូវបានកំណត់ទកជាមន

ួមទាំងា េររំបាត់ខផនក ូរាយផងខដ ។ រញ្ញា

ថារតើជំហ្ ខផនកមរនាលមនវច្ជាជប្រឆ្ំងនឹង“ខាមង
ំ ” នាំរៅ កា ររងកើតនូវរោេនរោបាយមួយខដេម្ភនរំណង
សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាង
រប្ាមរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ។
៤.ង.១.ឃ.៤.ខ.រសឆកាខី ណនាំ រស់ រ.ក.ក.

934>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងរប្ឆើនរេើសេររង្ហាញថា

នរោបាយកនុងា កំណត់រោេរៅរេើអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានរញ្ញជ

រោេ

នកងរញ្ញជក់

ឆាស់លាស់រដាយថានក់ដឹកនាំរកស”2448។

935>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រដាយខផអករៅរេើភ

សាត្ត
ុ ងឆំនួន ៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេភាលរប្ឆើនជាភសាត្ត
ុ ងេំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះេំបានរអើរេើរៅ
រេើភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ រឡើយ2449។ រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងា ោំប្ទ
ដេ់ា យេ់រឃើញខដេ ងា ជំទាស់រនោះរឡើយ រដាយបានកត់សម្ភគេ់ជាេករសសថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ដាយស ខតាេរ ច្រឆិទថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេបានេកេណ៌នារៅកនុងរនាោះ2450។

936>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនមូេដាឋនសំអាង

សមប្សរ នកងបានខផអករេើ“ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់”ខដេបានរោងរៅកនុងកថាខណឌដខដេថ្នសេប្កម2451។

937>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេ

រៅមន ឬភាេមៗរប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសំអាងរេើ (i) កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ខឹម សំហ្ួន នកង រអៀង ផ្លន (ii) កកឆចសម្ភាសន៍
រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER (iii) ឯកស ឆំនួន ១ រស់ រ.ក.ក. នកង (iv) ឯកស ឆំនួន ២

2448

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៧។

2449

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥៩ ដេ់ ៥៧៣។

2450

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២១៧, ៤២៤ ដេ់ ៤២៥។

2451

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៦៧។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៣៦៨ ដេ់ ៣៧៦។
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ខដេមួយបានមកេី ដាឋភកបាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក
2452

នកងមួយរទៀតបានមកេីលណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក

។

938>ផៃយុ េីា រេើករឡើង រស់ នួន ជា

2453

សកសី ខឹម សំហ្ួន បានអោះអាងរៅឆំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសរ
ើ

អរងកតថា កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានដឹងអំេីរទរញ្ញជឱ្យចារ់ខួ េនមកនប្តឹមខតអនក ដឋា ម្ភនឋាននា ស័កកា
ំៗ ខដេេំប្េមចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេកំេង
សប្ម្ភកេាបាេរៅមនៃី រេទយប្េោះរកតម្ភលាផងខដ

2454

នកងោត់បានផាេ់សកខីកមមថា រប្ាយមកោត់បានដឹង

ថា “មស្តនាីថ្ន ររ េន់ នេ់ ោ៉ៅងរប្ឆើន នកងអនកររប្មើ រស់េួករលប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ េីភំរន េញ”យករៅសម្ភេរ់2455
។ ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេថ្នរទរញ្ញជ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យដឹងថា សន រសន ជាអនករឆញ
រញ្ញជ2456 ខដេរនោះបានរញ្ញជក់រៅកនុងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសី ខឹម សំហ្ួ
ន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ ខខសអាត់ងតសរមេងថ្នា សារ់ឆរមេើយបានរង្ហាញថា ខឹម
សំហ្ួន ជាក់ខសាងបានអោះអាងថា រទរញ្ញជប្តូវបានដាក់រឆញរដាយកងេេ រហ្ើយោត់ប្ោន់ខតបា៉ៅន់សមនថា
រទរញ្ញជរនោះប្បាកដជារឆញមកេី“ថានក់រេើ” ដូឆជា សន រសន2457។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា សននកដាឋន រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា រនោះ“ទំនងជា” សន រសន ជាអនករឆញរញ្ញជ2458។ ដូរឆនោះ ា កំណត់
ឆ ច្តថ្នភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាា សមរហ្តផេរៅកនុងាេៈរទសៈរនោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅង
2452

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៤ ដេ់ ២៥៧៧។ រដាយស សកខីកមម រស់ Stephen HEDER

សំរៅរេើឆ្នំ ១៩៧៦ រទើរទកសួ កនុងខផនករនាៃរ់។
2453
2454

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦០។
កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00287536 ទំេ័ ៤។
2455

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00287536 ទំេ័ ៤។
2456

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៤ (“កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ សន រសន រឆញរញ្ញជឱ្យចារ់ខួ េនអនក

ដឋា សី វច្េ នកងទាហានជាន់ខពស់ថ្ន ររ េន់ នេ់”) រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើ រស់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ
E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00287536 ទំេ័ ៤។
2457

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយជាសរមេង រស់ ខឹម សំហ្ួន D166/117R រម្ភ៉ៅង ៤៨:០០ ដេ់ ៥០:០០។

2458

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៥៣០ (“ទំនងជាថា សន សន លឺជាថានក់រេើខដេជាអនកប្លរ់ប្លងកង

េេទាំងអស់”)។
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រនោះកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា សកសី ូររនោះបានផាេ់ភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មទាក់ទងរៅ
នឹងា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះ នកងថា ា រ ៀររារ់ រស់ោត់េំប្តូវបានសួ រដញរដាេរៅកនុងតលាា រឡើយ។ ដូរឆនោះ
តលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេមួយអាឆសំអាងរេើា រ ៀររារ់រនោះខតកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើ
រនោះរទៀត ត្តមា កត់សម្ភគេ់រឃើញថា រទរញ្ញជបានកំណត់រោេរៅខតរេើប្កុមជាក់លាក់ថ្នទាហាន នកងអនក
ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅខនាេំខមនសំរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ជាទូរៅរនាោះរឡើយ។

939>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី រអៀង ផ្លន
រដាយបានសរងខរដូឆតរៅ៖ “ោត់ទទួេរញ្ញជឱ្យខសឱង កទាហាន េន់ នេ់”2459។

ត្តមា រ ៀររារ់រនោះេំ

បានោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់
ថា2460 សំណួ ខដេសួ រដាយអនករសើរអរងកត លឺជាសំណួ នាំមខ រហ្ើយឆរមេើយេំម្ភនភាេជាក់លាក់។ ា កត់
សម្ភគេ់េករសសលឺថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់េីមូេរហ្តអឱីខដេខេួនបានរប្ជើសយកកំណត់រហ្ត
សារ់ឆរមេើយខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងប្ករខ័ណឌថ្នកកឆចរសើរសួ រនោះមកសំអាងរឡើយ ររើរទាោះរីជា រអៀង ផ្លន
បានរង្ហាញខេួនរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងនាមជាសកសីក៏រដាយ។ ជាក់ខសាង ដូឆ នួន ជា បានអោះអាង2461
សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ រអៀង ផ្លន លឺជាភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ប្តង់ឆំណឆថា ោត់បានអោះអាងដខដេៗអំេីរទរញ្ញជ
ម្ភនយូ រហ្ើយខដេរឆញរដាយថានក់រេើថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេចារ់បានរៅសម ភូមកមខ េំ
ប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រឡើយ រ៉ៅខនាប្តូវរញ្ជូ នរៅ“សម ភូមករប្ាយ”2462។ រអៀង ផ្លន បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់េំខដេ
ទទួេរទរញ្ញជណាមួយឱ្យសម្ភេរ់ ឬរ ើបា
ឱ រទាហាន នកងបានអោះអាងជារប្ឆើនដងថា េួកោត់ប្តូវបានរញ្ញជ
រដាយ“ថានក់រេើ”ឱ្យរោ េត្តម“ វច្ធានជាសកេ”ថា រ

េ ើយសឹកសស្តង្ហគមេំប្តូវរ ើបា
ឱ ររឡើយ2463។ អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រដាយ រអៀង ផ្លន េំខមនជាភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីរោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅ

2459

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ១៥៧៤ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសម្ភារ់ឆរមេើយ រស់ រអៀង ផ្លន ឯកស រេខ

E3/419.1 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00909627 ទំេ័ ២)។
2460

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦១។

2461

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦១។

2462

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៧, ១៣ ដេ់ ១៤, ៣០។

2463

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៣០, ៥២ ដេ់ ៥៨។
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នឹងា សម្ភេរ់រនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ បានរង្ហាញថា

ម្ភនរទរញ្ញជឆាស់លាស់មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន

ខដេចារ់បានកនុងរេេប្រយទធ។

940>នួន

ជា នកង រខៀវ សំផន ជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកកឆច

សម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Stephen HEDER ខដេត្តមា អោះអាង រស់េួកោត់ លឺជាា បា៉ៅន់
សមន ម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ នកងខឱោះភាេអាឆរជឿជាក់បាន2464។ កនុងរទសម្ភាសន៍រនាោះ រអៀង ស ី បានអោះអាងថា
ប្រខហ្េជារៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រដាយស ករឃើញអាវ ខដេបានលាក់ទករៅកនុងផៃោះ រស់
នាយទាហាន រទើររសឆកាីសរប្មឆមួយរដើមបីសម្ភេរ់ទាហាន េន់ នេ់2465ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង។ រដាយរហ្តថា
រអៀង ស ី េំម្ភនវតាម្ភនកនុងរេេរ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរនាោះ2466 រទើរោត់បានេនយេ់ថា ោត់បានដឹងរ ឿងរនោះ
រប្ាយមក នកងបានរញ្ញជក់ថា រសឆកាីសរប្មឆរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើ“ឱ អឱីៗទាំងអស់ខដេចាំបាឆ់”កនុងា ទរ់
សកត់អតីតសម្ភសភាេថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

មកនឱ្យរ ើរ
ឱ ដកវតាន៍ប្រឆ្ំ ង2467។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េបា
ំ ន

រង្ហាញឆាស់លាស់ ថារតើរសឆកាីសរប្មឆរនាោះជាទូរៅពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់អនក ដឋា នកងទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ណាមួយ ឬប្តឹមអនកខដេប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកមមភាេប្រឆ្ំងខត
រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរទ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកភាកាអំេីា រេើក
រឡើង រស់ រអៀង ស ី កនុងកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Stephen HEDER ដូឆខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ នកង
រទសម្ភាសន៍េីដំរូងជាមួយនឹង Elizabeth BECKER ររើរទាោះរីជាម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនជាសាានេេក៏រដាយ2468
។

2464

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦២។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២៤ ដេ់

៤២៥។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦០៧។
2465

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen HEDER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ភាស

ខខម ) 00062459-00062462 ទំេ័ ៨ ដេ់ ១១។
2466

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ៩១៧ រោងរៅរេើកកឆចសម្ភាសន៍ រស់

Stephen HEDER ជាមួយនឹង

រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ភាសខខម ) 00062459 ទំេ័ ៨។
2467

កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Stephen HEDER ឯកស រេខ E3/89 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំេ័ ១១ ERN

(ភាសខខម ) 00062462។
2468

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩១៣។
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941>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើឯកស

រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ដូឆជា“រសឆ

កាីសរប្មឆ”ឆោះាេរ ច្រឆិទថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានឆោះហ្តែរេខារដាយ“សមមកតា េីន”ខដេរកស
បានសរប្មឆករមចឆទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ឆំនួន ១៧ នាក់ ខដេម្ភនរ្
ម ោះកនុងរញ្ជ ី រនាៃរ់េី“ា េកនក
តយ រស់រកស”2469។ “រសឆកាីសរប្មឆ”រនោះក៏បានរង្ហគរ់ថា“រសនើសមមកតា […] អនវតាត្តមរោេា ណ៍ រស់
រកស”2470។ “រសឆកាីសរប្មឆរនោះ”ប្តូវបានរកខប្រជាភាសអង់រលេសឆំនួន ២ ឆារ់ ខដេឯកស មួយកនង
ុ
ឆំរណាមរនាោះម្ភន“កំណត់សម្ភគេ់ រស់អក
ន រកខប្រ”រញ្ញជក់អំេីតួនាទី នកងប្រវតាក ូរ រស់សមមកតា េីន រៅខផនក
ខាងរប្ាមថ្នទំេ័ ម្ភនរសឆកាី“រសនើទកេកនកតយខងម”រ្
ម ោះ រីនាក់ដូឆខាងរប្ាម2471។

942>នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរញ្ញជក់េីភាេប្តឹមប្តូវ នកងភាេអាឆរជឿទកឆកតបាា នឆំរពាោះឯកស រនោះ នកងរសនើសំឱ្យ
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេខសឱង កឆារ់រដើម នកងរផៃៀងផ្លៃត់េីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះ2472។ នួន ជា បាន
រេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ឯកស រនោះេំបានរង្ហាញេីប្រភេថ្នា រឆញរញ្ញជឱ្យករមៃឆ នកងបានកត់សម្ភគេ់ថា
រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ រទរញ្ញជឱ្យករមៃឆពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនក ដឋា ខដេម្ភនឋាននា ស័កកខ
ា ពស់ ប្តូវរ ើ ឱ
រឡើងរនាៃរ់េីបានេកនកតយជាមន។

943>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ម្ភនភាេប្ឆំខដេ នកងជរប្មើសថ្នា រក
ប្សយ រស់ោត់អំេីឯកស រនោះ

លឺេំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរេើ

ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ េនរឡើយ2473។

944>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

នួន ជា េំបានរេើកេីរញ្ញាមនៃកេសងស័យេកតប្បាកដ

ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះខដេប្រភេរដើមជាភាសខខម រហ្ើយដូឆោនររោះរកទរៅនឹងឆារ់ឆមេង
ទាំងអស់ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង។ ឯកស រកខប្រជាភាសអង់រលេសឆំនួន ២ ឆារ់ក៏បានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា ម្ភនភាេប្តឹមប្តូវជាទូរៅខដ

នកងររើរទាោះរីជាប្តួតោនោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏រៅខតប្សរោនជាមួយឆារ់រដើ

2469

រសឆកាីសរប្មឆឆកតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00068914 ទំេ័ ១។

2470

រសឆកាីសរប្មឆឆកតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00068914 ទំេ័ ១។

2471

រសឆកាីសរប្មឆឆកតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសអង់រលេ ស) 00068919 ទំេ័ ៦។

2472

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៤។

2473

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៣។

590
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ម។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យខសឱង កឆារ់រដើមថ្នឯកស រនោះ នកងសំឱ្យរញ្ញជក់េីភាេ
ប្តឹមប្តូវរនាោះ ប្តូវរដករស រចាេ។

945>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នឯកស រនោះ ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ លឺសំរៅរេើ“ភានក់ង្ហ សម្ភៃត់ម្ភនក់”
នកងមស្តនាីឆំនួន ១៦ នាក់ ចារ់េីស័កកម
ា ួយរឡើងរៅ។ ា ករមៃឆអនកទាំង ១៧ នាក់រនោះ ទំនងជាប្តូវបានរឆញរញ្ញជ
ត្តម យៈដំរណើ ា េកនកតយរេើរលគេម្ភនក់ៗរដាយរកស។

រខនែមរេើរនោះ

ទាក់ទងរៅនឹង“រោេា ណ៍ រស់

រកស”ខដេជា“រសឆកាីសរប្មឆ”រសនើឱ្យអនវតារនាោះ ររើរទាោះរីជាពាកយរេឆន៍មកនម្ភនភាេឆាស់លាស់ក៏រដាយ ក៏
ទំនងជាសំរៅរេើរទរញ្ញជជាក់លាក់ឱ្យសម្ភេរ់ខតរលគេខដេម្ភនរ្
ម ោះរៅកនុងរញ្ជ ីរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ

រ៉ៅខនាេំខមន

សំរៅរេើរោេនរោបាយទូរៅ ឬមកនរ ីសមខរនាោះរទ។

946>ជាឆងរប្ាយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើឯកស ឆំនួន ២

ខដេមួយឆារ់រឆញេី ដាឋភក

បាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកងមួយឆារ់រទៀតេីលណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក2474។ អនសស ណៈ រស់អងគ
ា សហ្ប្រជាជាតក ប្តូវបានរេើកយកមកេកចា ណា ួឆរហ្ើយ រៅកនុងខផនកសាីេីេំនាថ្ំ នា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

2475

។

រខនែមរេើា េកចា ណាខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញ

ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្ន“ បាយា ណ៍ខដេថា ខខម ប្កហ្មបានដាក់រញ្ញជឱ្យ
សម្ភេរ់នាយទាហាន នកងអនក ដឋា សី វច្េទាំងអស់ថ្ន ដាឋភកបាេ េន់ នេ់”2476។ រទរញ្ញជសម្ភេរ់ប្តូវបាន
រាយា ណ៍រៅកនុងអតែរទថ្នទសសនាវដាីខងម (Time) រ៉ៅខនា ដូឆបានរេើករឡើងរដាយជនជារ់រចាទ2477 ា
រ ៀររារ់រនាោះ លឺជាពាកយឆចាមអារា៉ មអនាមកករៅកនុងឯកស រប្ៅតលាា ។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាអំណោះអំណា

2474

អនសស ណៈប្កុមប្រឹកាសនាកសខជាតកសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែុ៖ ា វាយតថ្មេអេ
ំ ីា អភកវឌឍន៍រៅកនុងឥណូ ឌ ឆកនរប្ាយរេេរញ្ច រ់

សស្តង្ហគម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ១៩៧៦។ ប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគម រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក៖
បាយា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតកត្តមរសឆកាីសរប្មឆរេខ

៩

រស់លណៈកមមា ទទួេរនៃក
ុ សកទធក

មនសស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩។
2475
2476

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៨៩។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័

២៥៧៤ រោងរៅរេើអនសស ណៈប្កុមប្រឹកាសនាកសខជាតកសហ្ ដឋ

អារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ ា វាយតថ្មេអេ
ំ ីា អភកវឌឍន៍រៅកនុងឥណូ ឌ ឆកនរប្ាយរេេរញ្ច រ់សស្តង្ហគម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ក
កក ដា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00742970 ទំេ័ ៣។
2477

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២៤។
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ង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសកទធកកនុងា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង2478ក៏

រដាយ ក៏ជាា សមរហ្តផេខដេថាភសាត្ត
ុ ងរនោះប្តឹមខតទទួេបានតថ្មេទារខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

947>ឯកស

រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក ម្ភនា រ ៀររារ់ រស់អតីតកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម

ម្ភនក់ខដេបានអោះអាងថា លណៈមជឈកមបានខកខប្ររោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
“កនុងឆ្នំ ១៩៧៥” រប្ាយេីទទួេ“ជ័យជំនោះថ្នរដកវតាន៍”2479។ រោងត្តមឯកស រនោះ អតីតកម្ភមភកបាេខខម
ប្កហ្មបានរ ៀររារ់ថា

ជាេទធផេ

ម្ភន“ភាេចាំបាឆ់កនុងា េររំបាត់មកនប្តឹមខតអនក ដឋា រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

ខងមទាំងទាហានសមញ្ា ួមទាំងប្រេនធ នកងកូន រស់េួករលផងខដ ”2480។ ផៃយ
ុ េីអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
នកង រខៀវ សំផន2481

ម្ភនា រង្ហាញោ៉ៅងឆាស់ថា ា ខកខប្ររោេនរោបាយបានរកើតរឆញេីមជឈកមរកស

ដូរឆនោះេំម្ភនរហ្តផេអឱីប្តូវសងស័យរេើប្រភេខដេអាឆរជឿទកឆកតរា នោះបានរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដាយ
ស ា រ ៀររារ់រនោះ លឺជាឯកស រប្ៅតលាា

នកងជាពាកយឆចាមអារា៉ ម រទើរប្តូវផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកនុង

កប្មកតទារ។ រេើសេីរនោះរទៀត ា រ ៀររារ់រនោះេំបានរញ្ញជក់ ថាា ខកខប្ររោេនរោបាយបានរ ើរឱ ឡើងរៅ
មនប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ឬរៅរេេណាមួយរប្ាយមករទៀត។

948>នួន

ជា បានឆងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ ខដេត្តមលំនកត រស់ោត់ថា អងគជំនំជប្មោះម្ភន

កំហ្សកនុងា េំបានេកចា ណាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។ សកសី ភី ភួន បានផាេ់សកខីកមមអំេីរសឆកាីខណនាំ
ជាក់លាក់មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆោះចាញ់2482។

ររើរទាោះរីជាសហ្ប្េោះ

រាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានទទួេយក”ភសាត្ត
ុ ងរនោះ នកងប្តូវបានសនមតថា បាន

2478
2479

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៨។
ប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគម រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក៖

បាយា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក

ត្តមរសឆកាីសរប្មឆរេខ ៩ រស់លណៈកមមា ទទួេរនៃក
ុ សកទធកមនសស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្នំ
១៩៧៩ ទំេ័ ២ ERN (ភាសខខម ) 00723754។
2480

ប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគម រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក៖

បាយា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក

ត្តមរសឆកាីសរប្មឆរេខ ៩ រស់លណៈកមមា ទទួេរនៃក
ុ សកទធកមនសស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្នំ
១៩៧៩ ទំេ័ ២ ERN (ភាសខខម ) 00723754។
2481

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤២៤។

2482

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៧០។
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េកចា ណាក៏រដាយ2483 ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើខផនករនោះថ្នសកខីកមមខដ ។ រញ្ញារនោះេំ
អាឆសនមតបានថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនបានេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរដាយស ខតភាេេំអាឆរជឿ

ទកឆកតបា
ា នរនាោះរទ េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅរេើសកខីកមម រស់ ភី ភួន រៅកនុង
សេប្កមទាំងមូេ

ួមទាំងរៅកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្តសំខាន់ៗ2484។ រខនែមរេើរនោះរទៀត

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរង្ហាញថា ខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ោត់េំអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នរនាោះរទ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះេំបាន
រោងរៅរេើឆំណឆជាក់លាក់រនាោះរឡើយ2485។ រដាយេកចា ណារេើភាេពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់ថ្នឆរមេើយ រស់ ភី ភួន
នកងទមៃន់សំខាន់ៗខដេបានផាេ់ជាទូរៅដេ់សកខីកមម រស់ោត់
បានេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយេំ

ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។

ជាដំរណាោះ

ប្សយឆំរពាោះកំហ្សរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើឆរមេើយរនោះ រៅរេេផាេ់ា វាយ
តថ្មេឆងរប្ាយ រស់ខួ ន
េ រេើរញ្ញា

ថារតើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរញ្ញារនោះបានរ ើ ឱ

រឡើងរដាយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

949>នួន

ជា បានរោងរខនែមរទៀតរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី រៅ វ៉ន2486 ខដេអងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើកយកមកេកចា ណារៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ផងខដ ។ ខផអកត្តម នួន ជា ឯក
ស រនោះរង្ហាញេីា ខណនាំមកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេម្ភនរណា
ា ស័កកម
ា ួយឆំនួន
ខដេរនោះជាមូេរហ្តោត់រសនើសំឱ្យរាោះរៅសកសី ូររនោះរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ2487។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេបានសារ់សកសី រៅ វ៉ន ាេេីថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្នំ ២០១៥2488។ កនុងសកខីកមម រស់ខួ ន
េ
រៅ វ៉ន បានអោះអាងថា រៅរេេប្រជំខដេោត់បានឆូេ ួមរនាោះ ម្ភនរទរញ្ញជមកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន ហ្ូត

2483
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ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៥។

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៣ ដេ់ ១៣៥, ១៣៩, ១៤៤, ១៤៦ នកងរជើងទំេ័

២៥៨០។
2485

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧។

2486

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៧។

2487

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៧។

2488

រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រាោះរៅសកសីរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ (F2/5) កថាខណឌ ២៦ (រោងរៅរេើ រៅ វ៉ន រៅ

រៅ េត ម្ភន ហ្សសនាមថា SCW-4)។
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ដេ់ស័កកប្ា បាំ2489

រ៉ៅខនាោត់េំអាឆឆងចាំបាននូវាេរ ច្រឆិទេកតប្បាកដថ្នកកឆចប្រជំរនាោះរទ2490។

ខផអករេើមេ
ូ

ដាឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង2491 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រសឆកាីខណនាំ
រនាោះទំនងជាដាក់រឆញោ៉ៅងយូ រំផតប្រខហ្េមួយខខរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។ សកសីបាន
អោះអាងថា េំម្ភនរោេនរោបាយសម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងរេេ ំរដាោះរនាោះរឡើយ2492 រ៉ៅខនា

2489

សូមរមើេ ឧ. ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨, ៣៥ ដេ់

៣៦។
2490

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ២០ ដេ់ ២១, ៤២ (បានអោះអាងថា ោត់

ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅតំរន់ ២៥ កនុង ឆ្នំ ១៩៧៦) ទំេ័ ២៦ (រទរញ្ញជហាមរ៉ៅោះពាេ់ប្តូវបានផសេឱផាយរីខខរប្ាយរេេ ំរដាោះ)
ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ (រៅរេេោត់ឆូេប្រជំរៅសលារខតាត្តខកវ ោត់ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅដេ់តំរន់ ២៥ រៅមនរេេប្រជំរនាោះ) ទំេ័
៤០ ដេ់ ៤១ (ាេរ ច្រឆិទថ្នរសឆកាីខណនាំហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ម្ភនអតែកភាេភាេមៗរប្ាយរេេ ំរដាោះ
រ៉ៅខនា ោត់បានរញ្ញជក់ថា ោត់បានសំរៅរេើា ប្រាសត្តមវច្ទយុ រស់ រខៀវ សំផន (រ៉ៅខនា សូមរមើេ ទំេ័ ៨៨ ាេរ ច្រឆិទថ្នា
ប្រាសត្តមវច្ទយុរៅរេេរនាោះ លឺមនរេេ ំរដាោះ)) ទំេ័ ៩៣ (កកឆចប្រជំរៅកនុងរខតាត្តខកវ រប្ាយឆ្នំ ១៩៧៥) ទំេ័ ៩៥ (កកឆចប្រជំកនុង
រខតាត្តខកវបានរ ើរឱ ឡើងេី ឬរីថ្ងៃរប្ាយា ំរដាោះ) ទំេ័ ៩៥ (ត្តមា េកតកកឆចប្រជំបានរ ើរឱ ឡើងរៅភនំខប្តងរប្ាយ ំរដាោះ) ទំេ័ ៩៧
ដេ់ ៩៨ (ា ប្រជំរៅភនំខប្តងបានរ ើរឱ ឡើងេី ខខរប្ាយថ្ងៃ ំរដាោះ ា ប្រជំរៅរខតាខកវបានរ រើឱ ឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៦)។
2491

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) (សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.2 ទំេ័ ១២ ដេ់

១៣ (កកឆចប្រជំរៅត្តខកវ ខដេ ត្ត ម៉ៅក នកង ត្ត រសម បានឆូេ ួមរនាោះ ប្រប្េឹតរា ៅរប្ាយកកឆចប្រជំថ្ងៃទី ២០ ដេ់ ២៤ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅភនំរេញ)។ រទសម្ភាសន៍ រស់មជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ (DC-Cam) ជាមួយ រៅ វ៉ន ឯកស រេខ F2/9.1 ថ្ងៃទី
២០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១១ ERN (ភាស ខខម ) 00957793 ទំេ័ ២៣ (កកឆចប្រជំខដេ ត្ត ម៉ៅក បានប្រាសពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតីត
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានប្រប្េឹតរា ៅប្រខហ្េមួយខខរប្ាយា ំរដាោះ)។
2492

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨ (ម្ភោ៌នរោបាយរៅរេេ

ំរដាោះរញ្ញជក់ថា ទាហានដេ់ស័កាកហាមរ៉ៅោះពាេ់) ទំេ័ ៣៣ (អោះអាងរញ្ញជក់ខេឹមស ថ្នា រញ្ញជរនាោះ) ទំេ័ ៩៧ ដេ់ ៩៨ (រទ
រញ្ញជហាមរ៉ៅោះពាេ់ េំខមនរង្ហាញេីា ខកខប្ររោេនរោបាយខដេរប្ាយមកបានខកខប្រកនុងឆងឆ្នំ ១៩៧៧)។ សូមរមើេផងខដ
ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ៨២ ដេ់ ៨៣ (ា ប្រុងប្រយ័តន នកងា អរ់ ំក
សងមកនចាំបាឆ់ខតទាហានរទ ខតទូរៅទាំងអស់) ទំេ័ ៨៦ (ោត់មកនខដេទទួេបានរទរញ្ញជ ឬឮថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម ប្តូវបានរញ្ចុ ោះរញ្ចូ េត្តមមរ ាបាយរបាកររញ្ញិត នកងរប្ាយមកចារ់ខួ េនរឡើយ) ទំេ័ ៩១ ដេ់ ៩២ (អតីតទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម េំប្តូវបានចាត់ទកថា ជាខាមង
ំ រដាយស ខតមូេដាឋនមួយថ្នា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររមនរនាោះរឡើយ )។ សូមរមើេ

ផងខដ រទសម្ភាសន៍ រស់មជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ (DC-Cam) ជាមួយ រៅ វ៉ន ឯកស រេខ F2/9.1 ថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ
២០១១ ទំេ័ ១៨ ដេ់ ១៩, ២៣, ៥០ (រញ្ញជក់ថា រៅមន នកងរប្ាយា រញ្ច រ់សស្តង្ហគមប្រឆ្ំ ងនឹង ររ េន់ នេ់ ត្ត ម៉ៅក បាន
ខណនាំកម្ភមភកបាេហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។
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បានរឆេើយរដាយប្រុងប្រយ័តនថា ា យេ់ដឹង រស់ោត់រៅម្ភនកប្មកតឆំរពាោះរហ្តា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរៅ
កនុងឃំ រស់ោត់2493។ សកខីកមមឆំនួន ២ រស់សកសី រេប្ជ ជឹម រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ខដេអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង2494 បានរញ្ញជក់ថា កកឆចប្រជំខដេ រៅ វ៉ន បានរេើករឡើងរៅ
កនុងសកខី កមម រស់ោត់ នកងថា រេប្ជ ជឹម ក៏បានឆូេ ួមខដ រនាោះ េកតជាម្ភនរឆញរសឆកាីខណនាំមកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ហ្ូតដេ់ស័កកប្ា បាំប្បាកដខមន2495។

950>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងេីប្សុកប្ត្តំកក់ នកងលកប្ាំងត្តចាន់ខដេសែកតរៅកនុងតំរន់ខតមួយ

ខដេ រៅ វ៉ន បានររប្មើា រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ បានរញ្ញជក់រខនែមរេើឆរមេើយ រស់ោត់ខដេថា េំម្ភន
រោេនរោបាយសម្ភេរ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ2496។ ជាា កត់សម្ភគេ់ នួន ជា បាន
អោះអាងថា កំណត់ប្ត្តកនុងសំណំរ ឿងរង្ហាញថា កម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្មបានដឹងេីទីកខនេង រស់អតីតទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងតំរន់រនាោះ នកងបានេាោមអរ់ ំខកខប្រទាហានទាំងរនាោះ នកងបានចារ់ខួ ន
េ ខតកនុង
ក ណីម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតខ
ា សឆគងជាក់លាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ

រដាយេំបានខផអករេើមូេដាឋនថ្នា
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ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ៥៧ ដេ់ ៥៨, ៨៤ ដេ់ ៨៥, ៨៧, ៩៦។

2494

ខផនកសរប្មឆរសឆកាីរេើសំរណើសដា
ំ ក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/9) ទំេ័ ១០។

2495

ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) (សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.2 ទំេ័ ១៣, ១៥ ដេ់

១៦, នកង ១៧។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើសំផេ
ា ់ទមៃន់ដេ់ភាេអាឆរជឿជាក់ បាន
ថ្នា អោះអាង រស់ រេប្ជ ជឹម ខផអករេើា រោងរៅរេើឆំណឆដថ្ទរទៀតថ្នសកខីកមម រស់ោត់(ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជ
អាជាារៅនឹងសំរណើទីរួនដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ៧)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កកឆចប្រជំខដេ ខម ជាប្រធានភូមក បាន
ពាំនាខំ ផនា េីថានក់រេើពាក់េ័នរធ ៅនឹងា របាសសម្ភអតអតីតទាហាន

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះបានប្រប្េឹតរា ៅ

ោ៉ៅងយូ រំផត“ប្រខហ្េរី ឬរួនខខរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥” (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ
ជឹម)(សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.1 ទំេ័ ២៥)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅរេេ រេប្ជ ជឹម ប្តូវបានសួ រដញរដាេ
រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាាអំេីភាេមកនសីសង្ហឱក់ោន វាងា ខណនាំហាមមកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថានក់រប្ាម
ខដេបានប្បារ់កនុងរេេប្រជំជាមួយ ខម រនាោះ ោត់េំបានឆងចាំអំេីា អោះអាងដំរូង រស់ោត់សីេ
ា ីា ខណនាំរនោះរទ រ៉ៅខនាបានរេើក
រឡើងថា ររើរទាោះរីជាមកនឆាស់លាស់ោ៉ៅងណាក៏រដាយ ក៏ម្ភនដំណាក់ាេេី ខសោនថ្នា ប្រប្េឹតរា ៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ខដ (ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម)(សំណំរ ឿងរេខ ០០២/០២) ឯកស រេខ
F2/6.1.2 ទំេ័ ៦៥ ដេ់ ៦៧។
2496

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៨។

595
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតីតភាេ រស់េួករលជាមួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ខតមួយមខលត់រនាោះរឡើយ2497។

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំអាឆររងកើតឱ្យម្ភនា សងស័យឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ2498។

951>អងគជំនំជប្មោះតលាាកំេូេសរងកតរឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងខាងរេើបានរង្ហាញថា

អនក

ជារ់ឃំភាលរប្ឆើនរៅលកទាំងេី រនោះ លឺជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់ ដូឆ
ជា េីា េួឆ ា ំរលាភផេូវរភទ ា ត់រលឆខេួន ា រប្រើេបកឆ ា ញុោះញង់ប្រជាជនឱ្យប្រឆ្ំងនឹង ររ ឬជា
ញឹកញារ់ ា រ ើា
ឱ ង្ហ េំបានេអ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ក៏រៅខតម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ ថារតើា រចាទ
ប្រាន់ទាង
ំ រនាោះេកតជារកើតម្ភន ឬមកនម្ភនរនាោះរឡើយ នកងថារតើអក
ន ជារ់ឃំទាង
ំ រនាោះឆងរប្ាយបាន ួឆផតជី វច្ត
ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ សំខាន់រំផតរនាោះលឺថា កំណត់ប្ត្តបានរង្ហាញថា ប្េឹតកា
ា ណ៍បានរកើតរឡើង

រប្ាយា ខណនាំខដេ រៅ វ៉ន នកង រេប្ជ ជឹម បានរេើករឡើងរៅកនុងសកខីកមម រស់េួកោត់ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ េំសមប្សរកនុងា ផាេ់ា រញ្ញជក់រខនែមរនាោះរឡើយ។

952>ខផអករេើសំរណើ រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេក៏បានរាោះរៅសកសី ទាត់ រ
សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខផងខដ

2499

ឿន មកផាេ់

។ សកសីបានរញ្ញជក់ថា ម្ភនរោេនរោបាយ“ករមៃឆ”អតីតេួកឆប្កេតាក នកង

សកាកភូមកទាង
ំ អស់ ខដេរោេនរោបាយរនោះបានផសេឱផាយរៅរេេប្រជំមួយរប្ាមា ដឹកនាំ រស់ ស់ ញឹម
(ញឹម

ស់)ខដេកម្ភមភកបាេដថ្ទរទៀតថានក់ភូមកភាលបានឆូេ ួម រហ្ើយោត់បានសារ់ឮេីរនៃរ់មួយរទៀត2500។

2497

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៨។

2498

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៥ រជើងទំេ័ ១៥៥០។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរ ើា
ឱ កត់សម្ភគេ់

រៅកនុងា រេើករឡើងជាក់លាក់រៅកនុងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាទាក់ទងរៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នធ

នកងទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ង

ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង រៅនឹងសំរណើទីរួនសំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ៨, ១០, ១២ ដេ់ ១៦។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០២ ខដេេំម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/
០១ រនាោះ ា រេើករឡើងទាំងរនោះេំអាឆយកមកេកចា ណាបានរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាអនា ជាតក
សំឱ្យទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជំទាស់រខនែមរនាោះ េំម្ភនមូេដាឋនរៅកនុងប្ករខ័ណឌលតកយតាជា

ម្ភនរនាោះរទ ដូរឆនោះ ប្តូវរដករស រចាេរដាយ

េំចាបា
ំ ឆ់េកនកតយរនារទៀតរឡើយ រដាយេកចា ណារឃើញថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរង្ហាញ ថារតើភសាត្ត
ុ ងខដេផាេ់រនោះរំរេញត្តម
េកខខណឌតប្មូវត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។
2499

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា រាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ២៦ (រោងរៅរេើ ទាត់ រ ឿន ម្ភន ហ្សសនាម SCW-5)។

2500

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩៥ ដេ់ ៩៦។

596
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រោេនរោបាយរនោះ ប្តូវបានរេើករឡើងត្តម យៈា រញ្ញជេី“ថានក់រេើ” នកងថា េី“អនកខដេរៅមជឈកម”2501។
កកឆចប្រជំបានរកើតរឡើងប្រខហ្េមួយខខរប្ាយា ំរដាោះ

រប្ាយា សម្ភេរ់រៅបាត់ដំរងខដេបានរោងដូឆ

ខាងរេើ2502។ រោងត្តម ទាត់ រ ឿន រដាយស កកឆចប្រជំរនាោះបានរ ើរឱ ឡើងរៅថានក់ភូមកភាល ខដេជាកប្មកតខពស់
រំផតត្តមតំរន់ រហ្ើយ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានកំណត់ឆ ច្តរោេនរោបាយរនោះថា រកើតរឆញេីមជឈកមរកស
រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ជាា លួ ឱ្យរជឿជាក់ថា

កកឆចប្រជំរនោះមកនខមនកនុងរោេ

រំណងពាំនាា
ំ ខណនាំ រស់រកសខដេរទើរបានទទួេងមីៗរនាោះរទ រ៉ៅខនាជាា រញ្ញជក់អោះអាងរោេនរោបាយ
រស់រកសេីមន។

953>ឆងរប្ាយ នួន ជា បាន ំឭកថា រហ្ង សំ ច្ន េំប្តូវបានរាោះរៅមករ

ើជា
ឱ សកសីរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង នកងបានរេើករឡើងថា សកសី ូររនោះនឹងអាឆផាេ់ភសាត្ត
ុ ងរដាោះរនៃក
ុ 2503។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាងរនោះ ួឆរហ្ើយ នកងបានសននកដាឋនថា េំទំនងជាថា សកខីកមម រស់
រហ្ង សំ ច្ន អាឆនឹងម្ភនេ័ត៌ម្ភនសំខាន់រខនែមខដេរដាោះរនៃក
ុ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅខនាថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកនុងក ណីសមប្សរនឹងប្តូវរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនខដេរកើតរឆញ
េីរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន ប្តូវទកជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ2504។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ត្តមរទសម្ភាសន៍រនោះបានរង្ហាញថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ ថានក់ដឹកនាំរកស ួមម្ភន នួន ជា បានប្រាសថា រមដឹកនាំថ្ន ររសធា ណៈ ដឋខខម ប្តូវខតដករឆញេី
ប្ករខ័ណឌ រដាយេំបាននកោយថា ប្តូវសម្ភេរ់េួករលរចាេរនាោះរឡើយ2505។

2501

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩៥ ដេ់ ៩៦។

2502

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩៥។ សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ

៩០០។
2503

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៩ ដេ់ ៥៧០។

2504

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១៥៥។

2505

កំណត់រហ្តថ្នកកឆចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713954-5 ទំេ័ ៣៦ ដេ់ ៣៧។
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ឯកស រេខ F36

954>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រងត សមបតាក

នកង Robert LEMKIN ខដេ នួន ជា បាន

រោងរនាោះ2506 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆ ួឆរហ្ើយថា ខេឹមស ថ្នកកឆចសម្ភាសន៍រនោះេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ2507។

955>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើរញ្ញាមួយ

ឆំនួនថ្នទសសនាវដាីទង់រដវក តាន៍ នកងសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម2508។ អងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរេើរញ្ញាទាំងរនោះ
មកនខមនកនុងរោេរំណងរង្ហាញេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ ឬខេឹមស រនាោះរទ រ៉ៅខនារដើមបីរង្ហាញឱ្យរឃើញេី
ររៀរខដេរោេនរោបាយទាក់ទងរៅនឹង“ខាមង
ំ ” រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានផសេឱផាយ ដូឆជា ត្តម យៈឯក
ស របាោះេមពផាយ នកងវលគរណាុោះរណា
ា េនានា។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់
រឃើញថា ម្ភនរញ្ញាខតមួយរៅកនុងទសសនាវដាីទង់រដវក តាន៍ លកតមកដេ់ប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ លឺទាង
ំ ភាស នកងរ
ច្រទ រស់ទសសនាវដាីរនោះបានសំរៅឆាស់លាស់រេើា សម្ភេរ់កនុងរេេប្រយទធ 2509។

956>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើ បាយា ណ៍ ទូ រេខ នកងឯកស ដថ្ទរទៀត រស់
រ.ក.ក. ខដេម្ភនាេរ ច្រឆិទដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ (ឆំនួន ២) ឆ្នំ ១៩៧៧ (ឆំនួន ៥) នកងឆ្នំ ១៩៧៨ (ឆំនួន
២)2510។ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងថ្នរសឆកាីខណនាំ រស់ រ.ក.ក. ខដេរកើតរប្ាយឆ្នំ ១៩៧៥ លឺេំ
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រង្ហាញនូវា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់ ឆំរពាោះប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជរឡើយ រដាយស អឱីខដេចាំបាឆ់រនាោះ លឺប្តូវម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា ម្ភនរសឆកាីសរប្មឆជាក់លាក់កនុងា
សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេ ំរដាោះ2511។ អងគជន
ំ ំ

2506

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧២។

2507

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៩ ជាអាទិ៍។

2508

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៨។

2509

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៨២ ដេ់ ២៥៨៣ (រោងរៅរេើទសសនាវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន៍ រញ្ញាទី

៨ ឯកស រេខ E3/5 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00063336 ទំេ័ ២៦ នកងសូមរមើេផងខដ

ERN

(ភាសខខម ) 00063318 ទំេ័ ៨។
2510

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៨ ដេ់ ២៥៧៩។

2511

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥២។
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ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

ចាំបាឆ់ប្តូវកំណត់ថារតើ

រោេ

នរោបាយកនុងរោេរំណងសម្ភេរ់រនាោះ ម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ
ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំខមនម្ភនន័យថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង
រប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍ រដើមបីទាញរសឆកាីសននកដាឋនអំេីរោេនរោបាយរៅមនប្េឹតកា
ា ណ៍បានរនាោះរទ ដរារណា
អងគជំនំជប្មោះបានផាេ់រហ្តផេប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត

ខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះបានរង្ហាញអំេីា រនា

រោេនរោបាយរនោះ េំខមនរង្ហាញរោេនរោបាយខដេប្តូវបានខកខប្រ ឬររងកើតងមីរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ អំណោះអំណាងទូរៅ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភាេេំជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នភសាត្ត
ុ ងរប្ាយខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ ប្តូវរដករស រចាេ។

957>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នភសាត្តុ ង

ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់2512 ឯកស ជារប្ឆើនជាក់ខសាងេបា
ំ ន

រង្ហាញថា ម្ភនា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងរនាោះរទ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតរង្ហាញអំេីា ចារ់ខួ េន។ សំខាន់រំផតរនាោះ រៅខត
េំម្ភនភាេឆាស់លាស់ថារតើ ឯកស រនោះអាឆោំប្ទដេ់អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកំណត់រហ្តប្រជំកនុងខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៦ រស់សមមកតា ១៦៤ រដើមបីផេ
ា ់ា យេ់រឃើញថា ម្ភនរទរញ្ញជឱ្យ“រនា”ប្រមូេប្រវតាក ូរ នកងចារ់
ខេួនអតីតទាហាន2513។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ត្តមា េកនកតយរដាយេអកតេអន់រេើភសាត្ត
ុ ងរឃើញថា កម្ភមភកបាេខខម
ប្កហ្មបាន ករឃើញ“ខផនា ត់រលឆខេួន”ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងមនសសឆំនួន ៤០ នាក់ ខដេេំខមនជាទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ទាំងអស់រនាោះរទ2514។
ប្រមូេឱ្យមក“រងកររងកើនផេមួយដំ”

រប្ាយមកម្ភនា សរប្មឆថា

អនកខដេ ត់ទាង
ំ រនោះប្តូវបាន

រ៉ៅខនាេំបានយករៅសម្ភេរ់រឡើយ2515។

ម្ភនា រង្ហាញេកតណាស់ថា

2512

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧៧ ដេ់ ៥៨០។

2513

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៧។

2514

កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័

២។
2515

កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162490 ទំេ័

៣។
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អតីតទាហានប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លងោ៉ៅងម៉ៅត់ឆត់2516 រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រោងត្តមកំណត់
រហ្តថ្នកកឆចប្រជំរនាោះ

អនកទាំងរនោះេំប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដាយស ខតម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររ

សធា ណ ដឋខខម រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនារដាយស ា ប្រឆ្ំងនឹងរទរញ្ញជរៅវច្ញ។ ឯកស រនោះសំរៅរខនែមរទៀត
រេើា ប្រប្េឹតឆ
ា ំរពាោះអនកដថ្ទរទៀតខដេបាន ត់េីមនៗ នកងបានរង្ហាញថា អនកទាំងរនោះប្តូវបាន“ខរងខឆករៅ
ត្តមកងនានា” នកងថា “អនកទាំងរនោះភាលរប្ឆើនបានខកខប្រេអប្ររសើ ” ររើរទាោះរីជាម្ភនអនកខេោះ“មកនខដេបាន
រឃើញប្តឡរ់មកវច្ញ”ក៏រដាយ2517។ ជារសឆកាីសននកដាឋន ឯកស រនោះេំបានរង្ហាញថា ម្ភនរោេនរោបាយ
សម្ភេរ់ ឬថា រោេនរោបាយរនោះពាក់េ័នជា
ធ ក់លាក់រៅនឹងអតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម រឡើយ រ៉ៅខនា ទំនងជា វច្ធានា ខដេប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដើមបីរឆេើយតររៅនឹងា ប្រឆ្ំងនឹងរទរញ្ញជ
“ប្រជាជនមូេដាឋន”ផងខដ

2518

ួមទាំង

នកងថា វច្ធានា ទាំងរនោះ ោ៉ៅងរហាឆណាស់សប្ម្ភរ់អក
ន ប្រប្េឹតម
ា កនេអភាល

រប្ឆើន បាននាំរៅ កា ចារ់ខួ ន
េ នកងា ផ្លេស់ទីេំរៅ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ររើរទាោះរីជាទូ រេខ រស់
កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ បានរាយា ណ៍អំេី វច្ធានា ខដេប្តូវរ ើរឱ ឡើង
ប្រឆ្ំងនឹងអតីតទាហាន នកង“ភានក់ង្ហ ”ខដេទទួេខសប្តូវឆំរពាោះសកមមភាេរោះរបា ក៏រដាយ ក៏េំបានរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញេីា ភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងរោេនរោបាយខដេម្ភនអតែកភាេកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងេំអាឆ
ចាត់ទកជាភសាត្ត
ុ ងអំេីរោេនរោបាយមកនរ ីសមខបានរនាោះរឡើយ2519។

958>ទាក់ទងរៅនឹងទូ រេខ

នកងឯកស ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ2520 េកតជា

បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីា ដាក់រឆញ

2516

២

នកងអនវតានូវរសឆកាីខណនាំឱ្យកំណត់អតាសញ្ញាណ

នកង“របាសសម្ភអត

កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័
(“រៅកនុងប្រជាជរនោះ ភាលរប្ឆើន[កនុងឆំរណាមប្រជាជនមូេដាឋនរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកមមភាេខរេករផសងៗ]េអ ខតទាហានម្ភន

ឆេនាមកនេអ”) នកង ERN (ភាសខខម ) 00143487 ទំេ័ ៣ (“សម្ភសភាេទាហានប្តូវប្រមូេ”)។
2517

កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័

២។
2518

កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័

២។
2519

ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/511 ថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00000766 ទំេ័ ១

។
2520

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៩។

600
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឱ្យសអត”ខាមង
ំ

ួមទាំង“អនករៅរសសសេ់”ថ្ន ររចាស់2521។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឯកស ទាំងអស់រនោះឆោះ

ាេរ ច្រឆិទដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ នកង ១៩៧៨ រ៉ៅខនាេំម្ភនឆំណឆណាមួយបានរញ្ញជក់ថា រោេនរោបាយពាក់េ័នធ
រៅនឹងា សម្ភេរ់ខដេរកើតម្ភនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរឡើយ។

959>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen HEDER ខដេថា ចារ់ត្តងំ េីពាក់កណាាេឆ្នំ ១៩៧៦ ខផនកសនាក
សខបានទទួេសញ្ញាេីថានក់ដឹកនាំរកសថា

េួករលប្តូវខត“ររងកើនា ប្រឹងខប្រងកំណត់អតាសញ្ញាណអតីតអនក ដឋ

ា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន ត់រលឆខេួន”2522រនាោះ នកងរៅខតេំម្ភនភាេឆាស់លាស់ថា ា អោះអាងរនោះ
បានខផអករេើប្រភេអឱីខេោះរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ឆរមេើយ រស់ោត់េំបានរញ្ញជក់ ថារតើរសឆកាីខណនាំ
រនាោះបានដាក់រឆញរៅរេេណា

នកងថារតើម្ភនអឱីរកើតរឡើងឆំរពាោះអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវ

បានកំណត់អតាសញ្ញាណ ួឆរហ្ើយរនាោះ។

960>ស ររសឆកាីមក ភសាត្តុ ងទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខណនាំ រស់ រ.ក.ក. ឱ្យសម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មកដេ់ប្តឹមអំឡុងរេេ ឬរប្ាយរេេភាេមៗថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ម្ភន
កប្មកតរខាយ។ ភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេរៅរប្ាយរនាោះ ទំនងជាម្ភនកប្មកតខាេង
ំ ជាងរនោះ រ៉ៅខនាខឱោះ
ា ភាជរ់ទំនាក់ទំនងឆាស់លាស់រៅនឹងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។
៤.ង.១.ឃ.៥.ភាេសមរហ្តផេថ្នា សននដា
ក ឋ នជាទូរៅ

961>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានេកចា ណារេើអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ង ខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ប្េមទាំងភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញជាក់លាក់ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង។ ខផអករេើភសាត្ត
ុ ង នកងា យេ់រឃើញទាំងរនោះជា ួម អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់
2521

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៩ ដកប្សង់កនុងឆំរណាមរនាោះ ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា ករ

រតយយ ឯកស រេខ E3/511 ថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00000766 ទំេ័ ១ ។ រសឆកាីរាយា ណ៍ រស់
អនប្រធាន រមឿន រៅាន់ប្សុកប្ត្តំកក់) ឯកស រេខ E3/4141 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00079089
ទំេ័ ១។ ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/995 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00019201 ទំេ័
១។ ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/996 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00001084-5 ទំេ័ ១
ដេ់ ២)។
2522

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៤ (រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen

HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័ ៤៥ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម))។
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ថារតើជាា សមរហ្តផេសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា សននកដាឋនថា អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ
ខដេរប្ោងទកជាមននូវា សម្ភេរ់ទាហាន

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតក ា

ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរនាោះ ម្ភនភាេសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
លួ ំឭកថា កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងអំេីេំនាថ្ំ ន
ា សម្ភេរ់ផង នកងរេើរសឆកាីខងេងា ណ៍ រសឆកាីសរប្មឆ នកងរទរញ្ញជ រស់ រ.ក.ក.។

962>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងសាីេីេំនា ំ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ទាក់ទងរៅនឹង

អំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេជាអំឡុងរេេសំខាន់កនុងា រង្ហាញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយពាក់េ័នធ
រៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញឱ្យរឃើញនូវឆំណឆមួយឆំនួនថា ម្ភនា សម្ភេរ់
ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ោ៉ៅងរប្ឆើនបានរកើតរឡើង រ៉ៅខនាភសាត្ត
ុ ងរនោះ មកនឆាស់លាស់
មកនសីសង្ហឱក់ េំម្ភនា រញ្ញជក់រខនែម នកងជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម។ េំម្ភនសកសីអងគរហ្តបានមកផាេ់សកខី
កមមផ្លៃេ់អំេីរហ្តា ណ៍រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះរទ។
ររងកើតរឡើងសប្ម្ភរ់រោេរំណងរផសង

ភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនម្ភនប្រភេមកេីឯកស ខដេបាន

ខដេេំខមនសប្ម្ភរ់រប្រើប្បាស់រៅកនុងា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ

រឡើយ ម្ភនដូឆជា បាយា ណ៍ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេេំបានរ ើស
ឱ មបង នកងអតែរទាខសតខដេម្ភន
តថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ។ រេើសេីរនោះរទៀត ម្ភនក ណីជារប្ឆើនខដេាេៈរទសៈជំ វច្ញា សម្ភេរ់ ម្ភនភាេមកន
ប្បាកដប្រជាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើា សម្ភេរ់រនាោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងសែនភាេេំខមនជាា ប្រយទធោន
ឬជាេទធផេថ្នា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើហ្កងាមួយដាឆ់រដាយខឡក ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ
បានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនបានចាត់ទកអំរេើទាង
ំ រនោះថា

ជាា រង្ហាញអំេីរោេនរោបាយខដេររងកើត

រឡើងរដាយមជឈកមប្រឆ្ំងនឹងទាហាន ខដេេំពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រយទធោន។ ដូឆោនរនោះខដ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រសឆកាីសននកដាឋន

ម្ភន“ភសាត្ត
ុ ងសីសង្ហឱក់រង្ហាញអំេីា ខកខប្រ”នូវរោេនរោបាយ

រនាោះ ក៏េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទឆាស់លាស់ផងខដ

2523

។ ជាសំខាន់ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់រៅឧដងគ ខដេជាឆំណឆសំខាន់ថ្នរសឆកាីសននកដាឋន រស់ខួ ន
េ អំេីអតែកភាេថ្នរោេ
នរោបាយមនឆ្នំ ១៩៧៥ េំប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយសមរហ្តផេរឡើយ។

2523

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២១។
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963>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេមន

នកងរប្ាយភាេមៗថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ម្ភនរហ្តា ណ៍

សម្ភេរ់ខតេី ឬរីរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអាឆចាត់ទកថា បានរង្ហាញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្តផេ ដូឆជា ា សម្ភេរ់
អនក ដឋា ជាន់ខពស់ឆំនួន ៤ នាក់ (ខដេេី នាក់ប្តូវបាន“កំណត់រោេរៅ”ជាមន រដើមបីប្រហា ជី វច្ត) នកង
ទាហានដថ្ទរទៀតកនុងទីប្កុងភនំរេញ

ា សម្ភេរ់ទាហានខដេម្ភនឋាននា ស័កកា ំៗរៅកនុងរខតាបាត់ដំរង

ា

សម្ភេរ់រៅរពា ិ៍សត់ (រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) នកងា សម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា កនុងរខតារសៀមរារ។ រហ្ត
ា ណ៍ទាង
ំ អស់រនោះបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នកង/ឬរៅថ្ងៃរនាៃរ់ ខដេជារ់ពាក់េ័នធ
រៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតាឆំនួន ៤។ ា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ជាន់ខពស់ឆំនួន ៤ នាក់
ុ ភនំរេញ ររើរទាោះរីជាត្តម យៈទប្មង់ថ្នា ប្រាស នកងា សម្ភេរ់ក៏រដាយ ក៏រៅខតជាេកខណៈខស
រៅទីប្កង
ខរេកេីប្េឹតកា
ា ណ៍ដថ្ទរទៀតកនុងឆំរណាមប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ ឡាយខដេសែកតរប្ាមា េកចា ណារនោះ។ ប្េឹតកា
ា ណ៍
ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់កនុងរខតាបាត់ដំរង ួមម្ភនប្ករខ័ណឌថ្នរេេរវលា នកងទប្មង់ថ្នា សម្ភេរ់ ម្ភនភាេ
ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនាោះខដេនាំរៅដេ់ា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។

ដូរឆនោះ

អងគជំនំ

ជប្មោះតលាា កំេូេរជឿជាក់ថា រហ្តា ណ៍កនុងរខតាបាត់ដំរងប្បាកដជា ោ៉ៅងរហាឆណាស់ប្តូវបានទទួេ
ា យេ់ប្េមេី ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ជារេខាភូមកភាល ខដេប្តូវបាន ករឃើញផងខដ ថា បានរឆញរញ្ញជឱ្យ
សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ររើរទាោះរីជាប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ េី រនោះម្ភនភាេប្រហាក់ប្រខហ្េោនោ៉ៅងខាេង
ំ ក៏រដាយ
ក៏េំម្ភនភាេឆាស់លាស់ ថារតើ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានប្រប្េឹតត្ត
ា មឆនៃោះ រស់ខួ ន
េ រដាយឯករាជយ ឬប្សរ
ត្តមរោេនរោបាយរឆញេីមជឈកមរកស ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណា
រឃើញថា

កនុងា សននកដាឋនសមរហ្តផេេីា សម្ភេរ់ខដេម្ភនអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយខដេបានររងកើត

រឡើងរដាយមជឈកមរនាោះ

ចាំបាឆ់ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញេីរហ្តា ណ៍មួយឆំនួនរទៀតថ្នា សម្ភេរ់ខដេបាន

រកើតរឡើងកនុងភូមកភាលរផសងៗរទៀត។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បននរនោះ រហ្តា ណ៍ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្តផេរនាោះ ម្ភនខតេី

ឬរីរ៉ៅរណា
ណ ោះ នកងសែកតកនុងកប្មកត

ប្តឹមខតខផនកតូឆមួយថ្នតំរន់ខដេប្តួតប្ត្តរដាយខខម ប្កហ្ម។ ជាា េកតរប្ៅខតេីរហ្តា ណ៍ឆំនួន ២ ខដេ
បានសនមតថា ជាអំរេើ រស់

ស់ ញឹម(ញឹម

ភនំរេញខដេម្ភនេកខណៈខសខរេកេីរលរនាោះ

ស់) នកងរហ្តា ណ៍សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ជាន់ខពស់រៅកនុងទីប្កុង
លឺរៅម្ភនា សម្ភេរ់មួយរទៀតខដេបានរកើតរឡើងកនុងរខតា

រសៀមរារ នកងា សម្ភេរ់ទាហានរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រហ្តា ណ៍ទាង
ំ រនោះររើសូមបី
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េកចា ណាជា ួមក៏រដាយ ក៏េំអាឆចាត់ជាមូេដាឋន ឹងម្ភំ រញ្ញជក់េីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយខដេររងកើតរឡើង
រដាយមជឈកម ខដេម្ភនរោេរំណងកនុងា សម្ភេរ់រនាោះរឡើយ។

964> ទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្តុ ងថ្នា ចារ់ខួនេ

ខដេបានរកើត

រឡើងរៅមន ឬរប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខផអក
ត្តមរហ្តា ណ៍ជារប្ឆើនថ្នា ចារ់ខួ ន
េ នកងដូឆអងគជំនំជប្មោះបានទទួេសគេ់ផងខដ រនាោះ2524 ា ចារ់ខួ ន
េ ទាំង
រនោះ ជាេទធផេ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនា ផ្លេស់ទីេំរៅ ា ឃំខួ ន
េ ា រ ើា
ឱ ជាទមៃន់ នកង/ឬឆងរប្ាយប្តូវ
បានរដាោះខេង2525។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំអាឆចាត់ជាមូេដាឋន ឹងម្ភំ រញ្ញជក់េីអតែកភាេេំនាថ្ំ នា

សម្ភេរ់រឡើយ។

រខនែមរេើរនោះ

ភសាត្ត
ុ ងរនោះក៏បានរង្ហាញផងខដ ថា

ម្ភនា ប្រឹងខប្រងកនុងា កំណត់អតា

សញ្ញាណ នកងា ខសឱង ករលគេខដេម្ភនតួនាទីកនុងកប្មកតមួយ ជាេករសស កនុងជួ ទាហាន2526។

965>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងថ្នា សម្ភេរ់រប្ាយប្េឹតកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងជាឆមបងរៅរេើឯកស រប្ៅតលាា

ខដេភាេរជឿជាក់ នកង

ភាេរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នឯកស រនោះ េំប្តូវបានរដាោះប្សយឆាស់លាស់ ដូរឆនោះភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះម្ភនមូេដាឋនរខា
យ។ ម្ភនខតា រ ៀររារ់មួយលត់ខដេបានផាេ់រដាយសកសីរៅឆំរពាោះមខតលាា

ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

រហ្តា ណ៍មួយដាឆ់រដាយខឡក ខដេេំខមនជាា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីរោេនរោបាយទូេំទូលាយ នកងទូរៅ
រនាោះរទ។ អឱីខដេសំខាន់រំផតរនាោះលឺថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនរ ើរឱ សឆកាី
សននកដាឋនថា ភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅងយូ មករហ្ើយ រប្ាយខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ រនាោះ បានរង្ហាញថា រហ្តា ណ៍រនោះ លឺជាេទធ ផេថ្នរោេនរោបាយខដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ មកនខមនជារោេនរោបាយររងកើតងមី ឬប្តូវបានខកខប្ររនាោះរឡើយ។

2524

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង 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៖ កកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅត្តមប្េំខដន
ខខម ថ្ង ឯកស រេខ E3/1714 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្នំ 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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រហ្តា ណ៍ខដេអងគជំនំជប្មោះបានរោងរៅរេើ ខដេភាលរប្ឆើនម្ភនាេរ ច្រឆិទដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ នកងរៅរេេ
រប្ាយមករទៀតរនាោះ

េំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ ក់លាក់រៅនឹងអំឡុងរេេមនប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

រឡើយ2527។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា រោេនរោបាយោ៉ៅងទូេំទូលាយមួយប្រឆ្ំងនឹងទាហាន
នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រទើរខតប្តូវបានយកមកអនវតារៅរប្ាយខខ

រមស

ឆ្នំ

១៩៧៥

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណារេើរញ្ញារនោះរឡើយ។ ឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានរោងរៅរេើខផនកមួយថ្នសកខីកមម រស់ ឌឆ ខដេោត់បាននកោយថា ឯកស ខដេរលរង្ហាញោត់ លឺ
សំរៅដេ់ា ឃខ
ំ ួន
េ នកងា សម្ភេរ់អក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេេំខមនរ ើរឱ ៅកនុងឆ្នំ
១៩៧៥ រនាោះរទ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនខដ ត្តមា រញ្ញជក់រៅកនុងកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី រឃើញថា
រោេនរោបាយឆំរពាោះអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រទើរខតប្តូវបានអនម័តរៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៦

រ៉ៅរណា
ណ ោះ2528។

966>ស ររសឆកាីមក ភសាត្តុ ងម្ភនកប្មកតរខាយខដេបានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីេំនាថ្ំ នា សម្ភេរ់រៅកនុងអំឡុង
រេេរៅមន ឬរៅថ្ងៃម្ភនប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ។

967>ឆំរពាោះភសាត្តុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេជំហ្ ជាទូរៅ រស់

រ.ក.ក.

សាីេីមរនាលមវច្ជាជ រស់កមមយ
ុ នីស ា

ឆំរពាោះសប្តូវ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ជាា លួ ឱ្យរជឿជាក់ថា រសឆកាីខងេងា ណ៍
រស់រកសខដេបានដកប្សង់រនាោះអាឆប្តូវចាត់ទកបានថា ជាា ប្តួសប្ត្តយផេូវសប្ម្ភរ់រោេនរោបាយខដេ
កំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ខាមង
ំ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេរស
ឆកាីខងេងា ណ៍អ ូរីយទូរៅអំេីប្ទឹសីក
ា មមយ
ុ នីស ា

នកងា តស៊ាូវណណ ៈបានអនញ្ញាតឱ្យខេួនអាឆសននកដាឋនបានោ៉ៅង

សមរហ្តផេថា ម្ភនរោេនរោបាយសម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ។

968> ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខណនាំ រស់ រ.ក.ក. ឱ្យសម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ភសាត្ត
ុ ងម្ភនដូឆជា៖ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ខឹម សំហ្ួន
2527

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩១៤, ៩៥៥ ដេ់ ៩៥៦, ៩៥៨។

2528

សូមរមើេឧ. សូមរមើេ កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ

កកក ដា ឆ្នំ ១៩៨១ ERN (ភាសខខម )00578899 ទំេ័ ៨ (បានអោះអាងថា ស់ ញឹម នកង រស ភឹម លឺជាមនសសទីមួយខដេខរកខឆក
ប្រជាជនរៅត្តមប្ររភទ នកងថា រប្ាយមក “ា ខរងខឆករនោះប្តូវបានទទួេយករដាយថានក់ដឹកនាំ”ខតកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ
ថានក់ដឹកនាំសរប្មឆខរងខឆកត្តមប្ររភទ ួមទាំងប្កុម“អនកខដេោំប្ទ េន់ នេ់ ផងខដ ”)។
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រទសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER “រសឆកាីសរប្មឆ” រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ
ឯកស មួយឆំនួន រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរៅសម័យរនាោះ

នកង បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា ប្កុមអនក

ឆារ់អនា ជាតក។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗម្ភនកប្មកតរខាយខដេបានាត់រនែយោ៉ៅងរប្ឆើននូវតថ្មេ
ជាភសាត្ត
ុ ង រដាយរហ្តថា ទីមួយ េំម្ភនា រ ៀររារ់ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយសកសីផ្លៃេ់ណាម្ភនក់។ ទីេី
ឆរមេើយ រស់ រអៀង ស ី បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក នកងឆរមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួ
ន ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់រនាោះ លឺជាភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ ម។ ទីរី េំម្ភនា រ ៀររារ់ណាមួយខដេអាឆ
រញ្ញជក់បានេីរោេនរោបាយទូរៅរឡើយ។

ផៃយ
ុ រៅវច្ញ

ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់រនោះសំរៅរេើរហ្តា ណ៍ជាក់

លាក់ ជាេករសស“រសឆកាីសរប្មឆ” រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ខដេផៃយ
ុ រៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ
ទូរៅចារ់េីថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ទីរួន ឯកស រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ម្ភនអតែកភាេរប្ាយ
ប្េឹតកា
ា ណ៍ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ឯកស េី ខដេម្ភនអតែកភាេភាេមៗរនាៃរ់េីប្េឹតកា
ា ណ៍ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ហ្ូតដេ់

ឆ្នំ ១៩៧៦ ជាក់ខសាង ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តា ណ៍ខដេខខម ប្កហ្មទំនងជារឆេើយតររៅនឹងា ប្រឆ្ំងនឹង
រទរញ្ញជ នកងសកមមភាេរងកា ំខាននានា រដាយេំលកតថា ជនរេមើសរនាោះសែកតកនុងប្ររភទណារឡើយ។ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ភសាត្ត
ុ ងរប្ាយឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្នា ខណនាំ រស់រកសទំនងជាម្ភនេកខណៈ
ឹងម្ភំ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះ កេំរឃើញម្ភនទំនាក់ទំនងឆាស់លាស់ជាមួយនឹងអំឡុងរេេពាក់េ័នរ
ធ ទរចាទរនាោះរឡើ
យ។

រខនែមរេើរនោះរទៀត ឯកស រនោះេំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា សម្ភេរ់ប្តូវបានលកតទកជាមនរៅកនុង

រោេនរោបាយ រស់រកសរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង
ា រង្ហាញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយសម្ភេរ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំម្ភន
មូេដាឋន ឹងម្ភំ នកងសីសង្ហឱក់ោនរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនឆំណឆខេោះ ភសាត្ត
ុ ងរនោះបានឆងអេ
ុ រៅរេើ
រោេនរោបាយខដេេំម្ភនេកខណៈទូរៅ រ៉ៅខនាសំរៅរេើរហ្តា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា ំខាន រដាយេំម្ភនា
ជារ់ពាក់េ័នធ ឬម្ភនជារ់ពាក់េ័នត
ធ កឆតួឆរៅនឹងអតីតភាេរៅកនុងសងគម រស់ជនរេមើសរនាោះរឡើយ។

969>ឆំរពាោះភសាត្តុ ងខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ជាភសាត្តុ ងរដាោះរនៃកុ រនាោះ សកសី

ភី ភួន ខដេអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកថា អាឆរជឿជាក់បានរនាោះ បានរញ្ញជក់េីរទរញ្ញជហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ខដេចារ់បានរៅកនុងសម ភូមក។ សកសី រអៀង ផ្លន ក៏បានរញ្ញជក់េីអតែកភាេថ្នរទរញ្ញជរនាោះ
ផងខដ ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេសកខីកមមរនោះរទ

រៅរេេរដាោះប្សយអំេីា ប្រប្េឹតរា េើ

ទាហានខដេចារ់បានរៅរេេប្រយទធ ខដេសកខីកមមរនោះបានរញ្ញជក់ផងខដ ថា ជាទូរៅ េំម្ភនរោេនរោ
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បាយប្រឆ្ំងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ។ អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយសម្ភេរ់រនោះ
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ខងមរទៀត

រដាយស សកខីកមម

រស់សកសី ជំ សខា រៅ វ៉ន នកង រេប្ជ ជឹម នកងកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន។ ររើរទាោះជាសកសី រៅ វ៉ន
ហាក់រីដូឆជាបានកំណត់ាេរ ច្រឆិទថ្នា រឆញរទរញ្ញជ

មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ដេ់ខខ ឧសភា ឬមកងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏សកខីកមម រស់ោត់េំបានរញ្ញជក់ឱ្យរឃើញថា រទរញ្ញជរនោះបាន
ជំនួសឱ្យរទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់េីមនណាមួយរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ា រ ៀររារ់ រស់ រហ្ង សំ ច្
ន បានរង្ហាញថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ េំម្ភនរទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់រឆញេីថានក់ដឹកនាំរកសរឡើ
យ។

970>ស ររសឆកាីមក

ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ម្ភនកប្មកតរខាយ េំម្ភន

ភាេឆាស់លាស់ នកងម្ភនតថ្មេទារ នកងរចាទជារញ្ញារដាយស ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ម្ភនា រ ៀររារ់មួយឆំនួនរៅកនុងសំណំរ ឿងខដេេកេណ៌នាអំេីា សម្ភេរ់អតីត

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ា រ ៀររារ់ទាង
ំ រនោះភាលរប្ឆើនរេើស
េរបានមកេីឆរមេើយរប្ៅតលាា

ខដេេំខមនខផអករេើសកខីកមមផ្លៃេ់ ដូរឆនោះរហ្ើយម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារ

រខនែមរៅរេើកងឱោះេ័ត៌ម្ភនេមអកត

នកងភាេប្សេកឆប្សេកេទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆសំខាន់ៗថ្នរហ្តា ណ៍ខដេ

បានេកេណ៌នារនាោះ។ ា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរឃើញថា ា េំបានវាយតថ្មេឱ្យបានប្លរ់
ប្ោន់រេើភសាត្ត
ុ ង លឺជាកត្តាមួយរទៀតខដេសំខាន់រៅកនុងា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរញ្ញាជាមូេដាឋនខដេម្ភនឥទធកេេរេើទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ង ដូឆជា ខឱោះភាេ
សមរហ្តផេកនុងា រកប្សយរផសងៗពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ថា “ខាមង
ំ ”រៅកនុងអំឡុងរេេ
ថ្នជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅរេេប្រយទធ នកងជាទូរៅ ភសាត្ត
ុ ងអាឆ
រកប្សយកនុងន័យរប្ឆើនោ៉ៅងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ រដាយេំ
បានផាេ់ា េនយេ់ប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើា
ឱ េកចា ណាសមប្សររខនែមរទៀត

រេើេទធភាេខដេថា ា សម្ភេរ់មួយឆំនួនដូឆជារៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អាឆប្តូវបានរញ្ញជរដាយឯករាជយរៅកប្មកត
ថានក់ភូមកភាល

ខដេអាឆម្ភនន័យថាេំប្តូវបានយកមកេកចា ណាកនុងា រង្ហាញនូវេំនាទ
ំ ូទាង
ំ ប្ររទស

ជា

េករសស រដាយស េំម្ភនភសាត្ត
ុ ង ឹងម្ភំ រង្ហាញឱ្យរឃើញេីរហ្តា ណ៍ដថ្ទរទៀតខដេបានរកើតរឡើងរៅកខនេង
រផសងរទៀតថ្នទឹកដីរប្ាមា ប្លរ់ប្លង់ រស់ខខម ប្កហ្មរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា
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ភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនអតែកភាេរប្ាយប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ជាទូរៅទំនងជា ឹងម្ភំ ជាងភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភន
អតែកភាេមនប្េឹតកា
ា ណ៍រនាោះ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើកមូេដាឋនោំប្ទមូេរហ្តខដេភសាត្ត
ុ ង
រនោះអាឆឱ្យអងគជំនំជប្មោះសននកដាឋនបានអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

កនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះរទ។

971>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរ ច្រទរនោះថា

រដាយស ា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក

វច្ ីរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រទើរ វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយ
ប្រឆ្ំងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេបានរកើតរឡើង
រៅឆងខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ េទធផេឆងរប្ាយថ្នា េកចា ណារនោះ ទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់
រដាយស ា កប្មកតរេេរវលា

ខដេរ ើឱ្
ឱ យភសាត្ត
ុ ងមួយខផនក ំរៅជាខេងជារ់ពាក់េ័នត្ត
ធ មរេេរវលារនោះ

រដាយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆរង្ហាញេីមូេរហ្តអឱីបានជារសឆកាីខណនាំរឆញកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ នកង
រប្ាយមក រង្ហាញរដាយប្ររោេថា រោេនរោបាយម្ភនអតែកភាេកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅវច្ញរនាោះ។

972>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា េំសមរហ្តផេកនុង
ា ករឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យថា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

ម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។

រោេរំណង ួមប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ
រហ្ើយជនជារ់រចាទេំអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

េំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
រដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

សប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា បានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេ
រពា ិ៍ថ្ប្ជបានរឡើយ ។
៤.ង.១.ង.រ រ
ច្ ទនរោបាយទូរៅ នកងា យេ់រឃើញខដេថា រ.ក.ក. បានអនវតារោេនរោបាយសាេ
ី ា
ី តស៊ាូ
ប្រដារ់អាវ

973>រខៀវ សំផន

បានអោះអាងថា ជាញឹកញារ់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមកនបានរអើរេើរៅរេើរ ច្រទនរោ

បាយទូរៅកនុងអំឡុងរេេអងគរហ្ត ជាេករសសសស្តង្ហគមប្តជាក់ នកងជាេទធផេ បានរកប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើ
ពាកយរេឆន៍ខដេបានរប្រើប្បាស់រៅរេេរនាោះ។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា មកនរអើរេើកនុងា េកចា ណារ
ច្រទរនោះបានរណា
ា េឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រកប្សយរោេរំណងខដេកនុងរ ច្រទរនាោះ“ប្តូវបានចាត់
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ទកជាថ្ងេងូន ប្តឹមប្តូវប្សរឆារ់” រៅជា“ភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញអំេីរឆតនាប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ” ខដេរនោះនាំរៅ កា
រំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង2529។ រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់
រឃើញថា រ.ក.ក. បានអនវតារោេនរោបាយរដាយរប្រើប្បាស់ា តស៊ាូប្រដារ់អាវ រៅរដើមឆ្នំ ១៩៦០ ខដេ
រនោះនាំឲ្យអងគជំនំជប្មោះសនមតេំប្តឹមប្តូវថា រោេរំណង ួមរនោះម្ភនឆ ច្តជារទរេមើស2530។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ
រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្តខដេខេួនេំបានេកចា ណា
រៅរេើជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ទូរៅ

ួមទាំងា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ករេើប្ររទសកមពជា
ុ
នកងា រ ើ ឱ ដឋ

ប្រហា រស់ េន់ នេ់ ខដេរនោះនាំឲ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋនថា ឆេនាខខម ប្កហ្ម លឺជាឆេនា
“ហ្កងាេកតប្បាកដ” ខដេរនោះ លឺជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមជារទរេមើស2531។

974>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ
រស់ រ.ក.ក. ខដេរប្រើប្បាស់ា តស៊ាប្ូ រដារ់អាវ រនាោះ េំម្ភនសាានេេអាឆរម្ភឃៈា សរប្មឆដាក់េក ទធ
ភាេ ឬនាំឲ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រនាោះរឡើយ2532។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានេកចា ណាថា ខខម ប្កហ្មម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ប្រឆ្ំង
នឹង ររសធា ណ ដឋខខម

2533

។

975>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

រខៀវ សំផន េំបានឆងអេ
ុ រង្ហាញអំេីកំហ្សណាមួយរៅកនុង

នកងេំបានេនយេ់អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្សរនាោះខដេម្ភនឥទធកេេរៅរេើា

សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ ូរោត់រឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមរនោះជារទរេមើស រនាោះរឡើយ រដាយ
ស រោេរំណង ួមរនោះ ជាា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម ឬជាា េាោមផាួេ ំេំ េន់ នេ់ រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ2534 ា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ លឺជារទរេមើស រដាយស ជារ់ពាក់

2529

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៥០ ដេ់ ១៥១។

2530

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៥៣ ដេ់ ១៥៥។

2531

ស ណារណាឹងសទកខ 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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េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ខដេសែកតរប្ាមយត្តា កា រស់តលាា
រនោះ។ រេើសេីរនោះរទៀត ដូឆខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានឆងអេ
ុ រង្ហាញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក
រង្ហាញឱ្យរឃើញអំេីរ ច្រទជាប្រវតាកឧប្កកដក
ឋ មមរៅកនុងខផនករផសងៗថ្នសេប្កម2535។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេអាឆប្តូវបានយេ់ថា ជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ទូរៅបានរ ើយ
ឱ តាកកមមឆំរពាោះា
ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ខដេា រេើករឡើងខរររនោះេំម្ភនមូេដាឋនឆារ់ណាមួយោំប្ទរឡើយ។
៤.ង.១.ឆ.រទដាឋនលតកយតាពាក់េន
័ រធ ៅនឹងា ម
ួ ឆំខណកកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ

976>ត្តមា រង្ហាញេមអកតរខនែមរៅខាងរប្ាម

កនុងា យេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បាន ួម

ឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ

ឆំរណាមរនាោះ

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុង

សកមមភាេខដេេំជារ់ពាក់េ័នរធ ដាយផ្លៃេ់រៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដត្ត
ឋ ម យៈា ផ្លេស់ទីេំ

រៅប្រជាជន ឬរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ រ៉ៅខនាជាទូរៅជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា កសងរដកវតាន៍សងគម
នកយមមួយរៅប្ររទសកមពជា
ុ ។

2535

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧ (រោងរៅរេើយទធនាា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្កមករេើ

ប្ររទសកមពជា
ុ េីឆរនាេោះឆ្នំ ១៩៦៩ ដេ់ ១៩៧៣ នកងេកខខណឌថ្នា ស់រៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងប្ររទសកមពជា
ុ )
៩៤ (េកេណ៌នាអំេរ
ី ច្រទភូមកសស្តសាពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះ វាងរវៀតណាម នកងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកងឥទធកេេមករេើកមពជា
ុ ) ៩៦
(រោងរៅរេើ វច្រតាករសដឋកកឆចកនុងប្ររទសកមពជា
ុ
នកងសម្ភព រខនែមរទៀតពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះរវៀតណាម) ១២១ (ឥទធកេេមួយថ្នា
ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ក លឺថា “បានរ ើឱ្
ឱ យប្រជាជនខឹងសមាខាេង
ំ នកងសងស័យរេើអនកខាងរប្ៅ” ១៥៣ ដេ់ ១៥៦ (រ ៀររារ់
េមអកតអំេីយទធនាា រោធាទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកអារម៉ៅ ច្កមករេើប្ររទសកមពជា
ុ ឆរនាេោះឆ្នំ ១៩៦៩ ដេ់ ១៩៧៣ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
“ប្ោរ់ខរករារ់ យពាន់រត្តន”ខដេបានទម្ភេក់ រខនែមរេើកងទ័េរងមើ រជើងខដេបានឆេ័តចារ់េីខខ រមស ហ្ូតដេ់ ខខ មកងនា ឆ្នំ
១៩៧០។

ា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកបានរងកឱ្យម្ភនា សេរ់ប្រជាជនកមពជា
ុ “រារ់មឺននាក់”

នកងរ ើឱ្
ឱ យអនកខដេ ស់រៅត្តមតំរន់ជនរទ

ខសឱង កា ប្ជករានកនុងទីប្កុងភនំរេញ) ១៥៧ ដេ់ ១៦០ (ជនរភៀសខេួនបានរកើនរឡើងកនុងទីប្កុងភនំរេញេីមួយលានកនេោះរៅេី លាន
កនុង យៈរេេប្បាំឆ្នំ។ កកឆចសម្ភាសន៍ រស់ជនរភៀសខេួនបានរោងា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករនោះ នកងា រកើនរឡើង រស់ខខម ប្កហ្ម រ ើជា
ឱ
មូេរហ្តសប្ម្ភរ់ា ខសឱង កខនេងប្ជករាន។ សែនភាេរៅកនុងជំ ំជនរភៀសខេួន នកងទូទាំងទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនេកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ កងឱោះ
រសបៀងអាហា ។ រៅរេេខខម ប្កហ្មចារ់រផាើមវាយប្រហា ផេូវខដេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ករប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ផេ
ា ់ជំនួយរសបៀងអាហា រៅ
តំរន់ខដេាន់ារ់រដាយ ដាឋភកបាេ េន់ នេ់ សែនភាេរសបៀងអាហា ាន់ខតអាប្កក់រឡើងៗ។ រៅរេេខេោះ រសបៀងអាហា ផគត់ផង
គ ់
បានខត យៈរេេរីថ្ងៃរ៉ៅរណា
ណ ោះ ម្ភនទ ភកកសរាេដាេប្លរ់ទីកខនេង។
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977>ររើរទាោះរីជាេំបានរញ្ញជក់ឲ្យបានឆាស់លាស់អំេីកំហ្សអងគឆារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះក៏រដាយ

2536

ក៏

នួន ជា បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ួមឆំខណក រស់ោត់
“លឺជាា យេ់រឃើញខដេថា [ោត់] បានឆូេ ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់ដេ់រដកវតាន៍សងគមនកយមមួយ មកនខមន
ម្ភនន័យថា ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើឧប្កកដរឋ នាោះរឡើយ”2537។

978>រខៀវ សំផន

បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់ ថារតើោត់ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

សកមមភាេឧប្កកដឋ ឬរៅនឹងទកដភា
ឋ េឧប្កកដថ្ឋ នរោេរំណង ួម ោ៉ៅងដូឆរមាឆ ខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបាន
ទទួេសគេ់រនាោះ នកងថា មកនខមនជារទរេមើស(ទាំងប្សុង) រនាោះរឡើយ2538។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា
យេ់ប្សរត្តមម្ភោ៌រកសខដេមកនខមនជារទឧប្កកដរឋ នាោះ េំអាឆររងកើតឱ្យម្ភនា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ
រឡើយ នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញេីរឆតនាឧប្កកដត
ឋ ប្មូវ រស់ោត់ ប្េមទាំងថា ា ទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

រដាយស ា ួមឆំខណក រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួមខដេប្ោន់ខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះ លឺជាា ទទួេខសប្តូវរប្ាមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III2539។ រខៀវ សំផន បាន
អោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា ា ឆូេ ួមឆំខណក រស់ោត់បានរំរេញ
េកខខណឌតប្មូវ កនុងា ដាក់ឲ្យោត់ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសែកតរប្ាមទប្មង់សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2540។ ជា
េករសស រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស អងគជំនំជប្មោះបាន
ខផអករៅរេើវតដម្ភន រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជំ នកងវលគរណាុោះរណា
ា េនានា2541 ា ខងេងសនៃ កថា2542 តួនាទី

2536

កត់សម្ភគេ់ជាេករសសថា នួន ជា េំបានរេើករឡើងថា ត្តមផេូវឆារ់ ា ួមឆំខណកខដេបានកំណត់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីា ទទួេខសប្តូវរប្ាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ នកងសញ្ញាណរនោះេំម្ភន
អតែកភាេកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក (សូមរមើេ ស ណារណដឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦១៧)។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះប្សយ(នកងរដករស រចាេ)ទឡហីក ណ៍រនោះខាងរេើ(សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៧០ ជាអាទិ៍
៨០៧, ៨១០, ៨៤៥)។
2537

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦១៦។

2538

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣១។

2539

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣១។

2540

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩២ ដេ់ ២៩៥, ៣១៦, ៥៩៩ ដេ់ ៦០១, ៦២៤។

2541

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩៨ ដេ់ ៣០១, ៦០៤ ដេ់ ៦០៧។

2542

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣០៦ ដេ់ ៣០៧, ៦១២ ដេ់ ៦១៣។
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រស់ោត់កនុងា ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន នកងសកមមភាេា ទូត រស់ោត់2543 មខ
តំខណងរផសងៗរទៀត រស់ោត់កនុងអំឡុងរេេថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ2544 នកងរក ិ៍រដ ្
ម ោះ រស់ោត់2545 រដាយ
បានសននកដាឋនថា ោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនោះ។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែម
រទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សំអាងរៅរេើប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេរកើតរឡើងកនុងសម័យរនាោះ
ឬរប្ាយអងគរហ្តថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយខដេ ងា រចាទប្រាន់

រដាយបានយេ់

រឃើញថា ា ួមឆំខណក រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ម្ភនេកខណៈសំខាន់2546។ រខៀវ សំផន ក៏បាន
រេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា ា ួមឆំខណក រស់ោត់រៅមន
នកងកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ លឺប្លរ់ប្ោន់កនុងា រំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់ា
ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2547។ រហ្តដូរឆនោះ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា
ួមឆំខណក រស់េួកោត់ខដេសំរៅរេើា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម េំខមនជារទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ខដេប្តូវ
បានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី

នកងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅ

ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ េំអាឆរ ើជា
ឱ មូេដាឋនកនុងា យេ់រឃើញខដេថា េួកោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុង
សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះរឡើយ2548។

979>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

រខៀវ សំផន ម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំរេើរទដាឋនលតកយតាប្តឹមប្តូវទាក់ទង

រៅនឹងា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម រដាយស ោត់បានលកតថា ពាកយ“សំខាន់” នកង“រប្ឆើន” ជាពាកយ

2543

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣០៨ ដេ់ ៣១១, ៦១៨ ដេ់ ៦២១។

2544

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦០៨ ដេ់ ៦០៩ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

េី រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។
2545

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១២ ដេ់ ៣១៣ នកង ៦១៦ ដេ់ ៦១៧។

2546

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤០២ ដេ់ ៤១២។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ៤៤៤។
2547
2548

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៤១ ដេ់ ៤៤៤។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩២ ដេ់ ៣១៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ

៦១៦។
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ខតមួយ នកងថា រខៀវ សំផន េំទទួេសគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកា ួមឆំខណកទាំងមូេ
រស់ោត់ថា ជាា សំខាន់រៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ជាជាងរេើខផនកនីមួយៗថ្នា ួមឆំខណក រស់ោត់2549។

980>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រដាយខផអករេើយតាកសស្តសាជា
េករសសតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍

ជាទូរៅបានរញ្ញជក់រទដាឋនលតកយតាប្តឹមប្តូវខដេអាឆអនវតាបាន

ឆំរពាោះា ឆូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទ កនុងា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម រពាេលឺ ា ួម
ឆំខណក រស់ោត់ប្តូវខត“សំខាន់ រ៉ៅខនាេខំ មន ហ្ូតដេ់មកនអាឆខឱោះបានរនាោះរទ”2550។ កនុងា វាយតថ្មេរនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើសកមមភាេទាំងមូេ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន2551។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រនោះជាវច្ ីសស្តសាប្តឹមប្តូវ ដូឆបានរង្ហាញរៅកនុងយតាកសស្តសាពាក់េ័នខធ ដេបាន
រញ្ញជក់ថា

ា ួមឆំខណកណាមួយេំលរបីវាយតថ្មេដាឆ់រដាយខឡកេីោនរនាោះរទ2552

ដូឆោនរៅនឹងអឱីខដេ

រខៀវ សំផន

ទំនងជាបានោំប្ទរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ទាង
ំ មូេ2553។

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងក៏បានេកចា ណាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវផងខដ ថា “ភាេសំខាន់ថ្នា ួមឆំខណករៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម នឹងប្តូវ
កំណត់រៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ រដាយេកចា ណារេើកត្តាជារប្ឆើន

ួមទាំង តួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ

កប្មកត នកងប្រសកទធភាេថ្នា ឆូេ ួម រហ្ើយនកងរាេ់កកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងកនុងា ទរ់សកត់រទឧប្កកដ”ឋ 2554។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានសរប្មឆថា ា ួមឆំខណកខរររនាោះេំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវខត“ចាំបាឆ់
ឬរប្ឆើន”រនាោះរទ

រ៉ៅខនាថា

“ោ៉ៅងរហាឆណាស់ប្តូវខតជាា ួមឆំខណកសំខាន់រៅកនុងរទឧប្កកដខឋ ដេជនជារ់

2549

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥៨៥។

2550

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩២ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៥០៨។

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៤៣០។
2551
2552

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦១ ដេ់ ៨៨២ (នួន ជា) ៩៦១ ដេ់ ៩៦៣ (រខៀវ សំផន)។

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 ណារណាឹងសទកខ 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៣ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ

៣១១។
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រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា ជាអនកទទួេខសប្តូវ”2555។ រេើសេីរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលា
ា ICTY បានយេ់រឃើញថា “ឆារ់[ខដេអាឆអនវតាបានឆំរពាោះសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម] េំអាឆកំណត់ទកជាមន
នូវប្ររភទជាក់លាក់ថ្នអំរេើប្រប្េឹតា

ខដេជា មមត្តេំអាឆប្តូវបានចាត់ទកថា

ជាា ួមឆំខណកដេ់រោេ

រំណង ួម”រនាោះរឡើយ2556។

981>រៅកនុងរ ឿងកាី Blagojević នកង Jokić អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាា

ICTY បានយេ់រឃើញ ថា

រលគេម្ភនក់អាឆឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ម
ួ ត្តម វច្ ីរផសងៗរប្ឆើនោ៉ៅង ដូឆជា៖ (i) ររើត្តម យៈ
ា ប្រប្េឹតរា ដាយផ្លៃេ់នូវរទរេមើសខដេបានប្េមរប្េៀងោនរនាោះ លឺជាចា ីផ្លៃេ់ (ii) ររើត្តម យៈា
ជួយដេ់ចា ីផ្លៃេ់ កនុងា ប្រប្េឹតករ
ា ទរេមើសខដេបានប្េមរប្េៀងោនរនាោះ លឺជាសហ្ចា ី រពាេលឺ ជួយ
សប្មួេដេ់ា ប្រប្េឹតករ
ា ទរេមស
ើ កនុងរោេរំណងរដើមបីអនវតាខផនា ួម ឬ (iii) ររើត្តម យៈសកមម
ភាេកនុងា ជំ ញប្រេ័នេ
ធ ករសសមួយ
មខតំខណងជា ដឋអណា
ំ
ឆ

ខដេកនុងរនាោះរទរេមស
ើ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយរហ្តផេថ្ន

ឬមខង្ហ រស់ជនជារ់រចាទ

នកងរដាយបានដឹងេីេកខណៈថ្នប្រេ័នរធ នាោះ

ប្េមទាំងរឆតនារនាអនវតាប្រេ័នរធ នាោះ2557។

982>ខផអកត្តមទកដភា
ឋ េអងគរហ្ត

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

ICTY បានរញ្ញជក់ថា ា ួម

ឆំខណកកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមអាឆម្ភនរប្ឆើនោ៉ៅង។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Krajišnik អងគជំនំជប្មោះតលា
ា កំេូេបានរញ្ញជក់2558ថា អំរេើប្រប្េឹតខា ដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាា ួមឆំខណកកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមម្ភន
ដូឆខាងរប្ាមរនោះ៖
(ក) ររងកើត ផាួឆរផាម
ើ រេើកកមពស់ ឆូេ ួមកនុង នកង/ឬ រេើកទឹកឆកតឲ្
ា យម្ភនា ររងកើត នកងអនវតា [ ... ]
រោេនរោបាយ រស់ ដាឋភកបាេរដើមបីជំ ញរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម
(ខ) ឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើត ា ោំប្ទ ឬរនា [ ... ] សែរ័ន ដាឋភកបាេរៅថានក់ [ជាតក] តំរន់ ប្កុង
នកងមូេដាឋន [...] ខដេត្តម យៈសែរ័នទាំងរនោះ [ោត់] អាឆអនវតារោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួ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) ោំប្ទ រេើកទឹកឆកតា ជួយសប្មួេ ឬឆូេ ម
ួ កនុងា ផសេឱផាយេ័ត៌ម្ភន រដើមបី [...] ទទួេបានា
ោំប្ទ នកងា ឆូេ ម
ួ រដើមបីសរប្មឆនូវរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម
(ឃ) ដឹកនាំ ញុោះញង់ រេើកទឹកឆកតា នកងផាេអ
់ ណា
ំ
ឆ [...] ដេ់កងកម្ភេំងឲ្យប្រប្េឹតអ
ា ំរេើនានា រដើមបី
ជំ ញរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម […]
(ង) ឆូេ ួម ោំប្ទ ឬសប្មួេដេ់កកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងរដករស

ឬផាេន
់ វូ េ័ត៌ម្ភនខដេនាំឲ្យម្ភនា

យេ់ប្ឆឡំឆរំ ពាោះឧប្កកដក
ឋ មម ដេ់តំណាង រស់សហ្លមន៍អនដ ជាតក អងគា មកនខមន ដាឋភកបាេ នកងស
ធា ណៈជន2559។

983>ដូរឆនោះ ា

ួមឆំខណករនោះអាឆម្ភនរប្ឆើនោ៉ៅង។ ដំណាេោនរនោះខដ យតាកសស្តសា រស់តលាា មកនអឆកថ្ស្តនា

យ៍ បានឆងអេ
ុ រង្ហាញោ៉ៅងឆាស់ថា ា ួមឆំខណកប្តូវខតរ ើរឱ ឡើងរដើមបីប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ។
ឋ ឧទាហ្ ណ៍ រៅ
កនុងសេដីារ ឿងកាី Krajišnik អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា ICTY បានយេ់រឃើញថា “អឱីខដេ
សំខាន់រៅកនុងេកខខណឌឆារ់ លឺថា ជនជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ខដេ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម”2560។

984>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា

កនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះមខ “រោេរំណង ួម”រៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

លឺជាា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមដ៏ឆ្រ់ ហ្័ស រៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាបានផាភាជរ់ជា
មួយនឹងរោេនរោបាយឧប្កកដពា
ឋ ក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2561

នកងា កំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋ

។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ត្តមរោេរំណង ួមរនោះ

សូមបីខតសកមមភាេខដេរមើេេីខាងរប្ៅេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដក
ឋ ៏រដាយ
មកេកចា ណាបានខដ

រៅរេេកំណត់

េីរប្ពាោះសកមមភាេរនោះអាឆជំ ញ

ថារតើជនជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់

នកងោំប្ទា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដបា
ឋ ន

ក៏អាឆរេើកយក
ខដ

ឬោ៉ៅងណា

ររើរទាោះរីជាសកមមភាេរនាោះប្តឹមខត

ប្ររោេក៏រដាយ។ ជា មមត្ត ររើសកមមភាេមួយឃាេតាន់ខតឆ្ៃយេីា ប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងនូវរទឧប្កកដរឋ នាោះ
ទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់ាន់ខតប្សេរៅកនុងា េកចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា

ថារតើា ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់

2559

សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ២១៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ១១២១។

2560

សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ៦៩៦ (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ សេដីារ ឿងកាី Brđanin

(ICTY) កថាខណឌ ៤៣០។
2561

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤, ៨៣៥។ សូមរមើេផងខដ ខាងរេើកថាខណឌ ៨១៥។
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រនោះ េកតជាបានរ ើរឱ ឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ា កត់សម្ភគេ់ខាងរេើរនោះម្ភនន័យថា ា កំណត់ខរររនោះជានកឆច
ាេលួ ខតខផអករេើា វាយតថ្មេសកមមភាេនានា រស់ជនជារ់រចាទ។

985>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា េកចា ណារៅរេើសកមមភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ត្តមទកដភា
ឋ េខាងរប្ៅខដេ េំខមន
សំរៅរេើា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់ រៅរេេកំណត់ថា ជនជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់ដេ់ា
អនវតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះ។
៤.ង.១.ឆ.ា យេ់រឃើញខដេថា ា ម
ួ ឆំខណកកនង
ុ សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ម
ួ អាឆរ រើឱ ឡើងត្តម យៈអំរេើអកមម

986>រដាយរោងជាេករសសរៅរេើសេដីារ ឿងកាី

Kvočka (ICTY) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ា ួមឆំខណកកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមអាឆរ ើរឱ ឡើងត្តម យៈអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមម2562។ រៅកនង
ុ រ
ណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់ រប្ពាោះយតាកសស្តសា
រប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

មកនបានខឆងអំេីា ទទួេខសប្តូវត្តម យៈអំរេើអកមមរឡើយ2563។

អំណោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងអំេីទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អំរេើអកមមអាឆនាំឱ្យម្ភនា ទទួេខសប្តូវដូឆជា ា ជួយ នកង
ា ជំ ញ2564។ ោត់បានរេើករឡើងថា រដាយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរនាោះ ោត់លួ ខតប្តូវបាន
រដាោះខេងទាក់ទងរៅនឹងរាេ់ា យេ់រឃើញទាំងអស់ខដេបានខផអករេើអំរេើអកមម រស់ោត់រនាោះ2565។ រៅកនង
ុ
រជើងទំេ័ មួយ រខៀវ សំផន បានរង្ហាញកថាខណឌមួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ខដេបានយេ់រឃើញថា ជាេកខណៈប្ទឹសីដ រហ្ើយោត់បានកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា កងឱោះសំអាងរហ្តខដេ

2562

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៣ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ១៨៧,

៤២១, ៥៥៦។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងផងខដ រៅរេើរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត រៅឆំរពាោះមខតលាា

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 ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៩៣ ដេ់ ៩៨។

2564

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧០០ នកង ៧០៦។

2565

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៩៨។
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បានអោះអាងរនាោះ េំអាឆរ ើឱ្
ឱ យរលដឹង ថារតើអំរេើអកមមណាខេោះ ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេមករេើ ូរោត់2566
។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កថាខណឌភាលរប្ឆើនខដេបានរោងរនាោះមកនពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន
រទ រ៉ៅខនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជន។ ម្ភនខតរៅ
កនុងកថាខណឌ ១០៤៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេបាននកោយេី“អំរេើសកមម នកងអំរេើអកមម រស់ រខៀវ សំផន” ខដេបាន ួម
ឆំខណកោ៉ៅងរប្ឆើនដេ់ឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។

រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រដាយ

ឃាេ

ខដេថា “អំរេើសកមម នកងអំរេើអកមម”ទំនងជាប្តូវបានរប្រើកនុងន័យទូរៅរៅកនុងកថាខណឌរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ េីរប្ពាោះេំ
ម្ភនា ឆងអេ
ុ រង្ហាញណាខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានសំអាងរេើអំរេើអកមមណាមួយរនាោះរឡើ
យ។

987>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា ម្ភចស់រណាឹងសទកខប្តូវរង្ហាញមកនប្តឹមខតថា អងគជំនជំ ប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនកំហ្សអងគឆារ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនដខងមទាំងប្តូវរង្ហាញ ថារតើកំហ្សរនាោះអាឆរម្ភឃៈសេប្កមបាន
ោ៉ៅងដូឆរមាឆផងខដ
អោះអាងរនាោះ

2567

។ រដាយស

រខៀវ សំផន េំបានរេើកមូេដាឋនោំប្ទ ថារតើ កំហ្សខដេខេួនបាន

អាឆរម្ភឃៈសេប្កមបានោ៉ៅងដូឆរមាឆរនាោះ

រទើរអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំចាបា
ំ ឆ់

េកចា ណារេើអំណោះអំណាងរនោះរនារទៀត នកងប្តូវរដករស ទឡហីក ណ៍រនោះរចាេខតមាង។
៤.ង.១.ជ.ា ម
ួ ឆំខណក រស់ នួន ជា កនុងា អនវតារោេរំណង ម
ួ

988>ទាក់ទងរៅនឹងា

ួមឆំខណក រស់ នួន ជា កនុងា អនវតារោេរំណង ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានយេ់រឃើញថា នួន ជា “មកនប្តឹមខតបានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំរោេនរោបាយដំរូង រស់ ររកមពជា
ុ
ប្រជា កររតយយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាក៏បានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នស
ធ ំណំរ ឿង ០០២/០១ កនុង
ា អនវតារនារោេនរោបាយទាំងរនាោះ”2568។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខរងខឆកា ួមឆំខណក រស់

នួន ជា ជាេី ប្ររភទ (i) ា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ៀរឆំរោេរំណង ួម2569នកង (ii) តួនាទី រស់ោត់រៅ

2566

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ២១២ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៩៥២, ៧៨៨, ៧៩៤, ៨០៥, ៩៩៩, ១០២៥ ដេ់ ១០២៦, ១០១៤, ១០៣១, ១០៤៥, ១០៣៤ នកង ១០៤៨។
2567

សូមរមើេខារេើ កថាខណឌ ៨៤។

2568

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦១។

2569

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៣ ដេ់ ៨៦៩។
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កនុងា ផសេឱផាយ នកងអនវតារោេរំណង ួមរនោះត្តម យៈា រឃាសនា ា អរ់ ំ នកងា រណាុោះរណា
ា េជា
សធា ណៈ2570។

989>ទាក់ទងរៅនឹងា រឃាសនា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ចារ់ត្តំងេីរដើម

ទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៦០ នួន ជា ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ររងកើតរោេនរោបាយ រ.ក.ក. ទាក់ទងរៅនឹង
អំរេើហ្កងារដកវតាន៍ នកងា តស៊ាូប្រដារ់អាវ

ួមទាំងា សរប្មឆរ ើរ
ឱ ដកវតាន៍ប្រដារ់អាវ

2571

។ អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបាន ំឭកថា នួន ជា បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជំឆំនួន ២ ខដេកនុងរនាោះរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀស
ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង នកងថា ោត់បានរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅាន់ប្ររទសរវៀតណាម រដើមបីជូន
ដំណឹងដេ់ថានក់ដឹកនាំរវៀតណាមអំេីរសឆកាីសរប្មឆវាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ នកងរសនើសំជំនួយអាវ យទធភណឌ
2572

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ំឭកផងខដ ថា នួន ជា បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជំមួយកនុងខខ ឧសភា

ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរនាោះ ខផនា អនវតាសមូហ្ភាវូរនីយកមមប្តូវបានេកភាកា រហ្ើយា អនវតាខផនា រនោះ“
េររចាេោ៉ៅងម្ភនប្រសកទធភាេនូវេទធភាេខដេថា ម្ភនក ណីតកឆតួឆណាស់ ខដេអនកប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ
រឆញេីទីប្កុងភនំរេញអាឆប្តឡរ់មកាន់ផោះៃ សខមបង រស់ខួ ន
េ វច្ញបានរនាោះ។

នួន ជា មកនបានរដករស ឆំរពាោះ

ខផនា រនោះរទ”2573។

990>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា កនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាៃរ់េីទសសនកកឆច
រៅភូមកភាលពាយ័េយ លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍បានសរប្មឆផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនប្រខហ្េេី ៤០០.០០០ រៅ
៥០០.០០០ នាក់ រៅាន់ភូមកភាលរនាោះ2574។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើ បាយា ណ៍មួយសាេ
ី ី
ដំរណើ ទសសនកកឆច រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍រៅាន់ភូមកភាលពាយ័េយ

ខដេខផអកត្តមា យេ់រឃើញរនោះ

បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ អំេីលំនកត រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍រេើរញ្ញារនោះ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរជឿជាក់
ថា នួន ជា បាន ួមឆំខណករៅកនុងលំនកតរនោះខដ

ររើរទាោះរីជាោត់ប្រខហ្េជាេំបានឆូេ ួមរៅកនុងដំរណើ

2570

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧០ ដេ់ ៨៧៤។

2571

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៣ ដេ់ ៨៦៤។

2572

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៥។

2573

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៦។

2574

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៧។
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ទសសនកកឆចរនាោះក៏រដាយ2575។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានកត់សម្ភគេ់រេើឯកស រោេនរោបាយខខ

កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេលូសរញ្ញជក់អំេីខផនា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅាន់ភូមកភាលដថ្ទ
រទៀត នកងរេើរោេនរោបាយនានាខដេសែកតរប្ាមមខតំខណង រស់ នួន ជា រៅកនុងលណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនា
យ៍2576។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខផនា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរប្ាយមកប្តូវបានអនម័
តរៅកនុងសម្ភជជាតករេើកទីមួយសាីេីរសដឋកកឆច រហ្ើយប្តូវបានផសេឱផាយោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុងទសសនាវដាីទង់

រដវក តាន៍ ខខ តលា/វច្ឆា
ក ិ ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងបានយេ់រឃើញថា “នួន ជា បានដឹង នកងបានោំប្ទដេ់ខផនា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនខដេរ ើឲ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនជាងកនេោះលាននាក់”2577។

991>ខផអកត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា

“ត្តម យៈា ួមឆំខណក

រស់ នួន ជា រៅកនុងមហាសននកបាតរកស នកងរៅកនុងកកឆចប្រជំនានាជាមួយរមដឹកនាំរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ ដថ្ទ
រទៀត […] ោត់មកនប្តឹមខតបាន ួមឆំខណកោំប្ទដេ់ខផនា ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានរដើ តួនាទីោ៉ៅង
សំខាន់រៅកនុងា ត្តក់ខតងខេឹមស រនោះផងខដ ”2578។

992>ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ នួន ជា កនុងា ផសេឱផាយ នកងអនវតារោេរំណង ួមត្តម យៈា រឃាសនា
ា អរ់ ំ នកងវលគរណាុោះរណា
ា េសធា ណៈ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកថា “រៅកនុងអំឡុងរេេរ៉ៅនាមន
ឆ្នំមនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

នកងកនុងអំឡុងរេេរប្ាយៗមករទៀតកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ក

រតយយ នួន ជា បានរផ្លាតោ៉ៅងសកមមរៅរេើា រឃាសនា នកងា រណាុោះរណា
ា េកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្មរៅ
ត្តមជនរទ រដាយោំប្ទដេ់រោេនរោបាយរដកវតា នកងរសដឋកកឆច រស់រកស ា ររងកើតសហ្ក ណ៍ នកងា
ប្រុងប្រយ័តនឆំរពាោះខាមង
ំ ” នកងថា នួន ជា បានផសេឱផាយម្ភោ៌រកសរៅត្តមកកឆចប្រជំ នកងវលគរណាុោះរណា
ា េរ ៀន
សូប្តរផសងៗ2579។

រប្ាយេីបាន ំឭកអំេីា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់រៅកនុងវលគរណាុោះរណា
ា េអស់ យៈរេេ

ប្បាំថ្ងៃកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥2580 រៅកនុងា ផសេឱផាយទង់រដវក តាន៍ (ខដេខផអកត្តមអងគជំនំជប្មោះសលា

2575

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៧។

2576

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៨។

2577

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៨។

2578

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៩។

2579

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧០។

2580

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧១។
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ដំរូង ោត់លឺជាអនកនកេនធម្ភនក់កនុងឆំរណាមអនកនកេនធឆមបងនានា)2581នកងរៅកនុងា ររងកើតរោេនរោបាយពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា តស៊ាូវណណ ៈ កនុង រ.ក.ក.2582 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ត្តម យៈតួនាទី រស់
ោត់រៅកនុងយទធនាា រឃាសនា

( ួមទាំងតួនាទីសូេ
ន រស់ោត់រៅកនុងា រឆញផាយទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍)

នកងា រណាុោះរណា
ា េកម្ភមភកបាេរៅអំឡុងរេេមន នកងរប្ាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា បាន ួមឆំខណក
ោ៉ៅងសំខាន់កនុងា ផសេឱផាយ នកងា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ”2583។

993>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សនមតថា ោត់ម្ភនតួនាទីរៅកនុង រ.
ក.ក. ខដេហ្ួសេីា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះមខនាទីសមញ្ា រស់ោត់2584។ ជាេករសស នួន ជា បានអោះអាងថា
ទាក់ទងរៅនឹងា សនមតថា ោត់ម្ភនតួនាទីកនុងរោេនរោបាយរោធា នកងា អនវតារោេនរោបាយរនោះ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយស េំបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈប្តឹមប្តូវរេើសកខីកមម រស់ោត់ នកង
កំហ្សកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ ខដេេំសីសង្ហឱក់ោនជាមួយនឹងា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតរៅកនុងសេប្កម
រនាោះ2585។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្តកនុងា យេ់
រឃើញថា ោត់ជាអនកទទួេខសប្តូវរេើ“ វច្ន័យ រស់កម្ភមភកបាេ នកងរញ្ញាសនាកសខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀត”2586 នកង
បានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីេី ូរ

ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះ2587 នកងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌឆ រដើមបីរ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនរនោះ2588។
រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់
បានប្លរ់ប្លងរេើសកមមភាេទាំងអស់ រស់ រ.ក.ក. នកងថា ោត់“ម្ភនអំណាឆកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆឆង
រប្ាយ រស់រកស”ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងកនុងា សននកដាឋន រស់ខួ ន
េ ថា “ោត់ម្ភនតួនាទី នកងបានអនវតា

2581

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២៦៤។

2582

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧១ ដេ់ ៨៧៣។

2583

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៤។

2584

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥០។

2585

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥១ ដេ់ ២៥៣។

2586

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣២៩។
2587

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៥ ដេ់ ២៥៨។

2588

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៩។
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សកទធកអំណាឆ រស់ោត់រដើមបីររងកើត នកង អនវតារោេនរោបាយ នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក.”2589។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេំប្តឹម
ប្តូវរេើសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរដើមបីោប្ំ ទដេ់ា យេ់រឃើញ

រនោះ2590។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា
ោត់ប្តូវបានរលសគេ់ថា ជារង ំទីេី នកងថា ោត់ជានាយក ដឋមស្តនាីសីទ
ា ីថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ2591។ រខនែម
រេើរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើអងគរហ្តខដេេំសកត
ែ កនុង វច្សេភាេ
ថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ដូឆជា រេើកកឆចប្រជំឆំនួន ២ កនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ កនុងា រង្ហាញអំេីា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2592។ នួន ជា បានអោះអាងថា
រដាយស កកឆចប្រជំរនោះ

េំបានរេើករឡើងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយរៅកនុងរ ច្រទថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ រទើរសកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ជូនេ័ត៌ម្ភនេមអកតអំេីរទរចាទប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ប្តូវបាន ំរលាភ
រំពាន ខដេរនោះរ ើឱ្
ឱ យា យេ់រឃើញណាមួយខដេបានខផអករេើកកឆចប្រជំទាង
ំ េី រនោះរៅជារម្ភឃៈ2593។

994>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតួនាទី រស់ោត់រៅកនុង
រោេនរោបាយរោធា នកងា អនវតារោេនរោបាយរនោះ េំបានរំរេញត្តមរទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ
រេើរណាឹងសទកខរដាយស កំហ្សអងគរហ្តរនាោះរទ2594។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា ា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ

ប្តូវបានោំប្ទរដាយភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់

ខដេរញ្ញជក់រខនែមឱ្យោនរៅវច្ញរៅមក ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ
រៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ 2595។ ទាក់ទងរៅនឹងា សនមត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់ម្ភនមខ
តំខណងពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច្ន័យ នកងរញ្ញាសនាកសខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀតខដេ នួន ជា បានជំទាស់រនាោះ សហ្ប្េោះរាជ

2589

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣៤៨។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦១។
2590

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦២ ដេ់ ២៦៥។

2591

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦៦ ដេ់ ២៦៧។

2592

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦៣០។

2593

ស ណារណាឹងសទកខ 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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អាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងសមរហ្តផេរេើសកខីកមម រស់សកសី នកងភ
សាត្ត
ុ ងជាឯកស ោ៉ៅងទូេំទូលាយ2596។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើ នួន ជា ថា ជាអនករ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆឆងរប្ាយ
ជាមួយ រ៉ៅេ េត នកងបានអោះអាងថា នួន ជា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានដកប្សង់
រដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ រនាោះ2597។ ឆងរប្ាយ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក
រឡើងថា នួន ជា េំបានផាេ់រហ្តផេណាមួយខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បានខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេលរបី
េកនកតយរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកសីជារប្ឆើនបានអោះអាងថា នួន ជា ប្តូវ
បានរលសគេ់ត្តម យៈ ហ្សសនាមថា “ជារង ំទីេី ” នកងថា ោត់ជានាយក ដឋមស្តនាីសីទ
ា ីថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររត
យយរៅរេេខដេ រ៉ៅេ េត អវតាម្ភន2598។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ម្ភនភសាុ
ត្តងោ៉ៅងរប្ឆើនសប្ម្ភរ់ោប្ំ ទដេ់ា យេ់រឃើញទាំងរនោះ2599។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងអំេីា សំអាង

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើា ឆូេ ួម រស់ នួន ជា រៅកនុងកកឆចប្រជំឆំនួន ២ ខដេេំបានរេើករឡើងរៅ
កនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រៅកនុងរ ច្រទថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាង
ថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា លរបីរដករស រចាេរដាយេំចាបា
ំ ឆ់េកចា ណារនារទៀតរឡើយ រដាយស ខឱោះា
រេើកមូេដាឋនោំប្ទ នកងរខនែមរេើរនោះរទៀត អងគរហ្តសតានម័តថ្នរទរចាទចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញ រ៉ៅខនាភសាត្ត
ុ ង
រញ្ញជក់េំចាបា
ំ ឆ់រឡើយ2600។

995>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តកនុងា យេ់រឃើញថា នួន ជា ប្តូវបានរលសគេ់ទូរៅថា “ជារង ំទីេី ”នកងជានាយក ដឋ
មស្តនាីសីទ
ា ីថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរៅរេេ រ៉ៅេ េត អវតាម្ភន2601។ នួន ជា បានទទួេសគេ់រៅកនុងស ណា
រណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ថា កំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងឆំណឆទីមួយេំបានរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ នកងេំ

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 ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦៦ ដេ់ ២៦៧។
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ម្ភនឥទធកេេរេើា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរឡើយ2602។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរី
ជាម្ភនា រង្ហាញអំេីកំហ្សរនោះក៏រដាយ ក៏េំអាឆរ ើយ
ឱ តាកកមមឆំរពាោះា អនារាលមន៍រៅដំណាក់ាេរណាឹងស
ទកខបានរឡើយ ដូឆរនោះេំចាំបាឆ់េកភាការខនែមរទៀតរទ2603។

996>រខនែមរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញ រស់ខួ េនខដេថា

ោត់“ម្ភនឥទធកេេោ៉ៅងខាេង
ំ រៅរេើរោេ

នរោបាយរោធា រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ នកងា អនវតារោេនរោបាយរនោះ”2604។ ផៃយ
ុ រៅនឹងអឱីខដេ
នួន ជា បានអោះអាង2605 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើា
ឱ េកចា ណាឆាស់លាស់រៅរេើា យេ់រឃើញេី
មន រស់ខួ ន
េ 2606ខដេថា េំ ម្ភ នភសាត្ត
ុ ងរង្ហា ញឲ្យហ្ួស េី វច្មតក ស ងស័យថា នួន ជា លឺជា សម្ភជកកថ្នលណៈក
ម្ភម កា រោធារឡើយ2607។ ដូឆ នួន ជា បានទទួេសគេ់2608 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាុ
ត្តងខដេថា ោត់បានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងកកឆចប្រជំនានាជារនារនាៃរ់ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍កនុង
ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេបានេកភាការៅរេើរញ្ញារោធារនាោះ2609។ អំណោះអំណាងរផសងរទៀតខដេ នួន ជា បានរេើក
រឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ លឺប្ោន់ខតជាា រកប្សយមួយរផសងរទៀតរេើភសាត្ត
ុ ង ខដេអងគជំនំជប្មោះបាន
សំអាងរនាោះខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា េំម្ភន
តលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអាឆយេ់រឃើញថា

ោត់“ម្ភនឥទធកេេខាេង
ំ រេើរោេនរោបាយ

រោធា រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ នកងា អនវតារោេនរោបាយរនោះ” រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរនាោះ
រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ។

2602

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦៦ ដេ់ ២៦៧។

2603

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៤។

2604

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣៤១។
2605

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៣។

2606

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៣៣។

2607

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤១ (“សម្ភជកករេញសកទធកថ្នលណៈកម្ភម កា រោធាម្ភនស ៈសំខាន់តកឆ

តួឆ រដាយស តួនាទីជាន់ខពស់ រស់ នួន ជា រៅកនុងរកស”)។
2608

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥២។

2609

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១០២០ ដេ់ ១០២១ នកង ១០២៤ ដេ់ ១០២៥។
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997>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្តកនុងា យេ់រឃើញ
ថា តួនាទីផូវេ ា រស់ នួន ជា បាន ួមរញ្ចូ េា ដាក់ វច្ន័យ នកងរញ្ញាសនាកសខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀតរនាោះ2610 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា សកខីកមម រស់ សកសី សឡុត បាន េំ
បានោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញទាំងមូេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ2611។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងរនោះកាី ដូឆ ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា សឡុត បាន បានអោះអាងថា នួន ជា ទទួេខសប្តូវរេើ“ា ចាត់
ត្តំង”មួយឆំនួន រ៉ៅខនាេំបានរញ្ញជក់ ថារតើ នួន ជា បានប្លរ់ប្លងរេើា ចាត់ត្តង
ំ ណាមួយរឡើយ រហ្ើយសកសី ូរ
រនោះក៏េំបានផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេខសប្តូវរេើ វច្ន័យ រស់កម្ភមភកបាេផងខដ

2612

។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខី

កមម រស់សកសី នង សផង់ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ជាា ប្តឹមប្តូវខដេ នង សផង់
បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរេេរនាោះ ោត់េំយេ់េីមូេរហ្តអឱីបានជាទូ រេខពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើខ
ឱ សសីេ ម៌
នកងសភាេា ណ៍សនាកសខថ្ផៃកនុង ប្តូវរញ្ចូ នរៅឱ្យ នួន ជា រ៉ៅខនា នង សផង់ បានរកប្សយថា រនោះជារ ឿង មម
ត្ត េីរប្ពាោះ នួន ជា “ទទួេរនៃក
ុ ខាងកកឆចា សងគម នកងវរប ម៌”2613។ ា អោះអាងរនោះប្សរជាមួយនឹងសកខក
ី មម
េីមន រស់ នង សផង់ ខដេថា នួន ជា លឺជាអនកទទួេខសប្តូវខាងកកឆចា វរប ម៌ ួមម្ភន“រញ្ញាអឱីៗខដេរ៉ៅោះ
ពាេ់ខាងសីេ ម៌”2614។ ឆងរប្ាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះបានយេ់រឃើញដូឆខាងរេើថា សកខីកមម រស់ ឌឆ លរបីេកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន2615។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ ភសាត្ត
ុ ងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទំនងជាម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់
2610

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣២៨ (“សឡុត បាន […] ផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេរនៃក
ុ ខាងចាត់ត្តំង នកងដាក់ វច្ន័យសម្ភជកករកស”)។
2611

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣២៨ (“សឡុត បាន […] ផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេរនៃក
ុ ខាងចាត់ត្តំង នកងដាក់ វច្ន័យសម្ភជកករកស”)។
2612

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/66.1 ទំេ័ ៥៩ ដេ់ ៦០ (“រលាក នួន ជា

ទទួេខសប្តូវខាងចាត់ត្តំង ឯចាត់ត្តអ
ំ ីៗ ខាំអ
ុ ត់ដឹងរទ”)។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស
រេខ E1/70.1 ទំេ័ ៦០ (“ខាំម
ុ កនយេ់ខដ កកឆចា ថ្ផៃកនុង រស់រលាកទាំងេី មួយនរោបាយ មួយចាត់ត្តង
ំ រនោះ។ ប្ោន់ខតដឹងពាកយថា
រ៉ៅង់ ប្បារ់ថា រ៉ៅេ េត នរោបាយ នួន ជា ចាត់ត្តំង”)។
2613

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សផង់)

ឯកស រេខ E1/120.1 ទំេ័ ២៣។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៧ ដេ់ ២៥៨។
2614

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សផង់) ឯកស រេខ E1/117.1 ទំេ័ ៣៩។

2615

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៤៩។

624
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រឃើញខដេថា នួន ជា ម្ភនតួនាទីផូវេ ា សប្ម្ភរ់ា ដាក់ វច្ន័យសម្ភជកករកស។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាត្ត
ុ ង
រនោះរង្ហាញឆាស់លាស់រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា នួន ជា េកតជាម្ភនតួនាទីទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញារនោះខមន ររើរទាោះរីជាខផនកជាក់លាក់ថ្នា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់េំប្តូវបានដឹងឆាស់ក៏រដាយ។

998>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា នួន

ជា ជាអនកប្លរ់ប្លងរាេ់សកមមភាេ រស់រកស នកងម្ភនសកទធកអំណាឆរ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆឆងរប្ាយ រស់រកស ួម
ទាំងកកឆចា ដឋបាេ រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ នកងកកឆចា រោធាផងរនាោះ2616 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
កត់សម្ភគេ់ជាដំរូងរឃើញថា កថាខណឌទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញរនោះ លឺជាខផនកថ្នរសឆកាីសននកដាឋនអំេីតួ
នាទី រស់ នួន ជា។ រហ្តរនោះ ា យេ់រឃើញរនោះមកនប្តឹមខតខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានរោងជាក់លាក់រៅកនុង
កថាខណឌរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងរេើភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់ខដេបានសំអាងរៅកនុងខផនករនោះផងខដ ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ដូឆខដេ នួន ជា បានអោះអាងខដ ថា ជាា េំប្តឹមប្តូវខដេ“ភសាត្ត
ុ ងសំខាន់ ម្ភនខតរសឆកាី
ដកប្សង់រឆញេីសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ David Chandler នកង Philip Short ឆំនួន ៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ”2617។
រដាយស អំណោះអំណាងដថ្ទរទៀតខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្ោន់ខតជាា រក
ប្សយមួយរផសងរទៀតរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូឆរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង
ទាំងរនោះ។

999>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើ
កកឆចប្រជំកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងា រង្ហាញអំេីា ទទួេខសប្តូវ រស់
ោត់ឆំរពាោះប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2618 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា អតែក
ភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ េំប្តូវបានរង្ហាញ
រដាយសមរហ្តផេរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រទឧប្កកដរឋ នោះេំអាឆដាក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខសប្តូវរឡើយ
ឆំរពាោះរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានសំអាងរេើកកឆចប្រជំទាង
ំ េី រនោះ ខដ ឬោ៉ៅង
ណា ប្តូវចាត់ទកជាអស រង់។

2616

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣៤៨។
2617

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៦២។

2618

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦៣០, ៦៣៦ ដេ់ ៦៣៨។
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1000>ស ររសឆកាីមក

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនេកខ

ណៈេំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា នួន ជា ម្ភនតួនាទីជាផេូវា ទាក់ទងរៅនឹង វច្ន័យ រស់រកសក៏រដាយ ក៏រៅខត
ោំប្ទដេ់រសឆកាីសននកដាឋនថា នួន ជា េកតជាម្ភនតួនាទីពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះខដ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភន
ឥទធកេេរេើរសឆកាីសននកដាឋនឆងរប្ាយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា នួន ជា “បានឆូេ ួមរៅកនុង
រោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

នកងបាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់”2619។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នា ួមឆំខណកោ៉ៅងរប្ឆើន រស់ នួន ជា រៅកនុងរោេរំណង ួម2620 ខដេឆំនួនស រថ្ន
ា ួមឆំខណករនាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា ជា“ា សំខាន់”។ នួន ជា េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ង.១.

.ា ម
ួ ឆំខណក រស់ រខៀវ សំផន កនង
ុ ា អនវតដរោេរំណង ម
ួ

1001>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រខៀវ សំផន បាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងា អនវតដ

រោេរំណង ួមត្តម យៈ (i) ា ឆូេ ួមកកឆចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ នកងមជឈកម នកងសម្ភជរកស
“ខដេរៅរេេរនាោះរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយប្តូវបានរ ៀរឆំ នកងររងកើតរឡើង” (ii) ា ឆូេ ួមកកឆច
ប្រជំ

នកងវលគរណាុោះរណា
ា េខដេរៅរេេរនាោះកម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្មថានក់រប្ាមប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីរោេ

រំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានា (iii) ា ឆូេ ួមរៅកនុងរញ្ញារសដឋកកឆចរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ
ជាេករសសកនុង វច្ស័យពាណកជជកមម ា នាំរឆញ/នាំឆូេ នកងរសដឋកកឆច (iv) ា រ ើរឱ សឆកាីខងេងា ណ៍ជាសធា
ណៈោំប្ទរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានា រេើកទឹកឆកតក
ា ម្ភមភកបាេខខម ប្កហ្ម នកងប្រជាជនមួយ
ឆំនួន ឱ្
ំ យប្រាន់ខាជរ់ត្តមម្ភោ៌រកស នកង (v) ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន នកងម្ភនតួនាទីជា
អនកា ទូត រដាយម្ភនទសសនៈឆង់ទាក់ទាញា ោំប្ទេីខាងរប្ៅដេ់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ2621។

2619

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦២។

2620

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៣ ដេ់ ៨៧៤។

2621

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦០ ដេ់ ៩៩២។
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1002>រខៀវ សំផន

បានរេើករឡើងអំេីកំហ្សអងគរហ្តជារប្ឆើនកនុងា យេ់រឃើញខដេជាមូេដាឋនថ្នា

សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេោត់បានជំទាស់រនាោះ2622។ ជាេករសស ោត់បានជំទាស់រៅនឹងា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់

រស់ រ.ក.ក. មនរេេោត់បានឆូេ ួមជាមួយរកស2623 ា មកនបានេកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះអំេីរណ
ំ ង
រស់ោត់ខដេឆង់រ ើក
ឱ ំខណទប្មង់ជាររណាើ ៗ2624

នកងា មកនឆោះសប្មុង រស់ោត់ជាមួយសរមាឆ

នររាតាម

សីហ្ន2625 ា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈ រស់អងគជំនំជប្មោះរៅរេើតួនាទី រស់ោត់ជាអនកទំនាក់ទំនង នកងជាអនក
ា ទូតេីឆរនាេោះឆ្នំ ១៩៧០ រៅឆ្នំ ១៩៧៥2626 ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះរៅរេើសនៃ កថា នកងវលគរឃាសនា
ខដេបានរ ើរឱ ៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2627 នកងា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា ោត់ប្តូវ
បាន រ.ក.ក. រជឿទកឆកតា នកងសហ្ា ជាមួយរមដឹកនាំកនុង រ.ក.ក.2628។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បាន
ជំទាស់រៅនឹងា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ឆូេ ួម នកងា ពាក់េ័នធ រស់ោត់
កនុងកកឆចប្រជំ រស់លណៈមជឈកមខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤2629 នកងកនុងកកឆចប្រជំមួយរៅទីរញ្ញជ
ា រ-៥ រៅរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2630។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងមខង្ហ នកងសកមមភាេ រស់ោត់រប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
ជាេករសសសកមមភាេា ទូត2631 ា ខងេងកនុងវលគរណាុោះរណា
ា េនរោបាយ2632 នកងសនៃ កថា ប្េមទាំងរសឆកាី
ខងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ោត់2633។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
2622

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣៧ ដេ់ ២៨៥, ៥២២ ដេ់ ៥៨៧។

2623

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣៧ ដេ់ ២៤៥។

2624

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤៦ ដេ់ ២៤៨។

2625

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤៩ ដេ់ ២៥២។

2626

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥៣ ដេ់ ២៥៦។

2627

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥៧ ដេ់ ២៦៣។

2628

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៦៤ ដេ់ ២៦៩។

2629

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧០ ដេ់ ២៧៨។

2630

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧៩ ដេ់ ២៨៥។

2631

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២២ ដេ់ ៥២៨។

2632

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣២ ដេ់ ៥៣៥។

2633

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣៦ ដេ់ ៥៣៩។
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ម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ឆូេ ួម រស់ោត់

រៅកនុងដំរណើ ា ថ្ន

ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក. រសឆកាីរជឿទកឆកតា នកងឥទធកេេខដេោត់ម្ភន នកងេ័តម្ភ
៌ នខដេោត់បាន
ដឹង2634 តួនាទី រស់ោត់កនុងមនៃី ៨៧០ នកងា ទទួេខសប្តូវរេើកកឆចា រសដឋកកឆច2635 ា ឆូេ ួម រស់ោត់កនង
ុ
ា ររងកើតខផនា រស់ រ.ក.ក. សប្ម្ភរ់ឆ្នំ ១៩៧៦ នកងឆ្នំ ១៩៧៧2636 ា កំណត់រេេរវលាថ្នា ខតងត្តំង
ោត់ជាសម្ភជកករេញសកទធកកនុងលណៈមជឈកម2637 នកងមខង្ហ រស់ោត់ជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ2638។

1003>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញ ថារតើកំហ្សខដេ ងា រចាទប្រាន់
រនាោះបានរំរេញត្តមរទដាឋនតប្មូវសប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើរណដឹងសទកខ ខដ ឬោ៉ៅងណា ផៃយ
ុ រៅ វច្ញ
រខៀវ សំផន ខរ ជាផាេ់ា រកប្សយមួយខរររផសងអំេីភសាត្ត
ុ ងដាឆ់រដាយខឡករដាយប្ោន់ខតជំទាស់រៅនឹង
ា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ឬប្ោន់ខតរេើករឡើងដខដេៗនូវទឡហក
ី ណ៍ខដេបានដាក់ជូន ួឆ

រហ្ើយរៅដំណាក់ាេជំនំជប្មោះ2639។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ អំេីមខង្ហ រស់ោត់េីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥
2640

ា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ រស់លណៈមជឈកម2641 នកងតួនាទី រស់ោត់រៅកនង
ុ អំឡង
ុ

រេេថ្នអងគរហ្តជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

ទីេី

នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2642។ រេើសេីរនោះរទៀត

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា ា ឆូេ ួម
រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកកឆចប្រជំនានា2643 វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជ សនៃ កថា នកងា រឃាសនា លឺជា

2634

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៤០ ដេ់ ៥៥០។

2635

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥១ ដេ់ ៥៥៩។

2636

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៦០ ដេ់ ៥៧០។

2637

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៧១ ដេ់ ៥៧២។

2638

ស ណារណាឹងសទកខ 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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ា ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងា អនវតារោេរំណង ួម2644។ ឆងរញ្ច រ់ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅ
នឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរក ិ៍រា ្
ម ោះ នកងមខតំខណងជាផេូវា តួនាទីជាអនកទំនាក់
ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន មខង្ហ ា ទូត នកងតួនាទីជាផេូវា រស់ោត់2645។
៤.ង.១.

.១.ា ឆូេ ម
ួ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនង
ុ កកឆចប្រជស
ំ េ
ី ា រី ោេនរោបាយររងកត
ើ រោេរំណង ម
ួ

1004>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា

រៅកនុងសម័យកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយទាំងមួេ រខៀវ សំផន

បានឆូេ ួម នកងកនុងក ណីខេោះ បានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមកនុងកកឆចប្រជំជារប្ឆើន រស់លណៈមជឈកម នកងលណៈអឆកថ្ស្តនា
យ៍ ប្េមទាំងសម្ភជរកសរៅទូទាង
ំ សម័យរដកវតាន៍ ខដេរោេរំណង ួមរដើមបីកសងរដកវតាន៍សងគមនកយមឲ្យ
បានឆ្រ់ ហ្័ស នកងរោេនរោបាយខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាា ចាំបាឆ់រនាោះ ប្តូវបានរ ៀរឆំ សរប្មឆ នកង
រ ើឲ្
ឱ យបានរជាលជ័យ2646។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រៅឆ្នំ ១៩៦៩ រៅរេេខដេោត់បាន
ឆូេ ួមជាមួយ រ.ក.ក. រខៀវ សំផន បានដឹងឆាស់ណាស់េីរោេរំណង ួម [...] ប្េមទាំងា ររងកើតរោេ
រំណងរនោះ [...] រហ្ើយថា ោត់បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេរំណងរនោះ”2647។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា រៅខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំរមដឹកនាំ រ.ក.
ក. ខដេនារេេរនាោះម្ភនា សរប្មឆឲ្យជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងកកឆច
ប្រជំមួយរៅរដើមខខ រមស

ឆ្នំ ១៩៧៥

ខដេនារេេរនាោះម្ភនា រញ្ញជក់អំេីា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2648។ រេើសេីរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ឯកស រៅកនង
ុ
ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងឆ្នំ ១៩៧៦ បានរង្ហាញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើតខផនា រសដឋកកឆចសប្ម្ភរ់
ឆ្នំ ១៩៧៦ នកងឆ្នំ ១៩៧៧ រដើមបីររងកើនផេកតកមមកសកកមម ខរងខឆក នធានេេកមមជាយទធសស្តសា នកងខរង

2644

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦០២ ដេ់ ៦០៤។

2645

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦១០ ដេ់ ៦១២។

2646

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦៤ ដេ់ ៩៧១។

2647

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

2648

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦៦ រោងរេើកថាខណឌ ១៣៣ ដេ់ ១៣៨ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំរៅខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងកថាខណឌ ១៤៤ ដេ់ ១៤៩ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំរៅខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។
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ខឆកប្រជាជនត្តមប្ររភទ ជារដើម2649។ ដូរឆនោះ អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា រខៀវ សំផន “មកនប្តឹម
ខតបានខឆក ំខេករោេរំណង ួមខដេនាំឲ្យម្ភន

នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជា

ជនរឆញេីទីប្រជំជន ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត នកងកំណត់រោេរៅ
រេើអក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាោត់ខងមទាំងបានរដើ តួនាទីោ៉ៅងសំខាន់កនុងា ររងកើត

ខេឹមស ថ្នរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានាផងខដ ”2650។

1005>ជាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន

2651

រៅរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេោំ

ប្ទដេ់រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីរោេរំណង ួមប្តឹម
ឆ្នំ ១៩៦៩2652រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា រដាយស រោេរំណងរនោះប្តូវបានផាភាជរ់រៅនឹង
រោេនរោបាយថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន

ដូឆរនោះរោេរំណង ួមថ្នា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមឲ្យបាន

ឆ្រ់ ហ្័ស (ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១) លឺជារទឧប្កកដ2653
ឋ ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់
សម្ភគេ់ថា ា ជរមេៀសប្រជាជនបានរ ើរឱ ឡើងចារ់េីឆ្នំ ១៩៧០

ហ្ូតមក2654។ រហ្តដូរឆនោះ រាេ់សកមមភាេ

រស់ រខៀវ សំផន ខដេទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧០ លឺឆាស់ណាស់មកនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា
កំណត់

ថារតើោត់បាន“ ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់”រៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួម

ខដេ្នរៅដេ់ា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរប្ាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ជាា េកតណាស់ រៅ
រេេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧០

រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម

រស់ខួ ន
េ ខដេេកភាកាអំេីា ួមឆំខណក រស់ោត់រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រសឆកាី
រោងទាំងរនោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងកនុងរំណងរង្ហាញអំេីរ ច្រទថ្នា ឆូេ ួម រស់ោត់

ជាជាងផាេ់មូេដាឋន

2649

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦៨, ៩៧១។

2650

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧២។

2651

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣៧ ដេ់ ២៤៨។

2652

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦៥។

2653

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨១៥។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញ

ថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តខដេថា

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅម្ភនអតែកភាេរនាោះ។

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវរ ើា
ឱ េកចា ណារនារទៀតរៅកនុងរ ច្រទថ្នទឡហីក ណ៍ រណាឹងស

ទកខរឆចរ
ុ បននរឡើយ។
2654

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥។
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សប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមខដេជា ឬពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដខឋ ដេជាកមមវតែថ្ុ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា េំលរបីេកចា ណាអំេីអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
រនោះតរៅរទៀតរឡើយ។

1006>រខៀវ សំផន

បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សមួយឆំនួនកនុងា យេ់

រឃើញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងា ររងកើតខផនា រសដឋកកឆចឆ្នំ ១៩៧៦ នកងឆ្នំ ១៩៧៧ រដាយស អងគជំនំជប្មោះ
បានខផអករេើឯកស រោេនរោបាយខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងរេើា សននកដាឋនខដេថា ោត់បានដឹង នកងបាន
ឆូេ ួមកកឆចប្រជំកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ នកងឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងកកឆចប្រជំរនាោះម្ភនា រ ៀរឆំ នកងេកភាកាអំេីខផនា
ទាំងរនាោះ2655។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងទាំងរនោះោ៉ៅងេមអកត
រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ

ខដេកនុងរនាោះោត់បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជន
រទមួយរទៀត2656។ រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដករស អំណោះអំណាង
ទាំងរនោះ ួឆរហ្ើយ2657។

1007>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣ លណៈមជឈកម រស់ រ.ក.ក. ជា ួម
បានសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2658កនុងកកឆចប្រជំជារប្ឆើន

ខដេកនុងរនាោះោត់បាន

អោះអាងថា ោត់មកនបានឆូេ ួមោ៉ៅងសកមមរនាោះរទ2659។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ា
រេើករឡើងជារប្ឆើន រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះបានឆងអេ
ុ រង្ហាញអំេីកងឱោះសំអាងរហ្ត រស់អងគ

2655

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៦០ ដេ់ ៥៧០។

2656

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥១ ដេ់ ៤៦៩។

2657

សូមរមើេ កថាខណឌ ៨៣០ ជារដើម។

2658

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧០ ដេ់ ២៨៥។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ៥៦៥ ។
2659

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣២។
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ជំនំជប្មោះសលាដំរូង2660។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆចផេ
ា ់
សំអាងរហ្តរេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ទាំងមូេ ជាជាងផាេ់សំអាងរហ្តឆំរពាោះខតា រេើករឡើង
នីមួយៗរៅរេេជំនំជប្មោះរនាោះ2661។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកជាា សមរហ្តផេកនុងា សនមត

ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាអំេីា រេើករឡើងនីមួយៗ រៅរេេរ ើា
ឱ វាយតំថ្េរេើភសាត្ត
ុ ង
នកងអំណោះអំណាងទាំងមូេរៅឆំរពាោះមខខេួន2662។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់
ទងរៅនឹងា េំបានផាេ់សំអាងរហ្ត ប្តូវរដករស រចាេ។ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង
ខេឹមស ថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងកកឆចប្រជំឆំនួន ២ នឹងប្តូវ
រដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។
៤.ង.១.

.១.ក.កកឆចប្រជំ រស់ រ.ក.ក. កនង
ុ ខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤

1008>កនុងា ជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រសឆកាីសរប្មឆជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រនាោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ
រេើឯកស ជាភសាត្ត
ុ ង រស់ David CHANDLER នកង រ៉ៅេ េត ខដេបានរញ្ញជក់ថា រសឆកាីសរប្មឆ
ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងបានអោះអាងថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយស អងគជំនំជប្មោះេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេរសឆកាីសរប្មឆរនោះេំអាឆ
ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរៅរេេរនាោះ

នកងបានរចាទប្រាន់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានរប្ជើសរ ីសប្ទឹសីម
ា ួយ

ខដេរ ើឱ្
ឱ យម្ភចស់រណាឹងសទកខម្ភនា ជារ់ពាក់េ័ន”ធ 2663។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានរំថ្ភេា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេកនកតយរេើភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆចប្រជំកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងបានរេើករឡើងថា “ម្ភនភសាុ

2660

ស ណារណាឹងសទកខ 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។ រសឆកដ ីសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីា រផៃ សំណំរ ឿងរ ឿងកាី

Uwinkindi (ICTR) កថាខណឌ ៣២។
2663

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧១។
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ត្តងរង្ហាញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរេើកយកមកេកភាកាសជាងមីរៅកនុង រ.ក.
ក. រៅខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥” នកងបានកត់សម្ភគេ់រៅកនុងរ ច្រទថ្នសកខីកមម រស់ នួន ជា ថា “រសឆកាីសរប្មឆ
ជរមេៀសរនោះប្តូវបានរេើកយកមកេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជំជារប្ឆើន”2664។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់
ា យេ់រឃើញជាក់លាក់អំេីាេរ ច្រឆិទឆាស់លាស់ថ្នរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគ
ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

លណៈមជឈកមបានសរប្មឆជា ួមកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

រដាយរងខំ“កនុងរេេប្រជំជារប្ឆើនរនារនាៃរ់ ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣” រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះបានកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា “អងគជំនំជប្មោះប្តូវបានរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងេមអកតថ្នកកឆចប្រជំនានាខដេបានចារ់រផាើមរ ើរឱ ៅកនុងខខ
មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”2665។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ភសាុ
ត្តងថ្នកកឆចេកភាកាកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ អំេីរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញសីសង្ហឱក់
ោនជាមួយនឹងា យេ់រឃើញជា ួម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រសឆកាីសរប្មឆរនោះប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង
“កនុងរេេប្រជំជារប្ឆើនរនារនាៃរ់ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣”2666។

1009>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ

រហ្តកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំលណៈមជឈកមកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា អនកឆូេ ួមបានោំប្ទដេ់ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2667 អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ឆាស់លាស់ថា ា រ ៀររារ់
រស់ នួន ជា នកង សកសី ភី ភួន ខដេជាអនកោមកកឆចប្រជំរនាោះ ម្ភនា ខខឱងោនទាក់ទងរៅនឹងវតាម្ភន រស់
រខៀវ សំផន2668។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករេើប្រភេថ្នឯកស នកងសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី សួង

2664

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៣។

2665

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣២ រជើងទំេ័ ៣៧៦។

2666

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣២។

2667

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧ ដេ់ ២៧៨។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ៥៦៥។
2668

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៥ (“ម្ភនា រ ៀររារ់នូវភាេខសោនអំេីរញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភន

វតាម្ភនកនុងកកឆចប្រជំ ខដ ឬោ៉ៅងណា រៅរេេខដេា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីភំរន េញប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរនាោះ។ រខៀវ សំផន
បានអោះអាងថា ោត់មកនបានឆូេ ួមប្រជំរនាោះរទ រហ្ើយោត់ក៏មកនរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ខដ រៅរេេប្រជំរនាោះ។ នួន ជា ោំប្ទា
រ ៀររារ់រហ្តា ណ៍ទាំងរនោះ រដាយបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន មកនម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងរេេប្រជរំ នាោះរទ រហ្តដូរឆនោះ រខៀវ សំផន
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សីរលឿន រដើមបីប្រមូេេ័ត៌ម្ភនអំេីកមមវច្ ីសីេ
ា ីា រ ើដ
ឱ ំរណើ រស់ រខៀវ សំផន េីប្ររទសឡាវមកកមពជា
ុ រនាៃរ់េី
សបាាហ្៍ទីមួយខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤2669។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ខេួន“បានចាត់ទកថា កកឆច
ប្រជំកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំនងជាប្តូវបានរ ៀរឆំរឡើងរដើមបីអនញ្ញាតឲ្យ រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី
អាឆឆូេ ួមបាន នកងរាយា ណ៍ជូនសម្ភជកកលណៈមជឈកមថ្ន រ.ក.ក. អំេីកកឆចប្រជំរផសងៗខដេបានទទួេ
រជាលជ័យដ៏ ំរ ងជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់ថ្នប្ររទសឆកន រវៀតណាម នកង ឡាវ”2670។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី
អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនសរប្មឆរដករស សកខីកមមផ្លៃេ់ នកងេមអកត រស់ នួន
ជា ខដេបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី (រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើដ
ឱ ំរណើ
ជាមួយ រខៀវ សំផន) រនាោះ2671 េំបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំរនោះរទ2672 ឆំខណក ភី ភួន ប្តឹមខតបានរេើករឡើង
ប្តួសៗថា រ៉ៅេ េត នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងកកឆចប្រជំកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤2673។ កនុងរ
ច្រទរនោះ ប្តូវកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់េំប្តឹមប្តូវរេើខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់
ភី ភួន កនុងា រេើករឡើងថា “រោងត្តមសកខីកមម រស់ ភី ភួន រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងកកឆចប្រជំខខ មកង
នា ឆ្នំ ១៩៧៤ កនុងប្សុកម្ភឃ នកងបានយេ់ប្សររេើខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង”2674។ ររើ
រទាោះរីជា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សររេើរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនក៏រដាយ ក៏ត្តមា េកត ភី ភួន បាន
សំរៅដេ់ា យេ់ប្សរ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកកឆចប្រជំកនុង ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯរណាោះរទ2675។ ស រ
រសឆកាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជាា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលា
ដំរូងសននកដាឋនថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រនាោះ រប្ពាោះភសាត្ត
ុ ងខដេោំប្ទ
ា យេ់រឃើញរនាោះ ដូឆជា សកខីកមម រស់ ភី ភួន ខផនកខេោះេំប្តូវបានយេ់ប្តឹមប្តូវ នកងម្ភនេកខណៈេំសូវេមអកត

មកនបានដឹងអំេីរសឆកាីសរប្មឆរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ សកសី ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន បានរឆេើយថា រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុង
កកឆចប្រជំខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រៅភូមកម្ភឃ នកងបានយេ់ប្សររេើខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង”(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
2669

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៦ ដេ់ ១៣៧។

2670

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៨។

2671

សេប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៦ ដេ់ ១៣៧។

2672

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/22.1 ទំេ័ ២ ដេ់ ៦។

2673

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ៣៦។

2674

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៥។

2675

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ១៤។
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ដូឆសកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេបានឆូេ ួមផ្លៃេ់រៅកនុងកកឆចប្រជំរនាោះ នកងបានអោះអាងឆាស់លាស់ថា រខៀវ សំ
ផន េកតជាេំបានឆូេ ួមខមន ទនៃឹមនឹងរនោះ ា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទំនងជាកកឆច
ប្រជំរនាោះរ ើរឱ ឡើងកនុងា រោេរំណងអាឆឱ្យ រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី ឆូេ ួមបានរនាោះ េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងផា
េ់ជាមូេដាឋនោំប្ទរឡើយ។
៤.ង.១.

.១.ខ.កកឆប្ច រជំ រស់ រ.ក.ក. កនង
ុ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥

1010>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា រៅរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ “រមដឹកនាំជាន់ខពស់ រ.ក.ក.
បានជួរប្រជំោនរៅមនៃី

រ-៥ ខដេជាទីរញ្ញជា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ […] រដើមបីេកភាកាា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”2676។

រនាោះថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងឆំរណាម
រដាយអងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់ថា “រោងត្តម

ឆរមេើយ រស់សកសី ភី ភួន ថា ទាំង នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានោំប្ទខផនា រនោះ”2677។ រខៀវ សំផន បាន
អោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស េីរប្ពាោះ ភី ភួន លឺជារលគេខតម្ភនក់លត់
ខដេបានរ ៀររារ់អំេីកកឆចប្រជំរនោះ

នកងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងភាេផៃយ
ុ ោន នកងភាេមកនអាឆរជឿទកឆកតបា
ា នថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន2678។

1011>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆចប្រជំរៅរដើមខខ
អំេីា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

រមស ឆ្នំ ១៩៧៥

បានខផអករសៃើ ខតទាំងប្សុងរៅរេើសកខីកមម រស់

ភី ភួន2679 នកងកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER ខដេបានរេើករឡើងអំេីកកឆចប្រជំ
មួយ“រៅឆងខខ មីនា ឬរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥” ខដេនកោយអំេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ
ររើរទាោះរីជា រអៀង ស ី េំបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំរនោះក៏រដាយ2680។ រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាង
ខដេបានរេើករឡើង

រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ោត់ជាងមីរៅដំណាក់ាេរ

2676

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៤។

2677

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៥ ដេ់ ១៤៦។

2678

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧៩។

2679

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៦ រជើងទំេ័ ៤២១ ដេ់ ៤២៥។

2680

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៥ រជើងទំេ័

៤២០ រោងរៅរេើកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen

HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦ ឯកស រេខ E3/89 ERN (ភាសខខម ) 00062457។
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ណាឹងសទកខ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ភី ភួន2681។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ផៃយ
ុ
រៅនឹងអឱីខដេ រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានរដាោះប្សយោ៉ៅងជាក់លាក់រៅរេើអំណោះអំណាងមួយឆំនួន ួឆរហ្ើយ នកងបានេនយេ់មូេរហ្តខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សកសី ូររនាោះម្ភនភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន2682។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយឲ្យបានជាក់លាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករឡើង
អំេីសកខីកមម រស់ ភី ភួន ខដេម្ភនដូឆជា ោត់អាឆសារ់ឮនូវអឱីខដេបាននកោយកនុងកកឆចប្រជំរៅរដើមខខ រមស
រនាោះ

ផៃយ
ុ ោនរៅនឹងសកខីកមម រស់សកសីេី ូររទៀតខដេបានផាេ់សកខីកមមថា

អងគ កសប្តូវបានខណនាំឲ្យរៅ

ឆ្ៃយេីទីកខនេងខដេកកឆចប្រជំបានប្រប្េឹតរា ៅ2683។ រោងរៅរេើសកខីកមមេមអកត រស់ ភី ភួន អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេសមរហ្តផេរហ្ើយ។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ង.១.

.២.ា ឆូេ ម
ួ រស់ រខៀវ សំផន កនង
ុ កកឆប្ច រជខំ ណនាំរដើមបីផសេឱផាយរោេរំណង ម
ួ

1012>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភន នកងបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំខណ
នាំ នកងវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជខដេរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានា ប្តូវបានផសេឱផាយ2684។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា កនុងអំឡុងរេេរ ើរ
ឱ ដកវតាន៍ រខៀវ សំផន បានជួយរ ៀរឆំឯកស
រឃាសនា រស់ ណសក ស ួរ ម
ួ ជាតកកមពជា
ុ នកងបានររប្ងៀនវលគរណាុោះរណា
ា េនរោបាយរៅកនុងតំរន់ ំរដាោះ2685
។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា វតាម្ភន នកងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជំ

2681
2682

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧៩។
រសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រក
់ កឆចេកភាការដញរដាេ រស់ រខៀវ សំផន (E295/6/4) កថាខណឌ ២៩ ដេ់ ៣១។ សេប្កមអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៥ រជើងទំេ័ ៤២៥។
2683

រសឆកាីសននកដាឋនរញ្ច រ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ រខៀវ សំផន (E295/6/4) កថាខណឌ ៣០ នកង ៣១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹក

ឆោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/71.1 ទំេ័ ១០ នកងប្រតកចា ឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកងនា ឆ្នំ
២០១២ (រអឿន ត្តន) ឯកស រេខ E1/86.1 ទំេ័ ១៥។
2684

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៣ ដេ់ ៩៧៦។

2685

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣៦៧។
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នកងវលគរណាុោះរណា
ា េទាំងរនោះបានរនារប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2686 នកងថា កកឆចប្រជំ នកងវលគរ
ណាុោះរណា
ា េទាំងរនោះបានរេើករឡើងកនុងឆំរណាមរនាោះ នូវា កំណត់អតាសញ្ញាណ នកងា េររំបាត់ខាមង
ំ នកង
ា ផាេ់យតាកកមមអំេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្រជំជននានា2687។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននដា
ក ឋន

ថា វតាម្ភន នកងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជំ នកងវលគរណាុោះរណា
ា េទាំងរនោះបានរង្ហាញថា “ោត់បាន
រដើ តួនាទីសំខាន់មួយរៅកនុងា ផសេឱផាយខេឹមស ថ្នរោេរំណង ួម

នកងរោេនរោបាយនានា”

“វតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជំទាង
ំ រនោះបានជួយសប្មួេឲ្យា ខណនាំទាង
ំ រនោះម្ភនប្រសកទធភាេ

នកងថា
រដាយ

រង្ហាញដេ់អក
ន ឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជំរនាោះថា ោត់បានយេ់ប្សររេើរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយ
រនាោះ” នកងថា “រនោះាន់ខតលូសរញ្ញជក់ឲ្យរឃើញាន់ខតឆាស់ខងមរទៀត លឺរៅរេេខដេោត់បានរឆញរសឆកាី
ខណនាំរដាយផ្លៃេ់”2688។

1013>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បាន
ររប្ងៀនវលគរណាុោះរណា
ា េនរោបាយរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រដាយបានអោះអាងថា ោត់ប្តឹម
ខតបានឆូេ ួមវលគរនាោះមាងរ៉ៅរណា
ណ ោះរៅមនាេរ ច្រឆិទរនោះ2689។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ កត់សម្ភគេ់ថា
ភី ភួន ខដេជាសកសីម្ភនក់កនុងឆំរណាមសកសីេី នាក់ខដេសកខីកមម រស់ខួ ន
េ ប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
យកមកសំអាងរនាោះ បាននកោយអំេីវលគរណាុោះរណា
ា េមួយឆំនួនរដាយបានអោះអាងថា “អ៊ា៊ុំ រខៀវ សំផន ក៏ប្តូវ
បានរឃើញររប្ងៀនរៅកនុងវលគរនាោះខដ ”2690។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនមូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់
នកងប្តូវរដករស រចាេ។

2686

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៣។

2687

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៤ ដេ់ ៩៧៥។

2688

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៦។

2689

ស ណា រស់រណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៦៣។

2690

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/96.1 ទំេ័ ៥៣ ដេ់ ៥៤។ សេ

ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៦៧ រជើងទំេ័ ១១០៦ អងគជំនំជប្មោះេំបានរោងរៅរេើខផនកជាក់លាក់ថ្នសកខីកមម
រស់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន រ៉ៅខនារៅរេើឆំណឆដថ្ទរទៀតខដេបានរង្ហាញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមមកនប្តឹមខតកនុងវលគរណាុោះរ
ណា
ា េមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ។
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1014>រខៀវ

សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បាន

ផសេឱផាយរោេនរោបាយរកសទាក់ទងរៅនឹង“ខាមង
ំ ”2691 នកងបានអោះអាងថា សកខីកមម រស់សកសីខដេបាន
យកមកសំអាងរនាោះ េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភនរោេនរោបាយករមៃឆខាមង
ំ រឡើយ រហ្ើយថា ប្រសកនររើ
រោេនរោបាយរនោះម្ភនអតែកភាេខមនរនាោះ ក៏ោត់េម្ភ
ំ នជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹងរោេនរោបាយខរររនោះខដ
2692

។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញ ួឆរហ្ើយថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ

ខដេថា ម្ភនអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនាោះេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្តផេ
រឡើយ2693។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវ
េកចា ណារនារទៀតរឡើយ។

1015>ឆងរប្ាយ
លាដំរូងខដេថា

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា “ា រេើករឡើងដាឆ់រដាយខឡកមួយ” រស់អងគជំនំជប្មោះស
ូរោត់បានផាេ់យតាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង កនុងអំឡុងវលគរំពាក់រំរ៉ៅន

មរនាលមន៍ វច្ជាជរនាោះ លឺបានខផអកខតរៅរេើភសាត្ត
ុ ងឆចាមអារា៉ មរ៉ៅរណា
ណ ោះ2694។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់
សម្ភគេ់ថា កនុងឆំរណាមភសាត្ត
ុ ងឆំនួន ៤ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងរដើមបីោប្ំ ទដេ់
ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងមួយជារសៀវរៅខដេនកេនធរដាយ Ben KIERNAN ខដេបាន
រោងជាក់លាក់រៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង

នកងទី ួមរខតានានា

រ ើជា
ឱ ប្រធានរទថ្នវលគរំពាក់

រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជ ឆំខណកប្រភេរផសងរទៀតេកេណ៌នាជាទូរៅអំេីា ឆូេ ួម រស់ រខៀវ សំផន កនុងវលគទាង
ំ
រនាោះ2695។
១៩៨០

2691

Ben KIERNAN

បានដកប្សង់កកឆចសម្ភាសន៍មួយរ ើជា
ឱ ប្រភេខដេោត់បានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងឆ្នំ

ជាមួយអនកជំនាញ ូរ វច្ទាកមពជា
ុ ម្ភនក់ខដេបានប្តឡរ់េីប្ររទសបារាំងមកប្ររទសកមពជា
ុ រៅឆងឆ្នំ

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣២ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៨១៨ រជើងទំេ័ ១១៥៥។
2692

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣២ ដេ់ ៥៣៤។

2693

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧២។

2694

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៧៥៧។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៧៩ ា យេ់រឃើញខតមួយប្តូវបានរ ើរឱ ឡើយ។
2695

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៥៧ រជើងទំេ័ ២៣៨៥។
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១៩៧៥2696។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រដាយរហ្តថា Ben KIERNAN េំបានផាេ់
សកខីកមមរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ដូរឆនោះ

អងគជំនំជប្មោះេំលរបីផេ
ា ់ទមៃន់ ន
ៃ ់ដេ់រសៀវរៅ រស់

ោត់រឡើយ ជាេករសស រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំរេើប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន នកងា
ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ោត់2697។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី លួ តក់សម្ភគេ់ថា រៅកនង
ុ
សេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំខដេម្ភន យៈ
រេេ ១០ ថ្ងៃកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅ វច្ហា ប្េោះខកវម កត(កនុងវាំង) ខដេកនុងអំឡុងរេេរនាោះ រមដឹកនាំ
រកសបានផាេ់យតាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា2698។ ដូរឆនោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ង
រៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេរង្ហាញថា វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជរនោះបាន ួមរញ្ចូ េា រ ើ ឱ
យតាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា នកងថា រខៀវ សំផន បានដឹកនាំវលគរំពាក់
រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជមួយឆំនួន។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រដាយេកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងជា ួមពាក់េ័នរធ ៅនឹងឆំណឆ
រនោះ ួមទាំងទមៃន់ខដេអាឆផាេ់តកឆតួឆរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់ Ben KIERNAN ា យេ់រឃើញ រស់អងគ

2696

សូមរមើេ រសៀវរៅរដាយ B. KIERNAN៖ ររ រ៉ៅេ េត៖ េូជសសន៍ អំណាឆ នកងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍កនុងប្ររទសកមពុ

ជារប្ាមា ប្លរ់ប្លង រស់ខខម ប្កហ្ម ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកស រេខ E3/1593 ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ភាសខខម ) 00637575
ទំេ័ ២១៩ ឆងទំេ័ ខាងសា។
ំ ប្រភេដថ្ទរទៀតខដេបានដកប្សង់រដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺប្រតកចា ឹក ឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហ្ឿង) ឯកស រេខ E1/103.1 ទំេ័ ៨៤ (អង ងងរហ្ឿង បានរឆេើយថា ភ ច្ោ រស់ោត់បាន ំឭកថា រខៀវ
សំផន ហ្នឹងោត់ថា “ប្ររទសកមពជា
ុ កំេងខតកសង ីកឆរប្មើន ឱ្យទកឆកតប្ា រជារាស្តសា ប្រជាជនកមពជា
ុ
រហ្ើយឱ្យខំកសងខេួនរផសង
រទៀតខាំអ
ុ ត់ចារំ ទបាទ”។ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ អង ងងរហ្ឿង ឯកស រេខ E3/97 ថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០០៨ ERN
(ភាសខខម ) 00270696 ទំេ័ ១៧ (អង ងងរហ្ឿង បានរឆេើយថា ភ ច្ោ រស់ោត់បានឆូេ ួមប្រជំមួយជាមួយ រខៀវ សំផន ខដេ
បានមក “នកោយេី […] ថារតើប្តូវរ ើោ
ឱ ៉ៅ ងណារដើមបីអរ់ ំខួ េនរយើងរឡើង វច្ញ នកងរដើមបីទម្ភេរ់ខួ េនឱ្យដូឆេួកកសកក ”។ ប្រតកចា ឹកឆោះ
ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៤ (Philip SHORT បានេកភាកា
អំេីទសសនទានថ្ន“ប្ទេយសមបតាកឯកជនខាងសម តី”

នកងរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃត់កនុងរ ច្រទថ្នវលគរណាុោះរណា
ា េខផនកមរនាលមន៍

វច្ជាជ)។
2697

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣២៥ ជាអាទិ៍។

2698

សេប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៣, ៩៧៤។
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ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានរ ើយ
ឱ តាកកមមជរមេៀសប្រជាជនោ៉ៅងរហាឆណាស់រៅមាងរៅកនុង
វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជទាំងរនាោះ2699 ម្ភនភាេសមរហ្តផេ។
៤.ង.១.

.៣.តួនាទី រស់ រខៀវ សំផន ជាអនករសដឋកឆ
ក ចកនង
ុ ា អនវតារោេរំណង ម
ួ

1016>ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងរោេនរោបាយរសដឋកកឆច អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
យេ់រឃើញថា ោត់ម្ភនតួនាទីោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងរសដឋកកឆច រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ នកងជាេករសស កនុង
ក មនៃី ៨៧០ កនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនា ខរងខឆកទំនកញរៅាន់ភូមកភាល ា ឆោះ
តំខណង រស់ោត់ជាសម្ភជក
េកនកតយផេកតផេត្តមឃាេង
ំ ខដេប្តូវនាំរឆញ (ដូឆជា ប្សូវ) ា ទទួេេ័ត៌ម្ភនទំនាក់ទំនងអំេីពាណកជជកមមអនា
ជាតក នកងា ទទួេខសប្តូវរេើា រប្រើប្បាស់ឥណទាន2700។ រដាយ ំេឹកថា “រោេរំណង ួមរនោះម្ភនរោេ
រៅររងកើត ដឋមួយរដាយខេួនទីេឹងខេួន ដឋមួយេឹងខផអករេើកសកកមមសម័យទំរនើរកនុង យៈរេេេី ១០ រៅ ១៥ ឆ្នំ
នកងរនាៃរ់មក

ជា ដឋមួយេឹងខផអករេើរសដឋកកឆចឧសាហ្កមម”រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា

រខៀវ សំផន “មកនប្តឹមខត ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំង […] ម្ភនតួនាទីោ៉ៅងសំខាន់
កនុងា អនវតាទកដភា
ឋ េមួយឆំនួនថ្នរោេរំណង ួមរនោះផងខដ ”2701។

1017>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអាឆទាញរសឆកាីសននកដាឋនរដាយសមរហ្ត

ផេរឆញេីភសាត្ត
ុ ងខដេថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងមនៃី ៨៧០ រៅខខ តលា ឬប្រខហ្េកនុងខខតលា ឆ្នំ ១៩៧៥
បានរឡើយ2702។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រដើមបីោប្ំ ទដេ់ា យេ់រឃើញ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានខផអករេើកំណត់រហ្តថ្នកកឆចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ ឆោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៥។ រោងត្តមកំណត់រហ្តរនាោះ សមមកតា ខហ្ម ( ហ្សសនាម រស់ រខៀវ សំផន) ប្តូវបានចាត់ឲ្យទទួេ

2699

រប្រៀររ ៀរ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៥៧ ខដេនកោយអំេីយតាក
ក មមថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរៅ

កនុងវលគរណាុោះរណា
ា េមរនាលមន៍ វច្ជាជ ជាមួយនឹងកថាខណឌ ៣៧៩ ខដេនកោយអំេ“ី ោ៉ៅងរហាឆណាស់មួយ”កនុងឆំរណាមវលគរណាុោះរ
ណា
ា េនានា។
2700

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៧ ដេ់ ៩៧៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៣៩០ នកង ៤០៦ ដេ់ ៤០៧។
2701

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៩។

2702

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥១ ដេ់ ៥៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៣៩០។
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ខសប្តូវឆំរពាោះ“ ណសក ស នកងរាជ ដាឋភកបាេ នកងពាណកជជកមមសប្ម្ភរ់លណរនយយ នកងា កំណត់តថ្មេ” រៅខ
ណៈខដេ“សមមកតា រឌឿន” ប្តូវបានខតងត្តំងជា“ប្រធានមនៃី នរោបាយ ៨៧០”2703 ក៏ដូឆជាត្តមកំណត់រហ្ត
សួ ឆរមេើយ រខៀវ សំផន ផងខដ ោត់បានស ភាេថា ោត់ធាេរ់ជាសម្ភជកកមួយ ូរកនុងឆំរណាមសម្ភជកកេី
ូរថ្នមនៃី ៨៧០ (សម្ភជកកម្ភនក់រទៀត លឺ“រឌឿន”) នកងម្ភនា ទទួេខសប្តូវ ខដេ ួមម្ភន“ា រ ៀរឆំរញ្ជ ីតថ្មេ
នកងខរងខឆកទំនកញរៅាន់ភូមកភាល រប្ាមា ខណនាំេីលណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ រហ្ើយក៏ជាអនកខដេប្តូវ កា
ទំនាក់ទំនងេអជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន ផងខដ ”2704។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើ
រសៀវរៅមួយកាេខដេនកេនធរដាយ រខៀវ សំផន ផងខដ ខដេកនុងរនាោះរោងរេើា អោះអាង រស់ោត់ខដេ
ថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងមនៃី ៨៧០ “ប្រខហ្េកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥” នកងបានេកេណ៌នាអំេីា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ោត់ប្សរដៀងោនរនោះខដ

2705

។

ត្តម យៈា រង្ហាញជាភសាត្ត
ុ ងរដាយកំណត់រហ្តថ្នកកឆចប្រជំដថ្ទ

រទៀតថ្នលណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ រទាោះរីជារេេរនោះ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រសឆកាីខងេង រស់ោត់ម្ភន
កំហ្សក៏រដាយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ
ថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងមនៃី ៨៧០ រៅកនុងអំឡុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ ជាា សមរហ្តផេ
រហ្ើយ រដាយរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងខាងរេើខដេបានរញ្ញជក់រខនែមឱ្យោនរៅវច្ញរៅមក។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។

1018>រខៀវ

សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់

បានប្លរ់ប្លងរេើលណៈកម្ភម កា ពាណកជជកមម រដាយបានរេើករឡើងថា តួនាទី រស់ោត់រៅកនុងរសដឋកកឆច រស់
កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ម្ភនកប្មកត ដូរឆនោះរហ្ើយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា
ោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2706។ ជាេករសស ោត់

2703

កំណត់រហ្តថ្នា ប្រជំលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ ឯកស រេ E3/182 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00019108

ទំេ័ ១។
2704

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ រខៀវ សំផន រេខ E3/37 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00156676 ទំេ័

៣។
2705

រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាកសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្ រស់ខាំជា
ុ រនារនាៃរ់ ឯកស រេខ E3/18 ទំេ័ ៧៣

ដេ់ ៧៤ ERN (ភាសខខម ) 00103844-5។
2706

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥៤ ដេ់ ៥៥៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៤០៩។
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បានអោះអាងថា ឯកស ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានប្លរ់ប្លង
រេើលណៈកម្ភម កា ពាណកជជកមមរនាោះ ជាក់ខសាងប្តឹមខតរង្ហាញអំេីមខង្ហ រស់ោត់ខដេ ម្ភនកប្មកតរ៉ៅរណា
ណ ោះ
2707

។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានប្លរ់ប្លងរេើលណៈកម្ភម កា ពាណកជជកមមរនាោះ េំបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ង
ខដេបានសួ រដញរដាេខតមួយមខរនាោះរទ

រ៉ៅខនាបានខផអករេើា យេ់រឃើញទាំងអស់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី

រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងលណៈកម្ភម កា ពាណកជជកមមផងខដ

2708

។

រខៀវ

សំផន

បានប្តឹមខតរេើករឡើងនូវ

ជរប្មើសថ្នា រកប្សយអំេីភសាត្ត
ុ ងរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា ា រកប្សយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនភាេមកនសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស បានសំអាងរេើសកខីកមម រស់សកសី សលឹម េមត
ុ រដើមបីោប្ំ ទដេ់ា
យេ់រឃើញខដេថា ជារ ឿយៗ លណៈកម្ភម កា ពាណកជជកមមបានរសនើសរំ សឆកាីខណនាំេី រខៀវ សំផន រនាោះ
រដាយខផអករេើ វច្ ីសស្តសាថ្នា សារ់ឆរមេើយសកសី ូររនោះកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរសើរសួ
ា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

2709

អងគជំនំជប្មោះតលា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានដកប្សង់សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះរ ើជា
ឱ ប្រភេេ័ត៌

ម្ភនរខនែម (“សូមរមើេផងខដ ”)រ៉ៅរណា
ណ ោះ នកងក៏បានខផអកជាឆមបងរៅរេើ បាយា ណ៍ នកងេកខកតឆំនួន ៦
រស់លណៈកម្ភម កា ពាណកជជកមម ខដេ រខៀវ សំផន េំបានជំទាស់រឡើយ។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ
សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ង.១.

.៤.រសឆកាខី ងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ខដេោំប្ទរោេរំណង ម
ួ

1019>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កនុងនាមជាកម្ភមភកបាេជាន់ខពស់រំផតម្ភនក់រៅកនុងរេេត
ស៊ាូរៅកនុងប្ររទស នកងរប្ាយមក កនុងនាមោត់ជាថានក់ដឹកនាំកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ជាេករសសជា ប្រធានថ្នល
ណៈប្រធាន ដឋ”2710 រខៀវ សំផន បានរ ើរឱ សឆកាីខងេងា ណ៍ោប្ំ ទរោេនរោបាយខខម ប្កហ្ម2711 ួមទាំងបាន
ផាេ់យតាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

ខដេទទួេបានា ោំប្ទរៅកនុង

2707

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥៥។

2708

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤០៩។

2709

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥៦ ដេ់ ៥៥៧។

2710

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨០។

2711

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨១ ដេ់ ៩៨៦។

នកងរៅរប្ៅ
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ប្ររទសដេ់រដកវតាន៍2712។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា “រសឆកាីខងេងា ណ៍ទាង
ំ រនោះ ខដេបានោំ
ប្ទអស់េីឆកតេ
ា ីរងេើមរេើរដកវតាន៍រដាយោមនា ច្ោះលន់ណាមួយរនាោះ បានរង្ហាញឲ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន

ួម

ឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជំជននានា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនេីជនរទមួយរៅជនរទមួយរទៀត នកងបានកំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម សប្ម្ភរ់ា ចារ់ខួ ន
េ ា សម្ភេរ់ នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េន” នកងោត់បានរប្រើប្បាស់មខតំខណង នកងតួនាទី រស់
ោត់រដើមបីរង្ហាញខេួនោត់“ជារមដឹកនាំសំខាន់មួយ ូរ នកង[បានជំ ញទឹកឆកត]ា ឲ្យប្រជាជនកមពជា
ុ
នកងកម្ភមភកបា
េខខម ប្កហ្មរនាកសងរដកវតាន៍សងគមនកយម”2713។

1020>រខៀវ

សំផន

បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសនៃ

កថាខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេសនៃ កថារនោះបានផាេ់ា ធានាត្តម យៈ
ា របាកររញ្ញិតឆំរពាោះទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថា េួករលនឹងប្តូវទកជី វច្ត ប្រសកនររើឆូេ ួមជាមួយ
កម្ភេំងតស៊ាូ នកងបានអោះអាងថា េំម្ភនរហ្តផេខដេប្តូវរជឿថា ា ធានារនាោះមកនេកតប្បាកដរនាោះរឡើយ2714។
ោត់បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរំថ្ភេភសាត្ត
ុ ងកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសននកដាឋនថា

ចារ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ហ្ូតដេ់រេេខដេោត់ប្តូវបានខតងត្តំងជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ
សនៃ កថា រស់ោត់ បានរង្ហាញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងឧប្កកដក
ឋ មមខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ2715។ ោត់
បានជំទាស់ថា សនៃ កថាខតមួយលត់ទាក់ទងរៅនឹងក ណីរនោះ លឹសនៃ កថាខដេោត់បានរ ើរឱ ឡើងាេេីថ្ងៃទី
២១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងា អរអ សទ ឆំរពាោះកងទ័េខខម ប្កហ្ម នកងប្រជាជនកមពជា
ុ ខដេបាន ំរដាោះ
ប្ររទស រហ្ើយោត់បានជំទាស់ថា សនៃក ថា រស់ោត់េំម្ភនអឱីជារ់ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញ
េីទីប្កុងភនរំ េញ ឬា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ2716។ ឆងរប្ាយ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ
រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើសនៃ កថាខដេោត់បានខងេង
រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ ថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧

2712

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨០។

2713

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៧។

2714

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥៧ ដេ់ ២៦២។

2715

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣៨។

2716

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣៦ ដេ់ ៥៣៨។

643
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

នកង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ កនុងា សននកដាឋនថា ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្
ឧប្កកដក
ឋ មម ួមត្តម យៈា ោំប្ទដេ់ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ2717
ឋ ។

1021>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រចាទប្រាន់ រស់

រខៀវ សំផន អំេីកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងសនៃ កថាមនថ្ងៃទី ១៧

ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ោត់េំបានជំទាស់ថា ោត់េបា
ំ នខងេងសនៃក
ថាទាំងរនាោះ ឬខេឹមស កនុងសនៃក ថាទាំងរនាោះរទ រ៉ៅខនា ោត់បានរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹងសនៃក ថា រស់សរមាឆ
នររាតាម សីហ្ន រដាយបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតខ
ា សោនឆំរពាោះសនៃ កថាទាំងរនាោះ
ឬថា

សនៃ កថាទាំងរនាោះេំអាឆម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើអក
ន ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះរទ2718។

ណោះអំណាងទាំងរនោះេំម្ភនភាេសមប្សរកនុងា រង្ហាញេីកំហ្ស

អំ

កនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងរឡើយ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។

1022>ទាក់ទងរៅនឹងសនៃ កថាថ្ងៃទី ២១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងផៃយុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំ
ផន2719 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេបា
ំ នរញ្ញជក់ថា ខេឹមស ថ្នសនៃ កថារនាោះអំពាវនាវឲ្យរ ើា
ឱ ជរមេៀសប្រជា
ជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ឬផ្លេស់ទីេំរៅ រស់ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ រ៉ៅខនា ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា រៅកនុងសនៃ កថារនាោះ រខៀវ សំផន “បានរេើកស រសើ កងទ័េខដេបាន
“ ំរដាោះ”ប្ររទស បានប្រាសថា សប្តូវទាំងអស់បានសេរ់ោ៉ៅងរវទនា នកងបានកត់សម្ភគេ់ឆំរពាោះា េោះរង់
រស់ប្រជាជនរៅកនុងតំរន់ ំរដាោះ នកងា ខកតខំប្រឹងខប្រង រស់េួករលកនុងា រេើកភេឺខប្ស ជីកប្រឡាយ នកងរ ើ ឱ
អាងសាក
ុ ទឹក”2720

ខដេម្ភនភាេប្សរោនោ៉ៅងរប្ឆើនរៅនឹងា េកេណ៌នាផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ោត់អំេីខេឹមស កនង
ុ

សនៃ កថារនាោះ។ រេើសេីរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសនៃ កថាថ្ងៃទី ២១ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥

ខដេសែកតកនុងឆំរណាមសនៃ កថាដថ្ទរទៀតជារប្ឆើន

មនផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីា ួមឆំខណកកនុង

រោេរំណង ួម ត្តម យៈរសឆកាីខងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន2721។ រខៀវ សំផន េំបានរេើក

2717

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨២ ដេ់ ៥៨៧។

2718

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥៨ ដេ់ ២៦២។

2719

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៨៨ ដេ់ ៣៩១។

2720

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨២។

2721

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨១ ដេ់ ៩៨៧ ( ំឭកសនៃក ថាខដេោត់បានខងេងរៅឆរនាេោះខខ មកងនា

ឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧)។
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មូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា សនៃក ថាដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង
បានសំអាងរនាោះ េំម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ រោងត្តមមូេរហ្តដូឆោនរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
រដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងសនៃ កថាខដេោត់បានខងេងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៦, ថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧ នកង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន
ឆ្នំ ១៩៧៧2722។ រខៀវ សំផន េំបានជំទាស់ថា ោត់េំបានខងេងសនៃ កថាទាំងរនោះរឡើយ រ៉ៅខនាេាោមរ ើា
ឱ
រកប្សយ

ខដេម្ភនេកខណៈខសេីា រកប្សយរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេា រកប្សយ រស់

ោត់េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញអំេីកំហ្សខផនកអងគរហ្ត។

1023>ផៃយុ រៅវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងសនៃ កថាររើកសម័យប្រជំរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ ជាា ប្តឹម
ប្តូវខដេរខៀវ សំផន បានអោះអាងថា2723 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សនមតថា ជាសនៃ កថា
រស់ោត់2724។

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើឯកស រកខប្រជាភាសអង់រលេសថ្ន

កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជនកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ខដេបានរញ្ញជក់ថា អនកខងេងសនៃក ថារនាោះ
ជា“ប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ”2725ក៏រដាយ ក៏សំរៅរដើមជាភាសខខម នកងភាសបារាំងបានសំរៅរេើ“ប្រធានល
ណៈអ ករតី”ថា ជាអនកខងេងសនៃ កថារៅវច្ញរទ។ រ្
ម ោះ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរេើករឡើងខតមាងទាក់ទងរៅ
នឹងា រប្ជើសត្តំងោត់ជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ2726។ េំម្ភនា រញ្ញជក់រៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នកកឆចប្រជំរនោះថា
រខៀវ សំផន បានរំរេញតួនាទីជា“ប្រធានលណៈអ ករតី” នកងខងេងសនៃ កថាររើកសម័យប្រជំរនាោះរឡើយ។

1024>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុង

ា សំអាងរេើសនៃ កថា រស់ោត់រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧ រដើមបីសននកដាឋនថា “ោត់បានទទួេ

2722

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨២ ដេ់ ៥៨៣ នកង ៥៨៥ ដេ់ ៥៨៧។

2723

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨០។

2724

សេប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៥។

2725

កំណត់រហ្តថ្នកកឆចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជន រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/165 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមស ឆ្នំ

១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00053610-18 ទំេ័ ៨ ដេ់ ១៦ ERN (ភាសអង់រលេ ស) 00184052-6 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៩។
2726

កំណត់រហ្តថ្នកកឆចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជន រស់កមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/165 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមស ឆ្នំ

១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00053610-18 ទំេ័ ៨ ដេ់ ១៦, ERN (ភាសបារាំ ង) 00301338-42។
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សគេ់ថា

មនសសរារ់មឺននាក់ប្តូវបានប្រមូេផាំរុ ៅត្តមា ដាឋនរផសងៗោនជារប្ឆើន”រនាោះ

តលាា កំេូេទទួេសគេ់ថា

2727

អងគជំនំជប្មោះ

សនៃ កថារនោះេំបានរេើករឡើងជាក់លាក់នូវរញ្ញាថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

រឡើយ2728 រ៉ៅខនា បានរេើករឡើងអំេីឆំនួនេេក ជារប្ឆើនរ ើា
ឱ រៅា ដាឋនសងសង់អាងសាក
ុ ទឹក ប្រឡាយទឹក
នកងទំនរ់ទឹក នកងជាា សមរហ្តផេកនុងា សននកដាឋនថា េេក រ ើា
ឱ រៅា ដាឋនសងសង់ទាង
ំ រនោះ ប្តូវបាន
រញ្ជូ នរៅរ ើា
ឱ រៅា ដាឋនរនាោះេីមន ួឆរហ្ើយ។ ដូរឆនោះ ា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសនៃ
កថា នកងា រប្រើប្បាស់សនៃ កថារនោះ លីសកត
ែ កនុង វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ទាំងប្សុង2729។ អំណោះ
អំណាងខដេរៅរសសសេ់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆរនោះ2730 ប្ោន់ខតជាា ផាេ់នូវា រក
ប្សយមួយរផសងរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង ដូរឆនោះ អំណោះអំណា
ងរនោះេំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើ

យ។
៤.ង.១.

.៥.តួនាទីា ទូត រស់ រខៀវ សំផន កនង
ុ ា ា ពា រោេរំណង ម
ួ

1025>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា កនុង រ.ក.ក. អាប្ស័យរេើ រខៀវ សំផន កនុងា រប្រើប្បាស់
រក រាិ៍ ្
ម ោះេអ រស់ោត់រដើមបីររងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន នកងអនកោំប្ទ រស់ប្ទង់ ខដេជាតួ
នាទីមួយ រខៀវ សំផន បានចាត់ទកថា ជាតួនាទី“ខដេម្ភនស ៈសំខាន់ រ៉ៅខនាេំខមន ហ្ូតដេ់ខឱោះមកនបានរនាោះ
រទ”2731។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានអមដំរណើ សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន
កនុងដំរណើ ទសសនកកឆចរៅាន់តំរន់ ំរដាោះកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ នកងរៅាន់ទីជនរទកនុងរដើមឆ្នំ ១៩៧៦

ួមទាំងរៅ

ាន់ា ដាឋននានាខដេោត់បានរេើកស រសើ អំេីា កសងទំនរ់ទឹក នកងប្រឡាយទឹក នកងផេកតកមមកសកកមម

2727

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៩៥៦។
2728

សូមរមើេ សនៃ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកកឆចប្រជំលំ រ់ខួរ ឯកស រេខ E3/201 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN

(ភាសខខម ) 00292807 (“ដូរឆនោះ រយើងអាឆរមើេរឃើញថា ទីជនរទរយើងម្ភនា ខប្រប្រួេោ៉ៅងខាេង
ំ ។ ា ដាឋនសងសង់អាងសាក
ុ
ទឹក ប្រឡាយទឹក ឬទំនរ់ទឹកនីមួយៗម្ភនកមមក រ ើា
ឱ ប្រខហ្េ ១០.០០០, ១២.០០០, ៣០.០០០ នាក់”)។
2729

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២២១, ២៣៦។

2730

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨៤ ដេ់ ៥៨៥ នកង ៥៨៧។

2731

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៨។
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2732

។ រខនែមេីរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំេឹកអំេីតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងទំនាក់ទំនងា ទូត

ខដេកនុងតួនាទីរនោះ កនុងឆំរណាមតួនាទីរផសងៗរទៀត ោត់បានរ ើដ
ឱ ំរណើ រៅប្ររទសឆកន នកងកូរ ៉ខាងរជើងកនុងខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីឆ ចាអំេីា ោងប្តឡរ់ រស់សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន2733 នកងបានផាេ់យតាកកមម
ឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជំជននានា2734។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា
រខៀវ សំផន បានោំប្ទ នកងបានរនា ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយជាមូេដាឋន ខដេបាន
រ ើឲ្
ឱ យខខម ប្កហ្មទទួេបានា ោំប្ទរេើឆ្កអនា ជាតក“កនុងា ខកតខំប្រឹងខប្រង រស់ោត់រដើមបីផេ
ា ់យតាកកមម នកង
រេើកស រសើ ដេ់សកមមភាេ នកងរោេនរោបាយ រស់រកស នកងរដើមបីរខងឱ ា ចារ់អា មមណ៍ នកងកាីបា មាេី
ា រប្ជៀតខប្ជក”2735។

1026>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរំរបា៉ៅងតួនាទី រស់ោត់ កនុងនាមជាអនកទំ
នាក់ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន នកងស ៈសំខាន់ថ្នសកមមភាេា ទូត រស់ោត់ រដាយេំបានរអើរេើ
រេើភសាត្ត
ុ ងខដេថា ោត់េំបានឆោះសប្មុងជាមួយនឹងសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន នកងថា រអៀង ស ី លឺជាអនកា
ទូតរេឆរធាេជាង ូរោត់រៅកនុងឆ្កអនា ជាតក នកងបានរ ើទ
ឱ ំនាក់ទំនងរប្ឆើនជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន ជាង
អឱីខដេោត់បានរ ើ2736
ឱ ។ ោត់បានអោះអាងថា រហ្តដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ សននកដាឋនថា ា ម
ួ
ឆំខណក រស់ោត់រដើមបីរកៀងល ា ោំប្ទសប្ម្ភរ់ខខម ប្កហ្ម ម្ភនកប្មកតតកឆតួឆណាស់2737។

1027>ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយ

ស េំបានេកចា ណាអំេីា មកនឆោះសប្មុង រស់ោត់ជាមួយនឹងសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន2738រនាោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះរដាយេំរ ើា
ឱ េកចា ណារនារទៀតរឡើយ រដាយស រខៀវ សំផន េំ

2732

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៩ ដេ់ ៩៩០។

2733

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៩ រជើងទំេ័ ២៩៨០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង កថាខណឌ ៣៧៤, ៧៥៧ ដេ់ ៧៥៨។
2734

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩១។

2735

សេប្កម រស់ជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩២។

2736

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤៩ ដេ់ ២៥៦។

2737

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥២ នកង ២៥៦។

2738

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤៩ ដេ់ ២៥២។
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បានរង្ហាញ ថារតើរញ្ញារនោះអាឆម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់ោ៉ៅងដូឆរមាឆ
រនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេរៅរសសសេ់ រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតផាេ់ា រកប្សយ
មួយរផសងរទៀតអំេីភសាត្ត
ុ ង

រដាយេំបានរង្ហាញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសម

រហ្តផេរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ផៃយ
ុ េីអីខឱ ដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរនាោះ2739 អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នន
ធ ឹងា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់
ម្ភនខដេប្រមូេបានេីសកមមភាេា ទូត រស់ោត់រនាោះរទ

រដាយខផអករេើេ័ត៌

រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនកនុង

ឆំរណាមរនាោះថា តួនាទីា ទូត រស់ោត់ទទួេបានា ោំប្ទទាំងកនុងទាំងរប្ៅប្សុកសប្ម្ភរ់ខខម ប្កហ្ម ខដេ
ត្តម យៈរនោះបានរខងឱ ា ចារ់អា មមណ៍

នកងា រប្ជៀតខប្ជកេីខាងរប្ៅខដេអាឆម្ភន2740។

ា ខដេថា

រអៀង ស ី ប្រខហ្េជាបានឆូេ ួមកនុងកកឆចខកតខំខផនកា ទូតប្សរដៀងោនរនោះ េំបានសប្ម្ភេ ឬេំបានរ ើឲ្
ឱ យកកឆច
ខកតខំផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ រខៀវ សំផន ឆោះងយដេ់កប្មកតអរបរ ម្ភរឡើយ។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ ា រេើករឡើង រស់
រខៀវ សំផន ខដេថា សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន ម្ភនរឆតនានរោបាយផ្លៃេ់ខួ ន
េ ឆំរពាោះា ោំប្ទខខម ប្កហ្ម នកង
ថា ប្ទង់េំបានដឹងអំេីភា កកឆច រស់ រខៀវ សំផន កនុងា រំរេញតួនាទីជាអនកទំនាក់ទំនងជាមួយ រ.ក.ក. មកន
ផៃយ
ុ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន េកតជាបានរំរេញតួនាទីជាអនក
ទំនាក់ទំនង

នកងបាន ួមឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណង ួមត្តម យៈា ធានាឲ្យម្ភនា ោំប្ទេីសរមាឆ

នររាតាម សីហ្ន2741។

1028>ឆំរពាោះា រ

ើដ
ឱ ំរណើ រៅរប្ៅប្ររទស រខៀវ សំផន បានទទួេសគេ់ថា ោត់ (នកងអនកដថ្ទរទៀត) បាន

រ ើដ
ឱ ំរណើ រៅប្ររទសឆកន នកងកូរ ៉ខាងរជើងកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅខនាបានរេើករឡើងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ង
រង្ហាញថា រោេរំណងថ្នា រ ើដ
ឱ ំរណើ រនោះ លឺរដើមបីឆ ចាអំេីា ោងប្តឡរ់ រស់សរមាឆនររាតាម សីហ្ន
រឡើយ2742។

ត្តមា េកនកតយភសាត្ត
ុ ងខដេសំអាងរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា

ា រចាទ

2739

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥៦។

2740

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦២ នកង ៩៩២។

2741

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥៤។

2742

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២៣ រោងរៅរេើ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣៧៤, ៧៥៨។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងផងខដ ថា ោមនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ម្ភនា ផ្លេស់រូ ា េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា ប្រប្េឹតកា
ឧប្កកដក
ឋ មមរឡើយ។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២៣។ ា េកនកតយរឡើង វច្ញរេើខផនកពាក់េ័ននា
ធ នាថ្ន
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

េំបានរង្ហាញឲ្យរឃើញេីា យេ់រឃើញណាមួយទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់ទំនង រស់ោត់

648
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្រាន់អំេីកងឱោះភសាត្ត
ុ ងសាីេីរញ្ញារនោះ លឺេំប្តឹមប្តូវរឡើយ2743។ ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា រខៀវ
សំផន បានអមដំរណើ សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន កនុងដំរណើ ទសសនកកឆចរៅាន់ា ដាឋននានារនាៃរ់េីសរមាឆ
នររាតាម សីហ្ន បានោងប្តឡរ់មកកមពជា
ុ វច្ញរនាោះ ោត់បានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងខរររនោះេំសកត
ែ កនុង
វច្សេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ នកងប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ េំខមនជាភសាត្ត
ុ ងដាក់រនៃក
ុ រឡើយ រហ្ើយា េកត
ខដេថា ោត់បានរេើកស រសើ េីា កសង នកងា ង្ហ កសកកមមខដេកំេងរ ើរឱ ៅទីរនាោះ ក៏េំខមនជាភសាត្ត
ុ ង
ដាក់រនៃក
ុ ផងខដ
ឆំណឆថា

2744

។

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ប្រជាជនមួយឆំនួនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី

ភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ជារ់ពាក់េ័នប្ធ តង់

ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅាន់ា ដាឋន

នានា2745។ ស ររសឆកាីមក អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ង.១.

.៦.ា ម
ួ ឆំខណកជាទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន ត្តម យៈសកទធអ
ក ណា
ំ
ឆ នកងឥទធេ
ក េ

1029>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

ា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា រជឿទកឆកតខា ដេោត់បានទទួេេីថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. ប្េមទាំងា ឆូេ

ជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន ា រ ើដ
ឱ ំរណើ រស់ោត់រៅរ រទសពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ឬា ួមឆំខណក រស់ោត់រៅកនុងសហ្
ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះរឡើយ។ រហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស ។
2743

សូមរមើេ ឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៧៤ រោងរៅរេើទូ រេខ រស់ប្កសួងា រ រទស រស់

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ

រខៀវ សំផន ចាករឆញរៅាន់ប្ររទសកូរ ៉ខាងរជើ ឯកស រេខ E3/3350 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00740887 ទំេ័ ២ (“កនុងប្កុងេយុងោ៉ៅង រលាក រខៀវ សំផន ប្តូវបានរល ំេឹងថានឹង កមរ ាបាយោង
សរមាឆ សីហ្ន ឲ្យវច្េប្តឡរ់មកប្ររទសកមពជា
ុ វច្ញ(សម្ភៃត់)”) នកងកថាខណឌ ៧៥៨ រោងរៅរេើទូ រេខប្កសួងា រ រទស
បារាំង កមមវតែ៖ុ ទសសនកកឆចរៅាន់ប្ររទសឆកន រស់ រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/2721 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ
១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00662229 ទំេ័ ៣ (“នារេេរនោះ រលអាឆយេ់បានថារប្ាយទសសនកកឆចរៅររ៉ៅាង
ំ លណៈប្រតកភូនឹងរ ើឱ
ដំរណើ រៅទទួេសរមាឆ សីហ្ន រៅប្កុងេយុងោ៉ៅងជារនារទៀត”)។ ទូ រេខប្កសួងា រ រទស រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ
ទសសនកកឆច រស់ រខៀវ សំផន រៅាន់សធា ណៈ ដឋប្រជាម្ភនកតឆកន

ឯកស រេខ ឯកស E3/619 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00635940 ទំេ័ ៣ (“ត្តមពាកយឆចាមអារា៉ មខដេរេឆេឺកនុងទីប្កុងររ៉ៅាង
ំ បានឲ្យដឹងថា វាប្រខហ្េ
ជាា េកតខដេថា រលាក ខរ៉ៅន នត លឺរៅទីរនោះរដើមបីឆ ចាទំនាក់ទំនង រស់សរមាឆ សីហ្ន ជាមួយរលាក រខៀវ សំផន នកងេ័កខខ័ណឌ
រផសងៗសប្ម្ភរ់ា ប្តឡរ់ឆូេប្ររទសកមពជា
ុ វច្ញ មនរេេខដេសរមាឆ សីហ្ន នឹងរង្ហាញមខរដាយខេួនប្េោះអងគផ្លៃេ់”)។
2744

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២៤ ដេ់ ៥២៥។

2745

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០១។

649
សេដីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆកា
ិ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ួម រស់ោត់កនុងដំរណើ ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក. ឬសកទធកអំណាឆ នកងឥទធកេេខដេោត់ម្ភន2746។
ររើប្តឹមខតា រេើករឡើងខដេថា អាឆម្ភនា សននកដាឋន ឬា រកប្សយមួយរផសងរទៀតអំេីភសាត្ត
ុ ងដខដេ
ខដេបានសំអាងរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ2747 អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា
រង្ហាញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
រនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អឱីខដេប្តូវរង្ហាញលឺថា េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេណា
មួយអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេ ងា ជំទាស់ដូឆរនោះរឡើយ រហ្តដូរឆនោះ ជាា េំប្លរ់ប្ោន់
រដាយប្តឹមខតរេើកា សននកដាឋនមួយរផសងរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆរ ើបា
ឱ នរនាោះ2748។

រេើសេី

រនោះរទៀត អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា តួនាទី រស់ោត់ លឺប្ោន់ខតជានកមកត
ម ូរ ឬម្ភនខតសំរក
រប្ៅ ដូរឆនោះេំម្ភនសកទធអ
ក ំណាឆអឱីរនាោះ2749 េំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ រដាយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានរញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទេំចាបា
ំ ឆ់សកត
ែ កនុងតួនាទីខដេម្ភនសកទធកអំណាឆ រដើមបី ួមឆំខណកសំខាន់កនុងសហ្
ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ2750 នកងបានយេ់រឃើញថា “ឋានៈ នកងតួនាទី រស់ោត់ជាខផនកមួយថ្នា រកទបាំង” រ៉ៅខនាថា
រនោះបានររប្មើដេ់រោេរំណងោ៉ៅងសំខាន់ នកងជាក់ខសាងកនុងា ោំប្ទដេ់រោេនរោបាយ រ.ក.ក. នកងា
របាកររញ្ញិតប្រជាជន2751 ជារញ្ញាមួយខដេ រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងរឡើយ។
៤.ង.១.

.៧.រសឆកាស
ី ននដា
ក ឋន

1030>ររើរទាោះរីអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងបានោំប្ទខផនា ជរមេៀសរៅកនុង
កកឆចប្រជំរនោះ នកងថា ោត់បានខងេងសនៃ កថាររើកកកឆចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជនកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរនាោះ េំ
ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ក៏រដាយ ក៏ា សននកដាឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន
បាន ួមឆំខណក“ោ៉ៅងសំខាន់”កនុងរោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម េំម្ភនកំហ្សរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹង

2746

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៦៤ ដេ់ ២៦៩, ៥៤០ ដេ់ ៥៥០,៥៧៣ ដេ់ ៥៧៥។

2747

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៦៤, ២៦៩, ៥៤១ ដេ់ ៥៤៥, ៥៤៩ ដេ់ ៥៥០។

2748

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៨។

2749

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៤៨, ៥៧៣ ដេ់ ៥៧០។

2750

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦៥។

2751

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៧។
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រញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើប្រប្េឹតស
ា រ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានខរងខឆក
ជាប្បាំប្ររភទ (“កកឆចប្រជំរោេនរោបាយ”2752 “កកឆចប្រជំខណនាំ”2753 “រសដឋកកឆច វច្ទ”ូ 2754 “រសឆកាខី ងេងា ណ៍
ជាសធា ណៈ”2755

“កម្ភមភកបាេតំណាងទូត”2756)

លឺជាា ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងរោេរំណង ម
ួ ។

រដាយេកចា ណាអំេីរទដាឋនលតកយតាដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ2757 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស កនុងា យេ់រឃើញថា ា ួម
ឆំខណក រស់ោត់បាន្នដេ់េកខខណឌចាំបាឆ់កនុងា ដាក់ឱ្យោត់ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរប្ាមសហ្
ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ2758។

1031>ជាេករសស

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា រោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ដូឆ បាន

រញ្ញជក់ខាងរេើ2759 នកងខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានភាជរ់ទំនាក់ទំនងោ៉ៅងម្ភំ រៅនឹង
រោេនរោបាយឧប្កកដ។
ឋ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ទរងឱើ រស់ោត់េំបាន
ួមឆំខណកដេ់ទកដភា
ឋ េឧប្កកដថ្ឋ នរោេរំណង ួម េំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ2760។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
យេ់រឃើញរដាយសមរហ្តផេថា ា ឆូេ ួម រស់ោត់បានជំ ញដេ់ា អនវតារោេរៅ ឬរោេរំណង
ួម រពាេលឺ ា កសងរដកវតាសងគមនកយមខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម ប្សរត្តមរោេ
នរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន2761។ រហ្តដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ។

2752

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦៤ ដេ់ ៩៧២។

2753

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៣ ដេ់ ៩៧៦។

2754

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៧ ដេ់ ៩៧៩។

2755

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨០ ដេ់ ៩៨៧។

2756

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៨ ដេ់ ៩៩២។

2757

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៨០ ជាអាទិ៍។

2758

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩២។

2759

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨១១ ដេ់ ៨១៧។

2760

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩៩, ៣០៧, ៣១១, ៤០៦, ៤១០, ៦០៥ នកង ៦១៩។

2761

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៦៨ ជាអាទិ៍។
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1032>រដាយរហ្តថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា
អំរេើ រស់ោត់ លឺជាា ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ដូរឆនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ង.១.ញ.ា យេ់រឃើញថា រ.ក.ក. ជារកសខដេម្ភនា ឯកភាេ នកងឋានានប្កម នកងថា កងកម្ភេំងប្រដារ់
ុ ភនរំ េញ ម្ភនា ឯកភាេោន
អាវ ខដេពាក់េន
័ ក
ធ នុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទប្ី កង

1033>នួន ជា បានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត កនុងា ចាត់ទក រ.ក.ក.

ជា“រកសខដេម្ភន ឆនាសមព័នឆ
ធ ាស់លាស់ប្រទាក់ប្កឡាោន ខដេកនុងរនាោះកម្ភមភកបាេថានក់រប្ាមអនវតារដាយភ
កាីភាេ នកងសីសង្ហឱក់ោនរៅត្តមា ខណនាំ រស់ថានក់ដឹកនាំរកស”2762។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង “េំបានរេើកមូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នធ រ.ក
.ក.” ខដេ“មកនរេើសេីត្តរាងេមអកតថ្នអងគា មួយរឡើយ”2763។ ោត់បានអោះអាងថា មជឈកមរកសកប្មរឆញរស
ឆកាីខណនាំ នកងថា ា រញ្ញជឲ្យសម្ភេរ់បានរឆញេីថានក់រប្ាម នកងថា សែនភាេេំដូឆោនរៅទូទាង
ំ ប្ររទសរឡើ
យ។ ោត់បានរេើករឡើងថា “ម្ភនភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនរង្ហាញថា រកសប្តូវបានខរកជាប្កុមតូឆៗ ម្ភនអំណាឆ
រសមើៗោន ប្រយទធោនរៅកនុងជរម្ភេោះប្រដារ់អាវ ថ្ផៃកនុងខដេបាន ីក ំរឡើងៗ កនុងអំឡុងរេេថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ករ
រតយយទាំងមូេ នកង ហ្ូតដេ់ម្ភនា ្
េ នពានេីរវៀតណាមមករេើកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយ”2764។

1034>ជាក់លាក់ជាងរនោះរៅរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខ
ណៈេំប្តឹមប្តូវអំេីតួនាទី រស់រមដឹកនាំភូមកភាលខដេជាសម្ភជកកថ្នលណៈមជឈកម ឬជាលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ រ៉ៅខនា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានចាត់ទកអនកទាំងរនោះថា

ជាមនសសសែកតរប្ាម“ថានក់ដឹកនាំរកស”ខដេោមនា

កំណត់ឆាស់លាស់2765។ រោងត្តម នួន ជា ទាំងអស់រនោះបានផាេ់ជាមូេដាឋនដេ់អងគជំនំជប្មោះកនុងា យេ់
រឃើញថា េួករលប្តឹមខតជាអនកអនវតា ឬពាំនារ
ំ ទរញ្ញជ ផៃយ
ុ រៅវច្ញត្តមា ជាក់ខសាងេួករលបានជួយររងកើតនូវ
“រោេរំណង ួម រស់

រ.ក.ក.

ប្សរត្តមរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាំខុ ដេេំខមនជារទឧប្កកដឋ

2762

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២៥។

2763

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២៧។

2764

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២៨។

2765

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៣០។
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រនាោះរទ”2766។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្បាប្ស័យទាក់ទង វាងមជឈកមរកស ជាមួយនឹងខផនកដថ្ទរទៀតថ្នអងគា
បានរចាទប្រាន់ផងខដ ថា

2767

។ ោត់ក៏

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ បានយកឆកតទ
ា កដាក់រៅរេើភសាត្ត
ុ ងអំេី“សឱ័យភាេ

កប្មកតខពស់” រស់រមដឹកនាំភូមកភាល ខដេ“បានររងកើតសមព័នម
ធ កតប្ា រឆ្ំង រ៉ៅេ េត នកង នួន ជា រហ្ើយរឆេៀតរប្រើ
ប្បាស់តួនាទីថ្នសកទធកអំណាឆ រស់ខួ ន
េ ប្រប្េឹតផ
ា យ
ៃុ

នកងរ ើ ឱវច្ទធងសនាផៃយ
ុ នឹងឆនៃៈ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនា

យ៍”2768។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានរោងរៅរេើឆរមេើយ រស់ រអៀង ស ី កនុងកកឆចសម្ភាសន៍
ជាមួយ Stephen HEDER ខដេរោងត្តមឆរមេើយរនោះ ភូមកភាលនីមួយៗម្ភនេកខណៈឯករាជយ ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយរេើរញ្ញារនោះ2769

ខដេោំប្ទភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតថ្នជរម្ភេោះកនុងឆំរណាមភូមក

ភាលនានារនាោះរទ2770។ ោត់បានរេើករឡើងថា ម្ភនខផនា កបត់ប្រឆ្ំងនឹង រ៉ៅេ េត “ប្រខហ្េចារ់េីរដើមខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥” នកងម្ភនា ចារ់ខួ ន
េ េីរទកបត់ជាតកេីឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេផៃយ
ុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់
រហ្ង សំ ច្ន ខដេថា ា រ ៀរឆំខផនា កនុងភូមកភាលរូពា៌រដើមបីផួេ
ា ំេំ រ៉ៅេ េត បានចារ់រផាើមកនុងខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ2771។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ា ប្រឆ្ំងមកនប្តឹមខតរឆញមកេីសម្ភជកក រ
.ក.ក. ខដេោំប្ទរវៀតណាមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរឆញមកេីអក
ន រសមោះប្តង់ជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្
ន ខដេរង្ហាញត្តម យៈ បាយា ណ៍ជាភាសឆកនមួយឆោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ ខដេកកឆចរសើរសួ េំ
បានលាតប្តដាងអំេីរញ្ញារនោះរទ ររើរទាោះរីជា បាយា ណ៍រនោះប្តូវបានរឆញជាសធា ណៈក៏រដាយ2772។

1035>នួន

ជា បាន ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆមកនរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន ខដេ

រោងត្តម នួន ជា លឺជាសកសីសំខាន់រដើមបីរំភឺរេ េើអនា កមម វាង“ថានក់ដឹកនាំរកស”ជាមួយនឹងកម្ភមភកបាេខខម
ប្កហ្មខដេម្ភនអំណាឆដថ្ទរទៀត នកងថា តំខណង រស់ោត់“សែកតរៅឆរនាេោះ វាង“មជឈកមរកស” នកងចា ីផ្លៃេ់

2766

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៣១។

2767

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៣២ ដេ់ ២៣៦។

2768

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៣៧។

2769

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៣៨។

2770

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៣៩។

2771

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤០។

2772

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤១។
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ថ្នឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានរចាទប្រាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១”2773។ នួន ជា ក៏បាន ំេឹកអំេីា សរប្មឆ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា មកនរាោះរៅសកសីដថ្ទរទៀត

ខដេអាឆផាេ់សកខីកមមអំេីា ខរកបាក់

កនុង រ.ក.ក.2774 ខដេោត់បានរេើករឡើងកនុងរ ច្រទថ្ន“កកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងយូ េង់មករហ្ើយ រស់រវៀតណាម
កនុងា េាោមយកទឹកដីខខម ” នកងរឆតនារដើមបី“ប្លរ់ប្លងរេញរេញរៅរេើេទធកកមមយ
ុ នីសរា ៅឥណូ ឌ ឆកន”2775។
នួន ជា បានអោះអាងថា រប្ៅខតេីេកខនកក
ា ៈ រស់ រ.ក.ក. េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខដេោំប្ទា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា

រមដឹកនាំភូមកភាលេំម្ភនតួនាទីរផសងរប្ៅេីអនវតា

រសឆកាី

សរប្មឆ រស់មជឈកមរកសរដាយរសមោះប្តង់2776។ ត្តមទសសនៈ រស់ោត់ េកខនកក
ា ៈ រស់ រ.ក.ក. ជាា េស
ំ ម
ប្សរកនុងា រង្ហាញអំេីទំនាក់ទំនងអំណាឆជាក់ខសាងកនុង រ.ក.ក.2777រឡើយ។ ោត់បានរេើករឡើងជាទូរៅថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានទទួេសគេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរង្ហាញថា កម្ភមភកបាេ រ.ក.ក. ម្ភនសឱ័យភាេ
កនុងកប្មកតខពស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ នកងថា េកខខណឌកនុងឆំរណាមភូមកភាល
ម្ភនា ខប្រប្រួេខសោនលួ ឲ្យកត់សម្ភគេ់2778។

1036>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជារប្ឆើនោ៉ៅង រស់ោត់
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង

នកងបានរោងរៅរេើខផនកនានាថ្នសេប្កម រស់អងគ

ខដេបានេកភាកាអំេីា ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់ឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា

នកងា

រញ្ញជ ប្េមទាំងា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ2779។ រេើសេីរនោះរទៀត កនុងសំរណើទីប្បាំមួយសំដាក់ភសាត្ត
ុ ង

2773

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤២។

2774

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤២។

2775

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤៣។

2776

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤៤។

2777

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤៤ ដេ់ ២៤៥។

2778

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤៦ ដេ់ ២៤៩។

2779

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២៦។ នួន ជា បានអោះអាងផងខដ ថា ា យេ់រឃើញរនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា ញុោះញង់

នកងា ជួយនកងជំ ញឧប្កកដក
ឋ មម។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា េំបានឆងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើខផនកណាមួយថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា យេ់
រឃើញរនោះប្តូវបានយកមកសំអាងទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវទាំងរនាោះ

រហ្ើយា យេ់រឃើញទាំងរនោះេំម្ភនអតែកភាេ

ផងខដ ។
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រខនែម (F2/8) នួន ជា បានរេើករឡើងថា “េំម្ភនតលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអាឆសននកដាឋនបាន
ថា រ៉ៅេ េត នកង នួន ជា បាន ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម នកងទំនងជាឃរឃកតរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

ឹ នាំទាង
ជាមួយរណា
ា រមដក
ំ អស់ខដេម្ភនរំណងរងកា រោះរបា នកង/ឬ អំរេើកបត់ប្រឆ្ំងនឹងេួកោត់ ឬថា នួន
ជា បានរ ើា
ឱ ប្លរ់ប្លងោ៉ៅងម្ភនប្រសកទធភាេរៅរេើកងកម្ភេំង រស់រមដឹកនាំសី វច្េ នកងរោធា”2780។ នួន ជា
ក៏បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នធ រស់ រ.ក.ក. បាននាំដេ់
ា សរប្មឆរដករស ា រ ៀររារ់ រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់រមដឹកនាំភូមកភាល2781។

1037>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខផនកអងគរហ្តមួយឆំនួនទាក់ទង

រៅនឹងកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេកំហ្សរនោះរណា
ា
េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌2782។ ជារឋម ោត់បានរេើកថា អងគជំនំជប្មោះបានរប្រើប្បាស់ខេឹមស
រេឆន៍មកនឆាស់លាស់

នកងពាកយ

រៅរេេេកេណ៌នា ររៀរថ្នា រឆញរទរញ្ញជឲ្យជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង

រទាោះជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា

ររើ

កងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ េំសកត
ែ រប្ាមរញ្ញជ រស់មជឈកម

រកសក៏រដាយ រ៉ៅខនារប្ាមរញ្ញជ រស់ភូមកភាល នកងបានតវា៉ផងខដ ថា ា ផាេ់សំអាងរហ្តរេើឆំណឆរនោះ ម្ភន
ភាេេំប្លរ់ប្ោន់2783។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា
យេ់រឃើញថា កងកម្ភេំងខដេបានឆូេ ួមកនុងា ាន់ារ់ទីប្កុងភនំរេញ លឺជាកងទ័េរដកវតាន៍កមពជា
ុ ខដេត្តម
េកតរទើរខតបានររងកើតរឡើងរ៉ៅនាមនខខរប្ាយរេេ ំរដាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ

នកងបានអោះអាងថា

រនោះលឺជា“ា រង្ហាញឱ្យ

រឃើញេអខតសំរករប្ៅ”2784។ ជាឆងរប្ាយ ោត់បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងអំេីា រ ៀរឆំ ា រញ្ញជ នកងា អនវតាា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានខផអកជាឆមបងរេើភ
សាត្ត
ុ ង រស់សកសីមួយឆំនួនមកេីកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ ថ្នភូមកភាលនក តី

នកងភូមកភាលឧតា

ខណៈខដេភសាុ

ត្តងរឆញមកេីភូមកភាលរូពា៌ នកងភូមកភាលេករសសម្ភនខតមួយឆំនួនតូឆរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេរទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី កង

2780

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១៣។

2781

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២៦។

2782

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៣។

2783

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៥។

2784

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៦។
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កម្ភេំងទាំងរនាោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងផងខដ

2785

។

ោត់បានអោះអាង

ថា ឆំណឆរនោះបានរណា
ា េឲ្យអងគជំនំជប្មោះចាត់ទកកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ ទាំងរនោះថា ជាកងកម្ភេំងខតមួយ
នកងរ ើឱ្
ឱ យអងគជំនំជប្មោះភាជរ់ទំនាក់ទំនង វាងចា ីថ្នឧប្កកដក
ឋ មមកនុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ
ទីមួយ ជាមួយនឹងសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2786។

1038>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា នកងបានរេើករឡើងថា ា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនមូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ2787។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក

រឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់រមដឹកនាំភូមកភាល ម្ភនរហ្ត
ផេសមប្សរ នកងជាេករសសថា ប្រធានភូមកភាលេំអាឆរ ើស
ឱ កមមភាេរដាយសឱយ័តបានរនាោះរទ2788។ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខណនាំ
រស់មជឈកមរកស ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ នកងថា នួន ជា បានរំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង2789។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន
ជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ម្ភន“ជរម្ភេោះជាឆំហ្” វាងប្កុមតូឆៗរៅកនុង រ.ក.ក. នកង
បានកត់សម្ភគេ់ថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទា រេើករឡើងរនោះរឡើយ នកងបានអោះអាងថា ោមនអឱីផយ
ៃុ រៅនឹងា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ថានក់រប្ាមម្ភនអំណាឆតកឆតួឆកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ

រនាោះ2790។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ ផន។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា ា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ នកងខេឹមស មកនឆាស់លាស់
រនាោះ លឺជាកំហ្ស
រឃើញថា

នកងបានលូសរញ្ញជក់ថា ត្តមា អានេមអកតនូវសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះបានរង្ហាញឱ្យ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់ឆាស់លាស់អំេី ឆនាសមព័នរធ ោធាថ្នកងកម្ភេំងប្រដារ់អាវ

ររើ

រទាោះជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកងទ័េរដកវតាន៍កមពជា
ុ ក៏រដាយ2791។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏
បានរេើករឡើងផងខដ ថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេសីសង្ហឱក់ថ្នា

2785

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៧ ដេ់ ៣៤៨។

2786

ស ណារណាឹងសទកខ 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 មកនប្តឹមបានខផអកខតរេើភសាត្ត
ុ ង រស់កងទ័េរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំង
បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជារប្ឆើនខដេភាលរប្ឆើនបានមកេីជន ងរប្ោោះ2792។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើង

ផងខដ ថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេយសនកមមណាមួយខដេរកើតរឆញេី កំហ្សរនាោះរឡើយ2793។

1039>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេ បានជំទាស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ឆនាសមព័នឋា
ធ នានប្កមថ្ន រ.ក.ក. លឺពាក់េ័នជា
ធ ឆមបងរៅនឹងា សរប្មឆផានាៃ
រទាស នួន ជា រដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា ា រញ្ញជ នកងា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ថានក់រេើ2794។

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេបា
ំ ន

សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា
នួន ជា “ទទួេខសប្តូវរដាយផ្លៃេ់”ឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះក៏រដាយ2795។ រហ្តដូរឆនោះ ា ភ័នប្ា ឆឡំណាមួយ រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាសាានេេ

េំអាឆរណា
ា េឲ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នា

ទទួេខសប្តូវរនោះរឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ នកងា រ ៀរឆំខផនា ឧប្កកដក
ឋ មម
ដូឆខដេបានរេើករឡើងកនុងសេដីារនោះ នកងរដាយស ម្ភនា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ
រស់ជនជារ់រចាទឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ
ាេទីមួយ នកងទីេី

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

បានខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ដូរឆនោះា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរនោះយកជា

បានា ររើរទាោះរីជាម្ភនា ខកតប្មូវរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត នកងអងគឆារ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ ា រ ៀរឆំខផនា ក៏រដាយ2796។ រោងត្តម
សំអាងរហ្តរនោះ េំម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ស
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។

2792

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១១។

2793

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១១។

2794

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២២៦ រជើងទំេ័ ៦១៥, ៦១៦, ៦១៧ នកង ៦១៩ ខដេរោងរៅរេើ

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៨៥, ៩២៤ (ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ) ៩០៤,
២៩៤ (ទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀរឆំខផនា ), ៨៩២ នកង ៨៩៣ (ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ)។
2795

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤១។

2796

សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ ១០៩៩។
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1040>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា កំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បាននាំឲ្យ
អងគជំនំជប្មោះរនោះរដករស ា រ ៀររារ់ រស់ោត់អំេីសកទធកអំណាឆ រស់រមដឹកនាំភូមកភាលរនាោះ
តលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះ

អំណោះអំណាងរនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់សកត
ែ រប្ាម

សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ជារឋម អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកថា កនុងក ណីខដេ
ឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះេំប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដាយសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមណាម្ភនក់ រ៉ៅខនារដាយរលគេដថ្ទរទៀត
សម្ភជកកទាំងអស់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមក៏ប្តូវទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះផងខដ ររើ
សកនជាសម្ភជកកណាម្ភនក់កនុងឆំរណាមសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរនាោះ រដាយ
ស សម្ភជកករនោះបានរ ើស
ឱ កមមភាេប្សរត្តមរោេរំណង ួម

រហ្ើយឧប្កកដក
ឋ មមរនោះលឺជាខផនកថ្នរោេរំណង

ួម2797។ នួន ជា េំបានេនយេ់ថារតើកំហ្សខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកទធកអំណាឆ រស់ថានក់ដឹកនាំភូមកភាល បាន
រ៉ៅោះពាេ់ា ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់រប្ាមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី រនាោះរឡើយ នកងថារតើផេរ៉ៅោះពាេ់រនាោះបានរកើតម្ភនេកត
ប្បាកដខដ

ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសននកដាឋនថា ម្ភនរលគេជារប្ឆើនខដេបានប្េមរប្េៀងរេើរោេរំណង ួម រពាេលឺា កសងរដកវតា
សងគមនកយមដ៏ឆ្រ់ ហ្័សខដេជា ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនាោះ2798។ រោងត្តមអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនោះបាន ួមរញ្ចូ េ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្េមទាំងរលគេ
ដថ្ទរទៀតផងខដ ជាេករសសរមដឹកនាំភូមកភាល ម្ភនដូឆជា ស់ ញឹម (ញឹម ស់) នកង រស ភឹម2799។ ទាក់ទង
រៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមជាក់ខសាងខដេបានប្រប្េឹតក
ា នុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងទ័េរប្ាមរញ្ញជ រស់ភូមកភាលនានា បានឆូេ ួមកនុងា ចារ់ខួ ន
េ នកង
រប្ាយមកកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2800។ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ ឧប្កកដក
ឋ មមខដេបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនសែកតកនុងរោេរំណង ួមទាំងប្សុង2801។ ដូឆោនរនោះខដ អងគ
2797

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៦៨ ជាអាទិ៍។

2798

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេប្តូវបានរដាោះប្សយ។ សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨១១ ជា

អាទិ៍។
2799

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៧។

2800

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២៤០, ៤៦០។

2801

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៤៥ ជាអាទិ៍។
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ជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ករឃើញអំេីអតែកភាេថ្នឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ផងខដ
យេ់រឃើញថា

2802

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស

។ ឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន

ា ករឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

េំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

រហ្តដូរឆនោះ

រញ្ញាខដេថារតើឧប្កកដក
ឋ មមរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តមរោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញ
ថា េំចាបា
ំ ឆ់េកចា ណារទៀតរទ។

1041>រទាោះរីជាម្ភនា សនមតថា

រមដឹកនាំភូមកភាលមួយឆំនួនខដេជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

បាន

ប្រឆ្ំង រ៉ៅេ េត នកង នួន ជា ឬក៏បានឆូេ ួមជាសម្ភៃត់កនុងខផនា កបត់រដើមបីផួេ
ា ំេំេួកោត់ក៏រដាយ ក៏េំ
ខមនម្ភនន័យថា

ឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ខដេរមដឹកនាំភូមកភាលប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរនាោះ េំអាឆដាក់រនៃក
ុ រៅរេើសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋ
កមម ួមរនាោះរឡើយ។ ា យេ់រឃើញកនុងឆំរណាមរនាោះ ខដេថា រមដឹកនាំភូមកភាលបាន ួមឆំខណកនុងរោេរំណង
ួមជាមួយ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមទាំងរនាោះ េំបានខផអករេើា សនមតខដេថា រមដឹកនាំភូមកភាលបាន
ប្េមរប្េៀងទាំងប្សុង នកងបានោំប្ទថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. ខដេ ួមម្ភន នួន ជា រនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ា
សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើន ណាខេោះបានឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម
រនាោះ លឺបានខផអករៅរេើា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ ខដេថា រតើន ណាខេោះខដេបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ររងកើត នកង
ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរៅកនុង រ.ក.ក. រៅប្លរ់ដំណាក់ាេថ្នរដកវតាន៍2803។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ស់ ញឹម(ញឹម ស់) នកង រស ភឹម (ជារមដឹកនាំភូមកភាលេី ូរ ខដេត្តមា
រេើករឡើង រស់ នួន ជា ថា បានប្រឆ្ំងនឹង រ៉ៅេ េត នកង នួន ជា2804) បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំមួយរៅកនុងខខ
មកងនា

ឆ្នំ

១៩៧៤

ខដេកនុងរេេរនាោះរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើ ឱ

រឡើង2805។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ

ភសាត្ត
ុ ងខដេសំអាងរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជំ

មួយកនុងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរនាោះរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបាន

2802

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៦៣ ជាអាទិ៍។

2803

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧២៤ ដេ់ ៧៧៦។

2804

សូមរមើេ ជាឧទាហ្ ណ៍ សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំដាក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១១។

2805

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៣។
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ចាត់ទកជាបានា រនាោះ បានរង្ហាញថា រស ភឹម ក៏បានឆូេ ួមកកឆចប្រជំរនាោះខដ (រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើករឡើងជាក់លាក់អំេីឆំណឆរនោះរឡើយ)2806។ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់ាេទីេី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ករ
រតយយ កម្ភមភកបាេ នកងរេខាភូមកភាលបានរាយា ណ៍រៅ រ៉ៅេ េត នួន ជា វន រវ៉ត សន រសន រឌឿន នកង/ឬ
មនៃី ៨៧០ អំេីា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជន រហ្ើយរេេខេោះក៏បានរសនើសំា ខណនាំរខនែមរទៀតផង”រនោះររើរោង
រេើកនុងឆំរណាមរនាោះ បាយា ណ៍ខដេបានរផាើរដាយ រស ភឹម2807។

1042>លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា

ា រកើតម្ភនជរម្ភេោះកនុងឆំរណាមរមដឹកនាំកនុងអងគា ចាត់ត្តង
ំ ំមួយលឺជា

រ ឿង មមត្ត។ រហ្តរនោះ ជរម្ភេោះទាំងរនោះេំរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើរញ្ញាថ្នា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសែកតរប្ាម
សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះរឡើយ ដរារណាធាតផសំទាង
ំ អស់សប្ម្ភរ់ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរនោះប្តូវបានរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញ។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ នួន ជា េំបានេនយេ់ ថារតើស័យ
ឱ ភាេដ៏ ំរ ង រស់រមដឹកនាំភូមកភាល បានរ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់សត
កែ រប្ាមសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះ ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ។
ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រមដឹកនាំភូមកភាល លឺជា
សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។ ខផអកត្តមរោេា ណ៍ថ្នសញ្ញាណសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម កនុងឆំរណាមសម្ភជកក
នានាខដេបានឆូេ ួមឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណង ួម ររើរទាោះរីជា ម្ភនសម្ភជកកខេោះម្ភនសឱ័យភាេកនុង
កប្មកតមួយទាក់ទងរៅនឹងា អនវតានូវទកដភា
ឋ េនានាថ្នរោេរំណង ួមរនាោះក៏រដាយ

ក៏េរំ ើឱ្
ឱ យសម្ភជកកដថ្ទ

រទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ួឆផតេីា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះបានខដ ។

1043>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា រដាោះប្សយរេើខេឹមស ថ្នអំណោះអំណាង រស់
នួន ជា រឡើយ រដាយរហ្តថា េំម្ភនា ផាេ់មូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើកំហ្សខផនក

2806

សូមរមើេ ឧទាហ្ ណ៍ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 (ភាស

ខខម ) ទំេ័ ១២ (“ដូឆត្តមា ខាំចា
ុ ំ លឺថា រដើមខខ ០៤ រៅឆ្នំ ៧៥ អ៊ា៊ុំៗោត់បានប្រជំេករប្ោោះេកភាកាេីរ ឿងជរមេៀសប្រជាជនខដ ។ ម្ភ
នៗ អ៊ា៊ុំ រ៉ៅេ េត ោត់រេើករឡើង រហ្ើយអងគប្រជំរនាោះ ាេហ្នឹង អ៊ា៊ុំ នួន ជា ក៏រៅហ្នឹង អ៊ា៊ុំ រខៀវ សំផន ក៏រៅហ្នឹង សន រសន កយ ួន
វន រវ៉ត រឆង អន អីហ្ឹង
ន រហ្ើយនកង ត្តភឹម អីហ្ឹង
ន រស ភឹម អីហ្ឹង
ន រៅហ្នឹងទាំងអស់”)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង
ោ៉ៅងខាេង
ំ រៅរេើសកខីកមម រស់សកសីរនោះ សូមរមើេសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៤១៦ ដេ់ ៤២៥។
2807

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៨ នកង រជើងទំេ័ ២៥៤២។
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អងគរហ្តខដេបានអោះអាង បានរណា
ា េឲ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌ោ៉ៅងដូឆរមាឆរនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហី
ក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះប្តូវរដករស រចាេ។

1044>ប្សរដៀងោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន

េំម្ភនេកខណៈសមប្សរកនុងា រង្ហាញនូវកំហ្សខដេអាឆរាឹងសទកខបានរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេបានេនយេ់េីខាងរេើ ួឆមករហ្ើយថា ា ខដេថា កងទ័េខដេបានឆូេ ួមា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី
ទីប្កុងភនំរេញ

លឺសកត
ែ រប្ាមរញ្ញជ រស់ភូមកភាល

នកងេំខមនសែកតរប្ាមមជឈកមរកសរនាោះ

លឺេំរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ជនជារ់រចាទសែកតរប្ាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរឡើយ ជាា ប្សរោន
រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រមដឹកនាំភូមកភាល លឺជាខផនកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម
ួម នកងថា ឧប្កកដក
ឋ មមទាំងរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្សរត្តមរោេរំណង ួម។ ខផអកត្តមរហ្តផេរនោះ ជាា
េំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយរៅនឹងរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់ជាឆមបង ខតភសាត្ត
ុ ងខដេទាក់ទង
រៅនឹងកងកម្ភេំងថ្នភូមកភាលមួយឆំនួន ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ នកង
ខេឹមស ររើរទាោះរីជា ជាា េកត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេេខេោះ បានសំរៅរេើកងទ័េរដកវតាន៍កមពជា
ុ កនុងរ
ច្រទថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

នកងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា

កងទ័េរដកវតាន៍កមពជា
ុ
រទើរខតប្តូវបានររងកើតរឡើង

រប្ាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងខខ

កកកដា ឆ្នំ ១៩៧៥2808ក៏រដាយ ក៏កំហ្សរនោះេំម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរៅរេើសេេភាេថ្នា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ដូឆា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន2809 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏
បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់ផងខដ ថា កងកម្ភេំងខដេបានឆូេ ួមកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ
លឺសកត
ែ រប្ាមរញ្ញជផ្លៃេ់ រស់ភូមកភាល មកនខមនមជឈកមរកសរឡើយ2810។ ឆំណឆរនោះក៏រង្ហាញផងខដ ថា អំណោះ
អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកកងកម្ភេំងទាំងរនោះថា ជាកងកម្ភេំង
ឯកភាេខតមួយ នកងរោ េត្តម ឆនាសមព័នរ
ធ ញ្ញជរាងជាសជរី នាោះ2811

លឺជាា រកប្សយខសអំេីា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេត្តមេកតា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះម្ភនខេឹមស រប្ឆើន

2808

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៨ ដេ់ ១៤៩ នកង ២៤០។

2809

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៥។

2810

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២៤០។

2811

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤៥។
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រេើសេីអីខឱ ដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ
រដករស រចាេ។
៤.ង.១.ដ.តួនាទី រស់លណៈកម្ភម ា
ក មជឈកម

1045>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា លណៈកម្ភម
ា មជឈកម

ម្ភនអំណាឆរ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ

នកងម្ភនមខង្ហ “ដូឆជា

[…]

ក

វច្ភាលរៅរេើា អនវតារោេ

នរោបាយ រស់រកស ខកតប្មូវា ំរលាភរំពាន នកងរឆញរសឆកាីខណនាំនានា”2812។ រខៀវ សំផន បានអោះអាង
ថា ា យេ់រឃើញរនោះម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនរៅនឹងា យេ់រឃើញរផសងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ
ថា លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍លឺជាអនកម្ភនសកទធកអំណាឆកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆឆងរប្ាយ2813។ ោត់បាន
អោះអាងរខនែមរទៀតថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីសកទធកអំណាឆកនុងា រ ើរឱ សឆកាី

សរប្មឆ រស់លណៈកម្ភម កា មជឈកម បានខផអករេើា រកប្សយេំប្តឹមប្តូវថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះ ជាេករសស ា
រេើករឡើង រស់ោត់ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងរសៀវរៅមួយ2814 នកងថា ា យេ់រឃើញរនោះបានខផអកជាមូេដាឋន
រេើា យេ់េំប្តឹមប្តូវអំេីភសាត្ត
ុ ងខដេនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋនថា រសឆកាីសរប្មឆរផសងៗ ជា
េករសសរសឆកាីសរប្មឆទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរ ើរឱ ដាយលណៈកម្ភម
កា មជឈកម2815។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញរនោះលឺជាា រំថ្ភេអំេីតួនាទី រស់លណៈកម្ភម ក
ា មជឈកម

ខដេជារហ្តរ ើឱ្
ឱ យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងដាក់ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌមករេើ ូរោត់

ររើរទាោះរីជាោត់េំខដេជាសម្ភជកកថ្នលណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ក៏រដាយ2816។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងផង

2812

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៨៤៧ (កត់សម្ភគេ់ថា កថាខណឌ ១២០ រជើងទំេ័ ២៤៨ បានរោងរៅរេើកថាខណឌ ៣៤ ថ្នសេប្កមរនោះ។ ម្ភនខតកថាខណឌ
៨៤៧ រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេម្ភនា ដកប្សង់ឆំណឆរនោះ)។
2813

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

២០១៣ នកង ២២៣។
2814

សូមរមើេ រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាកសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្ រស់ខាំុជារនារនាៃរ់ ឯកស រេខ E3/18

ឯកស រេខ E3/18 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៤ ERN (ភាសខខម ) 00103840-1 ទំេ័ ៦៥ ដេ់ ៦៦។
2815

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២៣ ដេ់ ១២៥។

2816

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២៥។
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ខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា ករឃើញថា ឯកស មួយឆោះាេរ ច្រឆិទថ្ងៃទី ៣០ ខខ មី
នា ឆ្នំ ១៩៧៦ រឆញេីលណៈកម្ភម កា មជឈកម ខដេឯកស រនាោះបានរ ៀររារ់អំេីរសឆកាីសរប្មឆមួយឆំនួន
ខដេប្តូវបានរ ើរឱ ឡើង នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់រមធាវីា ពា កាី
ទាក់ទងរៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនកប្មកតតកឆតួឆ នកងរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ថ្នា កាទកឯកស
រនាោះ2817។

1046>សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រឡើយ នកងបានរេើក
រឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនរទ ប្េមទាំងថា ភសាត្ត
ុ ងបានរង្ហាញ
ថា លណៈកម្ភម កា មជឈកមបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆ នកងរសឆកាីខណនាំរេើរញ្ញាមួយឆំនួន2818 ។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានអោះអាងថា ា េកចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើឆរមេើយផ្លៃេ់ រស់ រខៀវ សំផន លឺជាា
ប្តឹមប្តូវ នកងថា ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេ រខៀវ សំផន បានយកមកសំអាងរនាោះក៏រង្ហាញឱ្យរឃើញថា លណៈក
ម្ភម កា មជឈកមេកតជាម្ភនសកទធកអំណាឆកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆប្បាកដខមន2819។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បាន

រេើករឡើងផងខដ ថា ា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ រខៀវ សំផន “េំបានខផអកទាំងប្សុងរៅរេើខត
ទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹងលណៈកម្ភម កា មជឈកមរនាោះរឡើយ”ខដេឆំណឆរនោះបានរ ើឱ្
ឱ យអំណោះអំណាង
រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខេងម្ភនប្រសកទធភាេផងខដ

2820

។ ត្តម

ា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ម្ភនភាេយឺតោ៉ៅវ នកងបានរេើក
រឡើងលាយឡំោន វាងភាេអាឆទទួេយកបានថ្នភសាត្ត
ុ ង ជាមួយនឹងរទដាឋនសាីអេ
ំ ី“ា រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួស
េី វច្មតកសងស័យ”2821។

1047>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ

សំផន

រឡើយ។

ជាដំរូង

ប្រខហ្េជា រខៀវ សំផន បានរកប្សយេំប្តឹមប្តូវអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ
រៅនឹងតួនាទី នកងសកទធកអំណាឆ រស់លណៈមជឈកម។ ផៃយ
ុ រៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ា យេ់

2817

ស ណារណាឹងសទកខ 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ ោនរឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានរង្ហាញកនុង ូរភាេខសោន
តកឆតួឆអំេីមខង្ហ រស់លណៈមជឈកម

រដាយបានទទួេសគេ់ឆាស់លាស់ថា

សកទធកអំណាឆកនុងា រ ើរឱ សឆកាី

សរប្មឆឆងរប្ាយ លឺសកត
ែ រៅកខនេងរផសង។ រ៉ៅខនារទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ក៏ម្ភនរសឆកាីសរប្មឆមួយឆំនួនេកតជាប្តូវ
បានរ ើរឱ ឡើងរៅថានក់លណៈមជឈកមខដ រហ្ើយ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ជាា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានសំអាងរេើអតែរទដកប្សង់រៅកនុងរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន ខដេរោងត្តមរសៀវរៅរនោះ លណៈ
មជឈកមបានរឆញ“រសឆកាីរង្ហគរ់”មួយឆំនួនសាីេីរញ្ញារផសងៗ2822។ ររើរទាោះរីជារជើងទំេ័ ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាី
ដកប្សង់ខាងរេើបានរង្ហាញថា លណៈមជឈកមេំខមនជា“អងគា នីតកប្រតករតាក” រ៉ៅខនាប្តឹមខត“បានេកភាកាអំេីា
អនវតារោេនរោបាយខដេររងកើតរឡើងរដាយា ច្ោេ័យអឆកថ្ស្តនាយ៍” (ប្រខហ្េសំរៅរេើលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍)ក៏
រដាយ

ក៏ឆំណឆរនោះសីសង្ហឱក់ោនជាមួយនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេត្តមា កត់

សម្ភគេ់ខាងរេើ បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់ថា លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ លឺជាអនករ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆឆងរប្ាយ។ ទាក់
ទងរៅនឹងឯកស ឆោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំផន េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ថា
កំហ្សខផនកអងគរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរេើឯកស រនោះ

អាឆរណា
ា េឲ្យម្ភនភាេមកន

យតាក ម៌រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ង.១.ឋ.រោេា ណ៍ប្រជា រ
ក រតយយប្រមូេផាំ ុ

1048>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរៅកនុងា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងប្រជា កររតយយប្រមូេផាំ ុ ខដេជារោេា ណ៍ប្លឹោះថ្នដំរណើ ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក.។ ោត់
បានរេើករឡើងថា ត្តមប្ទឹសី ា រោេា ណ៍“ប្រជា កររតយយប្រមូេផាំ”ុ ម្ភនេី ខផនកលឺ ទីមួយកកឆចេកភាកាត្តម
េទធកប្រជា កររតយយអំេីរញ្ញានានារឆញេីឋានានប្កមថានក់មូេដាឋន ហ្ូតដេ់ថានក់កំេូេ

នកងទីេី

រសឆកាី

សរប្មឆរៅថានក់កំេូេអំេីរញ្ញារនោះ ខដេប្តូវរញ្ចូ នរៅថានក់រប្ាម រស់អងគា វច្ញ2823។ ត្តមា រេើករឡើង
រស់ រខៀវ សំផន ថា ភសាត្ត
ុ ងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហាញឱ្យរឃើញខតខផនកទីេី ថ្ន

2822

រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាកសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្ រស់ខាំជា
ុ រនារនាៃរ់ ឯកស រេខ E3/18 ថ្ងៃទី ០៧

ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៤ ERN (ភាសខខម ) 00103840 ទំេ័ ៦៥។
2823

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២៨។
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ដំរណើ ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ2824។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរេើកមកសំអាង កនុងា រង្ហាញឱ្យរឃើញខផនកទីមួយថ្នដំរណើ ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ ខដេម្ភនដូឆ
ជា ឆរមេើយ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រប្រើរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាំ ុ នកងឆំណឆខដេថា រ៉ៅ
េ េត េំខមនជាអនកម្ភនសកទធកអំណាឆដាឆ់ខាត ប្រតកចា ឹកថ្នរទសម្ភាសន៍ជាមួយ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ សកខីកមម រស់ David CHANDLER រៅឆំរពាោះ
មខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នកង កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៦។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស រដាយេំប្តឹមប្តូវ ឬេំបាន
េកចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា ទកដភា
ឋ េថ្ន“េទធកប្រជា កររតយយ” េំម្ភនអតែកភាេរឡើយរៅកនុងដំរណើ
ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក.2825។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ម្ភនា សននកដាឋនដ៏ សមរហ្តផេមួយ
រផសងរទៀត ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ រ ើរឱ ឡើង ដូឆជាថា អងគា ចាត់ត្តង
ំ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនេកខណៈ
តឹង ឹង

នកងម្ភនឋានានប្កម ឹតតបកត

ដូរឆនោះជាា េំប្តឹមប្តូវរទខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា

ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងជាសមូហ្ភាេ នកងបានខផអករេើា ឯកភាេទូេំទូលាយរនាោះ2826។ រខៀវ
សំផន

បានអោះអាងថា

សននកដាឋនថា

ា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានខផអករេើា

ូរោត់បានឆូេ ួម នកងបានោំប្ទរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេបាន

រ ើរឱ ឡើងកនុងកកឆចប្រជំកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ នកងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងថា ោត់អាឆរ ើរ
ឱ ទអនារាលមន៍
ជំទាស់រេើរសឆកាីសរប្មឆរនោះកនុងកកឆចប្រជំរៅខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ប្េមទាំងថាោត់ម្ភនតំខណងេកតប្បាកដ
កនុង ដឋអំណាឆរៅរេេឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំ រស់លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍រនាោះ2827 ។

1049>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានខផអករេើា យេ់េំ ប្តឹមប្តូវ
អំេីរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាំ ុ រដាយរហ្តថា រប្ៅេីេកខខណឌតប្មូវឱ្យម្ភនា របាោះរឆ្នតរប្ជើស
រ ីសសម្ភជកក រស់លណៈកម្ភម កា ណាមួយរដាយថានក់រប្ាមរនាៃរ់រនាោះ

លឺរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយ

2824

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២៩។

2825

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៣០ ដេ់ ១៣៦។

2826

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៣៧។

2827

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៣៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

១៤២, ៧៣៥, ៩៩៧ នកង ១០០៦។
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ប្រមូេផាំ ុ ររើរោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា

រសឆកាីសរប្មឆប្តូវរ ើរឱ ឡើងជាសមូហ្ភាេ

មកនខមនជាេកខណៈរលគេរឡើយ2828។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កំណត់រហ្តកកឆចប្រជំ
រស់លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ឆោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ បានរញ្ញជក់រខនែមរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង រដាយេំខមនរនែយតថ្មេថ្នា យេ់រឃើញរនោះរឡើយ េីរប្ពាោះកំណត់រហ្តរនោះបានរង្ហាញថា
លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍បានប្េមរប្េៀងត្តមរសឆកាីសរប្មឆនានាខដេ រ៉ៅេ េត បានខណនាំ។

1050>ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
អាជាាខដេថា

រខៀវ

សំផន

េំយេ់ប្សរជាមួយនឹងា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជ

បានយេ់េំប្តឹមប្តូវនូវអតែន័យថ្នរោេា ណ៍“ប្រជា កររតយយប្រមូេផាំ”ុ

រដាយស ម្ភនា រង្ហាញឆាស់លាស់ថា ោត់បានជំទាស់ជាឆមបងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងខដេថា រោេា ណ៍រនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆជាសមូហ្ភាេក៏រដាយ ក៏អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានខផអកជាឆមបងរេើឆរមេើយ
ឆំនួន ២ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆសមូហ្ភាេ ប្េមទាំងឆរមេើយ រស់ រខៀវ
សំផន នកង រអៀង ស ី ខដេសទធខតជារលគេបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍2829។
រៅកនុងាេៈរទសៈខរររនោះ

ជាា សមរហ្តផេខដេប្តឹមខតផាេ់ទមៃន់តកឆតួឆរេើសកខីកមម រស់

Philip

SHORT ខដេបានអោះអាងថា រ៉ៅេ េត លឺជាអនករ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆជាក់ខសាង រដាយស សកខីកមម រស់ោត់េំ
ខមនជាា រ ៀររារ់អំេីរហ្តា ណ៍ផ្លៃេ់រនាោះរឡើយ។ រោងត្តមកំណត់រហ្តកកឆចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម កា
អឆកថ្ស្តនាយ៍រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦2830 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំយេ់រឃើញថា ា ខដេថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណារេើឯកស រនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាំ ុ ជា
កំហ្សរនាោះរឡើយ រដាយស ត្តមា លូសរញ្ញជក់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ឯកស រនោះេកតជាបានរង្ហាញថា
លណៈកម្ភម កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ

នកងេំរចាទជារញ្ញាដេ់ា េកចា ណា

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
រនោះប្តូវដករស រចាេ។

2828

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣០៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

២២៣។
2829

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២២៨។

2830

កំណត់រហ្តថ្នអងគប្រជំលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ ណសក ស ឯកស រេខ E3/197 ថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។
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៤.ង.១.ឌ.ឆារ់ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងរឆតនាតប្មូវ

1051>រដាយរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

សាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (100/6)

នកងសេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តកនុងា ទទួេខសប្តូវត្តមសញ្ញាណ
ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ជនជារ់រចាទប្បាកដជាម្ភនរឆតនាឆូេ
ួមកនុងរោេរំណង ួម

នកងថា

រឆតនារនោះប្បាកដជាបាន ួមឆំខណកជាមួយនឹងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្

ឧប្កកដក
ឋ មម ួម”2831។ អងគជំនំជប្មោះរនោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញថា សម្ភជកកថ្ន
សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមបាន ួមឆំខណកកនុងរឆតនាតប្មូវ រស់ចា ីផ្លៃេ់ ួមម្ភនរឆតនាជាក់លាក់ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់
រទឧប្កកដថ្ឋ នា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ”2832។

រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេរដាោះ

ប្សយរេើធាតផសំអតារនាម័ត រស់ រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះរនោះបានយេ់រឃើញថា ោត់ម្ភនរឆតនាតប្មូវ
សប្ម្ភរ់ា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម កនុងឆំរណាមរនាោះ រដាយស ោត់ទំនងជាបានដឹងេី
ភវនីយភាេឆាស់លាស់ថា ា អនវតារោេនរោបាយរនោះនឹងរណា
ា េឱ្យម្ភនឧប្កកដក
ឋ មម នកងថា ជាក់ខសាង
រោេនរោបាយរនោះបានរណា
ា េឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ ៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន នកង
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2833។

1052>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័ត

ខដេតប្មូវ

រដាយបានយេ់រឃើញថា

ជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម

ខដេបាន ួម

ឆំខណកជាមួយនឹងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។ ត្តមា រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Kvočka
2834

ោត់បានអោះអាងថា រញ្ញារនោះប្តូវខតរង្ហាញថា ជនជារ់រចាទ នកងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ម
ួ

ប្តូវម្ភនរឆតនារ ើឱ្
ឱ យសរប្មឆរោេរំណង ួម2835។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

2831

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៤។

2832

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៤។

2833

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។

2834

សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៨២។

2835

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៧០។
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រនាៃររទដាឋនរដាយេំប្តឹមប្តូវសប្ម្ភរ់ធាតផសំអតារនាម័ត ខដេតប្មូវ ត្តម យៈា វាយតថ្មេរេើរញ្ញា ថារតើ
ោត់បានដឹងេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ថ្នា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ ខដ ឬោ៉ៅងណា2836។

1053>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

រដើមបីសរប្មឆឱ្យជនជារ់រចាទម្ភនេក ទធ ភាេេីរទឧប្កកដក
ឋ

មួយខដេខផអករេើា ទទួេខសប្តូវត្តមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ធាតផសំអតារនាម័ត រស់ជនជារ់រចាទ
ប្តូវខតប្លរដណារ់ទាង
ំ ធាតផសំនានាថ្នរទឧប្កកដរឋ នាោះ
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

នកងធាតផសំនានារៅកនុងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ។

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រឆតនាប្តូវខតប្លរដណារ់ទាង
ំ

រោេរំណង ួម នកងរទឧប្កកដខឋ ដេម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណងរនោះ ជាា ប្តឹមប្តូវ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានរេើករឡើងថា ជន
ជារ់រចាទប្បាកដជាម្ភនរឆតនាឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម
នកងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះ2837
កំហ្សអងគឆារ់។

ខដេខសោនេីា រ ើឱ្
ឱ យសរប្មឆរោេរំណង ួម

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ររើរទាោះរីជាា រង្ហាញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ា រេើករឡើងរនោះម្ភន

ខសេីា រង្ហាញខដេបានរប្រើ

ប្បាស់កនុងសេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) (ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាកាី បានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ )ក៏រដាយ ក៏
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រៅកនុងកថាខណឌដូឆោនថា

សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមប្បាកដជា

បាន ួមឆំខណកកនុងរឆតនា រស់ចា ីផ្លៃេ់ លឺជារឆតនាប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់2838។ ជាា េកត រៅរេេ
េកចា ណារេើធាតផសំអតារនាម័ត រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដាោះប្សយជាក់
លាក់រេើរញ្ញា

ថារតើជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

ដូឆជា

ា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ អំរេើអនសស ម៌រផសងៗរទៀត នកងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ2839 ខដ ឬោ៉ៅង
ណា។

1054> ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយ
បានរនាៃររទដាឋនតប្មូវឆំរពាោះធាតផសំអតារនាម័ត រដាយបានរោងរៅរេើភវនីយភាេ ឆាស់លាស់មួយអំេីា

2836

ស ណារណាឹងសទកខ រស់រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៧១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៩៤៤។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៧។
2837

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៧០។

2838

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៤។

2839

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៦ (នួន ជា) នកង ៩៩៥ (រខៀវ សំផន)។
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រកើតរឡើងថ្នរទឧប្កកដ2840
ឋ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ភវនីយភាេខដេថា រទឧប្កកដឋ
នឹងប្តូវបានប្រប្េកតរា ឡើងរនាោះ េំខមនជារទដាឋនប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាតផសំអតារនាម័តរឡើយ។

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់

ខាងរេើ អឱីខដេតប្មូវ លឺថា ជនជារ់រចាទ នកងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ប្តូវខត ួមឆំខណកកនុង
“រឆតនារ ើឱ្
ឱ យសរប្មឆរោេរំណង ួម”2841។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះលឺជាា រេើករឡើងទូរៅខដេតប្មូវឱ្យ
ម្ភនា រកប្សយេមអកតរខនែមរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដខឋ ដេ ងា រចាទប្រាន់ នកងាេៈរទសៈថ្ន

រ ឿងកាី។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ដូឆបានេនយេ់ខាងរេើ2842 សប្ម្ភរ់រទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតក ធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវ លឺរឆតនាផ្លៃេ់ ឬរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ ដូរឆនោះ ប្រសកនររើរទ
មនសសឃាតប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តម យៈសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជនជារ់រចាទ
ម្ភនរោេរៅអនវតារោេរំណង ួមនាំឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់ ឬបានដឹងថា ា សេរ់មនសសប្បាកដជារកើតម្ភន
ជាក់ឆាស់ រដាយស ា អនវតារោេរំណង ួមរនាោះ(រឆតនាផ្លៃេ់) ឬថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា ា សេរ់
ជន ងរប្ោោះ លឺជាផេវច្បាកខដេអាឆរកើតម្ភន រដាយស ា អនវតារោេរំណង ួមរនាោះ រ៉ៅខនារៅខតរនាអន
វតាររើរទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះកាី រដាយទទួេយកេទធភាេថ្នា សេរ់ខដេអាឆរកើតរឡើង(រឆតនាប្ររោេ)។ ផៃយ
ុ
រៅវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញថា
ជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាអនវតារោេរំណង ួមខដេនាំឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹងជន ង
រប្ោោះជាប្កុមខដេអាឆកំណត់ឆាស់លាស់ នកងថា ជនជារ់រចាទបានប្រប្េឹតរា ដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើងជាក់
លាក់។ ទាក់ទងរៅនឹងទកដភា
ឋ េថ្នអងគរហ្ត ជាឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងជនជារ់រចាទរៅកនុង
កប្មកតជារមដឹកនាំ

ា សរប្មឆអំេីរោេរំណង ួមអាឆម្ភនអតែកភាេយូ មននឹងម្ភនា អនវតារោេរំណង

រនោះ រហ្ើយេំអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់ទាង
ំ ប្សុងថា រទឧប្កកដអា
ឋ ឆនឹងប្តូវប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអនាលតរនាោះ
រឡើយ2843។

1055>រហ្តដូរឆនោះ

អាប្ស័យរៅរេើរទឧប្កកដឋ នកងអងគរហ្តថ្នរ ឿង នកងអាឆជាា សមរហ្តផេផងខដ កនុង

ា េកចា ណារេើរញ្ញា

ថារតើជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ខដេថា

2840

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។

2841

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៨២។

2842

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤០៩ ដេ់ ៤១០។

2843

សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ៤៤៧។

រទឧប្កកដន
ឋ ឹងប្តូវ
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ប្រប្េឹតរា ឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ា រោង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើរញ្ញារនោះ

ត្តម មមត្ត េំខមនជាកំហ្សរនាោះរឡើយ។ រ៉ៅខនា ជាក់ខសាងេំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញអំេីធាតផសំអតារនា
ម័តកនុងា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មម រដាយខផអករេើា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម។
ដូឆរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរ ើា
ឱ េកចា ណារនារទៀតរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនា រស់ជនជារ់រចាទ នកងទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នរធ ៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ
រដាយខផអករេើា រកប្សយខាងរេើអំេីរទដាឋនជា

ម្ភន។

៤.ង.១.ឍ.រឆតនា រស់ នួន ជា

1056>ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនា រស់ នួន ជា ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដកឋ មម
រដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកេីតួនាទី រស់ោត់កនុងា ត្តក់ខតង

រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. សម្ភជកកភាេ រស់ោត់កនុងលណៈកម្ភម កា ខដេបានរ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរេើ
ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងោត់“ក៏ជាអនកោំប្ទខាេង
ំ ាេឲ្យម្ភន“ា តស៊ាូវណណ ៈ” នកងតួនាទី រស់ោត់កនុងា រ
ណាុោះរណា
ា េ នកងសកមមភាេរឃាសនា រហ្ើយខផអករេើមូេដាឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋនថា
“ោត់ម្ភនរឆតនាជំ ញឱ្យអនវតារោេរំណង ួម”2844។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា
នួន ជា បាន ួមឆំខណកកនុងរឆតនាតប្មូវជាមួយអនកឆូេ ួមដថ្ទរទៀត រៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរដើមបីប្រប្េឹតា
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ដូឆជា ា រ ើម
ឱ នសសឃាត ា សម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ2845។

1057>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញេំបានេអកតេអន់ពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរឆតនា រស់ោត់ឆំរពាោះា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2846។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្រខហ្េជាេំបានេកចា ណាសមប្សររេើរញ្ញារនោះ

ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់

ោត់បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា ម្ភនរឆតនាជាក់លាក់
ឆំរពាោះ“ា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង

រៅកនុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ររើរទាោះរីជាោត់េំប្តូវបានរចាទប្រាន់ ឬេំប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទមនសសឃាតពាក់េ័នរធ ៅនឹងា

2844

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៥។

2845

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៦។

2846

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦១៨។
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ផ្លេស់ទីេំរៅទីេី រនោះក៏រដាយ2847។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា រដាយស េំម្ភនា យេ់រឃើញ
ខដេម្ភនមូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរឆតនា រស់ោត់ “រមធាវីា ពា កាីប្តឹមខតអាឆរង្ហាញសជា

ងមី ថា នួន ជា េំម្ភនរឆតនាតប្មូវទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមណាមួយខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះរឡើយ” 2848។

1058>ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនាកនុងា ប្រប្េឹតរា ទមនសសឃាតពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីមួយ នួន ជា បានអោះអាងថា ម្ភនភសាត្ត
ុ ងអរនេើៗរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេរង្ហាញេីា សម្ភេរ់ជនសី វច្េកនុងអំឡុង
រេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

នកងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ច្ន ខដេត្តមា អោះអាង រស់ នួន ជា អាឆផាេ់សកខីកមមពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រឆញរទរញ្ញជទាំង
រនាោះ2849។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ោត់ម្ភនរឆតនារងកឲ្យម្ភនា សេរ់
ឬរងកឲ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរាយរេើជនសី វច្េ នកងថា ររើរទាោះរីជាោត់អាឆ ឬបានយេ់ដឹងជាមន
ថា េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញអាឆនឹងរងកឲ្យម្ភនា សេរ់(ខដេោត់បានជំទាស់)
ក៏រដាយ រនោះជាា េំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីរឆតនាតប្មូវរនាោះរឡើយ2850។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ
ថា ដូឆអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់េីរោេរំណង រស់ោត់ លឺរដើមបីររងកើនឆំនួនប្រជាជន ខដេ
ផៃយ
ុ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ោត់ម្ភនរឆតនារងកឲ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់

ៃ ខផនក ូរាយរេើជនសី វច្េ2851។ នួន ជា បាន ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ោត់េីឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរនាោះ នកងបានជំទាស់ថា រដាយស ខតេំម្ភន
ភាេឆាស់លាស់

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា យេ់រឃើញទាំងរនោះ

កនុងា រង្ហាញេី

រឆតនា រស់ោត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា រទើរា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រប្ពាោះអងគ
ជំនំជប្មោះបានខផអករេើា រេើករឡើងខដេថា ោត់បានរឃើញសកសេកនុងផៃោះរៅទីប្កុងភនំរេញ ខដេត្តមា

2847

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦១៩។

2848

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២០។

2849

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២១។

2850

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២២។

2851

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២២។
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រេើករឡើង រស់ោត់ រនោះជាា “េំជារ់ពាក់េ័នឆ
ធ ាស់ប្កខឡត” នកងបានខផអករដាយេំប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ងមួយ
រផសងរទៀតខដេជាប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ជាមួយអនកាខសតជនជាតកជរ៉ៅនរនាោះ2852។

1059>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា “កនុងសេប្កមទាំងមូេ” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់“ា
យេ់រឃើញោ៉ៅងរប្ឆើន [...] ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរឆតនា រស់ នួន ជា”2853 នកងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរឆតនា រស់ោត់កនុងា រ ើម
ឱ នសសឃាត នកងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរនាោះ ម្ភនេកខណៈ
សមរហ្តផេ2854។

1060>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកងឱោះរឆតនា

កនុងា រ ើម
ឱ នសសឃាត ហាក់ដូឆជាបានខផអករេើា សនមតថា ធាតផសំអតារនាម័តថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតចាំបាឆ់
តប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហាញេីរោេរំណង រស់ចា ីកនុងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម។ នួន ជា បានអោះអាងពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរញ្ញារនោះថា “រទាោះរីជាអាឆនកោយបានថា នួន ជា បាន [...] ដឹងជាមនអំេីា សេរ់ទាង
ំ រនាោះក៏រដាយ [...]
ក៏មកនខមនជារទដាឋនរនាោះរទ”2855។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ទីមួយ នួន
ជា បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់ថា ោត់ម្ភនរឆតនាសម្ភេរ់“ជនមហាកបត់”ទាំង ៧ ូររនាោះ ដូរឆនោះ អំណោះអំណា
ង រស់ោត់េំអាឆរជឿជាក់បាន រដាយស ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់រនាោះ2856។ ម្ភនា រង្ហាញ
ឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតរា ដាយផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។

1061>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ដថ្ទរទៀត ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី
ទីប្កុងភនំរេញ ដូឆបានេនយេ់ខាងរេើ “រឆតនា”ប្រប្េឹតរ
ា ទមនសសឃាតកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ក៏
ម្ភនអតែកភាេផងខដ កនុងក ណីខដេចា ីបានប្រប្េឹតរា ដាយប្ររោេ2857។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

ា យេ់រឃើញោ៉ៅងទូេំទូលាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ នួន ជា អំេីឧប្កកដក
ឋ មមនានា ួមទាំងភវនីយភាេ

2852

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២៣។

2853

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៤៨៤។

2854

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៤៨៨ ដេ ៤៩៤។

2855

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២២។

2856

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៥៨, ៨៥៩។

2857

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤១០។
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ឆាស់លាស់ឆំរពាោះា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ នាោះផងខដ
រឃើញថា
ភាេ

2858

។

ឧទាហ្ ណ៍

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

ខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងរដាយោមន“ា លកតលូ អំេីសខម្ភេ

ឬសខភាេ រស់ប្រជាជនខដេប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះរឡើយ

ជាេករសសអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះ

រំផត”2859 ខដេរៅកនុងាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ( យៈរេេខេីហ្ួសរហ្ត នកង
រៅកនុង ដូវប្បាំងខដេរៅារំផត)រនាោះ បានរង្ហាញឆាស់លាស់ថា នួន ជា បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់
ឆំរពាោះា សេរ់រដាយស េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសរនោះ។ ររើរទាោះរីជាបានដឹងដូរឆនោះក៏រដាយ ក៏ នួន ជា រៅខត
ួមឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរនោះខដ

ដូឆរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ោត់បានទទួេយកា

សេរ់ប្រជាជនរដាយស េទធផេថ្នា ជរមេៀស។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាតខដេរ
ណា
ា េមកេី េកខខណឌថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាប្ររោេ។

1062>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សម្ភេរ់ជនសីវច្េ

នកង អនក ដឋា

រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំេឹកា យេ់រឃើញខាង

រេើទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមខដេម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម2860 ខដេ បានយេ់រឃើញថា
រៅកនុងាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីរនោះ

រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូ េរដាយប្ររោេនូវា ំេឹកទកជា

មនថា នឹងម្ភនា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្កងារណា
ា េឱ្យសេរ់ េីសំណាក់កងទ័េខដេទទួេភា កកឆចជរមេៀសប្រជា
ជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។

រដាយរហ្តថា

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ

នួន

ជា

បានឆូេ ួមរដាយផ្លៃេ់រៅកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ

ដូរឆនោះោត់បានដឹងអំេីាេៈរទសៈទាំងរនោះ។

រោងត្តមា

សរប្មឆ រស់ោត់កនុងា ួមឆំខណករៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមរដាយេំលកតលូ េីអីរឱ កើតម្ភនរនាោះ នួន ជា
បានទទួេយកា រកើតរឡើងឆំរពាោះា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះ នកងបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតប្ររោេ។ រដាយខផអករេើ
ា យេ់រឃើញរនោះ េំម្ភនភាេចាំបាឆ់ប្តូវ េកចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ

2858

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៩ ដេ់ ៨៦០។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៩០៤ ដេ់

៩០៩។
2859

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៨។

2860

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៥៤ ជាអាទិ៍។
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សលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស អងគជំនំជប្មោះរនោះ រៅរេេេកភាកាអំេីរឆតនា រស់ នួន ជា បានរោងរៅ
រេើា ខដេោត់បានរឃើញសកសេរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរនាោះ។

1063>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគ

ជំនំជប្មោះបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់រដាយស េកខ
ខណឌថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅ នកងា សម្ភេរ់មួយក ណី2861។ រ៉ៅខនា ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា

ក ណីទាង
ំ រនោះជាា សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកក៏រដាយ

តលាា កំេូេបានសរប្មឆខកខប្ររទឧប្កកដរឋ នោះ
2862

ក៏អងគជំនំជប្មោះ

រៅជារទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរឆតនា រស់ នួន ជា ចាំបាឆ់ប្តូវកំណត់ ថារតើខផអករេើា យេ់រឃើញ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរឆតនាផ្លៃេ់ ឬរឆតនាប្ររោេ កនុង
ា សម្ភេរ់ត្តម យៈា អនវតារោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1064>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន

រង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរោេរំណងរ ើឱ្
ឱ យអនកខដេប្តូវជរមេៀសសេរ់ត្តម យៈា អនវតាា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

ឬបានដឹងថា ប្បាកដជានឹងម្ភនា សេរ់រកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ េំអាឆនកោយបានថា នួន ជា បានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសសឃាតរដាយរឆតនាផ្លៃេ់រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី រដាយខផអករេើា េកតខដេថា ោត់បានដឹងអំេីផេវច្បាកខដេរ ើឱ្
ឱ យបាត់រង់ជី វច្តកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ2863

រហ្ើយរៅខតរនាឆូេ ួមរដាយផ្លៃេ់រៅកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ

នកងា

រ ៀរឆំខផនា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេជាខផនកថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
េី រនាោះ នួន ជា បានដឹងថា ា សេរ់ទំនងជាអាឆរកើតម្ភនរដាយស ា អនវតាា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់ាេទីេី ជារហ្តា ណ៍េកតមួយខដេោត់បានទទួេសគេ់។ ដូរឆនោះ នួន ជា បានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសស
ឃាតរដាយរឆតនាប្ររោេទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រនោះ។

2861

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៥០ ជាអាទិ៍។

2862

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៦០ ដេ់ ៥៦២។

2863

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៦១។
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1065>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ោត់

ទាក់ទងរៅនឹងនតែកភាេថ្នរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវយក
មកអនវតាដូឆោនឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះខដ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះប្សយឆំរពាោះអំណោះអំណាងរនោះ ួឆរាេ់រហ្ើយរៅខផនកខាងរេើ

2864

។

អងគ
នកងបាន

សននកដាឋនថា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ2865។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អំណោះអំណាងអំេីរឆតនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

េំចាបា
ំ ឆ់ប្តូវរ ើា
ឱ

េកចា ណារខនែមរទៀតរឡើយ។

1066>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរឆតនា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹង
ា រ ើទ
ឱ កខរករមនញ នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរនាោះ នួន ជា េំបានរេើកអំណោះអំណាងងមីណាមួយរឡើយ
រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានសំរៅរៅរេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើង
រស់ោត់រ៉ៅរណា
ណ ោះ

រៅកនុងខផនករផសងថ្នស ណារណាឹងសទកខ

ខដេអំណោះអំណាងរនោះអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះប្សយ

នកងរដករស រចាេ

ួឆរាេ់រហ្ើយ2866។
៤.ង.១.ណ.រឆតនា រស់ រខៀវ សំផន

1067>ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន ខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌត្តមទប្មង់
ថ្នសហ្ឧប្កកដឋ ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា “ា រនាឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋ
កមម ួម រដាយបានដឹងថា រទឧប្កកដនា
ឋ នាកំេងប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរនាោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីរឆតនាឧប្កកដឋ
រស់ រខៀវ សំផន”2867។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆច
ប្រជំនានា ខដេកនុងរេេរនាោះរោេរំណង ួមប្តូវបានររងកើតរឡើង នកងបានអនវតាត្តម យៈរោេនរោបាយ
ខដេបានប្េមរប្េៀងផងខដ

នកងថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ថា រទឧប្កកដនា
ឋ នានឹងរកើតម្ភន

2864

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២៦។

2865

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧២។

2866

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២៤ ដេ់ ៦២៥។

2867

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៣។
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រដាយស េទធ ផេថ្នា អនវតារោេនរោបាយទាំងរនោះ2868។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
រខៀវ សំផន បានដឹងថា រោេនរោបាយទាំងរនោះបានរណា
ា េឲ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតា
រទឧប្កកដនា
ឋ នារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី នកង រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជ

នកងថា

ោត់ក៏បានទទួេេ័ត៌ម្ភនសម្ភៃត់អំេីា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនាោះផងខដ

2869

។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ររើរទាោះរីជាោត់បានដឹងដូរឆនោះក៏រដាយ “ក៏ោត់រៅខតបានរនាឆូេ
ួមឆំខណក

នកងឯកភាេរេើដំរណើ ា វច្វតាថ្នរដកវតាន៍ប្រជា កររតយយ

នកងសងគមនកយម”ត្តម យៈា រ ៀរឆំ

ខផនា ា ផសេឱផាយ ា អនវតា ា ោំប្ទ នកងា ា ពា រោេរំណង ួម ខដេរណា
ា េឲ្យម្ភន នកងជារ់
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជន

នកងា ា ពា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេរទឧប្កកដនា
ឋ នា

ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តម យៈរោេនរោបាយទាំងរនោះ

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នកងទីេី នកង រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2870។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន
ម្ភនរឆតនា ួមឆំខណកកនុងរឆតនា រស់សម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម កនុងា អនវតារោេរំណង ួម
ត្តម យៈរោេនរោបាយខាងរេើខដេរណា
ា េឲ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដនា
ឋ នា
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី

នកង រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេ ួម

ម្ភនរទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត2871។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនា ួមឆំខណកកនុងរឆតនារ ីសរអើង រស់សម្ភជកក
ដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

ខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះរទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ

រដាយមូេរហ្តនរោបាយ2872។

1068>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស េបា
ំ នេកចា ណាឲ្យបាន
ប្លរ់ប្ោន់អំេីរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃត់រៅកនុង រ.ក.ក. នកងបានរេើករឡើងថា រោេា ណ៍រនោះអាឆនាំឲ្យ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋនបានថា

ម្ភនមនៃកេសងស័យពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

2868

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។

2869

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។

2870

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។

2871

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៥។

2872

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៥។
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រស់ោត់2873។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយបានយេ់រឃើញថា
ពាកយ“មជឈកមរកស” នកង“អងគា ”អាឆកំណត់អតាសញ្ញាណ រស់រលគេ នកងសែរ័នឆាស់លាស់បាន2874។ រខៀវ
សំផន បានរេើករឡើងថា រដាយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា ពាកយ“មជឈកមរកស”ម្ភន
េកខណៈប្សរេឆប្សេកេ2875

រទើរអងគជំនំជប្មោះរនោះបានយេ់រឃើញផៃយ
ុ ោន

រដាយបានកំណត់នកយមន័យថ្ន

ពាកយរនោះសំរៅ“ជា ួមរៅរេើសែរ័នប្រតករតាកជាន់ខពស់ រស់ រ.ក.ក. ខដេម្ភនមូេដាឋនរៅទីប្កុងភនំរេញ”2876
។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ឆំណឆរនោះ លឺជាកំហ្ស ន
ៃ ់ ៃ រដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះេំអាឆឲ្យអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងរ ើា
ឱ េកចា ណារេញរេញរេើា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់
ទំនាក់ទំនងរដាយេកតប្បាកដ វាង ូរោត់ជាមួយនឹងរសឆកាីសរប្មឆទាំងអស់

នកងេំបានភាជរ់

ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរដាយសែរ័ន

នានាថ្នកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរឡើយ2877។ ទាក់ទងរៅនឹងពាកយ“អងគា ” រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស បានរប្រើប្បាស់ពាកយរនោះេំឆាស់លាស់
ជារហ្តរ ើឱ្
ឱ យម្ភនា រញ្ចូ េ ូរោត់រដាយប្ររោេ2878។ ដូរឆនោះ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស បានភាជរ់ទំនាក់ទំនង វាងប្េឹតកា
ា ណ៍ខដេ“មជឈកមរកស” ឬ“អងគា ”ជា
អនកទទួេខសប្តូវ ជាមួយនឹងា បានដឹង រស់ោត់អំេីប្េឹតកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះ រ ើជា
ឱ េកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់ដាក់
ោត់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ2879។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា

ោត់បានដឹងជាមនអំេីខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

នកងថា

ោត់បានឆូេ ួមកនុងដំរណើ ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនា សរប្មឆខរររនោះ2880។ រេើសេីរនោះ
រទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំប្ជោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹង
អំេីរទឧប្កកដនា
ឋ នា ឬរោេនរោបាយឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតា ឬអនវតារៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ

2873

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤៩។

2874

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៣៩។

2875

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២០៥។

2876

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២០៦។

2877

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤១។

2878

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤៣។

2879

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤៤។

2880

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨០ ដេ់ ២៨៥។
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១៩៧៥ នកងថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ថា ម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដនា
ឋ នាត្តម យៈា អនវតា
រោេនរោបាយទាំងរនោះ2881។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់
រឃើញទាក់ទងរៅនឹងឯកស របាោះេមពផាយទសសនាវដាីទង់រដវក តាន៍ នកងទសសនាវដាីយវជនយវនា ីរដវក តាន៍ រៅ
កនុងអំឡុងរេេមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2882។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រដាយស បានរ ើា
ឱ សននកដាឋនអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ រស់ោត់រឆញេីា ឆូេ
ួម រស់ោត់កនុងា អនវតារោេរំណង ួមរនោះខតមួយមខលត់ ខដេរនោះេំខមនជារទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ ប្សុង នកងរដាយ
េំបានយេ់រឃើញថា អំរេើ រស់ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងទកដភា
ឋ េឧប្កកដថ្ឋ នរោេរំណង ួម2883។ រខៀវ សំផន
បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា

ោត់បានដឹងេ័ត៌ម្ភនអំេីា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដនា
ឋ នាកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ េីរប្ពាោះោត់បានជួរជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់នានា
រស់ រ.ក.ក. រៅមនៃី រ-៥ នកងរៅសែនីយ ងរភេើងកនុងទីប្កុងភនំរេញ2884។ ជាមួយោនរនោះខដ ទាក់ទងរៅនឹង
ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
រ រទស

ោត់បានដឹងអំេីា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដនា
ឋ នាកនុងរេេរនាោះត្តម យៈស េ័ត៌ម្ភន

បាយា ណ៍ នកងទំនាក់ទំនងា ទូត រស់ោត់2885។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរចាទ

ប្រាន់អំេីកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីកកឆចប្រជំ

ខដេោត់បាន

ឆូេ ួមកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ នកងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជំរនាោះ ប្េមទាំងខេឹមស ថ្នកកឆច
ប្រជំ2886។

រខៀវ

សំផន

ក៏បានជំទាស់ជាទូរៅផងខដ រៅនឹងា សនកដា
ន ឋ ន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ

ទាក់ទងរៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. នកងា ទទួេបានេ័ត៌ម្ភនអំេីរទឧប្កកដឋ
នានារនាោះ2887។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរៅកនុងា យេ់រឃើញថា

2881

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៦ នកង ២៨៨ ដេ់ ២៩១។

2882

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧១ ដេ់ ១៧៦។

2883

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១៨ ដេ់ ៣១៩, ៤១៤ ដេ់ ៤១៥, ៤៤៦ ដេ់ ៤៤៧, ៦២៦ ដេ់

៦២៧។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩៥។
2884

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧៤ ដេ់ ៣៨២។

2885

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៨៣ ដេ់ ៣៨៧។

2886

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩៣ ដេ់ ៣៩៤។

2887

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩៥។
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ោត់បានដឹងអំេរ
ី ទឧប្កកដនា
ឋ នាកនុងរេេ

នកងរប្ាយរេេប្រប្េឹតា

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ2888។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្សកនុងា សននកដាឋនថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ រៅមនា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីេី ថា ម្ភនា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដនា
ឋ នា នកងបានយេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនោះកនុង
រេេ នកងរប្ាយរេេប្រប្េឹត2889
ា ។ រខនែមរេើរនោះ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ ម្ភន
កំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដរឋ ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2890។ ឆងរប្ាយ រខៀវ សំ
ផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងេំប្តឹមប្តូវរៅរេើអងគរហ្តរប្ាយា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដឋ
កមមទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

នកងទីេី

នកងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ដូរឆនោះម្ភនកំហ្សកនុងា រង្ហាញអំេីា ដឹងរទរេមើសរប្ាយា ប្រប្េឹត(ា dolus subsequens)។

1069>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានរេើកមូេដាឋនរង្ហាញោ៉ៅងឆាស់ថា
ររើរទាោះជាម្ភនរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃត់ រស់ រ.ក.ក. ក៏រដាយ ក៏ រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កកដក
ឋ មមខដេ
ប្តូវបាន ករឃើញថា

ោត់ម្ភនេក ទធរដាយស ា ប្រប្េឹតរា នោះ”

នកងថា

ោត់បានឆូេ ួមកនុងា កាា

សម្ភៃត់2891។ ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយ“មជឈកមរកស” នកង“អងគា ” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ា រប្រើប្បាស់ពាកយរនោះប្តូវបានោំប្ទរដាយភសាត្ត
ុ ង នកងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានដឹងអំេីភាេប្សរេឆប្សេកេថ្នពាកយទាំងរនោះ2892។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែម

រទៀតថា រខៀវ សំផន “េំបានរង្ហាញអំេីកំហ្ស ឬេយសនកមមណាមួយខដេរកើតរឆញេីា រប្រើប្បាស់ពាកយ
រេឆន៍ទាង
ំ រនោះេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះ”រនាោះរឡើយ នកងបានកត់សម្ភគេ់ថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំ
បានរោងរៅរេើឯកស ណាមួយ នកងទំនងជាម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ ោន2893។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើង
រខនែមរទៀតថា
2888

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវខផអករេើភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់ខដេអងគជំនំ

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩៧ ដេ់ ៤០១។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ៣៩៥។
2889

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៨។

2890

ស ណារណាឹងសទកខ 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 ួមកនុងកកឆចប្រជំរៅខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅមនៃី
រ-៥ ខដេកនុងរេេរនាោះ រខៀវ សំផន បានោំប្ទរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2894
ខដេរសឆកាីសរប្មឆរនោះោត់អាឆជំទាស់បាន ររើរោងត្តមសហ្ប្េោះរាជអាជាា2895។ ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្ស
ខដេរខៀវ

សំផន

បានរចាទប្រាន់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន
រឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ ថារតើកំហ្សខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ បានរណា
ា េឲ្យម្ភន
ភាេមកនយតាក ម៌ោ៉ៅងដូឆរមាឆរឡើយ2896។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតររខនែម

រទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា រខៀវ សំផន បានដឹងេ័ត៌ម្ភនអំេីឧប្កកដក
ឋ មម
រៅរេេោត់ជួរជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់នានា រស់ រ.ក.ក. រៅមនៃី

រ-៥ ប្េមទាំងដឹងត្តម យៈ បាយ

ា ណ៍ា ទូត នកងទីភានក់ង្ហ ស េ័ត៌ម្ភននានា2897។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមថា រខៀវ សំផន
បានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងរៅ
មនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ អំេី“ភវនីយភាេឆាស់លាស់”ថា នឹងម្ភនឧប្កកដក
ឋ មមប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង
នកងថា ោត់េកតជាបានដឹងអំេីឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានរកើតរឡើងកនុងរេេរនាោះ2898។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក
រឡើងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញអំេក
ី ំហ្សខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះ រហ្តដូរឆនោះ េំបានកំណត់អតាសញ្ញាណថ្នកំហ្សខដេអាឆរាឹង
សទកខបានរនាោះ2899។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ ម្ភន
កំហ្សកនុងា សននកដាឋនអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ រឆញខតេីា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងា អនវតារោេរំណង ួម ខដេ
អងគជំនំជប្មោះបានចាត់ទកថា េំខមនជា“រទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ ប្សុង”រនាោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះបានខផអករេើមូេដាឋនថ្នា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដក
ឋ មម នកងា ឆូេ ួមឆំខណក
រស់ោត់ ហ្ូតដេ់ប្បាំដងរៅកនុងរោេរំណង ួមខដេបានរណា
ា េឲ្យម្ភន
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។

នកងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា
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ជរមេៀសប្រជាជន នកង រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ2900។ ជាឆងរប្ាយ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក
រឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់
េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ោត់

អំេីឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ

ប្ោន់ ឬបានខផអករេើា យេ់េំប្តឹមប្តូវអំេីឆារ់ជា
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេប្តឹមប្តូវ

េំម្ភនមូេដាឋនោំប្ទប្លរ់

ម្ភន នកងថា រៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ ា យេ់រឃើញ

រដាយបានខផអករេើា រង្ហាញេីេំនាថ្ំ នឧប្កកដក
ឋ មមខដេអងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ2901។

1070>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរញ្ញា ថារតើោត់ម្ភនរឆតនាតប្មូវ កនុងា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ
ខផនកប្េហ្មទណឌ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងេំរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់
រខៀវ

សំផន

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2902រនាោះរទ។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេបានយេ់រឃើញដូឆខាងរេើថា អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកង
អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
០០២/០១2903។

េំប្តូវបានរង្ហាញសមរហ្តផេរដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងកនុងសំណំរ ឿង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ រខៀវ សំផន េំអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌឆំរពាោះ

ឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះរឡើយ រហ្ើយរញ្ញាសាីេីរឆតនា រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវចាត់ជាអស រង់។

1071>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃត់រៅកនុង រ.ក.ក

.2904 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងប្តង់ឆំណឆខដេថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កកដក
ឋ មម ខដេ ូរោត់ប្តូវបានប្រាស ដាក់េក ទធ ភាេ
រនាោះ។
សលាដំរូង

ា យេ់រឃើញទាំងរនោះម្ភនរប្ឆើនរៅកនុងខផនកមួយរដាយខឡករៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
ខដេកនុងរនាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកេណ៌នាោ៉ៅងេមអកតេី ររៀរខដេខេួន

2900

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦២២ ដេ់ ៦២៣។

2901

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦២៥ ដេ់ ៦២៧។

2902

ស ណារេើរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣៧ ដេ់ ៤៤០។

2903

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧២។

2904

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤៥ ដេ់ ១៤៩។

បានរ ើា
ឱ
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សននកដាឋនពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនាោះ2905។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្តឹមខត
ថា ររើខផអករេើរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃត់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអាឆនឹងផាេ់ា សននកដាឋនរផសងេីរនោះ។
ឆាស់លាស់ណាស់ ឆំណឆរនោះេំម្ភនភាេសមប្សរកនុងា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងរនាោះរទ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។

1072>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងា ផសេឱផាយទសសនាវដាីទង់រដវក តាន៍

នកងទសសនាវដាីយវជនយវ

នា ីរដវក តាន៍ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា
មជឈកមរកសអាឆទាក់ទងរដាយង្ហយប្សួេជាមួយភូមកភាល2906។
2907

ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

រៅកនុងកថាខណឌមួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេ រខៀវ សំផន បានរោង

រនាោះ អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះរឡើយ ដូរឆនោះអំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ2908។
ទីេី រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបានសំអាងរៅរេើឯកស របាោះ
េមពផាយទាំងរនោះ កនុងា រង្ហាញេីា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេភ
ី វនីយភាេឆាស់លាស់ថា ម្ភនា ប្រប្េឹតា
ឧប្កកដក
ឋ មមរដាយស រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន េីរប្ពាោះេំម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ោត់បាន
ទទួេ ឬបានអានទសសនាវដាីទាង
ំ រនាោះរឡើយ2909។ អំណោះអំណាងទាំងរនោះប្តូវរដករស រចាេ រដាយស រៅកនង
ុ
កថាខណឌសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេោត់បានរោងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
ខផអកា ដឹង រស់ោត់ជាឆមបងខតរៅរេើទសសនាវដាីទង់រដវក តាន៍ នកងទសសនាវដាីយវជនយវនា ីរដវក តាន៍ រ៉ៅរណា
ណ ោះ
រទ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ កនុងឆំរណាមរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងា
រ ៀរឆំខផនា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ា ទាក់ទង រស់ោត់ជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀត ប្េមទាំងអនក
ា ទូតរ រទស2910។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ
ផន ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយ“មជឈកមរកស” នកង“អងគា ” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង2911 រដាយ
2905

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤៤ ដេ់ ៩៥៩។

2906

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧២។

2907

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១០។

2908

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២៧៤ ដេ់ ២៧៥។

2909

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៣។

2910

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤៧ ដេ់ ៩៥២។

2911

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៣៩ ដេ់ ១៤៤។
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ស ោត់េំបានផាេ់មូេដាឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា អោះអាងអំេីកំហ្សរនាោះ នកងផេរ៉ៅោះពាេ់ជាសាានេេរៅ
រេើសេប្កម2912។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា កំហ្សរនាោះម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលា

ា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រខៀវ សំផន េំបានេនយេ់រខនែមរេើអំណោះអំណាង រស់ខួ េនរេើសេីរនោះរឡើយ រ៉ៅខនា
ប្ោន់ខតបានរោងរៅរេើខផនកមួយរទៀតរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ

ខដេរទាោះជាោ៉ៅង

ណាកាី េំបានេកភាកាអំេីរញ្ញារនោះមាងរទៀតរឡើយ2913។

1073>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានរដករស
សំផន

ួឆរហ្ើយនូវអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ

ទាក់ទងរៅនឹងា រកប្សយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេ

ផាំ2914
ុ
ដូរឆនោះអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ
នកងទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីរឆតនា រស់ោត់

េំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ2915។

ដូឆបានកត់សម្ភគេ់

ខាងរេើ2916រដាយរហ្តថា រដាយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង មកនម្ភនរហ្តផេ
សមប្សរកនុងា សននកដាឋនថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជំ រស់រមដឹកនាំ រ.ក.ក. កនុងខខ មកងនា ឆ្នំ
១៩៧៤ រនាោះ ដូរឆនោះា ដឹង ឬរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មម េំអាឆសននកដាឋនរដាយខផអករេើ
ា ឆូេ ួមរនោះបានរឡើយ។

រៅកនុងាេៈរទសៈរនោះ

េំម្ភនមូេរហ្តចាំបាឆ់ប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាង

រខនែម រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរទ2917។

1074>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា
យេ់រឃើញថា រៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា រទឧប្កកដនា
ឋ នាអាឆ
នឹងប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី នកងរៅ

2912

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០១ ដេ់ ១០២។

2913

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤៤ រជើងទំេ័ ២៩៥ រោងរៅរេើស ណារណាឹងសទកខ

រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៦ ដេ់ ៣២៩។
2914

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៧២។

2915

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨២ ដេ់ ២៨៣។

2916

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០២៨។

2917

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៥។
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ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2918 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កនុងា ោំប្ទដេ់អំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន
បានរោងរៅរេើា រេើករឡើងដថ្ទរទៀត

ខដេជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងា អនវតារោេរំណង ួម2919។ រខៀវ សំផន បានរប្រើប្បាស់ វច្ ីសស្តសា
ប្សរដៀងោនទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់
រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថ្នា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ រៅមន កនុងអំឡុងរេេ នកងរៅរប្ាយា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

កនុងខផនករនាៃរ់ថ្នស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់2920។

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាា កំេូេបានរដាោះប្សយកំហ្សអងគរហ្តទាំងរនោះ ួឆរហ្ើយដូឆខាងរេើ នកងបានសននកដាឋនថា ា
រោង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧០ រ ើជា
ឱ រ ច្រទថ្នា យេ់រឃើញ រស់
ខេួន2921 នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំ រស់
លណៈមជឈកមកនុងខខ មកងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេរៅរេេរនាោះថា ោត់បានយេ់ប្សរជាមួយខផនា ជរមេៀស
ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2922 ប្េមទាំងថា ោត់បានខងេងសនៃ កថាប្រាសររើកសម័យប្រជំសភាតំណាង
ប្រជាជនកមពជា
ុ ប្រជា កររតយយរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦2923។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

ា យេ់រឃើញរផសងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹង

រញ្ញារនោះម្ភនភាេសមរហ្តផេ។

ា យេ់រឃើញរនោះបានផាេ់មូេដាឋនប្លរ់ប្ោន់ោប្ំ ទរសឆកាីសននកដាឋនខដេ

ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា ឧប្កកដក
ឋ មមអាឆនឹងប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រទាោះរីជារៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរៅមន កនុងអំឡុងរេេ នកងរប្ាយា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ក៏រដាយ។

1075>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា សននកដាឋនអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ

រដាយបានសំអាងខតរៅរេើា ួមឆំខណក រស់ោត់

រៅកនុងា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

2918

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៦ នកង ២៨៩ ដេ់ ២៩១។

2919

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៩។

2920

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៨។

2921

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៥។

2922

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៩។

2923

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០២៣។
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ខដេអងគជំនំជប្មោះបានចាត់ទកថា េំខមនជារទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ ប្សុងរនាោះ2924។ ដូឆបានរញ្ញជក់ខាងរេើ2925 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា រោេរំណង ួម ប្តូវចាត់ជារទឧប្កកដឋ រដាយស រោេរំណង ួមរនោះម្ភនទំនាក់
ទំនងរៅនឹងរោេនរោបាយ

ខដេា អនវតារោេនរោបាយរនោះប្តូវបានចាត់ជាា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ។
ឋ

រហ្តរនោះ ផៃយ
ុ េីា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសននកដាឋនអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ
រឆញខតេីា ោំប្ទ រស់ោត់រេើរោេរំណង ួមមួយខផនក ខដេេំខមនជារទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ ប្សុងរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ
។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាដូឆោនផងខដ កនុងា សរប្មឆ
រោេរំណង ួម រពាេលឺ ា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមខដេពាក់េ័នជា
ធ ចាំបាឆ់រៅនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម
នានា ត្តម យៈា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ ដូឆោននឹងអនកឆូេ ួមដថ្ទ
រទៀតកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

ត្តម យៈា ួមឆំខណក ហ្ូតដេ់ប្បាំដង

ររើរទាោះរីជាោត់បានដឹងមនអំេីា

ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម រៅកនុងអំឡុងរេេ នកងរប្ាយរេេប្រប្េឹតក
ា ៏រដាយ2926។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន។

1076>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា
យេ់រឃើញថា ោត់ទទួេបានេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម រដាយស ោត់បានជួរជាមួយកម្ភម
ភកបាេ រ.ក.ក. រៅមនៃី រ-៥ នកងរៅសែនីយ៍ ងរភេើងកនុងទីប្កុងភនំរេញ2927 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ឭ
ំ ក
អំេីា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន
ឆូេ ួមកកឆចប្រជំរៅមនៃី រ-៥ កនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ ម្ភនភាេសមរហ្តផេ2928។ សកសី ភី ភួន
បានផាេ់សកខីកមមោ៉ៅងេមអកតរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា រខៀវ សំផន មកនប្តឹមខតបានឆូេ ួមកនុង

2924

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១៨ ដេ់ ៣១៩, ៤១៤ ដេ់ ៤១៥, ៤៤៦ ដេ់ ៤៤៧, ៦២៦ ដេ់

៦២៧។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩៥។
2925
2926

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨១៦ ដេ់ ៨១៧។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤ (“រទាោះរីជាោត់បានដឹងដូរឆនោះក៏រដាយ ក៏ោត់ […] បានរ ៀរឆំ

ខផនា ផសេឱផាយ អនវតា ោំប្ទ នកងា ពា រោេរំណង ួមខដេរ ើឱ្
ឱ យម្ភនរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី
ប្រជំជន

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីជនរទមួយរៅជនរទមួយរទៀត

នកងកំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

សប្ម្ភរ់ា ចារ់ខួ េន ា សម្ភេរ់ នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េន”)។
2927

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧៤ ដេ់ ៣៨៣ នកងសូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២៨០ ដេ់ ២៨៤។

2928

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០១០ ដេ់ ១០១១។
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កកឆចប្រជំរៅមនៃី រ-៥ កនុងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងរស
ឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងកកឆចប្រជំរនាោះផងខដ

2929

។

រដាយ

ខផអករេើមូេដាឋនរនោះ តលាា អងគរហ្តសមរហ្តផេអាឆសននកដាឋនបានថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាមនអំេី
េ័ត៌ម្ភនេមអកតថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
រដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់
រេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួ ន
េ រដាយស េំបានរឆេើយតររៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេកងឱោះ
សកទធកអំណាឆកនុងា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆ2930។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងតប្មូវឱ្យផា
េ់សំអាងរហ្តរេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ទាំងមូេ
រេើករឡើងនីមួយៗខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅរេេជំនំជប្មោះរនាោះ2931។

ជាជាងា ផាេ់សំអាងរហ្តខតរៅរេើា
េំម្ភនា រង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងេំបានេកចា ណារេើា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន រនាោះរឡើយ2932។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេ កេំរឃើញ ថារតើទំនាក់ទំនងជាក់ខសាង វាងភាេម្ភន ឬោមនសកទធកអំណាឆ រស់ រខៀវ សំផន កនុង
ា រ ើរឱ សឆកាីសរប្មឆរនាោះ ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹងរញ្ញា រឆតនាឧប្កកដោ
ឋ ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
កនុងា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះរនោះបានដកប្សង់រដើមបីោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់
ខេួនរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងសមរហ្តផេរៅរេើរសៀវរៅ រស់
រខៀវ សំផន កនុងា រញ្ញជក់រខនែមអំេីវតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចប្រជំរៅមនៃី

រ-៥2933។ អំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយស បានដកប្សង់សកខីកមម

2929

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម

តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ១២ ដេ់ ១៣, ១៤, ២០ ដេ់ ២១។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២
( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៦។
2930

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៤។

2931

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៧។

2932

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៧។

2933

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៣៥ រជើងទំេ័ ២៣០២ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖

ប្រវតាកសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្ រស់ខាំជា
ុ រនារនាៃរ់ ឯកស រេខ

E3/18 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០០៤ ERN

(ភាសខខម ) 00103838 ទំេ័ ៦០។
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រស់ោត់កនុងរេេជំនំជប្មោះេំប្តឹមប្តូវរនាោះ2934 ជាា េំសមប្សររឡើយ រដាយរហ្តថា រខៀវ សំផន ខេួនោត់
ផ្លៃេ់បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់ប្តូវបានរាោះរៅឱ្យរៅ“ឆូេ ួម” នកង“សារ់”2935។

1077>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់
រឃើញថា

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់

ោត់បានទទួេេ័ត៌ម្ភនេី“រមដឹកនាំភូមកភាលខដេរញ្ញជកងទ័េរៅមូេដាឋន”កនុងអំឡុងរេេថ្នា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយរនាោះ2936 រខៀវ សំផន េំបានឆងអេ
ុ រង្ហាញឱ្យបានប្តឹមប្តូវអំេា
ី
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រខៀវ សំផន បានផាេ់សកខីកមម
ថា រ៉ៅេ េត បានរាោះរៅោត់“ឱ្យឆូេ ួម នកងសារ់” បាយា ណ៍េីកម្ភមភកបាេរោធា2937។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានខផអករេើសកខីកមមរនោះកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ 2938។
េកចា ណារឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្តផេសមប្សរកនុងា រេើកយកសកខីកមមរនោះរដើមបីរ ើ ឱ

ា សននកដាឋនថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដនា
ឋ នារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់ាេទីមួយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កនុងា ផាេ់ា
សននកដាឋនជា ួម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារៅរេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេខដេកនុងរនាោះសកខីកមម រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆចប្រជំជាមួយ រ៉ៅេ េត លឺជាធាតមួយថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះផងខដ ។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេក៏េកចា ណាផងខដ ថា

ា យេ់រឃើញរនោះប្សរជាមួយនឹងា សននកដាឋនជារនារនាៃរ់ រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន “េំធាេរ់បានទទួេខសប្តូវរដាយផ្លៃេ់រេើ វច្ស័យរោធា”រនាោះរឡើយ
2939

។

2934

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧៦។

2935

សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័ ៦៤ (“រ៉ៅេ េត រទ […]ខដេ

រៅខាំឱ្
ុ យរៅ[ទីរញ្ញជា រកស] រដើមបីឆូេ ួមសារ់រេេោត់រ ើា
ឱ ជាមួយកម្ភមភកបាេរោធាខដេមកេីសម ភូមករផសងៗ […] រហ្ើយ
យេ់សភាេា ណ៍ថ្នា តស៊ាូ វច្វតាន៍ដេ់ណាៗរហ្ើយ...”)។
2936

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧៨ ដេ់ ៣៨១។

2937

ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ៦៤។

2938

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៣៩។

2939

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៨១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣៧៨។
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1078>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា
យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កកដក
ឋ មម រដាយស ោត់បានជួរជាមួយរមដឹកនាំ រ.ក.ក. រៅសែនីយ ងរភេើង
កនុងទីប្កុងភនំរេញ នកងា រេើករឡើងថា សកខីកមម នកងកំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ភី ភួន ខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសំអាង េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន បាន“ឆូេ ួមរដាយផ្លៃេ់រៅកនុងា ររងកើត
ខផនា

នកងរោេនរោបាយ រស់ប្ររទស”រទរនាោះ2940

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេេេកភាកាអំេីា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន េកតជាបានរញ្ញជក់ថា រខៀវ សំផន
បានជួរជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់រៅសែនីយ ងរភេើងប្បាកដខមន2941។

រៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា រមដឹកនាំជាន់ខពស់មួយឆំនួន ួមម្ភន រខៀវ សំផន ផងខដ បានជួរោនរដើមបី
“េកភាកាអំេីរោេនរោបាយ”2942។ ដូឆា កត់សម្ភគេ់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន ខផអកត្តមកំណត់
រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់សកសី ភី ភួន ោត់េកតជាេំបានដឹងអំេីអីខឱ ដេបានេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជំមួយកនុង
ឆំរណាមកកឆចប្រជំនានា ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅសែនីយ ងរភេើងរនាោះរឡើយ រដាយស ោត់េំបានរៅ“ោមរៅទី
រនាោះរទ”2943។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា កំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកកឆចប្រជំមួយរៅសែនីយ ងរភេើងរនាោះ

េំម្ភនឥទធកេេដេ់ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ

រេើ ូរោត់រឡើយ រដាយរហ្តថា ា យេ់រឃើញរនាោះម្ភនរៅកនុងខផនកមួយខដេេកភាកាអំេីា ដឹង រស់ រខៀវ
សំផន អំេីឧប្កកដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រដាយេំបានទទួេយកអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ
2944

រនាោះ រញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កកដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះខដ ឬោ៉ៅងណា ប្តូវចាត់ទកជាអស រង់

េីរប្ពាោះរៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះេំអាឆដាក់ឱ្យ រខៀវ សំផន ទទួេខសប្តូវរឡើយ។

1079> ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់

រខៀវ សំផន រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ទទួេេ័ត៌ម្ភន រស់ោត់ត្តម យៈរសឆកាីរាយា ណ៍ រស់ស េ័ត៌ម្ភនរ រទស
2940

ក៏ដូឆជា

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៨២ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៧៣៩, ៧៤០, ៩៤៦, ៩៥៣ នកង ៩៥៤។
2941

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៥៤។

2942

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤០។

2943

កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន ឯកស រេខ E3/24 ថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម )

00204069-00204070 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។
2944

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៧។
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បាយា ណ៍នកងទំនាក់ទំនងា ទូត2945 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេី
ឧប្កកដក
ឋ មមកនុងរេេដំណាេោនជាមួយនឹងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម រៅកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ
ទីមួយ េីរប្ពាោះថា ោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងរទៀងទាត់ជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន សរមាឆ ខរ៉ៅន នត ប្េមទាំងម
ស្តនាីថ្នរាជ ដាឋភកបាេ ួរ ួមជាតកកមពជា
ុ រៅរប្ៅប្ររទស

ួមទាំងមស្តនាីថ្នឆេនាតស៊ាូកនុងប្ររទសខដេបានរ ើ ឱ

ដំរណើ រៅរប្ៅប្ររទសរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត ឬអនកខដេម្ភនមូេដាឋនរៅរ រទស“ដូឆជា រអៀង ស ី
នកង រអៀង

ី ច្ទធ”2946។ ររើរទាោះរីជា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងា យេ់រឃើញ

រនាោះ េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញអំេីា ដឹងរដាយផ្លៃេ់ រស់ោត់ក៏រដាយ ក៏បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ោត់ម្ភន
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអនកខដេប្លរ់ប្លងេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ នាោះខដ ។ ា សននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ខដេថា រខៀវ សំផន ជាក់ខសាងបានដឹងត្តម យៈទំនាក់ទំនងរទៀងទាត់ទាង
ំ រនាោះ ជាា សមរហ្តផេ។ ឆំរពាោះ
ា រេើករឡើង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាង

រហ្តប្លរ់ប្ោន់រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងតប្មូវឲ្យផាេ់សំអាងរហ្ត
រេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ទាំងមូេ

រ៉ៅខនាេខំ មនផាេ់សំអាងរហ្តរៅរេើខតឆំណឆនីមួយៗខដេ

បានរេើករឡើងកនុងរេេសវនាា រនាោះរឡើយ2947។

1080>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា
យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន រ ើជា
ឱ ប្រធានសម្ភជជាតកេករសស នកងថា េំលរបីសំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញរនោះ
កនុងា សននកដាឋនថា

ោត់បានោំប្ទដេ់ា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ2948រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់ប្សរថា ា យេ់រឃើញរនោះេំម្ភនរហ្តផេ
សមប្សររឡើយ។ ត្តមា សរងកតរឃើញថា េំម្ភនភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់ថា សម្ភជរនាោះេកតជាបានរ ើរឱ ឡើងប្បាកដ

2945

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៨៣ ដេ់ ៣៨៧។

2946

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៥៣ នកងសូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៧៤០។

2947

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៧។

2948

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩២។
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ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ2949 ដូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះេំអាឆសននកដាឋនរដាយសមរហ្តផេអំំេីា ដឹង ខផអករេើមូេ
ដាឋនថ្នរសឆកាីសរប្មឆខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងសម្ភជរនាោះបានរឡើយ។

1081>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់

រឃើញថា រខៀវ សំផន ប្រខហ្េជាបានទទួេេ័ត៌ម្ភនេីកកឆចប្រជំជារប្ឆើនរនារនាៃរ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ប្រប្េឹតា
ឧប្កកដក
ឋ មម ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅ វច្ហា ប្េោះខកវម កតកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥2950 អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា សកសី ភី ភួន នកងអនកជំនាញ Philip SHORT ខដេសកខីកមម រស់េួកោត់ប្តូវបានអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងយកមកសំអាងរនាោះ បានផាេ់សកខីកមមថា ា ប្រជំរៅ វច្ហា ប្េោះខកវម កត ម្ភនា
េកភាកាអំេីា ខកខប្ររោេនរោបាយ រ.ក.ក.2951។ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនកំហ្សខររណារនាោះរទ កនុងា សននកដាឋនថា ោត់បានទទួេេ័ត៌ម្ភនរនោះត្តម យៈា ឆូេ ួមកនុងកកឆច
ប្រជំទាង
ំ រនោះភាេមៗរនាៃរ់េីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

ខដេកនុងរេេរនាោះឧប្កកដក
ឋ មមប្តូវបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ។

1082>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយបាន

សំអាងរៅរេើអងគរហ្តរកើតរប្ាយា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ

ររើរទាោះរីជាា ដឹងរទរេមើសរប្ាយា ប្រប្េឹតា

(dolus subsequens) េំប្លរ់ប្ោន់ នកងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីរឆតនាក៏រដាយ2952 ក៏អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើា

ដឹងរទរេមើសរប្ាយា ប្រប្េឹតក
ា នុងា សននកដាឋនថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវសប្ម្ភរ់ា ទទួេខសប្តូវ

2949

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៧៧។ សូមរមើេផងខដ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៧៤២ រជើងទំេ័ ២៣៣៨។
2950

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩៣ ដេ់ ៣៩៤។

2951

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤០ រជើងទំេ័ ២៣៣៥ រោងរៅរេើ កំណត់រហ្តសារ់ឆរមេើយ រស់ ៉

ចាម តន រៅ ភី ភួន ឯកស រេខ E3/24 ថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00204069-00204070 ទំេ័ ៤ ដេ់

៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៥។ ប្រតកចា ឹកឆោះថ្ងៃ
ទី ២៦ ខខ កកក ដា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ៥៤ ដេ់ ៥៥ នកង ៥៨ ដេ់ ៥៩។
2952

ស ណារណាឹសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៣៦ ដេ់ ៦៤០។
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រដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2953។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា
រឆតនាខដេរកើតរឡើងរប្ាយអងគរហ្ត

េកតជាេំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហាញអំេីរឆតនាតប្មូវ

រ៉ៅខនាេំម្ភនា

រញ្ញជក់ថា រនោះលឺជាអឱីខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរឱ ឡើងរនាោះខដ ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងេំបានចាត់ទកា ដឹងរប្ាយអងគរហ្ត

ជាធាតផសំមួយកនុងឆំរណាមធាតផសំដថ្ទរទៀតកនុងា កំណត់អំេី

រញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតរា នាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ជាា េកត
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា រខៀវ សំផន “បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា ឧប្កកដក
ឋ មមនឹងរកើត
រឆញេីា អនវតា[ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ]” នកងថា “រោេនរោ
បាយរនោះជាក់ខសាងេំបានរណា
ា េឱ្យម្ភន

នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី

នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”រឡើយ នកងបានខផអកា

យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនារនោះរេើអងគរហ្តទាំងអស់រនោះ2954 អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង
រនោះ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។

1083>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសននកដាឋនថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សប្តង់ឆំណឆខដេថា

អងគជំនំជប្មោះបានសននកដាឋនអំេីា ដឹង ឬរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន រឆញេីា យេ់រឃើញ ខដេមកនសមរហ្ត
ផេថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជំ រស់ថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. កនុងខខ មកងនា ឆ្នំ១៩៧៤2955។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សផងខដ

រដាយបានសននកដាឋនអំេីរឆតនា ឬា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន រឆញេី

វតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងសម្ភជជាតកេករសសខដេបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ2956។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី

រដាយខផអកត្តមា យេ់រឃើញដ៏សមរហ្តផេដថ្ទរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា កំហ្សខដេបានរង្ហាញខាងរេើ េំម្ភនឥទធក
េេរេើា សននកដាឋនជា ួម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាមន កនុងរេេ នកង

2953

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ា រោង រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងរៅកនុងរជើងទំេ័

២៩៨៩ រៅរេើកថាខណឌ ៧៥៨ ដេ់ ៧៥៩ ប្រខហ្េជាឆង់ឆងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើកថាខណឌ

៩៥៨ ដេ់ ៩៥៩ ទាក់ទងរៅនឹង“ា ដឹងរប្ាយា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដ”ឋ ។
2954

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤ ដេ់ ៩៩៥។

2955

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៨ ដេ់ ១០០៩។

2956

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៨០។
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រប្ាយា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

នកងទីេី រនាោះរឡើ

យ។

1084>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា េកចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹងរឆត

នា រស់ រខៀវ សំផន ថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់អំេីឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះ2957 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានរដាោះប្សយ ួឆរាេ់រហ្ើយរេើអំណោះអំណាងរនោះរៅខាងរេើ

អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈ

នកងឧប្កកដក
ឋ មមឆំរពាោះមខ

នកងបានសននកដាឋនថា

ភវនីយភាេខពស់ថ្នា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមអាឆជាា

េកចា ណាមួយខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា កំណត់ ថារតើជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមរដាយខផអក
រេើា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា ររើរទាោះរីជា ភវនីយភាេរនោះ េំឆាស់លាស់ប្លរ់
ប្ោន់កនុងា រង្ហាញេីរឆតនាក៏រដាយ2958។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ចាំបាឆ់ប្តូវកំណត់ ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវសប្ម្ភរ់ឧប្កកដក
ឋ មមខដេោត់ប្តូវបាន
សរប្មឆដាក់េក ទធភាេ រដាយខផអករេើា ទទួេខសប្តូវកនុង សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1085>ឆំរពាោះា សម្ភេរ់អកន ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានរង្ហាញឆាស់ថា រខៀវ សំផន េកតជាបានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាកនុងា សម្ភេរ់អក
ន ទាំង
រនាោះត្តម យៈា អនវតារោេរំណង ួម រដាយរោងរៅរេើា ប្រាសជាសធា ណៈនូវា ប្រហា ជី វច្តអនក
ខដេរលរៅថា“ជនមហាកបត់ទាង
ំ ប្បាំេី ូរ”2959។

1086>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេរ់ដថ្ទរទៀត

ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន
អំេីឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះ

ួមទាំងភវនីយភាេខពស់ថ្នា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មម ប្តូវបានទទួេយកភាលរប្ឆើនរៅដំណាក់

ាេរណាឹងសទកខ។ ជាា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញខដេថា
រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជំមួយរៅមនៃី រ-៥ កនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរេេរនាោះ

2957

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩៦។

2958

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៥៤ ដេ់ ១០៥៥។

2959

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២០។
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ខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានេកភាកា រហ្ើយ រខៀវ សំផន បានោំប្ទខផនា រនោះ2960។
រដាយស ាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

បានរកើតរឡើង(កនុង យៈរេេដ៏ខេីរៅកនុង ដូវប្បាំង

ខដេរៅារំផតរនាោះ) ដូរឆនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញឆាស់ថា រខៀវ សំផន េកតជាបានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថ្នា
សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌនានាថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។

ជាា េកត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់

សម្ភគេ់ថា រខៀវ សំផន បានទទួេសគេ់ថា ោត់ក៏បាន ំេឹងទកថា នឹងម្ភនមនសសសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន
ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2961។ ររើរទាោះរីជាបានដឹងខរររនោះក៏រដាយ ក៏ រខៀវ សំផន រៅ
ខតឆូេ ួមឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរនោះ រដាយេំបានជំទាស់រឡើយ ដូរឆនោះ រង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា ោត់បានយេ់ប្េមទទួេយកា សេរ់ រស់ប្រជាជនខដេជាេទធផេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត រដាយស ាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីរនោះ
ំេឹងទកថា

រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូ េរដាយប្ររោេនូវា

នឹងម្ភនា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្កងាដេ់អាយជី វច្តរដាយកងទ័េខដេទទួេភា កកឆចកនុងា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង រហ្ើយេំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា រខៀវ សំផន េំបានដឹងអំេីរញ្ញារនោះរទ រដាយ
ស ោត់បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ េីរប្ពាោះ រខៀវ សំផន
បាន ួមឆំខណកកនុងា អនវតារោេរំណង ួមរដាយេំលកតេីេទធផេរនាោះ រទើរម្ភនា រង្ហាញឱ្យរឃើញឆាស់
លាស់ថា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្េមទទួេយកេទធភាេថ្នា រ ើម
ឱ នសសឃាតខដេអាឆរកើតម្ភន។ ស ររសឆ
កាីមក រនោះរង្ហាញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវខដេជាទប្មង់ថ្នរឆតនាប្ររោេ ទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់
រដាយស េកខខណឌនានា ប្េមទាំងា សម្ភេរ់ជនសី វេ
ច្ នកង ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។

1087>ម្ភនា រង្ហាញផងខដ ថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាផ្លៃេ់កនុងា ប្រប្េឹតអា ំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត

រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រដាយស រៅកនុងាេៈរទសៈរនាោះ ា ជរមេៀស
ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានរំរេញត្តមធាតផសំទាង
ំ អស់ឆំរពាោះរទឧប្កកដរឋ នោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា
ជំទាស់ រស់

រខៀវ

សំផន

ប្តូវបានរដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខទាក់ទងរៅនឹងា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ោត់បានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនារ ីសរអើងទាក់ទងរៅនឹងា

2960

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៥។

2961

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤៦ នកង ៧៨៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភាសន៍ រស់ រខៀវ សំ

ផន ឯកស រេខ E3/4040 ោមនាេរ ច្រឆិទ។
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ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ដូរឆនោះ េកតជារង្ហាញឱ្យរឃើញេីរឆតនាតប្មូវសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញ
រដាយមូេរហ្តនរោបាយ រៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកប្បាកដខមន2962។

1088>ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដកឋ មមខដេបានប្រប្េឹតា

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីេី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងា សេរ់រដាយស េកខខណឌនានាថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងា សម្ភេរ់
មួយក ណី2963។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរនោះ លឺជា
រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកក៏រដាយ

ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆខក

ខប្រប្ររភទរទរេមើសរៅជារទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក2964។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជា
ា ចាំបាឆ់ប្តូវកំណត់ ថារតើ ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ ម្ភនា រង្ហាញឱ្យ
រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាផ្លៃេ់ឬរឆតនាប្ររោេកនុងា សម្ភេរ់ត្តម យៈា អនវតារោេរំណង ួម
ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1089>ដូឆោនរៅនឹងក ណី រស់

នួន ជា2965ខដ

េំម្ភនា យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរង្ហាញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរោេរំណងរ ើឱ្
ឱ យជន ងរប្ោោះសេរ់ត្តម យៈា អនវតាា ផ្លេស់ទីេំ
រៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ឬបានដឹងថា ា សេរ់នឹងរកើតម្ភនជាក់លាក់រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំអាឆ
នកោយបានថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាផ្លៃេ់កនុងា សម្ភេរ់រនាោះរទ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដាយ
បានដឹងអំេីេទធ ផេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

នកងបានឆូេ ួមរៅកនុងា សរប្មឆ

នកងា

រ ៀរឆំខផនា ជរមេៀសប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេជាខផនកថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា អាឆនឹងម្ភនា សេរ់រដាយស េទធផេ
ថ្នា អនវតាា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

រហ្ើយោត់ប្េមទទួេយកនូវេទធផេរនោះ។ ដូរឆនោះ

រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាប្ររោេទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមនសសឃាតរៅកនុងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់ាេទីេី ។

2962

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៥។

2963

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៥០។

2964

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៦០ ដេ់ ៥៦២។

2965

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៦៤ ជាអាទិ៍។
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1090>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណាផងខដ ថា

រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតរា ដាយរឆតនាផ្លៃេ់នូវអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ
រទៀតកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកត្តម យៈា អនវតារោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រដាយរហ្តថា ា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេជាឆំណឆសំខាន់ថ្នរោេរំណង ួម
រនោះ ប្តូវបានចាត់ជាឧប្កកដក
ឋ មមរៅកនុងាេៈរទសៈរនាោះ2966។

1091>ទាក់ទងរៅនឹងរទរ

ើទ
ឱ កខរករមនញ

ធាតផសំថ្នរទឧប្កកដរឋ នោះ

េំប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រទ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា

អាប្ស័យរហ្តរនោះ រឆតនា រស់ រខៀវ សំផន េំរចាទជារញ្ញារឡើយ រហ្ើយា រង្ហាញរនោះ ក៏ដូឆោនរៅនឹងា
សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជផងខដ រដាយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ខផអករេើភសាុ
ត្តងរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំប្តូវបានចាត់ទកថា

បាន

រង្ហាញរដាយសមរហ្តផេរឡើយ។

1092>ស ររសឆកាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា

រឆតនាតប្មូវេំប្តូវបានរង្ហាញ។
៤.ង.២.រោេា ណ៍នត
ី ានកូេភាេពាក់េន
័ រធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវ

1093>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងអំេីភាេអាឆដឹងជាមនថា

ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីទប្មង់ថ្ន

ា ទទួេខសប្តូវខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានប្រាសដាក់េក ទធភាេរនាោះ2967 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន
យេ់រឃើញខាងរេើ ួឆរហ្ើយថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា រៅកនុងអំឡុង
រេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ

រលគេម្ភនក់អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌប្សរត្តមឆារ់

ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតក រដាយស ា ួមឆំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងា អនវតារោេរំណងរេមើស ួម។ ា យេ់
រឃើញរនោះបានខផអកជាេករសសរេើយតាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

2968

។

អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជនជារ់រចាទអាឆយេ់ដឹងជាមនបានថា ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរនោះ ម្ភនឆារ់
2966

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៦៣ ជាអាទិ៍។

2967

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៧។

2968

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៦៨។
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ខឆង នកងជារទរេមើស ខដេប្តូវដាក់អក
ន បានឆូេ ួមកនុងរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម នកង ួមឆំខណកកនុងា អនវតា ឱ្យ
ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមខដេជា ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេរំណង ួមរនោះ រពាេលឺរដាយស ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្ន
ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះ។ រខៀវ សំផន េំអាឆអោះអាងបានថា ខេួនេំអាឆដឹងជាមនថា នឹងប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌឆំរពាោះា ឆូេ ួមកនុងសកមមភាេខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមរនាោះរឡើយ។

1094>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេអាឆដឹងជាមនបានថា

ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស

ឆំរពាោះអំរេើអកមមខដេជាមូេដាឋនកនុងា ដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រប្ាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម
ួមរនាោះ2969 អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសននកដាឋនថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឃាេថា “អំរេើ
សកមម

នកងអកមម”ខតកនុងន័យទូរៅរ៉ៅរណា
ណ ោះ

នកងេំម្ភនឆំណឆណាមួយរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ខដេបាន

សំអាងរៅរេើអំរេើអកមម រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ2970។ រហ្តដូរឆនោះ អំណោះអំណាង
រនោះប្តូវរដករស រចាេ។

1095>ជាេទធផេ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាមនប្លរ់ប្ោន់ថា
ោត់អាឆនឹងប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរប្ាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម

ដូឆបានរញ្ញជក់ខាង

រេើ។
៤.ង.៣.ទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នា ទទួេខសប្តូវ

1096>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទទួេខសប្តូវេីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុង
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ម្ភនដូឆជា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទមនសសឃាត រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេ
រហ្តនរោបាយ

នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយ រដាយខផអករេើា ទទួេខសប្តូវឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា ា ញុោះញង់ ា ជួយនកងជំ ញ នកងា រញ្ញជ
(នួន ជា ខតម្ភនក់) រៅកនុងា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កកដក
ឋ មមរនោះ នកងា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ(នួន ជា ខតម្ភនក់)2971។
រ៉ៅខនា រដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ អងគជំនំ

2969

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៦។

2970

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៨៦។

2971

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៨៣, ៨៨៦, ៨៨៨, ៨៩១, ៨៩៨ (នួន ជា) នកង ១០០៣,

១០០៥, ១០០៧, ១០១៣, ១០១៥, ១០២២ (រខៀវ សំផន)។
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ជប្មោះបាន ករឃើញថា

ា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតសែកតរប្ាមសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2972។ ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាត អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កកដរឋ នោះបានប្សូរ
រញ្ចូ េរៅកនុងរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ2973។

1097>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ក រឃើញ

ថា ជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវេីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ដូឆជា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទ
រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត រដាយខផអករេើា ទទួេខស
ប្តូវឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា ា រញ្ញជ (នួន ជា ខតម្ភនក់) ា ញុោះញង់ ា ជួយនកងជំ ញ នកងា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ថានក់រេើ (នួន ជា ខតម្ភនក់) រ៉ៅខនាបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះេីរទសម្ភេរ់
ង្ហគេខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ រដាយស នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ករឃើញថា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងរទ
ឧប្កកដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរដាយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម2974។

1098> នួន

ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខជារប្ឆើនទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា

ទទួេខសប្តូវដថ្ទរទៀត ។

2972

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤០, ៩៤២ (នួន ជា) នកង ១០៥៣ ដេ់ ១០៥៤ (រខៀវ សំផន)។

2973

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥៧។

2974

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩០៤, ៩០៧, ៩០៩, ៩១២, ៩១៧, ៩៤០, ៩៤២ (នួន ជា) នកង ១០២៩

ដេ់ ១០៣០, ១០៣២, ១០៣៦, ១០៣៨, ១០៥៣ ដេ់ ១០៥៤ (រខៀវ សំផន)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញឱ្យរឃើញេី
ភាេខសោនពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ វាងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតថ្ន“ា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយរងខំ”

នកង“ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតក”ខដេអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា សែកតកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I ជាមួយនឹងអំរេើអមនសស ម៌
រផសងៗរទៀតថ្ន“ា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ េនរដាយរងខំ”ខដេអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា េំសកត
ែ កនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មមរនោះ។ អងគជំនំជប្មោះបាន ក
រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆទីេី រនោះរដាយស បានរ ៀរឆំខផនា ជារដើម។ រដាយស
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត (សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៧២ ជាអាទិ៍) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រង្ហាញឱ្យ
រឃើញេីភាេខសោនរនោះេំម្ភនភាេចាំបាឆ់រឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវច្ញ ា ទទួេខសប្តូវសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដថ្ឋ នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត
លរបីបានខផអករេើខតា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
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1099>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានតមកេ់ា ទទួេខសប្តូវ រស់ជនជារ់រចាទ

រដាយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមនសសឃាត2975
រទៀត

អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

នកងអំរេើរ ើទ
ឱ កខរករមនញពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

ួមទាំងអំរេើ

នកងអំរេើមនសសឃាតទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា េំសមប្សរកនុងា េកចា ណារេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
ទាំងរនោះទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវដថ្ទរទៀត រដាយស ត្តមា េកនកតយរឡើង វច្ញ ទឡហីក ណ៍ថ្ន
រណាឹងសទកខទាង
ំ រនោះេំអាឆរម្ភឃៈសេប្កម ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមកនយតាក ម៌រឡើយ2976។ រនោះរដាយស
េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់

នកងអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវទាំងរនាោះ ដូរឆនោះ ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេី
រទឧប្កកដទា
ឋ ង
ំ រនាោះរដាយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម ទកជាបានា ។

1100>ផៃយុ រៅវច្ញ
ថា

ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញ

ា ទទួេខសប្តូវរនោះេំសកត
ែ រប្ាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនាោះរទ

នរោបាយកំណត់រោេរៅ(ខដេជារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម)

េីរប្ពាោះអតែកភាេថ្នរោេ

េប្ំ តូវបានរង្ហាញរដាយសមរហ្តផេរឡើយ។

រហ្តដូរឆនោះ ជាប្ទឹសី ា ា ទទួេខសប្តូវអាឆរកើតរឆញេីទប្មង់ដថ្ទរទៀតបាន។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រដើមបីផេ
ា ់ា យេ់រឃើញអំេីា ទទួេខសប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា កនុងា
រ ៀរឆំខផនា ា ញុោះញង់ ា រញ្ញជ (នួន ជា ខតម្ភនក់) នកង ា ជួយនកងជំ ញ ប្េមទាំងា ទទួេខសប្តូវ
រស់ថានក់រេើ (នួន ជា ខតម្ភនក់) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកោ៉ៅងជាក់លាក់រៅរេើា យេ់រឃើញខផនក
អងគរហ្តខដេជាមូេដាឋនសប្ម្ភរ់សននកដាឋនទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

2975

ខដេប្តូវបាន

រដាយស អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់

ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ (សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៤១) រទមនសសឃាតក៏េំប្តូវបានប្សូររញ្ចូ េរៅកនុងរទរនោះ
រនារៅរទៀតខដ រហ្ើយា ទទួេខសប្តូវម្ភនអតែកភាេរដាយខផអរេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I។
2976

សូមរមើេ វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
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រដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ។

ជាា កត់សម្ភគេ់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកកនុង

កប្មកតឆាស់លាស់រៅរេើរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេរមដឹកនាំ រ.ក.ក. បានររងកើតរឡើង2977។

1101>អាប្ស័យរហ្តរនោះ រដាយេកចា ណារេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខដេរេើករឡើងរដាយ នួន ជា នកង
រខៀវ សំផន េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង
រៅទួេរពា ថ្៍ ប្ជេំអាងខផអករេើា រ ៀរឆំខផនា ា ញុោះញង់ ា រញ្ញជ ា ជួយនកងជំ ញ ឬា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ថានក់រេើបានរឡើយ។ ដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ
ប្តូវរដករស រចាេ។
៤.ឆ.ទឡហក
ី ណ៍ថ្នរណាង
ឹ សទកខពាក់េន
័ រធ ៅនឹងា ប្រាសរទាសជនជារ់រចាទ នកងផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្សរេើ
ា ប្រាសរទាសរនោះ

1102>ដូឆបានកត់សម្ភគេ់ខាងរដើម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ
សំផន េីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក ដូឆជា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ( ួមរញ្ចូ េរទរ ើម
ឱ នសស
ឃាត) រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ នកងរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត( ួមម្ភនា ផ្លេស់
ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ើឱ្
ឱ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងូ ន រស់មនសស នកងា រ ើឱ្
ឱ យបាត់ខួ ន
េ រដាយរងខំ) រហ្ើយអងគ
ជំនំជប្មោះបានសរប្មឆផានាៃរទាសជនជារ់រចាទម្ភនក់ៗដាក់េនធនាោ អស់មួយជី វច្ត2978។

រៅកនុងា ប្រាស

រទាស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើកត្តារផសងៗម្ភនដូឆជា៖ ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទរេមើស រដាយខផអក
រេើឆំនួនជន ងរប្ោោះោ៉ៅងរប្ឆើន

ួមទាំង“ វច្សេភាេទូេំទូលាយខផនកទីត្តំងភូមកសស្តសា នកងរេេរវលាថ្នា

ងរប្ោោះ”2979 នកងសែនទមៃន់រទាស ួមរញ្ចូ េតួនាទី រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រៅកនុង ដឋអំណាឆខដេេួក
ោត់បាន ំរលាភរំពានរៅកនុងា ួមឆំខណកដេ់ា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កកដឋ
ួម2980
2977

នកងកនុងនាមជារលគេ“ខដេម្ភនឆំរណោះដឹងខពង់ខពស់”2981។

នកងា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆេំ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩១៨ ដេ់ ៩៣១, ៩៣៦ ដេ់ ៩៣៨ (នួន ជា) នកង ១០៣៩ ដេ់ ១០៥១

(រខៀវ សំផន)។
2978

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៤, ១១០៥, ១១០៧។

2979

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៥។

2980

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨៤ នកង ១០៨៧។

2981

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨៦ នកង ១០៨៩។
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េកចា ណាេីសែនសប្ម្ភេរទាស ដូឆជាា រសកសាយ រស់ នួន ជា2982 រញ្ញាសខភាេ នកងវ័យចាស់ជរា2983
នកងសកខីកមមរេើអតាឆ ច្តេអ រស់ រខៀវ សំផន រនាោះរឡើយ2984។

1103>រខៀវ

សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនប្រឆ្ំងនឹងា សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ផានាៃរទាសដាក់េនធនាោ អស់មួយជី វច្តរនោះថា អងគជំនំជប្មោះបានប្រប្េឹតក
ា ំហ្សអងគរហ្ត នកងអងគឆារ់ខដេខសា
ងរឆញឱ្យរឃើញេីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេី
កំហ្សកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាស

នកងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱ្យេកចា ណារេើកត្តាទាំងរនោះ2985។

1104>រខនែមរេើរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា

ជនជារ់រចាទប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេំប្តឹមប្តូវ េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកកនុងអំឡុងរេេថ្នា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

នកងទីេី

រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយរៅកនុង

ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតកកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី

នកង

រទមនសស

ឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងា រ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតកា
ា ណ៍រៅទួេ
រពា ិ៍ថ្ប្ជ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញកំហ្សមួយឆំនួនរៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ។

1105>ជាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេរេើា រចាទប្រាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេី

កំហ្សទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាសខដេបានរ ើរឱ ឡើងរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
កំណត់

ថារតើខផអកត្តមខេឹមស ថ្នា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្សរនោះ

2982

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៩២ នកង ១០៩៣, ១០៩៦។

2983

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៩៥ នកង ១០៩៨។

2984

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៩៩ ដេ់ ១១០៣។

2985

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦២៨ ដេ់ ៦៣០។

រនាៃរ់មកនឹងប្តូវ

ចាំបាឆ់ប្តូវខកខប្រា ប្រាសរទាស
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ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា2986។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ជាដំរូង អងគជំនំ
ជប្មោះនឹងប្តូវេកភាការេើរទដាឋនជា

ម្ភនសាីេីា េកនកយរឡើង វច្ញ។
៤.ឆ.១.រទដាឋនថ្នា េកនត
ក យរឡើង វច្ញ

1106> វច្ធាន ៩៨ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ម្ភប្ត្ត ៣៩ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក នកងម្ភប្ត្ត ១០ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង វាងរាជ
ដាឋភកបាេកមពជា
ុ
នកងអងគា សហ្ប្រជាជាតក បានកំណត់រទរបញ្ាតជា
កា

ម្ភនឆំរពាោះា ប្រាសរទាស2987។

រខនែមរេើរនោះរទៀត វច្ធាន ១០៤ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង បានអនញ្ញាតឱ្យរ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងា ប្រាសរទាស
រនោះ2988។

1107>ទាក់ទងរៅនឹងរទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញសប្ម្ភរ់រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងា ប្រាសរទាស

អងគ

ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) បានរោងរៅរេើរទដាឋនរនោះរដាយយេ់ប្សរជាមួយ2989
នឹងា អនវតារទដាឋនថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ ខដេបានកំណត់រដាយអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់តលាា
ICTY កនុងរ ឿងកាី D. Milošević រៅកនុងរសឆកាីដកប្សង់ថ្នសេដីាពាក់េ័នដ
ធ ូឆខាងរប្ាមថា៖
រដាយស ាតេឱកកឆច រស់ខួ ន
េ កំណត់ា ផានាៃរទាសនីមួយៗ
រចាទ

នកងភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋ

ឱ្យប្សរត្តមាេៈរទសៈ រស់ជនជារ់

អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានផាេ់នវូ ឆនាៃនសកទធោ
ក ៉ៅ ងទូេំ

ទូលាយកនុងា សរប្មឆប្រាសរទាសសមប្សរ ដូឆជាា សរប្មឆអំេីទមៃន់ រៅរេើសែនទមៃន់រទាស
នកងសែនសប្ម្ភេរទាស។ ត្តមវច្ធានទូរៅ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេរនោះ េំប្តូវខកខប្រា ប្រាស
រទាសណាមួយរឡើយ ដរារណាអងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតក
ា ហ្
ំ សខដេខសាងរឆញឱ្យរឃើញ
េីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក ឬេបា
ំ នរោ េត្តមឆារ់ជា
ា រង្ហាញថា

ម្ភន។ ម្ភចស់រណាឹងសទកខម្ភនាតេឱកកឆចកនុង

អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃនរ់ ៅរេើា េកចា ណានានាខដេេំជារ់ពាក់េ័ន ធ

ឬេំចាបា
ំ ឆ់ េបា
ំ នផាេ់ទមៃនណា
់
មួយ ឬប្លរ់ប្ោន់រៅរេើា េកចា ណាខដេជារ់ពាក់េន
័ ធ បានប្រប្េឹតា

2986

សូមរមើេទូរៅ សេដីារ ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ ២២៦ (ជាឧទាហ្ ណ៍ខដេកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាស

រទាសប្តូវបាន ករឃើញរៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនា ខកខប្រា ប្រាសរទាសរនោះ)។
2987

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៣៤៨ (សប្ម្ភរ់ា អនវតាឆារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. ឆំរពាោះក ណីេករសស ខដេខសេី

ប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ទាក់ទងរៅនឹង វច្ធានសាីេីា ប្រាសរទាសជា
2988

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៣៥៣។

2989

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៣៥៤។

ម្ភន)។
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កំហ្សឆាស់លាស់រៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត
រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ

ឬថា

ឬមកនយតាក ម៌ោ៉ៅងឆាស់ខដេរ ើឱ្
ឱ យ

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេអាឆសននកដាឋនបានថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងេកតជាេំបានរប្រើប្បាស់ឆនាៃ
នសកទធក រស់ខួ ន
េ បានសមប្សររឡើយ2990។

1108>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹង ប្តូវអនវតារទដាឋនរនោះរៅកនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះមខ កនុងា េកចា ណារេើទ
ឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាសខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានសរប្មឆ។

1109>រខនែមរេើរនោះ

ប្សរត្តមយតាកសស្តសា រស់ខួ ន
េ ផ្លៃេ់

ក៏ដូឆជា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍

នានា រៅរេេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរប្មឆរដករស ា ដាក់េក ទធ ភាេមួយ ឬរប្ឆើនខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានខផអករៅរេើសប្ម្ភរ់រ ើា
ឱ ប្រាសរទាសណាមួយរនាោះ
សមតែកកឆចកនុងា សរប្មឆប្រាសរទាសមួយរផសង

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេម្ភន

ឬប្រាសរទាសដខដេសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក ទធភាេខដេរៅ

រសសសេ់រផសងរទៀត។ ា រ ើដ
ឱ ូរឆនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេអាឆខកខប្រា ប្រាសរទាសខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆ2991។
៤.ឆ.២.ា កំណត់អេ
ំ ទ
ី ឡហក
ី ណ៍ថ្នរណាង
ឹ សទកខ រស់ រខៀវ សំផន

1110>រៅកនុងខផនកសាីេី“រោេា ណ៍ នកងកត្តាពាក់េ័នថ្ធ នា ប្រាសរទាស” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់
សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះបានេាោម“រង្ហាញដេ់ជន ងរប្ោោះខដេរៅ ស់រានម្ភនជី វត
ច្ ប្កុមប្លួស រស់េួក

រល សកសី នកងសធា ណជនទូរៅថា ឆារ់ប្តូវបានយកមកអនវតាោ៉ៅងេកតប្បាកដ រហ្ើយអនវតាឆំរពាោះជនប្លរ់
ូរ រដាយមកនលកតអំេីរណយស័កកា ឬឋានៈអឱីរឡើយ”2992។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើា ដាក់
ទណឌកមម(ខដេខសេីា សងសឹក) នកងា រ ើឱ្
ឱ យញរញើត 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦៧។

2993

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦៧។
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សំផន បានអោះអាងថា រៅកនុងា កំណត់រោេា ណ៏ទាង
ំ រនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងេំប្តឹម
ប្តូវនូវស ៈសំខាន់ថ្នា ផានាៃរទាស នកងា រ ើឱ្
ឱ យញរញើត2994។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញ
ថា ា អោះអាងរនោះេំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ នកងប្តូវរដករស រចាេខតមាង។ េំម្ភនា រង្ហាញណាមួយផង
ខដ ថា

ា រេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះរនាោះ

លឺជាា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់

រឡើយ2995។

1111>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ទាក់ទងរៅនឹងអំេីតួនាទី រស់ោត់រៅកនុងា ប្រប្េឹតរា ទឧប្កកដឋ

2996

អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេកចា ណារេើា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់ខដេ
ម្ភនកប្មកតតកឆតួឆ នកងខឱោះសកទធកអំណាឆកនុងា រឆញរទរញ្ញជ“ខដេលួ ខតទទួេរទាសប្សេរំផត”2997។ រខៀវ
សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ត្តមា េកនកតយរេើា ដាក់រទាស រស់តលាា ICTY នកងតលាា រោធា
អនា ជាតក (IMT) បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ា ផានាៃរទាស ន
ៃ ់ ៃ រំផត លរបីប្តូវដាក់រៅរេើអក
ន ខដេទទួេខស
ប្តូវខពស់រំផតឆំរពាោះឧប្កកដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា នាោះ2998។

1112>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយ ឬភាេ
ផៃយ
ុ ោនរៅកនុង វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។

កថាខណឌរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរនាោះ(ោមនា េនយេ់រខនែម)2999 េំបានរង្ហាញេីា មកន
េកចា ណារេើតួនាទី រស់ោត់ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងា សរប្មឆប្រាសរទាសរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរោេា ណ៍
ខដេថា ា ផានាៃរទាស ន
ៃ ់ ៃ ប្តូវខតដាក់រៅរេើអក
ន ខដេទទួេខសប្តូវខពស់រំផតឆំរពាោះរទឧប្កកដរឋ នាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រទាសសមប្សរជានកឆចាេនឹងប្តូវកំណត់រដាយខផអករេើអងគរហ្តថ្ន
រ ឿងកាីជាក់លាក់ នកងកប្មកតថ្នា ទទួេខសប្តូវ រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗ។ ា រប្រៀររ ៀររទាសខដេបាន

2994

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៤៧។

2995

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៤៨។

2996

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨០។

2997

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥០។

2998

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥១។

2999

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ រជើងទំេ័ ១៣៤៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨០ រ ៀរជាមួយនឹងកថាខណឌ ២០៣, ២៣០, ៥៧៨ នកង ៥៨១។
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សរប្មឆរដាយតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមដថ្ទរទៀតឆំរពាោះរ ឿងកាីខសៗោនរនាោះ ជាា េំសមប្សរកនុងា រង្ហាញថា ជា
កំហ្សេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ ន
េ រដើមបីដាក់រទាសសមប្សរណា
មួយរឡើយ។

1113>រខៀវ

សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា ំរលាភតួ

នាទីកនុង ដឋអំណាឆ រស់ោត់ ររងកើតបានជាសែនទមៃន់រទាស នកងបានអោះអាងថា តួនាទីកនុង ដឋអំណាឆ រស់ោត់
េំចាត់ជាសែនទមៃន់រទាសរដាយសឱ័យប្រវតាករនាោះរឡើយ នកងថា តួនាទី រស់ោត់ប្តឹមខតជានកមកតា ូររ៉ៅរណា
ណ ោះ3000។
អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងរនាោះរឡើយ។

រោងត្តមយតាកសស្តសា រស់តលាា

ICTY ឋានៈខពស់រៅកនុងខផនករោធា ឬនរោបាយ ឬតួនាទីកនុង ដឋអំណាឆ ឬកនុងជួ ថានក់ដឹកនាំ ជា មមត្ត េំអាឆ
ចាត់ជាសែនទមៃន់រទាសបានរឡើយ3001។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន“ឆនាៃនសកទធកកនុងា
រេើកយកឋានៈខពស់ តួនាទីកនុង ដឋអំណាឆ ឬតួនាទីជាថានក់ដឹកនាំ រស់ជនរនាោះ មករ ើជា
ឱ សែនទមៃន់រទាសបាន”
3002

។ ជាេករសស រៅរេេរលគេរនាោះបានរប្រើប្បាស់តួនាទីទាង
ំ រនោះកនុងា ររងកើតរោេរំណងរេមើស ឬ ំរលាភ

តួនាទីទាង
ំ រនោះ រនាោះរទើរចាត់ជាសែនទមៃន់រទាស។ ដូរឆនោះ អឱីខដេសំខាន់ លឺថារតើសកទធកអំណាឆរនោះប្តូវបានរប្រើ
ប្បាស់កនុងេកខណៈខររណាខេោះ។

រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកា យេ់រឃើញ

រស់ខួ ន
េ រៅរេើា ំរលាភអំណាឆ រស់ រខៀវ សំផន រដាយស “ោត់បាន ួមឆំខណករៅកនុង រទឧប្កកដឋ ខដេ
ួមម្ភន ា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម [ខដេ] ប្តូវបានរ ើរឱ ឡើងត្តម យៈតួនាទីផូវេ ា រស់ោត់ជារប្ឆើន
ម្ភនដូឆជា កនុងនាមជាសម្ភជកកលណៈកម្ភម កា មជឈកមរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ សម្ភជកកថ្នមនៃី ៨៧០ ប្រធានល
ណៈប្រធាន ដឋ នកងជាកម្ភមភកបាេថានក់ខពស់រំផតរៅកនុងរាជ ដាឋភកបាេ ួរ ួមជាតកកមពជា
ុ ”3003។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្តផេខដេថា ា ួម
ឆំខណករនោះ លឺជាា ំរលាភតួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណាឆ នកងឥទធកេេប្បាកដខមន។

3000

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

១០៨៧។
3001

សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី Deronjć កថាខណឌ ៦៧។ សេដីារ ឿងកាី Babić រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងា ប្រាស

រទាស (ICTY) កថាខណឌ ៨០។
3002

សេដីារ ឿងកាី Babić រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងា ប្រាសរទាស (ICTY) កថាខណឌ ៨០។

3003

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨៧។
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1114>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បាន ំរលាភរេើរោេា ណ៍នីតានកូ
េភាេរៅកនុងា ចាត់ទកកប្មកតថ្នា អរ់ ំខពស់ រស់ោត់ថាជាសែនទមៃន់រទាស” រដាយស រញ្ញារនោះ“េំម្ភន
ខឆងរៅកនុងឆារ់អនា ជាតក ឬឆារ់កមពជា
ុ រឡើយ”3004។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ
រដាយស េំបានរង្ហាញេីកំហ្សរៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក

នកងជាា សមរហ្តផេកនុងា សនមតថា

កប្មកតថ្នា អរ់ ំខពស់ រស់ រខៀវ សំផន អាឆរ ើឱ្
ឱ យោត់យេ់ដឹង នកងលកតរឃើញេីផេវច្បាកអាប្កក់ថ្នា ួម
ឆំខណក រស់ោត់ នកងភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដបា
ឋ ន។ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំប្តឹមប្តូវ រដាយរហ្ត
ថា តលាា នានា ួមទាំងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមផងរនាោះ បានចាត់ទកកប្មកតថ្នា អរ់ ំ រស់ជនជារ់រចាទ ជា
កត្តាសែនទមៃន់រទាស3005។ អងគជំនំជប្មោះតលាាកំេូេសននកដាឋនថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនង
ុ
ា ចាត់ទកប្រវតាកថ្នា អរ់ ំ រស់ រខៀវ សំផន ថាជាកត្តាសែនទមៃន់រទាសរឡើយ។

1115>រខៀវ

សំផន

ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរដាយស េំបាន

េកចា ណារេើអតាឆ ច្តេអ រស់ោត់ ខដេរនោះជាា ផៃយ
ុ រៅនឹងា រញ្ញជក់ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា ខេួននឹង
េកចា ណារេើប្លរ់សែនសប្ម្ភេរទាសទាំងអស់3006។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកអំណោះអំណាងរនោះ
ថា ោមនមូេដាឋន រដាយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាសកខីកមម រស់សកសីទាក់ទងរៅនឹង
អតាឆ ច្ត រស់ រខៀវ សំផន ួឆរហ្ើយ3007 នកងបានសននកដាឋនថា រខៀវ សំផន “អាឆរ ើអ
ឱ ំរេើេអជាមួយភ ច្ោ រស់
ោត់ នកងសនាានឆកតេ
ា អឆំរពាោះប្រជាជនកនុងក ណីមួយឆំនួន”។ អងគជំនំជប្មោះបានសននកដាឋនថា “កត្តាទាំងរនោះ មកន
ខមនជាខផនកសំខាន់អាឆសប្ម្ភេរទាសឧប្កកដឆ
ឋ ំរពាោះភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដនា
ឋ នាខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ក
រឃើញថា ម្ភនេក ទធ ភាេរនាោះរឡើយ រហ្ើយនឹងេំប្តូវផាេ់តថ្មេឱ្យផងខដ ”3008។ ររើរទាោះរីឆំណឆរនោះេំម្ភនរៅ
កនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេី“សែនសប្ម្ភេរទាស”ក៏េកតខមន រ៉ៅខនា រៅកនុងខផនក
រនាៃរ់សីេ
ា ី“សកសីអតាឆ ច្ត”បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើអតាឆ ច្ត រស់
3004

ស ណារណាឹងសទកខ 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 ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥៥ ដេ់ ៦៥៧។

3007

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៩៩ ដេ់ ១១០២។

3008

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១០៣។

705
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ោត់ខដេជាសែនប្ម្ភេរទាសម្ភនសាានេេរនាោះផងខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន
ខដេរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផៃយ
ុ ោន3009 េីរប្ពាោះថា អងគជំនំជប្មោះបាននកោយ
ថា ោត់ម្ភន“អតាឆ ច្តេអ” នកងរៅកខនេងរផសងរទៀតយេ់រឃើញថា អតាឆ ច្ត រស់ោត់“លួ ឱ្យទកឆកតា នកងលួ ឱ្យ
រោ េ”3010រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា េំម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនរនាោះរឡើយ រហ្ើយជាក់ខសាង
រលគេម្ភនក់លួ ឱ្យទកឆកតា នកងលួ ឱ្យរោ េ រ៉ៅខនា មកនធានាថា ម្ភនអតាឆ ច្តេអរនាោះរទ។

1116>ជាេទធផេ

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាសប្តូវ

រដករស រចាេ។
៤.ឆ.៣.ផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាា កំេេ
ូ សាេ
ី ា
ី ប្រាសរទាស

1117>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសផានាៃរទាសជនជារ់រចាទម្ភនក់ៗ

ឱ្យជារ់េនធនាោ អស់មួយជី វច្ត

ទាក់ទងរៅនឹងា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេទាំងអស់ េីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក រដាយេំ
បានកំណត់រទាសសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដន
ឋ ីមួយៗរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបាន

យេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេេំអាឆរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរឡើយ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី
ោ៉ៅងណាកាី

3011

។ ទាក់ទងរៅនឹងដំណាក់ាេទីេី

លឺជារទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក3012។

អំរេើប្រប្េឹតម
ា ូេដាឋន រទាោះជា
រខនែមរេើរនោះ

អងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងា យេ់រឃើញថា រទរ ើទ
ឱ កខរក
រមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ាេទីេី ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស ា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ជនជារ់រចាទេីរទឧប្កកដខឋ ដេបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រដាយស អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំប្តូវបានរង្ហាញរដាយ

3009

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥៧។

3010

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨០ នកង ១១០៣។

3011

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៤១ ដេ់ ៥៦០។

3012

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៦០ ដេ់ ៥៦២, ៨៦៨។
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សមរហ្តផេរឡើយ3013។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន ករឃើញកំហ្សរៅកនុងា យេ់រឃើញជាក់លាក់
អំេីរទឧប្កកដរឋ ៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ។ រញ្ញាលឺ ថារតើកំហ្សរនាោះ
ម្ភនឥទធកេេរេើភាេសមប្សរថ្នា ប្រាសរទាសខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរនាោះ

ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា។

1118>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ា ប្រាសរទាសលរបីឆោះេុ រញ្ញចងំ េីភាេ

ន
ៃ ់ ៃ ថ្នអំរេើឧប្កកដ3014
ឋ ។

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋ លឺ“ជាេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់អំេីភាេ
សមប្សរថ្នា ប្រាសរទាស”3015។ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ ម្ភនកត្តាជារប្ឆើនពាក់េ័នរធ ៅនឹងា វាយតថ្មេ
អំេីភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋ ដូឆជាឆំនួនជន ងរប្ោោះ នកងភាេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះ រស់ជន ងរប្ោោះ ផេរ៉ៅោះ
ពាេ់ថ្នរទឧប្កកដរឋ ៅរេើជន ងរប្ោោះ នកងសឆ់ញាតក រស់េួករល រឆតនារ ីសរអើង រស់ជនជារ់រចាទរៅរេេ
ខដេេំទាន់ាេយជាធាតផសំថ្នរទឧប្កកដរឋ ៅរឡើយរនាោះ។ ទំហ្ំ នកងភាេរឃា រៅថ្នរទរេមើស នកងតួនាទី រស់
ជនជារ់រចាទ3016។

1119>រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុ បនន អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា ប្រជាជនឆំនួនេី ២.៣៣០.០០០ រៅ ២.៤៣០.០០០ នាក់ លឺជាជន ងរប្ោោះថ្នរទឧប្កកដខឋ ដេបានប្រប្េឹតា
រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី

3017

។ អងគជំនំជប្មោះតលាា

កំេូេ ំឭករខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖
ឆំនួនជន ងរប្ោោះរៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ

សែកតរៅកនុងឆំរណាមឆំនន
ួ ជន ងរប្ោោះខដេរប្ឆើនរំផតថ្នរ ឿងកាី

ខដេប្តូវបានជំនំជប្មោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក។

ឧប្កកដក
ឋ មមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ៅទូទាង
ំ

ប្ររទសកមពជា
ុ កនុងអំឡុងរេេជកតេី ឆ្នំ។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទ

3013

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧២។

3014

សេដីារ ឿងកាី Jelisić (ICTY) កថាខណឌ ៩៤។

3015

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦៨។ សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ១២២៥ ប្តូវ

បានោំប្ទរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Aleksovksi (ICTY) កថាខណឌ ១៨២។
3016

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ៣៧៥។ សូមរមើេផងខដ រជើងទំេ័ ៧៩៨។

3017

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៥។
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ឧប្កកដប្ឋ តូវបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ត្តម យៈឆំនួនជន ងរប្ោោះដ៏រប្ឆើនរេើសេរ់

នកង វច្សេភាេទូលាយខផនកទី

ត្តំងភូមស
ក ស្តសា នកងរេេរវលាថ្នា ងរប្ោោះ3018។

1120>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
រដាយស កំហ្សខដេអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញ

ា យេ់រឃើញទាំងរនោះេំទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង

រៅនឹងរទឧប្កកដជា
ឋ ក់លាក់។ ជាេករសស ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេខដេថា ជនជារ់
រចាទេំអាឆដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដរឋ ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ ម្ភនឥទធកេេតកឆតួឆរ៉ៅរណា
ណ ោះរេើជន ង
រប្ោោះទូរៅខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរនាោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់ប្សរ
ជាមួយនឹងរសឆកាីសននកដាឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងផេរ៉ៅោះពាេ់យូ អខងឱងថ្នរទឧប្កកដឋ
រៅរេើជន ងរប្ោោះ3019។ រខនែមរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ខេួនបានយេ់ប្សរឆំរពាោះ
ា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេេីរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។ ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់
ជនជារ់រចាទរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មម

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេចាត់ទកា ខឱោះា យកឆកតទ
ា កដាក់ទាង
ំ ប្សុងរៅ

រេើវាសនាឆងរប្ាយ រស់ប្រជាជនកមពជា
ុ ជាេករសសប្កុមខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផត នកងជាា េកត រទ
ឧប្កកដរឋ នោះេំខមនជារហ្តា ណ៍ដាឆ់រដាយខឡករឡើយ រ៉ៅខនាបានរកើតរឡើងកនុង យៈរេេោ៉ៅងយូ នកងរដាយស
តួនាទីោ៉ៅងសំខាន់ រស់ជនជារ់រចាទ

រទើរនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា

ា ផានាៃ

រទាសជនជារ់រចាទម្ភនក់ៗឱ្យជារ់េនធនាោ អស់មួយជី វច្ត លឺជាា សមប្សរ។

1121>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ដាក់រទាសជន

ជារ់រចាទម្ភនក់ជារ់េនធនាោ អស់មួយជី វច្តជាា សមប្សរ

អាប្ស័យរហ្តរនោះ តមកេ់ា ប្រាសរទាស

ខដេបានរ ើរឱ ឡើងរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

3018

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៥។

3019

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៣។
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៥.រណតឹង្ោទុកខររ្់្ហម្ពះរាជអាជាា

1122>រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកអំេីរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខួនេ នកងរសឆកាីសរប្មឆ
រស់អងគររ ជំនំជប្មោះ3020 រដាយរោងត្តមរសឆកាីសរប្មឆទាំងរនោះ ទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវខដេរៅថា
ទប្មង់“III” ឬទប្មង់“ទូលាយ”ថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម(“ទប្មង់ III”) េំអាឆយកមកអនវតាបានរទរៅកនុងកកឆច
ដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រដាយរហ្តថា សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III េំម្ភនអតែកភាេរៅកនុង
ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតករៅរេេខដេឧប្កកដក
ឋ មមសកត
ែ រប្ាមយត្តា កា រស់
ប្រាន់ថា

បានប្រប្េឹតរា ឡើងរនាោះ។

រដាយខផអករេើមូេដាឋនរនោះ

អ.វ.ត.ក.

ប្តូវបានរចាទ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆេំ

េកចា ណារខនែមរទៀតរេើា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រឡើយ3021។

1123>រៅកនុងរណាឹងសទកខ រស់ខួនេ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរប្មឆ

ថា សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III អាឆអនវតាបានរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.3022។
សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរសនើសំឱ្យខកខប្រខផនកសរប្មឆរសឆកាីរៅកនុងសេប្កមរនោះរទ3023

រប្ពាោះសហ្ប្េោះរាជ

អាជាាេំបានរចាទប្រាន់អំេីកំហ្សណាមួយខដេអាឆនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរនាោះរឡើយ រដាយរហ្តថា នួន
ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក ទធភាេរដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខសប្តូវរផសងរទៀត។ កនុង
ាេៈរទសៈរនោះ ជាដំរូង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើភាេអាឆទទួេយកបានថ្នរណាឹង
សទកខ។
៥.ក.ស ណាសាេ
ី ភា
ី េអាឆទទួេយកបានថ្នរណាង
ឹ សទកខ

1124>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

ដូឆបានទទួេសគេ់រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28)

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេម្ភនសកទធកអំណាឆទទួេយកកំហ្សអងគឆារ់

3020

ខដេម្ភន“ស ៈសំខាន់ជាទូរៅ

សូមរមើេ សេដីា រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (D97/15/9)។ រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងសាីេីសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួម (E100/6)។
3021
3022

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩១។

សូមរមើេ រសឆកាីជន
ូ ដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1)។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា កថាខណឌ ៥៩។
3023

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1) កថាខណឌ ២។
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សប្ម្ភរ់ជាយតាកសស្តសា” ររើរទាោះរីជាកំហ្សទាំងរនោះេំម្ភនឥទធកេេណាមួយរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆក៏រដាយ3024
។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា “រនោះ លឺជាមូេដាឋនរខងអករដាយខេួនឯងសប្ម្ភរ់ភាេអាឆទទួេយកបាន
ថ្នរណាឹងសទកខ

ខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរៅកនុង វច្ធានសាីេីនីតក វច្ ីអនា ជាតក

ប្រតករតាករដាយឯករាជយេីា េកនកតយរឡើង វច្ញជា មមត្តរៅរេើកំហ្សអងគឆារ់រប្ាមវច្ធាន

រហ្ើយប្តូវបាន

១០៤

ថ្នវច្ធានថ្ផៃ

កនុង”3025។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានកត់សម្ភគេ់ថា វច្ធាន ១០៥ (៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង បានរោងរៅរេើា រចាទ
ប្រាន់អំេក
ី ំហ្សអងគឆារ់ខដេនាំឲ្យរម្ភឃៈរសឆកាីសរប្មឆ េំខមនរម្ភឃៈសេប្កមរនាោះរទ3026។ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរោងរៅសេដីា រស់តលាា ICTR រ ឿងកាី Akayesu ខដេបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះ
តលាា កំេូេថ្នតលាា រនោះម្ភនឆនាៃនសកទធកកនុងា ប្រាសរដាយខផអករេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ ខដេេំ
ម្ភនសាានេេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម

ររើរទាោះរីជាកនុងាេៈរទសៈខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខបានប្តឹមខត

រេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះក៏រដាយ3027។
ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្នតលាា

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើរហ្តា ណ៍

ICTY បានរដាោះប្សយរញ្ញាថ្នា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សអងគ

ឆារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងស ៈសំខាន់ជាទូរៅសប្ម្ភរ់ជាយតាកសស្តសា។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំ
ជប្មោះតលាា កំេូេ លឺជា“សែរ័នតលាា កំេូេ រស់ អ.វ.ត.ក.” លួ ម្ភនឱ្ាសរដាោះប្សយ“រញ្ញាចាំបាឆ់
នានាថ្នអងគឆារ់ ររើរទាោះរីជារញ្ញារនោះេំម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កមឆងរប្ាយក៏រដាយ នកងបានកត់សម្ភគេ់ថា
កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. នកងឆារ់ អ.វ.ត.ក. េំម្ភនខឆងអំេីរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំ ដូឆម្ភនខឆងកនុងឆារ់
កមពជា
ុ រឡើយ3028។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេលរបីរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក

3024

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦ រោងរៅរេើ សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១៥។

សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨ (“អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Brđanin
បានយេ់ប្សរត្តមសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសំា រំភឺអ
េ ំេីឆារ់ […] ររើរទាោះរីជាម្ភនា យេ់ប្េមេីភាលីទាង
ំ អស់ថា អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរនោះ េំអាឆសរប្មឆដាក់េក ទធភាេងមីរឡើយ ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
3025

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

3026

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

3027

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៧ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ

២១ ជាអាទិ៍។
3028

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៩។
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រស់ខួ ន
េ កនុងា អនវតានីតក វច្ ីកមពជា
ុ 3029។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថាអងគជំនំជប្មោះ

តលាា កំេូេនឹង“ោមនអំណាឆ”រដាោះប្សយរញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងកនុងរណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ប្រសកនររើ
រណាឹងរនោះប្តូវបានប្រាសថា មកនអាឆទទួេយកបាន នកងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទំនងជារនាប្រប្េឹតា
កំហ្សអងគឆារ់ដខដេខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះកនុងដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រៅថ្ងៃខាងមខ
រទៀត3030។ ឆងរញ្ច រ់ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើ“ា េកចា ណាខដេចាំបាឆ់អំេីរោេនរោបាយ
សធា ណៈជាអនា ជាតក” រដើមបីោប្ំ ទដេ់ា េកនកតយរឡើង វច្ញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ3031។ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានអោះអាងថា សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III លឺជាយនាា ដ៏សំខាន់ខដេត្តម យៈរនោះរមដឹកនាំខដេ
ទទួេខសប្តូវ អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ នកងបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេ លរបីម្ភនឱ្ាស“រ ើឲ្
ឱ យជំហ្ ខផនកឆារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. ប្សរោនជាមួយនឹងរសឆកាីសរប្មឆនានា ប្េម
ទាំងសេប្កមសែេ រស់តលាា ICTY ICTR SCSL នកង STL ខដេសទធខតទទួេយកសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម
ួមទប្មង់ III ខដេជាទប្មង់ជា

ម្ភនថ្នា ទទួេខសប្តូវ3032។

1125>កនុងស ណាតររៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រខៀវ សំផន នកង នួន ជា បាន
ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបានថ្នរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា។

រដាយខផអករៅរេើ វច្ធាន

១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា រ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរដាយ
េំបានជំទាស់រៅនឹងអានភាេថ្នា សរប្មឆ លឺេំអាឆរៅ ួឆរឡើយ3033។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រញ្ញា
ខដេបានរេើករឡើងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា

េំប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូង នកងេំម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយដេ់សេប្កមរនោះរឡើយ3034។

រខៀវ

សំផន

បាន ំេឹកេីរសឆកាី

សរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ3035 ខដេបានសរប្មឆថា រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆ
ខដេបានសរប្មឆកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំនំជប្មោះ ខដេប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យរាឹងកនុងរេេដំណាេោនជាមួយនឹង
3029

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៩។

3030

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០។

3031

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១១។

3032

ស ណារណាឹងសទកខ 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“ប្តូវខតរង្ហាញេីា រ៉ៅោះពាេ់ជានក នារេើម្ភចស់រណាឹងសទកខ។ ដូរឆនោះ រណាឹងសទកខ
ប្រឆ្ំងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរនោះ ប្តូវខតជារ់ទាក់ទងរៅនឹងទឡហីក ណ៍មួយ ឬរប្ឆើនថ្នរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹង
សេប្កម”3036។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំទទួេ ងា រ៉ៅោះពាេ់រដាយស សេ
ប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ដូរឆនោះេំម្ភនអតែប្ររោជន៍ប្សរឆារ់។ រហ្តរនោះ រណាឹងសទកខរនោះេំអាឆ
ទទួេយកបានរឡើយ3037។

1126>រខនែមេីរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរបាោះរង់សកទធក រស់ខួនេ កនុង
ា រ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខរេើរញ្ញារនោះ រប្ពាោះថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងដីាដំរណាោះ
ប្សយ (D427) នកងេំបានរេើករញ្ញារនោះរៅឆំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេរង្ហាញេីរញ្ញាអញ្ា
ប្តកមមរឡើយ3038។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បាន អោះអាងថា រណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា េំ
សែកតកនុងយត្តា កា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ជាក់ខសាង លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០២3039
រ៉ៅខនាេំខមនសំណំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ។ ោត់ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា រដាយស សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់
III េំប្តូវបានដាក់រញ្ចូ េរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ទាក់ទងរៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ដូឆរនោះ
ទប្មង់រនោះប្តូវបានដករឆញោ៉ៅងឆាស់េីសំណំរ ឿងរនាោះ រហ្តដូរឆនោះ សហ្ឧប្កកដក
ឋ មមទប្មង់ III េំម្ភនស ៈ
សំខាន់សប្ម្ភរ់សំណំរ ឿងរនាោះផងខដ

3040

រហ្ើយា ខដេថា

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរង្ហាញថា

ខេួនម្ភន

រំណងរេើកសំអាងរដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ រនាោះ េំបានខក
ខប្រា េកតរនោះរឡើយ3041។

3036

រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើសរ
ំ ខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ស ណារណាឹងសទកខ 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 េកខខណឌសប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ

កនុងា ប្រាសទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆអនវតាបានថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III េំប្តូវបានរំរេញរឡើយ3042
។ រដាយរោងរៅរេើយតាកសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ នកងតលាា ICTY នកង ICTR រខៀវ សំ
ផន បានរេើករឡើងថា ម្ភនេកខខណឌឆំនួន ៣ សប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆកនុងា ប្រាសរនាោះ រ៉ៅខនាេកខខណឌទាំង
រនោះេំប្តូវបានរំរេញរឡើយរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរ
ុ បនន3043។

1128>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា េំខមនរាេ់រញ្ញាខផនកអងគឆារ់ប្តូវខតរដាោះប្សយរដាយអងគ

ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរនាោះរឡើយ3044

នកងថា

េំម្ភនភាេចាំបាឆ់ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនភាេប្សរោន វាងយតាក

សស្តសា រស់ អ.វ.ត.ក. ជាមួយនឹងយតាកសស្តសា រស់តលាា អនា ជាតក ឬតលាា ដថ្ទរទៀតខដេម្ភនេកខ
ណៈអនា ជាតក នកងតលាា ឧប្កកដក
ឋ មមនានា (ខដេទទួេសគេ់សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III)3045ថា េំម្ភនភាេ
ចាំបាឆ់ឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវផាេ់ា តប្មង់ទកសខផនកលតកយតា3046 នកងថា ា សរប្មឆ រស់អងគ
ររ ជំនំជប្មោះ លឺជាអាជាាអស់ជំនំ រហ្ើយា ជំនំជប្មោះប្តូវខផអករេើមូេដាឋនរនោះខដ

3047

។

1129>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំប្សរជាមួយនឹងេកខខណឌតប្មូវថ្ន
វច្ធានថ្ផៃកនុងខដេខឆងថា

កំហ្សខដេ ងា រចាទប្រាន់ប្តូវខតម្ភនសាានេេអាឆរម្ភឃៈសេប្កម

បាន3048។ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានយេ់រឃើញេីដំរូងថា ខេួនម្ភនយត្តា ក
ា រេើកំហ្សអងគឆារ់ខដេេំរ ើឱ្
ឱ យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅខនាម្ភនស ៈសំខាន់ឆំរពាោះយតាកសស្តសា រស់ អ.វ.ត.
ក.។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ោត់បានអោះអាងថា រៅកនុងរសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ (E313/3/1) សហ្
ប្េោះរាជអាជាាប្ោន់ខតបានរេើករឡើងថា

ខេួនកំេងរ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខរដើមបីអតែប្ររោជន៍ថ្នឆារ់

រដាយេំបាន

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 រោងរៅរេើ វច្ធាន ១០៤(១)(ក), ១០៥(២)(ក), ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។
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រញ្ញជក់ថា រណាឹងសទកខរនោះ លឺរ ើរឱ ឡើងរដើមបីស ៈសំខាន់ឆំរពាោះយតាកសស្តសា រស់ អ.វ.ត.ក រឡើយ3049។ នួន
ជា រេើករឡើងថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ រញ្ញា ថារតើសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III អាឆអនវតាបានរៅ
ឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. បានខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ េំម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅរឡើយ រដាយរហ្តថា រញ្ញារនោះប្តូវ
បានជំទាស់តវា៉ោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុងរ ច្រទថ្នសំណរំ ឿង ០០២/០១ នកងបានអោះអាងថា “ររើរទាោះរីជា កនុង
រេេមួយ ម្ភនស ៈសំខាន់ឆំរពាោះយតាកសស្តសា រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេតប្មូវឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរ ើ ឱ
ា េកចា ណាក៏រដាយ ក៏ស ៈសំខាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រនោះ បានសរ លាររៅជាយូ មករហ្ើយ”3050។
នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេសរប្មឆរដករស រចាេនូវរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជ
អាជាា រដាយប្រាសថា េំអាឆទទួេយកបាន3051។
៥.ខ.ា កំណត់ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាា កំេេ
ូ

1130>រោងត្តមវច្ធាន

១១១(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេអាឆប្រាសថា រណាឹងស

ទកខរនោះេំអាឆទទួេយកបាន ប្រសកនររើអងគជំនំជប្មោះ ករឃើញថា រណាឹងសទកខរនោះ“បានដាក់យឺតរេេ ឬ
មា៉ៅ ងរទៀត ម្ភនវច្ា ៈខផនកនីតក វច្ ី”។ រណាឹងសទកខម្ភនវច្ា ៈខផនកនី វច្តក ី កនុងក ណីខដេរណាឹងសទកខរនាោះេំ
បានរោ េត្តមេកខខណឌតប្មូវចាំបាឆ់ខផនកនីតក វច្ ី ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុង វច្ធានថ្ផៃកនុង ឬរៅកនុងឆារ់ជា

1131> វច្ធាន

ម្ភន។

១០៥ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងេីេកខខណឌនីតក វច្ ីមួយឆំនួនសប្ម្ភរ់“ភាេអាឆទទួេយកបាន”ថ្នរ

ណាឹងសទកខ។ ជាា កត់សម្ភគេ់ វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងរៅកនុងខផនកពាក់េ័នដ
ធ ូឆតរៅថា៖
ភាលីខដេម្ភនរំណងរាឹងសទកខឆំរពាោះសេប្កម រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវដាក់រសឆកាីជូន
ដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ

រដាយរញ្ញជក់េីមូេដាឋនថ្នរណាង
ឹ សទកខរនាោះ។

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរ
ី

ណាឹងសទកខខដេរញ្ញជក់េីមូេដាឋននីមួយៗ ប្តូវរញ្ញជក់េីកហ្
ំ សអងគឆារ់ ខដេនាំឱ្យរសឆកាស
ី រប្មឆ
រនាោះរម្ភឃៈ នកងកំហ្សអងគរហ្ត ខដេនាំឱ្យរសឆកាីសរប្មឆរនាោះម្ភនភាេមកនយតាក ម៌។

3049

ស ណាតរ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤ រោងរៅរេើរសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ 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>សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានអោះអាងថា កំហ្សអងគឆារ់ខដេខេួនរចាទប្រាន់រនាោះ នាំឱ្យសេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈរនាោះរទ។ ដូរឆនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានអនវតាត្តមេកខខណឌតប្មូវចាំបាឆ់
សប្ម្ភរ់រណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ដូឆជាា រញ្ញជក់េីកំហ្សខដេនាំឱ្យរសឆកាីសរប្មឆរម្ភឃៈ។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានអោះអាងថា វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង លឺសំរៅរេើខត“រសឆកាីសរប្មឆ”រ៉ៅរណា
ណ ោះ េំខមនសំរៅ
រេើ“សេប្កម”ខដេហាក់រីដូឆជាឆង់ម្ភនន័យថា រនោះេំម្ភនភាេចាំបាឆ់រង្ហាញថា សេប្កមរនោះប្តូវរម្ភឃៈ
ទាំងមូេរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណឆរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា រកប្សយខររ
រនោះរេើ វច្ធានខាងរេើេំអាឆរជឿបាន។

រទរបញ្ាតករា នោះ

ចាំបាឆ់ប្តូវខតរ ើា
ឱ ខសឱងយេ់រៅត្តមរ ច្រទ

ជា

េករសសរដាយ ួមរញ្ចូ េ វច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុងផងខដ ខដេខឆងថា៖
អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាា កំេូេ ប្តូវសរប្មឆរេើរណាឹងសទកខជទា
ំ ស់រៅនឹងសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬ
រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរដាយខផអករេើមេ
ូ ដាឋនដូឆខាងរប្ាម៖ ក) កំហ្សរេើ
អងគឆារ់ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ […]។

1133>ឆំណឆរនោះរញ្ញជក់ថា ពាកយ“រសឆកាីសរប្មឆ”រៅកនុងវច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ប្តូវខតបានខសឱង
យេ់ថា ជាា សំរៅរៅរេើា វច្នកឆ័យ
ិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅឆងរញ្ច រ់ថ្នរ ឿងកាី ដូឆជាសេ
ប្កមជារដើម។

រនោះរដាយស រោេរំណងឆមបងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរេើរណាឹងសទកខរនាៃរ់េីា ជំនំ

ជប្មោះរនោះ លឺជាា កំណត់ ថារតើសេប្កមខដេរឆញរដាយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមប្តូវត្តមអងគឆារ់
នកងត្តមអងគរហ្ត ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ឆំណឆរនោះប្សររៅសំរៅជាភាសបារាំងខដេម្ភនតថ្មេលតកយតារសមើោន
កនុង វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នកងបានរប្រើប្បាស់ឃាេជាក់លាក់ថា “le verdict prononcé” ខដេប្តូវោន
នឹងពាកយរេឆន៍ជាភាសអង់រលេសថា “decision”3052។

1134>រសឆកាីសរប្មឆងមីៗ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់ឆំនួនទំេ័
រវលាថ្នស ណា រស់ភាលី3053 បានរញ្ញជក់អំេា
ី ខសឱងយេ់ខរររនោះ
ឆំរពាោះា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្សខដេេំម្ភនរៅកនុងសេប្កម

នកងបានរង្ហាញថា

នកងរេេ

េំម្ភនអឱីខសោន

រ៉ៅខនារៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆខដេប្តូវបានរ ើ ឱ

រឡើងេីដំរូងកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី៖ ដូឆា កត់សម្ភគេ់ រស់ រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបាន

3052

វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(ភាសបារាំ ង)។

3053

រសឆកាីសរប្មឆសាេ
ី ីា កំណត់រេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ដាក់ស ណាតរ នកងស ណារណាឹងសទកខ (F9)។
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រញ្ញជក់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរនាោះថា ប្រសកនររើរសឆកាីសរប្មឆរនាៃន់រងខំប្តូវបានជំទាស់រៅកនុងរណាឹងសទកខ
ប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម “ា រ៉ៅោះពាេ់ជានក នា រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខ[ប្តូវខតបានរង្ហាញ]។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
រណាឹងសទកខរនាោះប្តូវខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទឡហីក ណ៍ខដេអនញ្ញាតមួយ ឬរប្ឆើនថ្នរណាឹងសទកខរេើសេ
ប្កម”3054។

ដូរឆនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេបានរង្ហាញឆាស់លាស់នូវទំនាក់ទំនង វាងរសឆកាីសរប្មឆ

រនាៃន់រងខំខដេកំេងប្តូវបានជំទាស់ នកងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេរៅខតជាកមមវតែឆ
ុ ង
រប្ាយថ្នរណាឹងសទកខ។

1135>រៅកនុងរសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ខេួននឹងដាក់រណាឹង

សទកខរនោះរដើមបីអតែប្ររោជន៍ឆារ់ ‘dans l’intérêt de la loi’ រដាយរសនើសំដំរណាោះប្សយឱ្យរ ើា
ឱ ប្រាស
ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ3055។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា៖
វច្ធានសាីេីនីតក វច្ ីខដេបានររងកត
ើ រៅកប្មកតអនា ជាតកបានរញ្ញជក់ថា ដំរណាោះប្សយសា
ំ ប្រាស លឺ
អាឆរ ើរឱ ៅបានត្តម យៈតលាា ឧទធ ណ៍ រដាយខផអករេើរញ្ញាអងគឆារ់សប្ម្ភរ់“ស ៈសំខាន់ទរូ ៅ”
ឬ“ស ៈសំខាន់ោ៉ៅងរប្ឆើន”ឆំរពាោះយតាកសស្តសា។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះរនោះបានអនម័តត្តមោ៉ៅងឆាស់លាស់នូវ
រទដាឋនលតកយតា ដូឆោនរៅកនុងសេដីាថ្នសំណរំ ឿង ០០១។ ជំហ្ រនោះ ក៏ប្តូវបានទទួេសគេ់ផង
ខដ រៅកនុងឆារ់បារាំងកនុងក ណីដ៏កប្មត្តម យៈា ដាក់រណាឹងសទកខរៅតលាា ជាន់ខពសរ់ ដើមបីផេ

ប្ររោជន៍ឆារ់ (pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi)3056។

1136>សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានអោះអាងថា

ដំរណាោះប្សយថ្នា ដាក់រណាឹងសទកខរៅតលាា ជាន់ខពស់

រដើមបីផេប្ររោជន៍ឆារ់ (pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi) ម្ភនខឆងរៅកនុងនីតក វច្ ីប្េហ្ម
ទណឌកមពជា
ុ
រហ្ើយប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
េំបានខឆងឆាស់លាស់នូវរទរបញ្ាតកពា
ា ក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ
ខដ ។ ឆំរពាោះឆារ់បារាំង ររើរទាោះរីជាប្កមនីតក វច្ បា
ី រាំងបានខឆងអំេីរបញ្ាតកទា
ា ក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះក៏រដាយ ក៏
ទំនងជាម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ រៅនឹងរញ្ញាឆំរពាោះមខខដ ។ រទរបញ្ាតកខា ដេពាក់េ័នរធ នាោះខឆងថា៖

3054

រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា កំណត់រេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ដាក់ស ណាតរ នកងស ណារណាឹងសទកខ (F9) កថាខណឌ

១៦។
3055

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1) កថាខណឌ ២ នកង ៥។

3056

រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1) កថាខណឌ ៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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រៅរេេខដេតលាា ឧប្កកដឋ ឬសលាឧទធ ណ៍ ឬតលាា ជំនំជប្មោះរទមជឈកម ឬតលាា េហ្ បាន
រឆញសេប្កមឆងរប្ាយខដេររើកផេូវឱ្យរ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខ នកងររើរទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះក៏រដាយ ក៏ោមន
ភាលីណាមួយបានដាក់រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមរនោះត្តមាេរ រច្ ឆិទ ខដេបានកំណត់រនាោះ
ខដ

ដូរឆនោះអលគ ដឋអាជាាអមសលាវច្នកឆ័យ
ិ (តលាា កំេូេ)អាឆរ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម

រនោះត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខួ ន
េ កនុងរហ្តផេខតមួយលត់ លឺរដើមបីផេប្ររោជន៍ឆារ់ ររើរទាោះរីជា
ផតកំណត់ថ្នាេរ ច្រឆិទដាក់ពាកយរណាឹងក៏រដាយ។

តលាា ប្តូវសរប្មឆអំេីភាេអាឆទទួេយក

បាន នកងអងគរសឆកាីថ្នពាកយរណាឹងរនោះ។ រៅរេេខដេរណាឹងរនោះប្តូវបានទទួេយក តលាា ប្តូវ
ប្រាសរម្ភឃភាេឆំរពាោះសេប្កមរនាោះ រ៉ៅខនាភាលីេអា
ំ ឆេកនកតយរៅរេើរម្ភឃភាេរនោះ ឬជំទាស់រៅ
នឹងា អនវតាន៍ថ្នរសឆកាីសរប្មឆខដេប្តូវបានរដករស រនាោះរឡើយ3057។

1137>ដូរឆនោះ រណាឹងសំរម្ភឃភាេរដើមបីផេប្ររោជន៍ឆារ់ អាឆរ

ើបា
ឱ នប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមខដេអាឆរ ើ ឱ

រណាឹងសទកខបានត្តមកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ី មមត្តមរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងា ខដេ ោមនភាលីណាមួយ
រ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខរនោះ។ កនុងន័យមា៉ៅ ងរទៀត រណាឹងសទកខរៅតលាា ជាន់ខពស់រដើមបីផេប្ររោជន៍ឆារ់ េំ
ខមនជាមរ ាបាយរ ើឱ្
ឱ យរសឆកាីសរប្មឆមួយប្តូវខតបានេកនកតយរឡើង វច្ញ

កនុងក ណីខដេតលាា ជាន់ខពស់

រំផតខេួនឯងេំអាឆរ ើា
ឱ េកនកតយបានរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតជាយនាា មួយសប្ម្ភរ់ផេ
ា ់សកទធកអំណាឆដេ់អយយ
ា ជាន់ខពស់រំផត កនុងា រ ើរ
ឱ ណាឹងរៅតលាា ជាន់ខពស់ រៅរេេខដេេំម្ភនភាលីណារ ើដ
ឱ ូរចានោះ។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ សទកសភាេខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើង ជាា ភាន់ប្ឆឡំ នកងប្តូវរដករស រចាេ។

1138>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាា
កំេូេបានទទួេសគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះអាឆរដាោះប្សយ“រញ្ញាសាីេីស ៈសំខាន់ទូរៅសប្ម្ភរ់យតាកសស្តសា” ររើ
រទាោះរីជារញ្ញារនោះេំបានរ ើឱ្
ឱ យសេប្កមខដេសែកតរប្ាមា េកនកតយរនោះរៅជារម្ភឃៈក៏រដាយ

ខដេត្តមា

រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រនោះបានផាេ់មូេដាឋនរខងអករដាយខេួនឯងសប្ម្ភរ់ភាេអាឆទទួេយកបាន
ថ្នរណាឹងសទកខ3058។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ បានរេើករឡើង
ដូឆខាងរប្ាមថា៖

3057

ម្ភប្ត្ត ៦២១ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌបារាំ ង។

3058

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១៥។
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កនុងាេៈរទសៈេករសស អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាា កំេូេអាឆរេើករញ្ញាត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខួ ន
េ ឬ
សារ់រណាឹងសទកខរៅរេេខដេភាលីរេើករញ្ញាផេូវឆារ់ខដេេំរ ើឱ្
ឱ យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅខនាម្ភនស
ៈសំខាន់ទូរៅសប្ម្ភរ់យតាស
ក ស្តស ា រស់ អ.វ.ត.ក.3059។

1139>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ បានសំអាងរេើសេដីាឆំនួន ២

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេថ្ន

តលាា ICTY។ េកតណាស់ រដាយស ខត សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ
ថ្នតលាា ICTY នកង ICTR បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះទាំងរនោះម្ភនសកទធកអំណាឆកនុងា ប្រាសរដាយ
ខេួនឯងសាីេីរញ្ញាផេូវឆារ់ ររើរទាោះរីេំម្ភនសាានេេរ ើឱ្
ឱ យរសឆកាីសរប្មឆខដេសែកតរប្ាមា េកនកតយរៅជារម្ភ
ឃៈរនាោះក៏រដាយ។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) បានកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងទឡហីក ណ៍េី ថ្នរ
ណាឹងសទកខថា ររើរទាោះរីជាទំនងជាេំសកត
ែ រប្ាមម្ភប្ត្ត ២៥(១) ថ្នេកខនកក
ា ៈ រស់តលាា ICTY (ខដេម្ភន
អានភាេរេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម)ក៏រដាយ ក៏ទឡហីក ណ៍ទាង
ំ រនោះបានរេើករឡើងនូវរញ្ញានានាសាី
េីស ៈសំខាន់ ទូរៅសប្ម្ភរ់យតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY នកងថា រហ្តរនោះ ជាា សមប្សរសប្ម្ភរ់អងគ
ជំនំជប្មោះកនុងា ទទួេយកទឡហីក ណ៍រនោះ3060។ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់តលាា ICTY េំបានផាេ់
ា េនយេ់រខនែម ឬយតាកកមមណាមួយសប្ម្ភរ់ វច្ ីសស្តសា រស់ខួ ន
េ រេើរញ្ញារនោះរឡើយ។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី
Akayesu (ICTR) (ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានខផអករៅរេើ) បានអនវតាត្តមវច្ ីសស្តសាដូឆោនរៅកនុងក ណី
ខដេអយយា បានប្តឹមខតរេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខរររនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

លួ កត់

សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍បានចាត់ទករញ្ញារនោះថា ជាសកទធក
រស់អងគជំនំជប្មោះ េំខមនជាសកទធក រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះរនោះបានលូសរញ្ញជក់នូវ
ឆ ច្តេកខណៈឆនាៃនសកទធកថ្នរសឆកាីសរប្មឆ កនុងា រដាោះប្សយទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ ខដេេំម្ភនសាាន
េេរ ើឱ្
ឱ យសេប្កមខដេប្តូវបានរាឹងសទកខរនាោះរម្ភឃៈ3061។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ យតាកសស្តសារនោះេំបានផាេ់

3059

សេដីារ ឿងកាី ឌឆ (001-F28) កថាខណឌ ១៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

3060

សេដីារ ឿងកាី Tadić កថាខណឌ ២៤១, ២៤៧ នកង ២៨១។

3061

សេដីារ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ ២៣ (អោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះម្ភនជរប្មើសរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធករនោះកនុងក ណី

“ដំរណាោះប្សយរេើរញ្ញារនោះទំនងជា ួមឆំខណកោ៉ៅងខាេង
ំ ដេ់ា អភកវឌឍន៍យតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មម”)។

សូមរមើេផង

ខដ ា រោងដថ្ទរទៀតរៅរេើយតាកសស្តសា រស់តលាា ICTY ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរ ើរឱ ឡើងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ
រស់ខួ េន រជើងទំេ័ ១៦ ដូឆជា សេដីារ ឿងកាី Galic (ICTY) កថាខណឌ ៦ (“កនុងាេៈរទសៈេករសស អងគជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍នឹង
ប្តូវសារ់ផងខដ នូវរណាឹងសទកខ រស់ភាលីខដេបានរេើករឡើងអំេីរញ្ញាអងគឆារ់ ខដេេំ បានរ ើឱ្
ឱ យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅខនារទាោះជា
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ជាមូេដាឋនថ្នសកទធករ ើរ
ឱ ណាឹងសទកខដេ់សហ្ប្េោះរាជអាជាារទ។ រ៉ៅខនា ម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់ា េកភាការេើ
រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេអាឆេកចា ណារៅរេើអងគរសឆកាីថ្នរណាឹងសទកខរនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា
ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះ ករឃើញថា រណាឹងសទកខរនោះេំអាឆទទួេយកបានក៏រដាយរនាោះ។

1140>រៅកនុងរ ច្រទរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ំឭកថា វច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា ប្រសកនររើរណាឹងសទកខ

មួយប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនវច្ា ៈខផនកនីតក វច្ ីរហ្ើយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេអាឆប្រាសរណាឹង
សទកខរនោះថា េំអាឆទទួេយកបាន3062។ ា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍“អាឆ”អាឆប្តូវបានយេ់ថា ា រដរក ស
រណាឹងសទកខថា េំអាឆទទួេយកបានរដាយស វច្ា ៈខផនកនីតក វច្ ី េំខមនជាា ចារ់រងខំរនាោះរទ នកងថា អងគ
ជំនំជប្មោះតលាា កំេូេក៏អាឆសរប្មឆរ ើា
ឱ េកចា ណាផងខដ រៅរេើអងគរសឆកាីថ្នរណាឹងសទកខរនោះ រដាយេំ
ចាំបាឆ់លកតេី វច្ា ៈខផនកនីតក វច្ ីរនាោះរឡើយ ខដេរនោះប្សរជាមួយនឹង វច្ ីសស្តសា រស់តលាា

ICTR រ ឿងកាី

Akayesu3063។

1141>រហ្តដូរឆនោះ

រញ្ញាខដេអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយ លឺថារតើកនុងាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី

រឆចរ
ុ បននរនោះ ជាា សមប្សរកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសកទធក រស់ខួ ន
េ នកងេកចា ណរេើរញ្ញាខដេបានរេើករឡើង

ោ៉ៅងណាកាីរញ្ញារនោះ ម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅឆំរពាោះយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដអ
ឋ នា ជាតក ”)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា រេើករឡើង
ដូឆោនរនោះម្ភនរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Stakic (ICTY) កថាខណឌ ៧។ សេដីារ ឿងកាី Kupreskic (ICTY) កថាខណឌ ២២៖
(“រៅដំណាក់ាេរណាឹងសទកខ ភាលីប្តូវកប្មកតអំណោះអំណាង រស់ខួ េនប្តឹមរញ្ញាខដេសែកតកនុង វច្ សេភាេម្ភប្ត្ត ២៥ ថ្នេកខនក ា
កៈ។ វច្ធានទូរៅខឆងថា អងគជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍េំប្តូវេកចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេេំបានរេើករឡើងអំេីកំហ្សអងគឆារ់ ខដេនាំ
ឱ្យសេប្កមរម្ភឃៈ ឬកំហ្សអងគរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេអយតាក ម៌រឡើយ រេើកខេងខតកនុងាេៈរទសៈេករសសខដេកនុង
រនាោះភាលីបានរេើករញ្ញាអងគឆារ់ខដេម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅឆំរពាោះយតាកសស្តសា រស់តលាា ឧប្កកដក
ឋ មមអនា ជាតក។

ម្ភនខតកនុង

ក ណីកប្មខរររនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអងគជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍អាឆចាត់ទកថា ជាា សមប្សរ នកងជាក ណីេករសសឆំរពាោះវច្ធានទូរៅ”)។
3062
3063

វច្ធាន ១១១(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៤០៤ ថ្នប្កមនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌកមពុ

ជាឆ្នំ ២០០៧ ខឆងថា “ាេណាសលាឧទធ ណ៍យេ់រឃើញថា រណាឹងឧទធ ណ៍រ ើហ្
ឱ ួសរេេកំណត់ ឬ រ ើរឱ ៅកនុងេកខខណឌមកនប្តឹម
ប្តូវរនាោះ សលាឧទធ ណ៍ប្រាស់ថា រណាឹងឧទធ ណ៍មកនអាឆទទួេយកបាន”(រសឆកាីរញ្ញជក់រខនែម)។ ដូរឆនោះ វច្ធាន ១១១ (២) ថ្ន
វច្ធានថ្ផៃកនុង ខសេីនីតក វច្ ីប្េហ្មទណឌ មមត្ត រស់កមពជា
ុ ។ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេ ក ណីរនោះអាឆរ ើឱ
យតាកកមមបានរដាយស ាេៈរទសៈជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. ដូឆជា៖ ឆំនួនរ ឿងកាីខដេបានសារ់ រៅឆំរពាោះមខយត្តា កា រនោះម្ភនក
ប្មកត។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ឱ្ាសកនុងា រំភឺឆ
េ ារ់ត្តម យៈយតាកសស្តសានានាក៏ម្ភនកប្មកតដូរចានោះខដ ។
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រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដ ឬោ៉ៅងណ។ ផៃយ
ុ រៅរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន3064 ា សរប្មឆ
រនោះេំប្តូវបានកប្មកតរដាយេកខណៈវច្នកឆ័យ
ិ ឹតតបកតជាក់លាក់ណារឡើយ។

1142>អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេយេ់រឃើញថា

រញ្ញា ថារតើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III

អាឆអនវតាបានរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីរៅឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ េកតជាម្ភនា ពាក់
េ័នម
ធ ួយឆំនួនផងខដ រៅនឹងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីនារេេអនាលត នកងរៅឆំរពាោះមខតលាា រនោះ។ សញ្ញាណថ្ន
សហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រនោះ ជាញឹកញារ់ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងរ ឿងកាីនានារៅឆំរពាោះមខតលាា មកន

អឆកថ្ស្តនាយ៍

រហ្ើយអាឆយេ់បានថា

សញ្ញាណរនោះអាឆម្ភនតួនាទីរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីដថ្ទរទៀតរៅ

ឆំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រណាឹងសទកខ
ខដេដាក់រដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានផាេ់ឱ្ាសឲ្យអងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរ ើា
ឱ េកចា ណារេើ
សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កកដក
ឋ មម ួមរនោះ
រេើករឡើងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា។

ួមទាំងទកដភា
ឋ េខដេម្ភនា ពាក់េ័នរធ ដាយផ្លៃេ់រៅនឹងរញ្ញាខដេបាន
ក ណីរនោះនឹងផាេ់ជារោេា ណ៍ខណនាំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់កកឆចដំរណើ

ា នីតក វច្ ីនារេេអនាលត អាប្ស័យរហ្តរនោះេំម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា េកចា ណារេើរណាឹងសទកខ រស់សហ្
ប្េោះរាជអាជាារដាយ

រេើមូេដាឋនេករសសរនាោះរឡើយ។

1143>ខផអកត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាា កំេូេរដករស

រណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា រដាយស កំហ្សនីតក វច្ ី។

3064

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១, ៣៤, ៤២។
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៦.ន្ផនក្ពម្រចព្ចកតី
រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល្ពម្រច៖
ពដាយអនុពលារតារ វច្ធាន ៤ថ្ន (ខ)(១) កកឆចប្េមរប្េៀង វាងអងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងរាជ ដាឋភកបាេ
កមពជា
ុ ម្ភប្ត្ត ១៤ ងមីងមី ៣៦នកងម្ភប្ត្ត (ខ)(១)ថ្នឆារ់ អ នកង .ក.ត.វ. វច្ធាន ១១១ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង
បានកត់្មាគល់ស ណារណាឹងសទកខជាលាយេកខណ៍អកស នីមួយៗ រស់ភាលី នកងអំណោះអំណាងខដេ
បានរេើករឡើងរៅកនុងសវនាា រៅថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦
ទទួលយកខផនកខេោះ នកង រដិព្ធខផនកខេោះរទៀតថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ខដេ៖
ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងរៅកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមយ
ួ
រដិព្ធា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតក នកង
តរកលា
់ សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទមនសសឃាត រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយ
មូេរហ្តនរោបាយ នកងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក
ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងរៅកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី
រដិព្ធា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ នកងរទរ ើទ
ឱ កខរក
រមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក។
តរកលា
់ សរប្មឆដាក់េក ទធ ភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង
ឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក នកងន្កន្ម្រប្ររភទលតកយតាថ្នរទរេមើសរដាយសរប្មឆ

ដាក់ពរិ ុទធភាពរេើ

នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កកដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតក វច្ញ។
ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងរៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ
រដិ្ធា សរប្មឆដាក់េក ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទមនសសឃាត នកង
រទរ ើទ
ឱ កខរករមនញរដាយមូេរហ្តនរោបាយ
ម្រកា្តរកល់ា ប្រាសរទាសដាក់េនធនាោ អស់មួយជី វច្តរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង
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