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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357929
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

1>អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពល
ូ

ថ្នអងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ រដើមបីកាត់រស្កាីឧប្កិដក
ឋ មម

ខដេបានប្រប្េឹតរា ៅកនុង យៈកាេថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរៅ្រនាេោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី
០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ រ្ញសេដីកា រស់ខួ ន
េ រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងខដេបានរ្ញកាេេីថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១1 ប្រឆ្ំងនឹង នួន
ជា និង រខៀវ សំផន។
១.ម្រវតតិនីតិ វិធី

2>រៅកនុងសេប្កម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទប្តូវជារ់េិ ទធេីរទកា សម្ភេរ់

ង្ហគេ ( ួមរញ្ចូ េអំរេើមនសសឃាត) កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ និងអំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀត (ម្ភនដូ្ជា កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ និងកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាី
ថ្ងេងូន រស់មនសសជាតិ) រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើទឹកដីថ្នប្ររទសកមពុ
ជារៅ្រនាេោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់្ងឆ្នំ ១៩៧៧ និងបានផានាៃរទាសជនជារ់រចាទទាំងេី ម្ភនក់
ៗ់ភក់េនធនាោ អស់មួយជី វចត2។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រកាសថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានទទួេ
ងេយសនកមមរ់ភយផ្លៃេ់េីរទឧប្កិដខឋ ដេ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ប្តូវបាន់ភក់េិ ទធរនាោះអាប្ស័យរហ្តរនោះ
បានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីសំទាមទា សំណងផេូវ្ិតា និងសមូហ្ភាេ រ់ភយ
បានសរប្ម្ផាេ់សំណង្ំនួន ១១ ដេ់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី3។

3>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ីរេើរណាឹងសទកខ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បាន់ភក់សំរណើ្ំនួន

៦ សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម រហ្ើយសំរណើទាង
ំ រនោះប្តូវបានរ ៀររារ់េមអិតរៅកនុងខផនកពាក់េ័នខា
ធ ងរប្កាម4។

1

សូមរមើេ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខភាេមៗប្រឆ្ំងនឹង

រស្កាីសរប្ម្រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីរី

(E301/9/1/1/3)។

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងរស្កាី

សរប្ម្រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីេី (E284/4/8)។ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងរស្កាីសរប្ម្រំខរកកិ្ច
ដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13)។ កា រោងរេញរេញរៅរេើរស្កាីសរប្ម្ទាំងរនោះ កា ់ភក់ស ណា និងឯកស
ដថ្ទរទៀតខដេបានដកប្សង់រៅកនុងសេដីការនោះម្ភនរៅកនុង ឧរសមព័នធ ក - ត្តរាងេនយេ់ (F36.1)។
2

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦០, ១១០៦ ដេ់ ១១០៧ និងខផនកសរប្ម្រស្កាី។

3

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១៥០ ដេ់ ១១៦០ និងខផនកសរប្ម្រស្កាី។

4

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ១៧ ជាអាទិ៍។

12
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357930
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

4>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៤ រនាៃរ់េីបានទទួេកា អនញ្ញាតឱ្យរខនែមរេេរវលា
និងសហ្ប្េោះរាជអាជាា

5

នួន ជា រខៀវ សំផន

បាន់ភក់រស្កាីជូនដំណឹងរ ៀងៗខេួនអំេីរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូង6។ រស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា បានរង្ហាញនូវទឡហីក ណ៍្ំនួន
២២៣ រ់ភយបានអោះអាងថា រាេ់កំហ្សអងគរហ្ត រទាោះរីខតឯកឯង ឬ ួមជាមួយនឹងកំហ្សដថ្ទរទៀត សទធខត
រណា
ា េឱ្យម្ភនភាេអយតាិ ម៌ និងថា រាេ់កំហ្សអងគ្ារ់ទាង
ំ អស់ ោ៉ៅងរហា្ណាស់បានរ ើឱ្
វ យខផនកខេោះថ្ន
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនសេេភាេរឡើយ7។ រស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់
រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងនូវទឡហីក ណ៍្ំនួន ១៤៨ និងបានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស
រចាេសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានប្រកាសថា

និងរង្ហគរ់ឱ្យរ់ភោះខេង ូរោត់ឱ្យម្ភនរស ភា
ី េជារនាៃន់8។

ខេួន់ភក់រណាឹងសទកខ“រដើមបីប្ររោជន៍្ារ់”ប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេកនុងរ ឿងកាីរនោះបានសរប្ម្មិនេិចា ណារេើទប្មង់ III ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម
ួមខដេជាទប្មង់មួយថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ9។

5>រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ វច្ិកាឆ ឆ្នំ ២០១៤ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន់ភក់ស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួនេ ។
6>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ ូន ឆ្នំ ២០១៤ រនាៃរ់េីបានទទួេកា អនញ្ញាតរខនែមរេេរវលា និង្ំនួនទំេ័ នួន ជា
10

11

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើ រស់រមធាវីកា ពា កាីសំរខនែមរេេរវលា និង្ំនួនទំេ័ រេើរស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ និងស

5

ណារេើរណាឹងសទកខ (F3/3)។
រស្កាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា (E313/1/1)។ រស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន

6

(E313/2/1)។
7

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

8

រស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន ប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (E313/2/1)

កថាខណឌ ១៥៣។
9

រស្កាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1)។

10
11

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (F11)។
រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំរខនែមរេេរវលា និងទំេ័ សប្ម្ភរ់់ភក់ស ណារណាឹងសទកខ និងស ណាតរ (F9)។ រស្កាី

សរប្ម្រេើសំរណើ រស់រមធាវីកា ពា កាីសំរខនែម្ំនួនទំេ័

និងរេេរវលាកនុងកា រឆេើយតរ (F13/2)។ សូមរមើេផងខដ

រស្កាី

សរប្ម្រេើសំរណើ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ស ណារខនែម (F15/1)។

13
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357931
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បាន់ភក់ស ណារណាឹងសទកខខតភាសអង់រលេស12

រហ្ើយ

រខៀវ

សំផន

បាន់ភក់ខតភាសបារាំងមួយ

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

7>រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៥ រនាៃរ់េីបានទទួេកា អនញ្ញាតរខនែមរេេរវលា

15

ជនជារ់រចាទទាំង

េី បាន់ភក់ស ណាតររ ៀងៗខេួនរៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា16។

8>រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស

ឆ្នំ ២០១៥ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន់ភក់ស 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 រនាៃរ់េីបានទទួេកា អនញ្ញាត

19

សហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរ

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

10>រៅថ្ងៃទី ០២ ០៣ និង ០៦ ខខ កកក់ភ ឆ្នំ ២០១៥

21

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានររើកសវនាកា សួ

12

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា។

13

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា។ សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំខកតប្មូវរេើស ណារណាឹងសទកខ រស់

រខៀវ សំផន (F18/3)។
14

កា រកខប្រជាភាសអង់រលេ សថ្នស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០១៥។
15

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រខនែមរេេរវលា និង្ំនួនទំេ័ រដើមបីរ ើកា
វ រឆេើយតរ (F13/2)។

16

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

17

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា។

18

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសំ់ភក់ស ណាតរខតជាភាសអង់រលេ សមួយរ៉ៅរណាណោះ (F21/1)។

សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា រខនែមរេេរវលា និង្ំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់រ ើកា
វ រឆេើយតរ (F23/1)។
19

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីសិទធិ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (F10/2)។

20

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី។

21

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/1.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ

F1/2.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/3.1។

14
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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សកសី្ំនួន ៣ នាក់22 ខដេ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរកាោះរៅ23។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
កា កំេូេបានសរប្ម្ថា

ភាលីេំប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្បរប្រើប្បាស់្រមេើយណាខដេទំនងជាបានទទួេត្តម យៈ

កា រ ើទា
វ ណកមមរឡើយ24។

11>រៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ្ញដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនា
កា រេើរណាឹងសទកខខដេនឹងប្តូវរ ើរវ ឡើងរៅថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៨ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៥ និងបានជូនដំណឹងដេ់
ភាលីអំេី“កា ខកខប្រប្ររភទរទរចាទ”ជាសកាានេេ រ់ភយបានអរញ្ជ ើញភាលី់ភក់ស ណាពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ25។
រ់ភយស រញ្ញាប្លរ់ប្លង សវនាកា ប្តូវបានេនា រេេរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៥26។

12>រៅថ្ងៃទី

១៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានររើកសវនាកា រេើរណាឹងសទកខ

រ៉ៅខនាមួយ យៈខេីរប្កាយមកបានផ្លអក រ់ភយស ខវោះរមធាវីកា ពា ប្សរ្ារ់សប្ម្ភរ់ នួន ជា ខដេសហ្រមធាវី
កា ពាកាី រស់ោត់បានរដើ រ្ញេីរនៃរ់សវនាកា

27

រទើររណា
ា េឱ្យអងគជំនំជប្មោះសរប្ម្់ភក់ទណឌកមមរេើស

ហ្រមធាវីកា ពា កាីជាតិ រស់ នួន ជា ្ំរពាោះកំហ្សវចជាជជីវៈ រស់ខួ ន
េ 28 និងបានខណនាំអងគភាេោំពា កា
កា ពា កាីឱ្យរប្ជើសត្តំងរមធាវីរប្មុងសប្ម្ភរ់កា ពា កាី នួន ជា29។

13>រៅថ្ងៃទី

២៣ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១៥ រនាៃរ់េីកា រប្ជើសត្តំងរមធាវី ផ្លត់ រៅស៊ាង រ ើជា
វ រមធាវីរប្មុង

សប្ម្ភរ់ នួន ជា30 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរង្ហគរ់ថា សវនាកា រណាឹងសទកខប្តូវរនារៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ

22

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា រេើភសាត្ត
ុ ង (F24)។ រស្កាីខណនាំសីេ
ា ីកិ្ចនីតិ វច ីថ្នសវនាកា (F26)។ សូមរមើេផងខដ រស

្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំររំ េញកិ្ចរសើរសួ កនុងរោេរំណងរដើមបីវាយតថ្មេភាេអា្រជឿជាក់បាន រស់សកសី (F28/4)។
23

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5)។

24

រស្កាីសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានទទួេត្តម យៈកា រ ើទា
វ ណកមម (F26/12)។

25

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា រេើរណាឹងសទកខ (F30)។

26

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសែេ រេើសវនាកា រណាឹងសទកខ (F30/4)។

27

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/4.1។

28

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីប្រប្េឹតា រស់រមធាវីកា ពា កាី (F30/18)។

29

អនសស ណៈសាីេីកា រប្ជើសត្តំងរមធាវីរប្មុង (F30/15)។ សូមរមើេផងខដ អនសស ណៈរ់ភោះប្សយរេើទំនាស់ផេប្ររោជន៍

(F30/15/1/1)។
30

កា រប្ជើសត្តំងរមធាវីរប្មុង រស់អងគភាេោំពា កា កា ពា កាី (F30/15/2)។ សូមរមើេផងខដ រស្កាស
ី រប្ម្រដិរស ស ណា

រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (F30/16/1)។

15
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ហ្ូតដេ់ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦31។

14>រៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរនាសវនាកា រេើរណាឹងសទកខរនោះ

32

និងរនាៃរ់េីបានសារ់ស ណាផ្លៃេ់ម្ភត់ រស់ រខៀវ សំផន សហ្ប្េោះរាជអាជាា និងសហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាង
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អងគជំនំជប្មោះបានប្រកាសរិទសវនាកា រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦33។

15>រៅថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៦ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ្ញដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទប្រកាស
សេដីការេើរណាឹងសទកខខដេប្តូវរ ើរវ ឡើងរៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦34។

16>រៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមស និង ទី១១ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្រដិរស

សំរណើ រស់ប្កុមរមធាវីកា ពា កាីសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ សំរ ើរ
វ ទអនារាលមន៍រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី
រេើរណាឹងសទកខថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឬ់ភក់ស ណា រស់អក
ន ខដេេំខមនជាភាលីថ្នរ ឿងកាី35។

31

ដីកាសរប្ម្រនាសវនាកា រេើរណាឹងសទកខ (F30/17) ។

32

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/5.1។

33

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/7.1 ទំេ័ ៦៧។

34

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទប្រកាសសេដីកា (F34)។

35

រស្កាីសរប្ម្ទីមួយសាីេីរទអនារាលមន៍ (F20/1)។ រស្កាីសរប្ម្ទីេី សាីេីរទអនារាលមន៍ (F31/1)។

16
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២.្ំពណើ្ដា
ុំ ក់ភ្តរតាង្រន្នែ រ
២.ក.ប្រវតាន
ិ ត
ី ិ វច ី

17>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ីរេើរណាឹងសទកខ នួន ជា បានរេើករឡើងជារប្្ើនត្តម យៈ

សំរណើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេយក និងេិចា ណាភសាត្ត
ុ ងរខនែម។ សំរណើ រស់ោត់បាន ួម
រញ្ចូ េកា ខសវង ករដើមបីឱ្យទទួេបានសម្ភា ជារសតទសសន៍ កា រសនើសំឱ្យរកាោះរៅរលគេ្ំនួន ១៦ នាក់មក
រ ើជា
វ សកសី និងកា ទទួេយកសម្ភា ជាឯកស ឬរសតទសសន៍ រ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង36។

18>រៅថ្ងៃទី ០១ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើ រស់ នួន
ជា និងបានផាួ្រផាើមររើកកិ្ចរសើរសួ រខនែមរ់ភយរៅប្កមតំណាងេី ូរ អនរលាមត្តមវចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃ
កនុង37។ រៅកនុងប្ករខ័ណឌថ្នកិ្ចរសើរសួ រនោះ Robert LEMKIN បានផាេ់កំណត់រហ្ត រស់ោត់ខដេេំបាន
ផសេវផាយជាសធា ណៈ និងបានអោះអាងថា កំណត់រហ្តទាំងរនោះលឺជារស្កាីសរងខរខេឹមស ថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍
ខដេ ូរោត់ និង រងត សមបតាិ បានរ ើរវ ឡើងជាមួយរលគេ្ំនួន ៤ នាក់ ខដេរលគេរនោះោត់បានរេើករឡើងរៅ
កនុងកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ោត់ជាមួយនឹងរៅប្កមតំណាង38 (“កំណត់រហ្ត រស់ Robert LEMKIN”)39។ ខផអក
ត្តមរស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននទីរីសីេ
ា ីកិ្ចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/5) Robert LEMKIN រប្កាយមក
បានផាេ់អីខវ ដេោត់រៅថា ប្រតិចា ឹកថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងរលគេរួននាក់រនាោះ (“ប្រតិចា ឹក LEMKIN
”)40។

19>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើរខនែម
រស់ នួន ជា សំឱ្យទទួេយកកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ទាត់ រ ឿន41(SCW-5) រ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង

36

សូមរមើេ រស្កាីសរងខរថ្នប្រវតាិនីតិ វច ី ខផនកសរប្ម្រស្កាីរេើសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេទា
ំ ន់បានសរប្ម្ (F2/9)។

37

រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននទីមួយសាីេីកិ្ចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៦។

38

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

39

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

(F2/4/3/3.1)។
40

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

41

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

រ ឿង ០០២/០១ ួមទាំងសេដីការនោះផងខដ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរប្រើប្បាស់ភាសឡាត្តំងរនោះ។
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និងរកាោះរៅសកសី សំ សិទធី (SCW-3) សកសី រៅ វ៉ន (SCW-4) និងទាត់ រ ឿន មកផាេ់សកខីកមម42 ខដេ
អនកទាំងអស់រនោះបានរ ើរវ ឡើងរៅថ្ងៃទី ០២ ទី០៣ និង ទី០៦ ខខ កកក់ភ ឆ្នំ ២០១៦43។

20>រៅថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ្ញរស្កាីសរប្ម្មួយរ់ភោះប្សយ
រេើសំរណើខដេរៅរសសសេ់ រស់ នួន ជា ខដេសំឱ្យទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរខនែម44 រ់ភយបានផាេ់សំអាង
រហ្តដូ្តរៅថា រ់ភយអនរលាមត្តម វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង
នូវ (i) កំណត់រហ្តជាវីរដអូថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម Silvia CARTWRIGHT ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅ
វចទាសែន Aspen កនុងខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៣ ខដេរេេរនាោះ រលាកប្សី លឺជារៅប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង (“កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT”)45 (ii) រស្កាីដកប្សង់រ្ញេីរសៀវរៅ្ំណងរជើង
ថា រៅប្កម និងខខម ប្កហ្ម និេនធរ់ភយអតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត Marcel Lemonde (“រស្កាីដកប្សង់
រ្ញេីរសៀរៅ រស់ LEMONDE”)46 (iii) ប្រតិចា ឹក្ំនួន ២ រស់ រេប្ជ ជឹម ថ្នសកខីកមម្ោះថ្ងៃទី ២៣ និង
២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ (“ប្រតិចា ឹក
រស់ រេប្ជ ជឹម”)47 (iv) ប្រតិចា ឹក រស់ ទាត់ រ ឿន ថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង រងត សមបតាិ និង Robert
LEMKIN48

និងខផអកត្តមលំនិតផាួ្រផាើម រស់ខួ េន (v) កំណត់រហ្តថ្នកិ្ស
ច ម្ភាសន៍ជាលាយេកខណ៍អកស

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

42

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រកាោះរៅសកសីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ (F2/5) កថាខណឌ ២៦។

43

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា រេើភសាត្ត
ុ ង (F24)។

44

ខផនកសរប្ម្រស្កាីសីេ
ា ីសរំ ណើស់ភ
ំ ក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេំទាន់បានសរប្ម្ (F2/9) កថាខណឌ ៦ ដេ់ ៧។

45

ឧរសមព័នធ ៣៖ កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម Silvia Cartwright រៅវចទាសែន Aspen (ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៣) ថ្ងៃទី

២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ F2/9.3R។
46

ឧរសមព័នធ ៤៖ រស្កាីដកប្សង់រ្ញេីរសៀវរៅ Marcel Lemonde៖ Un juge face aux Khmers Rouges (រៅប្កម និងខខម

ប្កហ្ម) ថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ ឯកស រេខ F2/9.4 (កា រញ្ចូ េោននូវរស្កាីដកប្សង់រ្ញេីរសៀវរៅខដេបាន់ភក់កនុង
សំណំរ ឿង E189/3/1/7.1.1 E189/3/1/7.1.2 E189/3/1/7.1.3 និង E189/3/1/7.1.4)។
47

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម)(សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

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

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ ទាត់ រ ឿន ជាមួយ រងត សមបតាិ និង Robert LEMKIN ្ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៥ (F2/9.2) (រស្

កាីដកប្សង់រ្ញេីប្រតិចា ឹក រស់ LEMKIN)។
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វ៉ន”)49 រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះបានសរប្ម្រដិរស សំរណើរសសសេ់ដថ្ទរទៀត រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាុ
ត្តងរខនែម និងរិទកិ្ចរសើរសួ រខនែមខដេខេួនបានរ ើរវ ឡើង។

21>រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្រដិរស
ខដេរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះេិចា ណារេើខផនកសរប្ម្រស្កាី រស់ខួ ន
េ រឡើង វចញ

សំរណើ រស់ នួន ជា

សាីេីសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ង

រខនែមខដេេំទាន់បានសរប្ម្ (F2/9) ឬផាេ់សំអាងរហ្តពាក់េ័នឱ្
ធ យបានមនកា រនាសវនាកា រេើរណាឹងស
ទកខ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា សំអាងរហ្តទាំងរនាោះនឹងប្តូវផាេ់រៅកនុងសេដីការនោះរេើខផនកអងគរស
្កាីថ្នរណាឹងសទកខ50។

22>រហ្តដូរ្នោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងផាេ់សំអាងរហ្តសប្ម្ភរ់រស្កាីសរប្ម្ខដេបានរ ើរវ ឡើង

រៅកនុងខផនកសរប្ម្រស្កាី រស់ខួ ន
េ សាីេីសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេំទាន់បានសរប្ម្រនាោះ(F2/9)។
២.ខ.ប្ករខ័ណឌ្ារ់

23>រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីរកាោះរៅសកសីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ
កា កំេូេបានផាេ់រស្កាីសរងខរថ្ន្ារ់ជា

(F2/5)51 អងគជំនំជប្មោះតលា

ម្ភន សប្ម្ភរ់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរេើរណាឹងសទកខដូ្ខាងរប្កាម៖

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេ េ
ំ ឹកថា ម្ភនេកខខណឌេី សប្ម្ភរ់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះ កនុងកា ទទួេយកភសាុ
ត្តងងមីរេើរណាឹងសទកខ។ ទីមយ
ួ វចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង បានកំណត់េកខណៈ វចនិ្័យ
ឆ ខដេ
ប្តូវអនវតាត្តម កនុងកា សរប្ម្រេើសំរណើ រស់ភាលីសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម។ រនោះជាេកខខណឌ មមត្ត
សប្ម្ភរ់កា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរេើរណាឹងសទកខ។ វចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងដូ្រៅកនុងខផនក
ខដេពាក់េ័នថា
ធ ៖
ភាលី អា្រសនើសំរខនែមភសាត្ត
ុ ង្ំរពាោះមខអងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ រោងត្តមវចធាន ៨៧
(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ររើសន
ិ ជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះមិនអា្ កបានកនុងរេេសវនាកា រហ្ើយខដេ
ជាកត្តាកំណត់នាឱ្
ំ យ្នដេ់កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រៅកនុងសវនាកា ។ រស្កាីរសនើសរ
ំ ខនែម

49

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

50

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យរ ើកា
វ េិចា ណារឡើង វចញ (F2/10/3) ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។

51

រស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៥ ដេ់ ១៧។
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ភសាត្ត
ុ ង ប្តូវរញ្ញជក់ឱ្យបាន្ាស់លាស់អំេទ
ី ំនាក់ទំនងរ់ភយផ្លៃេ់ វាងភសាត្ត
ុ ងរខនែមងមីរនោះ
ជាមួយនឹងសម្ភអងរហ្តជាក់លាក់ខដេអងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក។
អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេ េ
ំ ឹកថា

វចធានរនោះអនវតារៅរេើអងគរហ្តងមីខដេរទើរខត ក

រឃើញ និងមរ ាបាយងមីខដេជាភសាត្ត
ុ ង (facta noviter producta and facta noviter
52
reperta) ។

ដូរ្នោះ រខនែមរៅរេើរទ់ភឋនទូរៅថ្នភាេអា្ទទួេយកបានត្តមវចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រទ
់ភឋនខដេម្ភនរី្ណ
ំ ្រនោះ

បានអនវតា្ំរពាោះរស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសភ
ំ សាត្ត
ុ ងរខនែមរៅដំណាក់

កាេរណាឹងសទកខ។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរជឿជាក់រ់ភយខេួនឯងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានផា
េ់ឱ្យរនាោះ៖ (i) េំអា្ កបានរេេជំនជ
ំ ប្មោះ (ii) ជាកត្តាកំណត់នាឱ្
ំ យ្នដេ់កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្
ទាក់ទងរៅនឹងសម្ភអងរហ្តជាក់លាក់ រស់អងគជន
ំ ំ

រៅកនុងសវនាកា រេើរណាឹងសទកខ និង (iii)

ជប្មោះសលាដំរូង។ ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្ទីមួយ យតាិសស្តសរា ៅកប្មិតអនា ជាតិ តប្មូវឱ្យអនក់ភក់
ពាកយរសនើសប្ំ តូវរង្ហាញថា “ភសាត្ត
ុ ង [ខដេបានរសនរើ ឡើង] េំអា្ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ ររើរទាោះរី
53

ជាបានប្រឹងខប្រងខសវង ករ់ភយយក្ិតទ
ា ក់ភក់ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ” ។ េកខខណឌតប្មូវរនោះម្ភនស ៈ
សំខាន់សប្ម្ភរ់រជៀសវាងកំឱ្យរប្រើប្បាស់យតាស
ិ ស្តសាតវា៉ កាីខដេជាកា ំខាន និងោមនប្រសិទធិភាេ54។
ទីេី វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងរញ្ញជក់ថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ អា្“រកាោះរៅសកសីងី”ម
ំ ំជប្មោះ
កនុងកា សរប្ម្រេើរណាឹងសទកខខដេខេួនបានទទួេ។ អំណា្រនោះ ជាឆនាៃនសិទធខិ ដេអងគជន
អា្រប្រើប្បាស់ត្តមលំនិតផាួ្រផាម
ើ រស់ខួ ន
េ

រៅរេេខដេប្ររោជន៍យតាិ ម៌តប្មូវ

េិចា ណារៅរេើកាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាី ។
55
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[រជើងទំេ័

កនុងកា កំណត់ខរររនោះ

រ់ភយរ កា
ើវ

អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះនឹងប្តូវ

៤៨ កនុងរស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5)][រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននទីមួយសាីេីកិ្ច

រសើរសួ រខនែម (F2/4/3) ] កថាខណឌ ១៥។
53

[រជើងទំេ័ ៤៩ កនុងរស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Lubanga (ICC)

កថាខណឌ ៥០ (សរងខរយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY និង ICTR ប្តង់្ំណ្រនោះ)។
54

[រជើងទំេ័

៥០ កនុងរស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី ឯកស រេខ (F2/5)] សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី

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

[រជើងទំេ័ ៥១ កនុងរស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ [សេដីការ ឿងកាី Lubanga (ICC)]

កថាខណឌ ៦២ (កនុងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាកំេូេថ្នតលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ (ICC) បានយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះម្ភន
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56

េិចា ណា ថារតើភសាត្ត
ុ ងងមីរនោះ“នឹងជួយកនុងកា ខសវង កកា េិត” ខដ ឬោ៉ៅងណា ។ កា រប្រើប្បាស់
អំណា្រនោះេំបានរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា សរប្ម្ រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេរេើទឡហក
ី ណ៍ រស់
នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះលរបីរប្រើប្បាស់យត្តា កា
ិ រណាឹងសទកខកនុងកា ជំនជ
ំ ប្មោះ

សជាងមី រេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង រឡើយ57។

24>រៅកនុងខផនកខាងរប្កាមរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិភាកាេមអិតរេើ្ារ់ជា

ម្ភនទាក់ទងរៅនឹង

ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរេើរណាឹងសទកខ។
២.ខ.១.“កត្តាកំណត់”ត្តមវចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនង
ុ

25>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ត្តងំ េីដំរូងថា

ប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ េបា
ំ នខ្ងអំេីរស្កាី

ខណនាំជារទ់ភឋនសាីេីេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ សប្ម្ភរ់ប្លរ់ប្លងកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងងមី រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ
58

រឡើយ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ដូ្បានរង្ហាញរៅខាងរប្កាម អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា
“្ារ់ អ.វ.ត.ក. បានកំណត់នីតិ វច ីថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញមួយ់ភ្់រ់ភយខឡក”59 ខដេជាចាំបា្់ប្តូវបាន
រំរេញរខនែមរ់ភយវចធានសាីេីកា ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេប្សរជាមួយ្ារ់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅខនាខសខរេកេី វចធាន
កនុងប្សុក។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កនុងកា រកប្សយវចធាន ១០៨(៧) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេខសវង កកា
ខណនាំកនុងរទ់ភឋននីតិ វច ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មិតអនា ជាតិ60។

26>វចធាន ១១៥(ខ) ថ្នវចធានសាីេីនីតិវច

ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិសប្ម្ភរ់អតីតប្ររទស

ឆនាៃនសិទធិទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរេើរណាឹងសទកខ

ររើរទាោះរីជាម្ភនកា យេ់រឃើញអវចជជម្ភនមួយ

ឬរប្្ើនអំេេ
ី កខណៈ វចនិ្័យ
ឆ ខដេ

កំណត់ភាេអា្ទទួេយកបានថ្នភសាត្ត
ុ ងរេើរណាឹងសទកខក៏រ់ភយ)។
56

[រជើងទំេ័ ៥២ កនុងរស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ វចធាន ៨៧(៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេប្តូវ

អានភាជរ់ជាមួយនឹង វចធាន ១០៤ សៃួន ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
57

រស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៥ ដេ់ ១៧។

58

សូមរមើេម្ភប្ត្ត ៣៩៤ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ (ខ្ងថា “រប្កាយរេេសួ ្រមេើយជនជារ់រចាទ ួ្ ប្រធានសារ់្រមេើយ

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងអនកទទួេខសប្តូវ ដឋរបរវណីត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយខដេខេួនយេ់រឃើញថា ម្ភនប្ររោជន៍។ សកសី និងអនក
ជំនាញនឹងប្តូវបានរលសារ់្រមេើយេោះប្ត្តខតតលាកា រង្ហគរ់ឱ្យរ ើដ
វ ូរចានោះ”)។
59

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៩១ ជាអាទិ៍។
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សូមអាន ម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមី ផគួរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ៣៧ ងមី ថ្ន្ារ់សីេ
ា ីកា ររងកើតអងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ ។
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យូរហាគសេ វី(“ICTY”) និង វចធាន ១១៥(ខ) ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ
សប្ម្ភរ់ប្ររទស វា៉ន់់ភ(“ICTR”)ខ្ងរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នដ
ធ ូ្ខាងរប្កាម៖
ប្រសិនររើអងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនោះេំអា្ កបានរៅរេេជំនំ

ជប្មោះម្ភនកា ជារ់ពាក់េន
័ ធ និងម្ភនភាេអា្រជឿជាក់បាន អងគជំនជ
ំ ប្មោះនឹងប្តូវកំណត់ ថារតើភសាត្ត
ុ ង
រនោះអា្ជាកត្តាកំណត់ខដេនាំឱ្យ្នដេ់កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រៅរេេជំនំជប្មោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា
។
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27>រ់ភយខផអករេើរទរបញ្ាតិខាា ងរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា
សាត្ត
ុ ងរខនែមរៅកនុងរណាឹងឧទធ ណ៍កនុង្ំរណាមរនាោះ

ICTY បាន ករឃើញថា ភ

ប្តូវខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង“កា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្តខដេជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា ់ភក់េិ ទធភាេ ឬកា ប្រកាសរទាស កនុងន័យថា កា យេ់រឃើញទាំងរនាោះ ម្ភ
នស ៈសំខាន់ ឬចាំបា្់រំផតសប្ម្ភរ់កា ់ភក់េិ ទធភាេ ឬកា ប្រកាសរទាស”62 និងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើរឡើង
រនោះ “អា្ម្ភនឥទធិេេដេ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ ររើនិោយមា៉ៅ ងរទៀត ភសាត្ត
ុ ងរនោះប្តូវខតជាភសាត្ត
ុ ង
ខដេអា្រង្ហាញថា កា សរប្ម្រនាោះេំទាន់ម្ភនមូេ់ភឋន ឹងម្ភំ រៅរឡើយ ប្រសិនររើេិចា ណាកនុងរ ចរទថ្នភសាុ
ត្តងខដេបានរង្ហាញរៅរេេជំនំជប្មោះ”63។ ដូ្រនោះ តប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញនូវ“េទធ ភាេជាក់ខសាងថា សេ
ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អា្ម្ភនភាេខសខរេកេីមន ប្រសិនររើភសាត្ត
ុ ងងមីប្តូវបានទទួេយក”64។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTY ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ជាកាតេវកិ្ច រស់ភាលីខដេរសនើសំ

់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរេើរណាឹងឧទធ ណ៍ ខដេជាអនករង្ហាញអំេីឥទធិេេរនាោះ65។

28>ដូ្ោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ (“ICC”) បានអោះអាងថា រទាោះ

រីជា វចធាន ៦២ ថ្នរទរបញ្ាតិ ា រស់ ICC េំបានតប្មូវជាេិរសសក៏រ់ភយ៖
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វចធាន ១១៥(ខ) ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICTY និង វចធាន ១១៥(ខ) ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់

តលាកា ICTR។
62

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ៨។

63

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ៩។ សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្រេើ

សំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៦ (“ភសាត្ត
ុ ងប្តូវខតអា្ម្ភនឥទធិេេរេើសេប្កម ឧ. ភសាុ
ត្តងបានរង្ហាញថា កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេម្ភនមូេ់ភឋនេំ ឹងម្ភំ ”។
64

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ៩។

65

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរ ឿងកាី Krajisnik (ICTY) កថាខណឌ ៧។

22
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357940
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[ក៏] ជាកា ចាំបា្់ប្តូវរេើកេីេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ រង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនោះអា្នាំឱ្យអងគជំនជ
ំ ប្មោះ
សលាដំរូង្នរៅខកខប្រកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេខសខរេកេីមនទាំងប្សុង ឬខផនកខេោះ។ េកខណៈ
វចនិ្័យ
ឆ រនោះ ខផអករេើរោេកា ណ៍ខដេថា ភសាត្ត
ុ ងលរបីប្តូវបានរង្ហាញឱ្យបានរប្្ើនត្តម ខដេអា្រ ើ វ
រៅបានរៅ្ំរពាោះមខអងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង

រ៉ៅខនាមន
ិ ខមនរៅដំណាក់កាេរណាឹងឧទធ ណ៍រឡើយ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ប្រសិនររើភសាត្ត
ុ ងរខនែមេំបានរង្ហាញថា ម្ភនស ៈសំខាន់ប្លរ់ប្ោន់ និងេំអា្រ ើ វ
ឱ្យកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេខប្រប្រួេរទរនាោះ

លឺេំម្ភនរហ្តផេណាខដេប្តូវអនញ្ញាតឱ្យរេើករឡើង

66
រៅដំណាក់កាេរណាឹងឧទធ ណ៍រឡើយ ។

29>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេកា ណ៍ដូ្បាន ំឭកខាងរេើថា
ត្តងលរបីប្តូវបានរង្ហាញរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

កា រ ើដ
វ ូរ្នោះ

ណៈជាអនកខកតប្មូវថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខរៅ អ.វ.ត.ក.

ត្តម មមត្ត ភសាុ

លឺប្សរជាមួយនឹង្ ចតេកខ

ខដេជាប្រេ័នម
ធ ួយកនុងរនាោះអងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូង“ម្ភនកាតេវកិ្ចសំខាន់កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត”

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេម្ភនតួនាទីកនុងកា រផៃៀងផ្លៃត់ឱ្យរឃើញថា េកខខណឌកនុងកា រង្ហាញធាតផសំថ្នរទរចាទឱ្យហ្ួសេី
វចមតិសងស័យប្តូវបានរំរេញ រ់ភយេំចាំបា្់រ ើកា
វ វាយតថ្មេសជាងមីរេើភសាត្ត
ុ ងរឡើយ67។

30>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រដើមបីរញ្ញជក់ថា ភសាត្តុ ងរខនែមខដេបាន
រសនើរឡើងរនាោះ អា្ជាកត្តា្នរៅ កកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្បាន
ភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ភាលីខដេរសនើសំភសាត្ត
ុ ងប្តូវខតរង្ហាញថា

ប្រសិនររើបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អា្នាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរនោះរ ើកា
វ

សរប្ម្េីេិ ទធភាេខសខរេកេីមនទាំងប្សុង ឬខផនកខេោះ។ កនុងកា វាយតថ្មេខរររនោះ ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេបានរសនើ
រឡើង

ប្តូវខតបានវាយតថ្មេរៅត្តមរ ចរទថ្នភសាត្ត
ុ ង

ខដេបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេម្ភនេកខណៈសំខាន់ ឬចាំបា្់រំផត្ំរពាោះកា សរប្ម្់ភក់
េិ ទធភាេ ឬកា ប្រកាសរទាស។ អាប្ស័យរេើភាលីខដេរសនើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម កនុងកា រង្ហាញេីឥទធិេេ
រស់ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើស់ភ
ំ ក់រខនែមរនាោះ។

66

សលាដីការ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ៥៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

67

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៩៤។
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២.ខ.២.“ផេប្ររោជន៍យតាិ ម៌”ទាក់ទងរៅនឹង វចធាន ១០៤(១) ថ្ន វចធានថ្ផៃកនង
ុ

31>ទាក់ទងរៅនឹងកា េិនិតយភសាត្តុ ង“ងមី”

ត្តមវចធាន ១០៤(១)68 ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង េកខណៈ វចនិ្័យ
ឆ ថ្ន“កត្តា

កំណត់”េំបានកំណត់្ាស់លាស់រឡើយ។ ជាក់ខសាង វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងេំបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់
ថារតើអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេលរបីខផអករេើេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ណាខេោះ កនុងកា េិនិតយភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅកនុងនីតិ
វច ីថ្នរណាឹងសទកខរឡើយ។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីរកាោះរៅសកសីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ (F2/5)
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរញ្ញជក់ថា រៅកនុងកា អនវតាឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ ត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃ
កនុង រដើមបីរកាោះរៅសកសីខដេជាភសាត្ត
ុ ង“ងមី” អងគជំនំជប្មោះប្តូវេិចា ណារេើរញ្ញា ថារតើកា រកាោះរៅសកសី
រនោះ“ម្ភនផេប្ររោជន៍យតាិ ម៌”កនុងន័យថា “អា្ជួយខសវង កកា េិតបាន”69 ខដ
រញ្ចូ េក ណីខដេអងគជំនំជប្មោះប្តូវប្រ

ឬោ៉ៅងណា។ រនោះ ម
ួ

មជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ម្ភនសកាានេេ

ចាំបា្់ប្តូវទទួេយករដើមបីរជៀសវាងភាេមិនយតាិ ម៌

ខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ឬកនុងក ណីខដេជនជារ់រចាទបានរេើកេីភាេមនៃិេ

សងស័យ ខដេម្ភនេកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ ទាក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរថ្នកា រ ើក
វ ំណត់រហ្តភសាត្ត
ុ ងលនេឹោះ70។ វចធាន
១០៤(១)

ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងក៏បានអនញ្ញាតផងខដ ឱ្យរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងជិតសនិទធរៅនឹងភសាត្ត
ុ ង

ដថ្ទរទៀត ខដេម្ភនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ ឬខដេអា្ម្ភនឥទធិេេោ៉ៅងខាេង
ំ រេើភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន
ឬភាេអា្រជឿជាក់បាន។

32>រហ្តរនោះ រស្កាីសរប្ម្រកាោះរៅសកសីខដេជាភសាត្តុ ងរខនែមត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង លឺ
ជាឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទាំងប្សុង។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
រៅរេេរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិកនុងកា អនវតាតួនាទី រស់ខួ ន
េ ជា្មបងប្តូវកំណត់ ថារតើសេប្កមម្ភនកំហ្ស
រ់ភយមូេរហ្តកំហ្សអងគ្ារ់នាឱ្
ំ យរម្ភឃៈ ឬកំហ្សអងគរហ្តនាំឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ ខដ ឬោ៉ៅងណា
រ់ភយមិនចាំបា្់ររើកកា ជំនំជប្មោះរេើអងគរស្កាីជារេើកទីេី រឡើយ71។

កនុងរ ឿងរនោះ ក៏ប្តូវផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេី

កា កំណត់ថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនាោះ លឺ“អា្ជួយខសវង កកា េិត”បាន រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំ
លរបីទទួេយករ់ភយង្ហយៗនូវភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអងគរហ្ត ខដេេំម្ភនសកាានេេនាំឱ្យ

68

វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។

69

រស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៧។

70

រស្កាីសរប្ម្ទីមួយរេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ២៣ និង ២៥។

71

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៩៤។
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ម្ភនឥទធិេេដេ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ េីរប្ពាោះររើទទួេយករ់ភយង្ហយៗ រនាោះជារញ្ញាប្រ
នាទី រស់ខួ ន
េ

រ់ភយស ជាកា រំរេញកា ង្ហ ខដេេំជារ់ពាក់េ័ន។
ធ

រហ្តរនោះ

មរៅនឹងតួ

រេើកខេងខតម្ភនក ណី

េិរសស អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេជារោេកា ណ៍ អា្េិនិតយភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅកនុងនីតិ វច ីរណាឹងសទកខ
ត្តម វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងបាន កនុងកាេៈរទសៈខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះ ប្រសិនររើបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ អា្នាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរនោះរ ើកា
វ សរប្ម្េីេិ ទធភាេខសខរេកេីមនទាំងប្សុង ឬ
ខផនកខេោះ។ កនុងកា វាយតថ្មេខរររនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើង ប្តូវខតបានវាយតថ្មេរៅត្តមរ ចរទថ្នភសាត្ត
ុ ង
ខដេបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខផអកអងគរហ្តខដេម្ភនស
ៈសំខាន់ ឬចាំបា្់រំផតដេ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរនាោះ។

33>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា រកប្សយវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងត្តម វច
ី

សស្តសាខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ នាំឱ្យម្ភនភាេប្តួតោនជារប្្ើន វាងរទរបញ្ាតិរា នោះ និង វចធាន ១០៨(៧) ថ្ន
វចធានថ្ផៃកនុង។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំខមនម្ភនន័យថា វចធាន ១០៤(១) ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង មិនសំខាន់រនាោះរទ។ ជា
ុ ងអា្ប្តូវបានទទួេយករៅកនុងនីតិ វច ីរណាឹងសទកខ ប្រសិនររើភ
កា កត់សម្ភគេ់ ខផអកត្តម វចធានរនោះ ភសាត្ត
សាត្ត
ុ ងរនាោះ អា្ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះរេើអងគរស្កាី រ៉ៅខនា រ់ភយខផអករេើរហ្តផេរផសងៗ រទើរេំប្តូវបាន
ទទួេយក។ ដូ្ោនរនោះខដ វចធានរនោះ អា្ជាមូេ់ភឋនកនុងកា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រដើមបី
េិនិតយភសាត្ត
ុ ងត្តមលំនិតផាួ្រផាើម រស់ខួ ន
េ រ់ភយេំចាំបា្់ម្ភនសំរណើសំ រស់ភាលីរឡើយ។

34>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេលរបីេិចា ណារេើសំរណើសំ់ភក់ភសាត្តុ ង រ់ភយខផអករេើប្ករខ័ណឌ្ារ់ខដេ
បានរេើករឡើងខាងរេើ។

រស្កាីសរងខរថ្នរស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងនឹងសំរណើនីមួយៗនឹងប្តូវរ ើរវ ឡើង

រៅកនុងខផនកខាងរប្កាម។
២.ល.សំរណើសរំ កាោះរៅសកសី Gautam Kul CHANDRA (SCW-1) និង Paul IGNATIEFF
(SCW-2)

35>ត្តមកា រសនើសំរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ

នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រកាោះ

រៅសកសី Kul CHANDRA (SCW-1) និង Paul IGNATIEFF (SCW-2) “អនរលាមត្តមយត្តា ិកា េិ
និតយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខ”72 និងហាក់រីដូ្ជារសនរើ ឡើងថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ លរបីរកាោះរៅ

72

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៣០ (ល)។
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រលគេេី ូររនោះត្តមលំនិតផាួ្រផាើម រស់ខួ ន
េ ខដេបានទទួេសគេ់រៅកនុង វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា េំបានេនយេ់េីមូេរហ្តអវីខដេសកសីទាង
ំ រនោះលរបីប្តូវបានរកាោះរៅ និងថារតើ
សំរណើរនោះ ប្សរជាមួយនឹង វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ73។ រលគេេី ូររនោះេំប្តូវបាន
រេើករឡើងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ

រ៉ៅខនាបានរេើករឡើងរៅកនុងសំរណើសំខតមាង។

មូេ់ភឋនោំប្ទនូវមូេរហ្តខដេរលគេេី ូររនោះលរបីប្តូវបានរកាោះរៅរនាោះ

រ់ភយេំបានរេើកេី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

សរប្ម្រដិរស សំរណើរនោះរចាេ។
២.ឃ.សំរណើសរំ កាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ន
ច និង អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន

36>នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន និង អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន រ់ភយ

ប្សរត្តមវចធាន ១០៨(៧)74ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។ ដូ្បានរ ៀររារ់ខាងរេើ រទរបញ្ាតិរា នោះប្តឹមខតអនញ្ញាតឱ្យរេើក
រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ នូវភសាត្ត
ុ ងខដេ“េំអា្ កបានរៅរេេសវនាកា ”រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី នួន ជា បានសគេ់សកសីេី ូរខដេបានរសនើរឡើងរនាោះរៅរេេជំនំជប្មោះ និងបានរសនើរឡើងមាងរហ្ើយមាង
រទៀតឱ្យសកសីរនោះរង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផងខដ

73

75

។

្ងរប្កាយ

អងគជំនំជប្មោះ

សកសី Gautam Kul CHANDRA ទំនងជាររប្មើកា ជាមស្តនាីទទួេរនៃក
ុ ខផនកកមម វច ីសប្ម្ភរ់អងគកា UNICEF រៅកនុងភនំរេញ

ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ ១៩៧៥។ នួន ជា បានរសនើឱ្យោត់មករ ើជា
វ សកសីរៅរេេជំនំជប្មោះរ់ភយបានអោះអាងថា ោត់បានផាេ់ភសាុ
ត្តងអំេីេកខខណឌទូរៅរេើប្រជាជនមន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ (សូមរមើេ ឧរសមព័នធ ៣៖ រស្កាស
ី រងខរសកសី (E93/4.3) ទំេ័
៣៥ ដេ់ ៣៦)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស រេើសំរណើរនោះ រ់ភយបានេិចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់េំជារ់ពាក់
េ័នធ ឬប្្ំខដ (សូមរមើេ រស្កាីរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) ឧរសមព័នធ II៖ រលគេប្តូវបានរសនើរឡើង រ៉ៅខនាេំប្តូវបានសារ់រៅ
្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (E312.2) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧)។ ទាក់ទងរៅនឹងសកសី Paul IGNATIEFF ទំនងជាប្រធានអងគកា
UNICEF កនុងទីប្កុងភនំរេញចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ និងថា នួន ជា ទំនងជាបានរសនើឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរកាោះរៅ
សកសីសប្ម្ភរ់រហ្តផេដូ្ោននឹងកា រកាោះរៅ Gautam Kul CHANDRA (សូមរមើេ ឧរសមព័នធ ៣៖ រស្កាីសរងខរសកសី
(E93/4.3) ទំេ័ ៥១ ដេ់ ៥២ (ភាសអង់រលេ ស))។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារឃើញថា េំម្ភនភាេចាំបា្់កនុងកា
រកាោះរៅោត់ រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជា ួមខដេម្ភនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ (សូមរមើេ រស្កាីរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312)
ឧរសមព័នធ II៖ រលគេប្តូវបានរសនើរឡើង រ៉ៅខនាេំប្តូវបានសារ់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (E312.2) ទំេ័ ៨)។
74

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៣០(ក)។

75

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំឱ្យរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន (E236/5/1/1) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ៨ (សរងខរប្រវតាិនីតិ វច ីថ្ន

សំរណើសំរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង)។

26
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357944
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សលាដំរូងេំបានទទួេយកសំរណើរនោះរឡើយ76។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាសកសីទាង
ំ រនោះេំប្តូវបានអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងសរប្ម្រកាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម
ណាឹងសទកខ)77

(កា សរប្ម្រនោះប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់កាេរ

និងជាកា ខិតខំប្រឹងខប្រងរ់ភយយក្ិតទ
ា ក់ភក់រេញរេញ រស់ជនជារ់រចាទក៏រ់ភយ

ក៏េំ

អា្និោយបានថា សកសីទាង
ំ េី ូររនោះ“េំអា្ កបានរៅរេេសវនាកា ”ដូ្ម្ភនខ្ងកនុងម្ភប្ត្ត ១០៨(៧)
ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេខ្ងរ់ភយប្សររៅនឹងតួនាទី រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថា

ម្ភនខត“អងគរហ្តងមី

ខដេរទើរ ករឃើញ” ឬ“មរ ាបាយងមីខដេជាភសាត្ត
ុ ង”រ៉ៅរណា
ណ ោះ រទើរអា្ទទួេយកបានរៅកនុងដំណាក់កាេ
ថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច រី នោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ វចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងេំអា្អនវតាបាន្ំរពាោះសំ
រណើសំរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន និង អ៊ាក រ៊ានរ

37>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ឿន រឡើយ។

ថារតើអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេលរបីរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ និងលរបីរកាោះ

រៅសកសី រហ្ង សំ ចន និង អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ប្សរត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ នួន ជា បានរេើកទឡហីក
ណ៍មួយ្ំនួនរ់ភយខផអករេើកា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេម្ភនកំហ្សរ់ភយស េំបានរកាោះ
រៅរលគេទាំងេី រនោះ។ នួន ជា បានអោះអាងជាេិរសសថា កា សរប្ម្មិនរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន លឺជាកងវោះនូវ
ឯករាជភាេ រស់រៅប្កមជាតិថ្នអងគជំនំជប្មោះសេដំរូង78ថា

រៅប្កមជាតិថ្នអងគជំនំជប្មោះរនោះម្ភនកំហ្ស

រ់ភយេំបានរ្ញរស្កាីសរប្ម្រេើកា ទាមទា រស់ោត់សីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកា ជំនំជប្មោះ

ទាក់ទងរៅនឹង

កា សរប្ម្មិនរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន79ថា សិទធិ រស់ោត់កនុងកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរដើមបីកា ពា ខេួន ប្តូវបាន
ំរលាភរំពានរ់ភយស កា សរប្ម្មិនរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន80ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ
្ារ់រ់ភយស េំបានរកាោះរៅ អ៊ាក រ៊ានរ

76

ឿន មករ ើស
វ កសី81ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាង

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៧ ដេ់ ១១១ (កនុងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រកាសថា េំអា្

ខសវង កមតិភាលរប្្ើនរេើសេរខដេប្តូវកា សរមេងរៅប្កមរួន ូរទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ រហ្ង សំ ចន លរបីប្តូវរកាោះរៅមកផា
េ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានផាេ់សំអាងរហ្តេី ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនរេើរញ្ញារនោះ)។
77

សូមរមើេខាងរប្កាម 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 និង ៥៦៩ ដេ់ ៥៧០ និង ៦១០។

81

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨២។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៥៧១។

27
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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រហ្តរេញរេញ េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះេំបានេិភាការេើស ណា រស់រមធាវីកា ពា កាីទាក់ទងរៅនឹង្រមេើយ
រប្ៅតលាកា រស់រលគេេី ូររនោះខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

82

ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្រដិរស មិនសារ់សកសីសំខាន់រំផតទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់

ទំនង វាងថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. ជាមួយនឹងកម្ភមភិបាេខដេម្ភនអំណា្83 និងថា រ់ភយស កា សរប្ម្
មិនរកាោះរៅ រហ្ង សំ ន
ច ខផនករៅកនុងសេប្កមខដេរ់ភោះប្សយរេើកា រ្ញរញ្ញជកនុងអំឡុងរេេថ្នកា
ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងបានខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីខតម្ភនក់លត់84។

38>កនុងកាេៈរទសៈទាំងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារេើរញ្ញា

ថារតើប្ររោជន៍យតាិ ម៌ដ៏

ប្ររសើ រំផតម្ភនអតែិភាេ ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងកា ខកតប្មូវកំហ្សខដេបានរចាទប្រកាន់ ត្តម យៈកា រកាោះ
រៅសកសីខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ

រ់ភយខផអករេើកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ េនខដេអនរលាមត្តមវចធាន

១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។ កា រ ើខវ រររនោះជាកា ផៃយ
ុ រៅនឹងរោេកា ណ៍ខដេកំណត់ថា ភសាត្ត
ុ ងលរបីប្តូវ
បានសារ់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំខមនសារ់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរនាោះរទ េីរប្ពាោះកា រ ើ វ
ខរររនោះទំនងជាអា្េនា រេេដេ់កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខ85។

ជាជរប្មើស

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេប្តូវរ់ភោះប្សយទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នថ្ធ នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និងរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនណាក៏
រ់ភយឱ្យបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ ខដេរនោះអា្ចាត់ទកថា ជាកា ចាំបា្់ និងសមប្សរ86។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសននិ់ភឋនថា
សៈរនោះ

និងថា

វច ីសស្តសា្ងរប្កាយរនោះម្ភនេកខណៈសមប្សររំផតកនុងកាេៈរទ

កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីត្តម ររៀររនោះនឹងេំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ជនជារ់រចាទណាមួយ

រឡើយ និងជួយ ួម្ំខណកកនុងកា ជំ ញប្រសិទធិភាេរៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី។

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។ សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៨៩។

86

សេដីការ ឿងកាី Limaj (ICTY) កថាខណឌ ២១។ សេដីការ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ ១២០។ សេប្កមរ ឿងកាី

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

28
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357946
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

២.ង.សំរណើសទា
ំ ក់ទងរៅនឹងសកសី រងត សមបតាិ និង Robert LEMKIN

39>រខៀវ

សំផន87បានោំប្ទសំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរកាោះរៅ រងត សមបតាិ

និង Robert LEMKIN មកផាេ់សកខីកមម រ់ភយប្សរត្តមវចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង88។ នួន ជា បាន
ំឭកថា សកសីខដេបានរសនើរឡើងទាំងេី ូររនោះ លឺជាសហ្ផេិតក ថ្នឯកស ភាេយនាសប្តូវ រស់ប្រជាជន

និងមួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេប្តូវបានយកមកសំអាងរៅកនុងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង89។ ខផអក
ត្តម នួន ជា បានឱ្យដឹងថា

តខខសវីរដអូខដេេំទាន់ផសេវផាយរៅកនុងថ្ដ រស់អនកទាំងេី ខដេម្ភន“កិ្ច

សម្ភាសន៍ជាមួយសកសីខដេនិោយរ់ភយសៃក់រសៃើ ជាមួយ[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]”

អា្នឹងរចាទជា

មនៃិេសងស័យដេ់រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ (រ.ក.ក.)ម្ភន
ឋានានប្កមតឹង ង
ឹ និង

ួរ ួមោន និងរេើកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ នួន ជា (ជាេិរសស កា

សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) រ់ភយបានរង្ហាញថា ឧប្កិដក
ឋ មមខដេរចាទប្រកាន់កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម ខដេ“បានអនវតាផយ
ៃុ េីរោេនរោបាយ រស់រកសចារ់ត្តង
ំ េីរេេ
ដំរូងថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយមក”90។

40>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់ថា

សម្ភា ខដេជាប្រភេរដើមរៅកនុងថ្ដ

រងត

សមបតាិ

និង

Robert

LEMKIN អា្ជាជំនួយរប្្ើនជាងសកខីកមម រស់េួកោត់ និងបានជំទាស់រៅនឹងភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន កា
យេ់ដឹង ជំនាញ ឆនៃៈ រស់េួកោត់កនុងកា សហ្កា ជាមួយ អ.វ.ត.ក. និងកា កំណត់្ ចតេកខណៈថ្នសកខីកមម

87

មតិោប្ំ ទ រស់រមធាវីកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន ្ំរពាោះសំរណើេី ដំរូង រស់រមធាវីកា ពា កាីរលាក នួន ជា សំឱ្យទទួេ និង

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

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

(F2) កថាខណឌ ១៨(ខ)។ សូមរមើេផងខដ

ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN និង រងត សមបតាិ

(F2/4/3/3/1) កថាខណឌ ៩។ រស្កាីសរងកត រស់រមធាវីកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រង្ហគរ់ឱ្យខសវង កេ័ត៌ម្ភន
រខនែម (F2/4/3/3/2) កថាខណឌ ៧ និង ១៣។
89

សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ១ និង ១៤ ដេ់ ១៥។

90

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

៨៣ និង ២៤២។

29
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357947
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ខដេ ំេឹង្ង់បានរនាោះ91។ ជាកា រឆេើយតរ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
រ៉ៅខនាបានយេ់ប្សរថា ជរប្មើសដ៏ប្ររសើ លឺលរបីខសវង ក និងទទួេយក

តខខស វីរដអូរនាោះ92។

២.ង.១.ភាេជារ់ពាក់េន
័ ថ្ធ នកា ខរកបាក់រៅកនង
ុ រ.ក.ក. រៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ
រស់ នួន ជា

41>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិចា ណារឃើញថា
រដើមបីទទួេបាន

រោេរំណង្មបងរៅកនុងសំរណើ រស់ នួន ជា លឺ

តខខសវីរដអូខដេរលរជឿថាម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់សហ្ផេិតក រនោះ93។

រនាៃរ់េីម្ភនកា អោះអាងថា

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

តខខសវីរដអូរនោះអា្ កបាន និងជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ ម្ភនសកមមភាេជារនារនាៃរ់

ជារប្្ើន ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីវាយតថ្មេ ថារតើ

តខខសវីរដអូរនោះអា្ទទួេបានភាេមៗ និងត្តមរស្កាីរញ្ញជក់

ដំរូង ជារ់ពាក់េ័នធ ខដ ឬោ៉ៅងណា94។ ជាេទធផេ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេកំណត់រហ្ត និង
ប្រតិចា ឹក រស់

LEMKIN។ រនាៃរ់េីបានេិនិតយរេើសម្ភា រនោះ ួ្មក អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

សម្ភា រនោះម្ភនខផនកជារប្្ើនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក. និងសកមមភាេផាួេ ំេំ រ៉ៅេ េត
និងកា ដឹកនាំ រស់ នួន ជា95។ រ់ភយេិចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់អំេីស ៈសំខាន់ថ្ន
កាេៈរទសៈទាំងរនាោះរៅរេើកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេ នួន ជា

91

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

92

កា រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ និងទីេី (F2/3) កថាខណឌ ៣ និង ៥។

93

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧ (“រមធាវីកា ពា កាីបានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរកាោះ

រៅ រងត សមបតាិ និង […] Rob LEMKIN រដើមបីរញ្ញជក់នូវ្ ចតេកខណៈថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់េួកោត់”)។ កា
រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ និងទីេី
ប្សរទាំងប្សុងជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាាថា កា ទទួេយក

(F2/3) កថាខណឌ ៣ (“រមធាវីកា ពា កាីយេ់

តខខសវីរដអូ លឺជាកា េអប្ររសើ រំផត”)។ សូមរមើេផងខដ ស

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

រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកិ្ចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៦។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ

រស់សកសី Lemkin ឯកស រេខ F2/4/3/1។ រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីេី សាីេីកិ្ចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3/3)។ រស
្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីរីសីេ
ា ីកិ្ចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/5)។
95

រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីរួនសាីេីកិ្ចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/6) ទំេ័ ៣។
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ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធរនាោះ អងគជំនំជប្មោះបានផាេ់ឱ្កាសរខនែមរទៀតឱ្យោត់រេើកស ណារេើ្ំណ្រនោះ96
។

42>ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវខដេខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដកឋ មម ួម

នួន ជា បានអោះអាងជា

ដំរូងថា ររើរទាោះរីជាោត់បាន ួម្ំខណករៅកនុងកា រ ៀរ្ំរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ក៏រ់ភយ ក៏រោេ
នរោបាយរនោះេំបានលិតទកជាមននូវឧប្កិដក
ឋ មមនានា ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយ“កម្ភមភិបាេមិនេអ”ខដេ
សែិតរៅរប្កាមឥទធិេេថ្នមហាអំណា្រ រទស និងបានង្ហករ្ញេីម្ភោ៌រកស97។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េទធភាេ
និងឆនៃៈ រស់កម្ភមភិបាេទាំងរនាោះកនុងកា អនវតារ់ភយឯករាជយេីរស្កាីខណនាំ រស់មជឈិមរកស ម្ភនកា ជារ់
ពាក់េ័នធ ខដេទាំងអស់រនោះ ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញសាីេីរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានទាញយករហ្តផេោ៉ៅងរប្្ើនរ្ញេី“េំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតា រៅកនុង្ំរណាមកម្ភមភិបាេ
ថានក់រប្កាម”98។ ទីេី នួន ជា បានអោះអាងថា ្នាសមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានរលយេ់ដឹងោ៉ៅង
ទូេំទូលាយថា ជារញ្ញាសំខាន់រំផត និងជា “មូេ់ភឋន”សប្ម្ភរ់កា ជំនំជប្មោះនារេេអនាលត99។ ទាក់ទងរៅ
នឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេោត់បានផាេ់រនាោះ បានរ ើឱ្
វ យកា ប្លរ់ប្លងរ់ភយម្ភន
ប្រសិទធភាេរ់ភយមជឈិមរកសរៅរេើថានក់រប្កាម

ម្ភនមនៃិេសងស័យថា

កា ខរកបាក់ខដេម្ភនខផនកា កបត់

ប្រឆ្ំងនឹងថានក់ដឹកនាំរកស ម្ភនអតែិភាេត្តំងេីរដើមខខឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក100។ ទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា
ទទួេខសប្តូវដថ្ទរទៀត នួន ជា បាន ំឭកថា រ់ភយស កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើ
រញ្ញារនោះ បានខផអករេើសិទធិអំណា្ត្តមប្េឹតិរា ហ្ត ឬកា ប្លរ់ប្លងរ់ភយម្ភនប្រសិទធភាេរេើកម្ភមភិបាេខខម
ប្កហ្ម រទើរបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ភាេជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នកា ខរកបាក់ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក. “ម្ភនេកខណៈ
្ាស់លាស់”101។

96

រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីរួនសាីេីកិ្ចរសើរសួ 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 និង ៦១។

99

ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ ២៧ ដេ់ ២៩ និង 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 កា អោះអាងខផនកអងគរហ្ត រស់ នួន ជា ជាញឹកញារ់េំប្តូវបានោំប្ទ
រ់ភយភសាត្ត
ុ ង ខដេោត់បានរោងរៅរេើ រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន ឬភាលរប្្ើនេំលួ ឱ្យ
រជឿជាក់ ឬផៃយ
ុ រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង រហ្ើយភសាត្ត
ុ ងរនោះទាំងមូេ ោមនឥទធិេេរេើកា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ្នាសមព័នធ និងឋានានប្កម រស់ រ.ក.ក. រឡើយ102។ ជា
សំខាន់រំផត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អតែិភាេថ្នកា ខរកបាក់ ឬកា មិនរេញ្ិតរា ៅកនុង រ.ក.ក. “េំ
ខមនម្ភនន័យថា ឋានានប្កមថ្នអងគកា បាន

រ់ដំរណើ កា ” ឬថា សម្ភជិករកស“ខេងរ ើកា
វ ជាមួយោន រដើមបី

រឆ្ពោះរៅកាន់ខផនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស ួមរនាោះរឡើយ”103។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាចាត់ទកកា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ្នាសមព័នធ រ.ក.ក. ថាម្ភនស ៈសំខាន់កនុងកា រញ្ញជក់ថា រោេនរោបាយរកស
បាន្ងកាតេវកិ្ចដេ់សម្ភជិករកស និងប្តូវបានអនវតាេិតប្បាកដខមន រ៉ៅខនាបានអោះអាងថា កា រេើករឡើង រស់
នួន ជា អំេីកា ខរកបាក់ ររើរទាោះរីជាប្តឹមប្តូវទាំងប្សុងក៏រ់ភយ ក៏េំម្ភនឥទធិេេរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ104។

44>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា

នួន ជា េំបានរ់ភោះប្សយរេើសំណួ

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរឡើយ រ់ភយស នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើកា ខរកបាក់ខដេរកើតម្ភនរៅ
កនុង រ.ក.ក. រនាោះ ម្ភនឥទធិេេរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេ់ភឋនកនុងកា
សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់ ដូ្រមា្រឡើយ105។

45>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រៅកនុងសំរណើជារប្្ើន រស់ោត់ខដេរសនើសំ់ភក់ភ

សាត្ត
ុ ងរខនែម នួន ជា បានរផ្លាតរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ្នាសមព័នថ្ធ នឋានាន
ប្កម រស់ រ.ក.ក. កា ប្លរ់ប្លងរ់ភយប្រសិទធភាេរៅរេើកម្ភមភិបាេថានក់រប្កាម និងេទធភាេ រស់កម្ភមភិបា
េទាំងរនាោះ កនុងកា អនវតារ់ភយឯករាជយេីរោេនរោបាយខដេថានក់ដឹកនាំរកសបាន់ភក់រ្ញ106។ 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 និង ៧ ដេ់ ២០។

106

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

រខនែម (F2/4) កថាខណឌ ១៨ ដេ់ ២០។ សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១០ ដេ់ ១៣។
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ោ៉ៅងណាកាី កា ប្លរ់ប្លងរ់ភយប្រសិទធភាេ លឺេំខមនជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយ
ខផអករេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ។ ត្តមកា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា107ថា ខផនកា សម្ភៃត់កនុងកា
រោះរបា

ឬសកមមភាេជាក់ខសាងខដេរប្ោងទករដើមបីផួេ
ា ំេំថានក់ដឹកនាំរកស

ចាំបា្់ថា កនុងរេេរនាោះ កម្ភមភិបាេ រ.ក.ក. បាន

េំបានសរញ្ញជក់ឱ្យរឃើញជា

រ់អនវតារស្កាីខណនាំេីថានក់រេើ រស់ខួ ន
េ រឡើយ។ ររើ

រទាោះរីជា នួន ជា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រធានភូមិភាលេំបាន
អនវតារ់ភយឯករាជយោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ108 ក៏ នួន ជា េំបានេនយេ់ ថារតើកា សននិ់ភឋនខរររនោះម្ភនឥទធិេេរេើ
កា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខដេជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់

និងទប្មង់

ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ ដូ្រមា្រឡើយ។

46>នួន

ជា បានអោះអាងថា កា ទាញយករហ្តផេថ្នរោេនរោបាយរ្ញេីេំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតា លឺជាកា

ជខជកខវកខញករ់ភយេំប្តឹមប្តូវ រ់ភយស េំនាខំ ដេបានរេើករឡើងរនាោះ ួមរញ្ចូ េនូវសកមមភាេ រស់កម្ភមភិ
បាេថានក់រប្កាមខដេប្រឆ្ំងនឹងម្ភោ៌រកស109។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនកា រង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបាន
រសនើរឡើងរនាោះអា្រ ើឱ្
វ យកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ រៅរេេ
ខដេកា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករៅរេើេំនាថ្ំ នប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុង យៈរេេមួយោ៉ៅងយូ និង
ពាសរេញថ្ផៃប្ររទស។ ជាកា េិត រៅកនុងកា ោំប្ទសំរណើ រស់ខួ ន
េ នួន ជា បានរោងរៅរេើស ណាដថ្ទ
រទៀត ខដេជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នេំនា ំ (ខដេ
ប្តូវបានរចាទប្រកាន់ថា បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់)110 រ៉ៅខនាេំបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេ
រង្ហាញថា កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើេំនារំ នាោះ លឺជាកា េិចា 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>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

កា ខដេថា រតើ ្នាសមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក.

ប្តូវបានចាត់ទកជារញ្ញាលនេឹោះរៅរេេជំនំជប្មោះខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ជាកា េំជារ់ពាក់េ័នធ រេើកខេងខតរស្
កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអងគរហ្តខដេពាក់េ័នធ

បានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទដេ់ធាតផសំរទ

ឧប្កិដឋ ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញម្ភនអងគរស្កាីខេោះរៅកនុងកា
អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ឧប្កិដក
ឋ មមេំអា្់ភក់ឱ្យសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទទួេខសប្តូវបានរឡើយ
រ់ភយស ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងខផនកា ួម ម្ភនន័យថា រៅរេេខដេឧប្កិដក
ឋ មមរនោះ
េំខមនជាខផនកមួយ ឬេំប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងកា ជំ ញខផនកា រនាោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អតែិភាេថ្នកា
ខរកបាក់ោនរៅកនុង រ.ក.ក. និងសកមមភាេរដើមបីផួេ
ា ំេំថានក់ដឹកនាំ េំប្តូវបានចាត់ទកថា ជាភសាត្ត
ុ ងប្លរ់
ប្ោន់ខដេរង្ហាញថា រទឧប្កិដេ
ឋ ំម្ភនរៅកនុងរោេរំណងរេមើស ួម ឬប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងកា ជំ ញរោេ
រំណងរទរេើមស ួមរនាោះរឡើយ។

48>ស ររស្កាីមក ផៃយុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំបានចាត់ទក ្នា
សមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក. ថា ជា“ធាតផសំចាបា
ំ ្់”ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរេើរទឧប្កិដណា
ឋ
មួយខដេ នួន ជា ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយខផអករេើកា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ
111

។ មូេ់ភឋន្មបងសប្ម្ភរ់កា ់ភក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខសប្តូវរនាោះ លឺថា ោ៉ៅងរហា្ណាស់ម្ភនសម្ភជិកថ្ន

សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមណាម្ភនក់អា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនាោះ ខដេរនោះបានរណា
ា េ
ឱ្យម្ភនកា ់ភក់សម្ភជិកទាំងអស់ឱ្យទទួេខសប្តូវ

ួមទាំង នួន ជា ផងខដ

112

។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា តួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណា្ លឺម្ភន“កា ភាជរ់ទំនាក់ទំនងប្លរ់ប្ោន់”
វាងឧប្កិដក
ឋ មម រស់ចា ីផ្លៃេ់ ជាមួយនឹង នួន ជា113ក៏រ់ភយ ក៏រនោះប្ោន់ខតជាធាតផសំេំចាបា
ំ ្់មួយរខនែមកនុង
កា ់ភក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេសែិតរប្កាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

49>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រញ្ញជ

កា ញុោះញង់

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរងកត

រឃើញថា ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឥទធិេេថ្នកា ខរកបាក់រនាោះ ម្ភនេកខណៈសរងខរខេី និងម្ភន

111

ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ ៤៨។
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ខផនកខេោះជាន់ោនជាមួយនឹងកា រេើករឡើងខដេទាក់ទងរៅនឹងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម114។ រោងត្តមរហ្តផេខដេ
បានេនយេ់ខាងរេើ និងផៃយ
ុ េីកា អោះអាង រស់ នួន ជា115 “អតែិភាេថ្នកា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក.” េំបាន
ផៃយ
ុ រៅនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណា្រៅរេើកម្ភមភិបាេថានក់រប្កាម រស់រកស

និងេំរចាទជាមនៃិេ

សងស័យខដេថា កម្ភមភិបាេទាំងរនោះប្តូវទទួេយករស្កាីខណនាំេី ូរោត់ ឬរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក.
រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ នួន ជា ខដេជាថានក់រេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា

រ់ភយស េំម្ភនកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេណាមួយប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរប្កាមទប្មង់ថ្នកា

ទទួេខសប្តូវរនោះ កា ជំទាស់រៅនឹងកា សរប្ម្រនោះេំបានរ ើឱ្
វ យសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភ
ឃៈ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។
២.ង.២.ភាេអា្ទទួេយកបាន្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរខនែម

50>ខផនករនោះជាកា រ ៀររារ់អំេីវច

ីសស្តសា

ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេអនវតារោេកា ណ៍ខដេបាន

រេើករឡើងខាងរេើ្ំរពាោះសំរណើជាក់លាក់នានា ខដេបានរសនើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
។ រ់ភយស កា រកាោះរៅ រងត សមបតាិ និង Robert LEMKIN ជា្មបងប្តូវបានរសនើរឡើងរដើមបីរំភឺរេ េើកិ្ច
សម្ភាសន៍ខដេអនកទាំងេី បានរ ើរវ ឡើង និងរ់ភយេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេ
សម្ភា ផ្លៃេ់ និងមិនផ្លៃេ់ ដូ្ជា ប្រតិចា ចក LEMKIN និងកំណត់រហ្ត LEMKIN

ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ច

សម្ភាសន៍ខដេ ខផអកត្តម Robert LEMKIN លឺជាកា រង្ហាញនូវទសសនៈនរោបាយ រស់

ស់ ញឹម(ញឹម

ស់) និងកា រ៉ៅនរ៉ៅងផាួេ ំេំ រ៉ៅេ េត និងកា ដឹកនាំ រស់ នួន ជា រៅកនុង រ.ក.ក.116រនាោះ កា េិចា ណាអំេី
ភាេអា្ទទួេយកបានទាក់ទងរៅនឹងសកសីខដេបានរសនើរឡើងទាំងេី រនោះ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើង ួ្រាេ់រហ្ើយ ួម
ោនជាមួយនឹងកា េិចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹងសម្ភា រដើម។

51>នួន ជា បានរេើករឡើងថា កំណត់រហ្ត LEMKIN និង ប្រតិចា ឹក LEMKIN លរបីប្តូវបានទទួេយកជា
ភសាត្ត
ុ ង រ់ភយស ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នធ អា្រជឿទក្ិតបា
ា ន

និងជាភសាត្ត
ុ ង“លនេឹោះរ់ភោះរនៃក
ុ ”ខដេអា្

រង្ហាញថា រ.ក.ក. ម្ភនកា ខរកបាក់ និងថា ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានអនវតារ់ភយឯករាជយេីមជឈិមរកសត្តំង

114
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116

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

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងខដេ

បានរសនើរឡើងរនោះទាក់ទងរៅនឹងភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង និងកត្តាកំណត់ថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះ118។
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងកនុង្ំរណាមរនាោះថា ជំនាញ រស់ Robert LEMKIN េំអា្ប្រដូ្បានរៅ
នឹងជំនាញ រស់រលគេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់ម្ភនដូ្ជា

Philip

SHORT

François

PONCHAUD និង Stephen HEDER និងថា រងត សមបតិា ម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លៃេ់ខួ ន
េ ជាមួយនឹង នួន ជា និង
ថា វច ីសស្តសាកនុងកា យករទសម្ភាសន៍ រស់េួកោត់ លួ ឱ្យសងស័យ119។ ជាកា រឆេើយតរ នួន ជា បានជំទាស់
ថា កា រឆេើយតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រពា រេញរៅរ់ភយ“កា រំថ្ភេ រំភ័ន ា កា និោយខសេីកា េិត”120។

52>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរងកតរឃើញថា អំណោះអំណាងមួយ្ំនួន រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេេំ
បានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងនូវសម្ភា ខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ ជាកា រេើករឡើងផៃយ
ុ េំសមប្សរ ឬជាក់លាក់រឡើ
យ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ នួន ជា បានរសនើសំរកាោះរៅ Robert LEMKIN កនុងនាមជាសកសី េំខមនជាអនកជំនាញ
និងរដើមបីផេ
ា ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ខដេោត់បានរ ើជា
វ មួយ រងត សមបតាិ េំខមនរេើ
អវីខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង្ំរណោះដឹង រស់ោត់អំេីប្រវតាិ រស់ខខម ប្កហ្មរឡើយ រ៉ៅខនារេើេកខណៈសមបតាិ រស់ោត់
កនុង វចជាជជីវៈស េ័ត៌ម្ភនខផនករសើរសួ រៅវចញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អំណោះអំណាងខេោះ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
ខដេបានខផអករៅរេើកនុងរោេរំណងកាត់រនែយភាេសំខាន់ថ្នកា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ Robert LEMKIN កនុង
កិ្ចកា ផ្លៃេ់ជាមួយនឹង រងត សមបតាិ និងភាេសំខាន់ថ្នតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង្ំរពាោះកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN
រនាោះ លឺជាកា រេើករឡើងរ់ភយបា៉ៅន់សមន121។ រសៃើ ខតេំលួ ឱ្យរជឿផងខដ ថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅ

117

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

រស់ នួន ជា សាីេីកា 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 និង ៤១។ ស

ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសាីេីប្រតិចា ឹ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

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

ខណឌ ៣២។
121

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

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

រស្កាី
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នឹងភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នថ្នសម្ភា ខដេបានផាេ់រ់ភយ Robert LEMKIN ខផអករេើកងវោះ្ំរណោះដឹងភាស
ខខម និងកងវោះេ័ត៌ម្ភនអំេីអតាសញ្ញាណ ជីវប្រវតាិ និងកា ជំ ញទឹក្ិតជា
ា សកាានេេឱ្យនិោយកហ្ក រស់អក
ន
ខដេប្តូវបានសម្ភាសន៍122 រ់ភយរហ្តថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេ

លរបីទទួេយកកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើកា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀស

ខេួនអនាមិក សកសីជំនាញខដេេំម្ភន្ំរណោះដឹងភាសខខម និងភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មអនាមិក123។

53>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ

រ់ភយស េំម្ភនកា រង្ហាញថា សម្ភា រនោះជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាកត្តាកំណត់្នដេ់
រទើរអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្រដិរស រេើសំរណើ រស់

នួន ជា

ខដេរសនើសំឱ្យទទួេយកប្រតិចា ឹក LEMKIN និងកំណត់រហ្ត LEMKIN រ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង។ ជាដំរូង ភាល
រប្្ើនថ្នសកមមភាេកបត់ខដេបានរោងរៅរេើរនាោះ លឺបានរកើតរឡើងរៅរប្កាយរេេកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់កាេទីមួយ

និងរប្កាយកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ124។

ររើរទាោះរីជាបាន់ភក់ស ណាមួយ្ំនួន

ទាក់ទង្ំណ្រនោះក៏រ់ភយ ក៏ នួន ជា េំបានរង្ហាញជាសំខាន់ថា សកមមភាេទាំងរនោះដូ្ជា កា រខងវ រសបៀង
អាហា រប្រងឥនធនៈ និងអាវ

កា កបត់ថ្ផៃកនុង កា រ ៀរ្ំកា រោះរបា រោធា អា្រ ើឱ្
វ យកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះេំម្ភនមូេ់ភឋន ឹងម្ភំ សប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់រឡើយ125។

ជាកា កត់សម្ភគេ់

នួន ជា េំបានរង្ហាញថា សកមមភាេទាំងរនោះអា្នាំរៅ កកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនមួយខដេថា រទឧប្កិដខឋ ដេ

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

៤ កា េិេណ៌នារេើកទីរី។ រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកិ្ច

រសើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៥។
122

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីមួយ និងទីេី (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 (កា រ ៀររារ់អនាមិក រស់ជនរភៀសខេួន)

កថាខណឌ ១៧៤ រជើងទំេ័ ៦៧២ (កា រ ៀររារ់អនាមិក រស់ជនរភៀសខេួន) កថាខណឌ ២៧៤ រជើងទំេ័ ១១២១ (Philip SHORT)
កថាខណឌ ៣៤៤ រជើងទំេ័ ១៤១៧ (Philip SHORT) កថាខណឌ ៣៦១ រជើងទំេ័ ១៤៩៣ (Philip SHORT និងកា រ ៀររារ់
អនាមិក រស់ជនរភៀសខេួន)។
124

ប្រតិចា ឹក រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/6.2) ទំេ័ (ភាសអង់រលេ ស) ១៣, ៣៣, ១១០ និង ១១២។

125

ស ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN និង រងត សមបតាិ (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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ោត់ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរនាោះសែិតរៅរប្ៅវចសេភាេថ្នខផនកា ួម

ឬេំប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរដើមបី

ជំ ញខផនកា រនោះរឡើយ។

54>ទាក់ទងរៅនឹង“កិ្ចប្រជំសម្ភៃត់”ខដេបានដឹកនាំរ់ភយ រស ភឹម និង

ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ប្រខហ្េជា

កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងទីប្កុងភនំរេញ126 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា
បានេាោមរង្ហាញកា ប្រជំរនោះរ់ភយខផអករេើកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN ខដេជាប្រភេមិនផ្លៃេ់ និងេំ
បានរោងរៅរេើខផនកណាមួយថ្នរទសម្ភាសន៍ជាមូេ់ភឋនរនាោះរឡើយ។ ដូរ្នោះ នួន ជា េំបានផាេ់មូេ់ភឋនប្លរ់
ប្ោន់សប្ម្ភរ់កា អោះអាង រស់ខួ ន
េ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាសកសី ទាត់ រ ឿន បានផាេ់សកខីកមមថា
កិ្ចប្រជំមួយខដេ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) និងកម្ភមភិបាេជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀត រស់ រ.ក.ក. បាន្ូេ ួមរនាោះ
ប្រខហ្េជាបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រ់ភយ ក៏ោត់បានអោះអាងថា េំម្ភនខផនកា រោះរបា ប្រឆ្ំងនឹង រ៉ៅ
េ េត ប្តូវបានេិភាកាកនុងអំឡុងរេេរនាោះរឡើយ រេើកខេងខតសំរណើឱ្យខកខប្ររោេនរោបាយមួយ្ំនួន
រស់ រ.ក.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះ127។ ដូរ្នោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនកា រង្ហាញថា កា “ប្រជំសម្ភៃត់”បានរ ើរវ ឡើងក៏រ់ភយ ក៏
ខផអកត្តម ររៀរវា ៈថ្នកិ្ចប្រជំរនាោះ េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា

កា ប្រជំរនោះអា្ម្ភនឥទធិេេណាមួយរៅរេើកា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ នួន ជា ្ំរពាោះរទឧប្កិដណា
ឋ
មួយខដេោត់ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ
រឡើយ។

55>ខផអកត្តម នួន ជា កា រង្ហាញសំខាន់មួយរផសងរទៀតខដេថា សកមមភាេកបត់ម្ភនដូ្ជា“ខផនកា ថ្នកា រោះ
របា ប្រ់ភរ់អាវ ប្រឆ្ំង រ៉ៅេ េត” បានរកើតរឡើងរៅមនរេេចារ់រផាើមថ្នយត្តា ិកា រេេរវលារនាោះ លឺជា
សំដី រស់ ទាត់ រ ឿន ខដេថា កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានសង់ឃាេង
ំ លាក់ទកអាវ

128

។ រ៉ៅខនា រៅរេេសួ រដញ

រ់ភេរៅកនុងតលាកា អំេីកាេៈរទសៈទាំងរនាោះ ទាត់ រ ឿន បានរញ្ញជក់ដខដេៗថា ត្តមខដេោត់ដឹង ឃាេង
ំ
លាក់ទកអាវ រៅរេេរនាោះ េំម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកា រោះរបា ណាមួយរឡើយ129។

126

ស ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត រស់ LEMKIN និង រងត សមបតាិ (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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៩។

128

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

កថាខណឌ ១៩ និង ២៤។
129

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

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កំណត់រហ្ត LEMKIN និងប្រតិ

ចា ឹក LEMKIN េំបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅដំណាក់កាេរណាឹង
សទកខរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រោងត្តមម្ភប្ត្ត ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
បានទទួេយកខតខផនកខេោះថ្នប្រតិចា ឹក LEMKIN ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ ទាត់ រ ឿន េីរប្ពាោះ
ោត់បាន្ូេខេួនមក្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងនាមជាសកសី

រហ្ើយ្រមេើយ រស់ោត់េីមនម្ភនកា ជារ់ពាក់

េ័នរធ ៅនឹងកា វាយតថ្មេរេើភាេរជឿទក្ិតបា
ា ន និងភាេរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម រស់ោត់។ រទាោះជាោ៉ៅងណា
កាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េំម្ភនភាេចាំបា្់កនុងកា រកាោះរៅសកសី ូររនោះត្តមកា រសនើសំ
រស់ នួន ជា មាងរទៀតរឡើយ130។

57>រ់ភយេិចា ណារឃើញថា ជា្មបង នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរកាោះរៅ រងត សមបតាិ និង Robert LEMKIN
េីរប្ពាោះេួកោត់បានរ ើក
វ ិ្ចសម្ភាសន៍រនោះ និងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានអោះអាងេីមូេរហ្តខដេលួ ឱ្យ
រជឿជាក់បានថា សម្ភា ថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ទាង
ំ រនោះអា្ជារ់ពាក់េ័នធ និងជាកត្តាកំណត់្នដេ់កា សរប្ម្់ភក់
េិ ទធភាេបានរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្រដិរស សំរណើសំរកាោះរៅរលគេទាំងេី ូររនោះ។
២.្.សំរណើសឱ្
ំ យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវរទសម្ភាសន៍ រស់ រងត សមបតាិ ជាមួយ វចទយុសរមេងអារម៉ៅ ក
ច កាំងជា
រខម ភាស

58>នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេយកជាភសាត្តុ ងនូវខខសអាត់សរមេងថ្នរទសម្ភាសន៍
ខដេ រងត សមបតាិ បានផាេ់រៅឱ្យវចទយុសរមេងអារម៉ៅ ចកកាំងជារខម ភាសកាេេីថ្ងៃទី ១២ និង ១៣ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០១៤ (“រទសម្ភាសន៍ រងត សមបតាិ”)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរងខរនូវអំណោះអំណាង រស់
ភាលី ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេយករទសម្ភាសន៍ រងត សមបតាិ និងបានរ់ភោះប្សយមួយ្ំនួនរៅកនុងរស្កាី
សរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកា រសើរសួ រខនែម (F2/4/3)131។ រៅកនុងខផនកសរប្ម្រស្កាី រស់
ខេួនរេើសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែមខដេេំទាន់បានសរប្ម្ (F2/9) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្
រដិរស សំរណើ រស់ នួន ជា។

130

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

131

រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកិ្ចរសើរសួ រខនែម កថាខណឌ ៥ ដេ់ ១៣ និង ២០។
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59>នួន ជា បានអោះអាងថា រទសម្ភាសន៍ រងត សមបតាិ អា្រចាទជារញ្ញាដេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹង ្នាសមព័នឋា
ធ នានប្កម រស់ រ.ក.ក. និងជាេិរសស កា ទទួេខសប្តូវ រស់
ោត់្ំរពាោះកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ132។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា
កា អោះអាង រស់ រងត សមបតាិ េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រចាទជារញ្ញាដេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង រ់ភយស េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនងមីខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេបានទទួេសម្ភា រដើមខដេត្តមកា សនមត រងត សមបតាិ បានររញ្ច ញមតិរោរេ់ដូ្ោនរៅនឹង
ុ ងសមប្សរកនុងកា រ់ភោះ
អវីខដេោត់បានអោះអាងរៅកនុងរទសម្ភាសន៍ និងបានយេ់រឃើញថា េំខមនជាភសាត្ត
រនៃក
ុ នួន ជា រឡើយ133។ ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា រទសម្ភាសន៏ រងត សមបតាិ លឺជាភ
សាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ឱ្យរឃើញថា រ់ភយស ម្ភនកា រប្ជៀតខប្ជកេី ់ភឋភិបាេ រទើរភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ េំប្តូវបាន់ភក់
រញ្ចូ េកនុងសំណំរ ឿងរនាោះ134 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានចាត់ទកកា អោះអាង រស់ រងត សមបតាិ េំម្ភន
េកខណៈជាក់លាក់ និងេំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទ រហ្ើយដូរ្នោះ ម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្រំផតេំអា្ទទួេយកជា
ភសាត្ត
ុ ងបានរឡើយ។
២.ឆ.សំរណើសឱ្
ំ យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវរទសម្ភាសន៍ រស់ CARTWRIGHT និងរស្កាដ
ី កប្សង់ថ្ន
រសៀវរៅ រស់ LEMONDE

60>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT លរបីប្តូវបានទទួេយកជាភសាុ
ត្តង េីរប្ពាោះរទសម្ភាសន៍រនោះម្ភន្រមេើយមួយ្ំនួន ខដេ“ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកាីបា មាដ៏សមរហ្តផេ រស់សធា
ណជនអំេីភាេេរមអៀង [ រស់រលាកប្សី] ប្រឆ្ំងនឹង រ.ក.ក. និង នួន ជា” និងពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេអនាលតិ
រស់រៅប្កមជាតិខដេកំេងជំនំជប្មោះរៅកនុងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង135។ ទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីដកប្សង់ថ្ន
រសៀវរៅ រស់រៅប្កម LEMONDE នួន ជា បានអោះអាងថា រទេិរស ន៍ថ្នអនិយ័តភាេខដេបានរ ៀររារ់

132

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

133

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៣ ជាអាទិ៍។

134

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

និង ៧៤។
135

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

កថាខណឌ ៤៩ ដេ់ ៥៣។
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រ់ភយអតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត LEMONDE រេេរនាោះបានរង្ហាញឱ្យរឃើញកាន់ខត្ាស់រឡើងត្តម
យៈរទេិរស ន៍ រស់សហ្រៅប្កមរសើររងកត

Laurent

តំខណងរនាកនុង្ំរណាមសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតដថ្ទរទៀត

KASPER-ANSERMET

ខដេបាន្ូេកាន់

និងដូរ្នោះបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

កា រ៉ៅោះពាេ់

រ់ភយស អនិយ័តភាេ និងកា រប្ជៀតខប្ជកខផនកនរោបាយរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ េំខសខរេកោនេី
កា រ៉ៅោះពាេ់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រឡើយ ខដេប្ោន់ខតជាកា រនាោនរ៉ៅរណា
ណ ោះ136។

61>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងសំរណើទាងំ េី រនោះ។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា េំម្ភនកា

អោះអាងរៅកនុងរទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT ខដេរេើករឡើងថា រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបាន“រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស រទេិរស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ កា េរមអៀង ឬកា រប្ជៀតខប្ជក
ខផនកនរោបាយរឡើយ”137។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងរនារទៀតថា រៅប្កម CARTWRIGHT ប្ោន់ខត
បានេិភាការេើ“លំនិតោំប្ទ

និងលំនិតប្រឆ្ំងនឹងតលាកា ្ប្មុោះមួយ”

និងបានបា៉ៅន់សមនរេើ“កា រ៉ៅោះពាេ់ផូវេ

្ិត”ា ខដេអា្រកើតម្ភនរេើរៅប្កមខដេបានឆេងកាត់ ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរនាោះ138។ ទាក់ទងរៅនឹងរស
្កាីដកប្សង់ថ្នរសៀវរៅ រស់ LEMONDE សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់ថា សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន សំ
ឱ្យទទួេយកមករ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង ប្តូវបានសរប្ម្រដិរស រៅរេេជំនំជប្មោះ ួ្រហ្ើយ ដូរ្នោះ វចធាន ១០៨(៧)
ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងេំអនញ្ញាតឱ្យរសនើសំឱ្យទទួេយករៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរឡើយ139។ រខនែមរេើរនោះ សហ្
ប្េោះរាជអាជាាបាន ំឭកថា ភាេេំប្តឹមប្តូវរៅកនុងកា រសើរសួ ប្តូវបានរ់ភោះប្សយត្តម យៈដីកាដំរណាោះប្សយ
និងេំអនញ្ញាតឱ្យរេើកមាងរទៀតរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

និងអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

រឡើយ140។

136

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

ខណឌ ៥៦។
137

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

138

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

តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣២ ដេ់ ៣៦។
139

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

140

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

41
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357959
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

62>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្ទទួេយករទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT រ
ភសាត្ត
ុ ងអនរលាមត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រ់ភយស

ើជា
វ

រោរេ់ខដេោត់បានរ ើរវ ឡើងកនុងប្កុម

េិភាការៅវចទយសែន Aspen លឺជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខដេថា ម្ភនកា រង្ហាញេីភាេ
េរមអៀង និងរ់ភយស ផេប្ររោជន៍យតាិ ម៌ខដេតប្មូវឱ្យ់ភក់រញ្ចូ េរៅកនុងសំណំរ ឿង រដើមបីអា្ឱ្យភាលី
រ ើកា
វ តវា៉រ់ភយោមនកា ឹតតបិត និងអា្រ ើកា
វ េិនិតយរេើអងគរស្កាីថ្នស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញាមូេ់ភឋនថ្នភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី141។

63>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេក៏បានសរប្ម្ផងខដ ថា រ់ភយអនរលាមត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង
រដើមបីផេប្ររោជន៍យតាិ ម៌ តប្មូវឱ្យទទួេយកសំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យទទួេយករស្កាីដកប្សង់រ្ញេី
រសៀវរៅ រស់រៅប្កម LEMONDE រ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ភសាុ
ត្តងរនោះអា្ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ និង ំឭកថា សម្ភា រនោះប្តូវបានរសនើរឡើង ួ្រហ្ើយទាក់ទងរៅនឹងរណាឹង
សទកខភាេមៗរៅ្ំរពាោះមខខេួន និងថា រៅរេេរនាោះ ប្តូវបានរដិរស រចាេរ់ភយស មូេរហ្តនីតិ វច ី រ៉ៅខនា
បានរញ្ញជក់ថា នួន ជា រៅម្ភនឱ្កាស“់ភក់សំរណើកនុងរេេអនាលតរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនភសាត្ត
ុ ង និងអំណោះ
អំណាងខដេម្ភន”រៅកនុងសំរណើសំរនាោះ142។ ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា និយ័
តភាេជាសកាានេេថ្នកា រសើរសួ ប្តូវបានរ់ភោះប្សយត្តម យៈដីកាដំរណាោះប្សយរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលា

កា កំេូេបានសរងកតរឃើញថា នួន ជា េំបានរសនើសំរម្ភឃៈទាំងមូេ ឬខផនកខេោះថ្នកិ្ចរសើរសួ រឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់
ខតរង្ហាញថា កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីទាង
ំ មូេ

ួមទាំងរៅដំណាក់កាេជំនំជប្មោះផងរនាោះ ម្ភនកា រប្ជៀតខប្ជក

ខផនកនរោបាយោ៉ៅងទូេំទូលាយខដេបានរ ើឱ្
វ យកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីទាង
ំ រនោះម្ភនភាេេំប្តឹមប្តូវជាមូេ់ភឋន។

64>រញ្ញា

ថារតើកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT និងរស្កាីដកប្សង់រ្ញេីរសៀវរៅ រស់

រៅប្កម LEMONDE បានោំប្ទដេ់អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចដំរណើ
កា នីតិ វច ី ខដ

ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយប្រសិនររើម្ភន រតើដេ់កប្មិតណា លឺជារញ្ញាខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេប្តូវរ់ភោះប្សយរៅកនុងសេដីការនោះ143។

141

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ១១៤។

142

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំ្ណា
ំ
ត់ជាកា រនាៃន់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ ១០ ដេ់ ១១។

143

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ១១៤, ១១៩។

42
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357960
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឹ ជាភសាត្ត
២.ជ.សំរណើសឱ្
ំ យទទួេយកប្រតិចា ក
ឹ រស់សកសី រេប្ជ ជម
ុ ង និងកា ទទួេយកត្តមលំនត
ិ ផា្
ួ រផាម
ើ

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

65>រោងត្តមវចធាន ១០៤(១) និង ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង នួន ជា បានរសនើសំរង្ហាញប្រតិចា ឹក រស់ រេប្ជ
ជឹម ទាក់ទងរៅនឹងកាេៈរទសៈេី ខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងរនាោះ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះ
ប្សរជាមួយនឹងកា រ ៀររារ់ រស់ រៅ វ៉ន(រៅ រៅ េត) ខដេថា កនុងកិ្ចប្រជំរៅរខតាត្តខកវរប្កាយថ្ងៃ
ំរ់ភោះ ត្តម៉ៅក បានប្រកាសថា ហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន ររ េន់ នេ់ េីស័កិម
ា ួយដេ់ស័កិប្ា បាំ144។ ទីេី នួន ជា
កត់សម្ភគេ់ថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនកា េនយេ់ រស់ រេប្ជ ជឹម ទាក់ទងរៅនឹងអតែន័យថ្នពាកយថា“កម្ភចត់” ខដេ
សំរៅរៅរេើកា ប្រប្េឹតា រស់ខខម ប្កហ្មរៅរេើរលគេ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររសធា ណ ដឋខខម

145

។ ត្តម

លំនិត រស់ នួន ជា រេប្ជ ជឹម បានរញ្ញជក់រខនែមរៅរេើកា អោះអាង រស់ រៅ វ៉ន និង រហ្ង សំ ចន ថា េំម្ភន
រោេនរោបាយសម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ
រឡើយ146។

66>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងសំរណើរនោះ រ់ភយបានអោះអាងថា ភសាត្តុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះររើ
េិចា ណាត្តមរ ចរទ និងជា ួម េំអា្ជាកត្តាកំណត់ អនរលាមត្តមវចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងរឡើយ147។
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា កិ្ចប្រជំខដេ រេប្ជ ជឹម បានសំរៅរៅរេើរនាោះ រកើតរឡើងរ៉ៅនាមនខខរប្កាយ
ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ និងថា សកខីកមម រស់ោត់ប្តូវខតវាយតថ្មេរ់ភយរ ៀរនឹងភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ ដថ្ទ
រទៀត និងថា កា រកប្សយ រស់ោត់អំេីពាកយ“កម្ភចត់”េំម្ភនេកខណៈប្បាកដប្រជារឡើយ148។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាអនា ជាតិបានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ប្រសិនររើអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេយកភសាត្ត
ុ ងខដេបាន
រសនើរឡើងរ់ភយ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនាោះ នួន ជា នឹងអា្រសនើសំឱ្យទទួេ
យកភសាត្ត
ុ ងជំទាស់ងីរ
ម ខនែមរទៀត149។
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សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ ៧។
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សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ ៨។

146

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

147

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

148

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីរួនសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ៦ ដេ់ ១១។
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ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីរួនសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ១៦។

43
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357961
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 លរបីរដិរស

រចា

េ។ ត្តមលំនិត រស់សហ្រមធាវីនាម
ំ ខ នួន ជា ម្ភនឱ្កាសសួ រដញរ់ភេ រេប្ជ ជឹម រៅរេេសកសី ូររនោះ
បានរង្ហាញខេួនរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កនេងមក រ៉ៅខនារ់ភយកា រ ស
វ ប្រខហ្ស នួន ជា េំបានសួ រដញ
រ់ភេរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះេំអា្រ៉ៅោះពាេ់ភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ និងេំអា្ជួយខសវង កកា េិតរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរនោះបាន
រឡើយ។ ្ងរប្កាយ សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានអោះអាងថា កា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ លឺផយ
ៃុ រៅនឹងភាេ
ចាំបា្់កនុងកា ធានាបាននូវកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខឆ្រ់ ហ្័សបាន150។

68>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានប្សរជាមួយសហ្ប្េោះរាជអាជាា

និងសហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណីខដេថា សំរណើ រស់ នួន ជា បានរសនើសឱ្
ំ យទទួេយកប្រតិចា ឹក រស់ រេប្ជ ជឹម ជាភសាត្ត
ុ ង
េំបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នកនុង វចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា នួន ជា បានអោះ
អាងថា សំរណើសំឱ្យទទួេយកខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម ប្តូវបាន“ជំ ញរ់ភយផ្លៃេ់”េីកំណត់រហ្ត
សារ់្រមេើយខដេបានរង្ហាញរប្កាយកា រញ្ច រកា
់ ជំនំជប្មោះសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា នួន ជា លួ ខតសួ រេប្ជ ជឹម ឱ្យបាន្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេ
ជារ់េ័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូ្ជា ប្រធានរទអំេីខាមង
ំ កា ករមៃ្ និងជាេិរសស កា ខណនាំកនុងរេេ
ប្រជំខដេ ត្ត ម៉ៅក បាននិោយអំេីខាមង
ំ កា ខណនាំពាក់េ័នរធ ៅនឹង“កា របាសសម្ភអតមស្តនាី” និងកា ប្រប្េឹតា
្ំរពាោះអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
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។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះេំចាត់ទកថា េំអា្ ក

បានរៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ។

69>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរប្ម្ថា

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដើមបីផេប្ររោជន៍យតាិ ម៌ អងគជំនំជប្មោះ

ប្តូវទទួេយកប្រតិចា ឹក រស់ រេប្ជ ជឹម រ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ងអនរលាមត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រប្ពាោះ
ខេឹមស ថ្នប្រតិចា ឹករនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ចប្រជំរៅរខតាត្តខកវ ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងជិតសនិទធរៅនឹងកាេៈ
រទសៈថ្នអងគរហ្តសំខាន់ រ់ភយខផអករេើកាេៈរទសៈរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្រកាោះរៅ
សកសី រៅ វ៉ន មកផាេ់សកខីកមមរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ និងម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេអំេីភាេ
150

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

151

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (រេប្ជ ជឹម) ឯកស រេខ E1/215.1 ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦, ២៥ ដេ់ ២៧, ៣០

ដេ់ ៣១, ៥៣, ៦១ ដេ់ ៦៣។

44
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357962
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រជឿទក្ិតបា
ា ន និងភាេរជឿជាក់បាន រស់ រៅ វ៉ន។

70>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ត្តមលំនិតផាួ្រផាើម រស់ខួនេ បានទទួេយករទសម្ភាសន៍ រស់ DC-Cam ជា
មួយ រៅ វ៉ន ខដេម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេអំេីភាេរជឿទក្ិតា និងជា្រមេើយេីមន រស់សកសីខដេ
បាន្ូេរង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ។
២.

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

71>រៅកនុងសំរណើទីប្បាំសំ់ភក់ភសាត្តុ ងរខនែម (F2/7) នួន ជា បានរសនើសំរ់ភយខផអកត្តមវចធាន ១០៤(១) និង
១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង៖ (i) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ្ំនួន ៤ ខដេបានរង្ហាញ
រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០៤ (ii) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ទាត់ រ ឿន និងឧរស
មព័នភា
ធ ជ រ់ជាមួយ និង (iii) កា រកាោះរៅសកសី្ំនួន ៥ នាក់152។ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យទទួេយកភសាត្ត
ុ ង
រខនែមខដេរង្ហាញថា មជឈិមរកសបានប្លរ់ប្លងរ់ភយម្ភនកប្មិតរ៉ៅរណា
ណ ោះ និងម្ភនកា ខរកបាក់ោ៉ៅងខាេង
ំ និង
ថា ប្រធានភូមិភាល ជាេិរសស ស់ ញឹម(ញឹម ស់) និង រស ភឹម ម្ភនសិទធិអំណា្ឯករាជយោ៉ៅងរប្្ើន
រហ្ើយេួករលបានយកអំណា្រនោះមករប្រើប្បាស់រដើមបីរោះរបា ប្រឆ្ំងនឹង រ.ក.ក.153។ នួន ជា ក៏បានរសនើរឡើង
នូវភសាត្ត
ុ ងរនោះផងខដ “កនុងកា រញ្ញជក់រខនែម និងរផៃៀងផ្លៃត់”រេើសកខីកមម រស់ ទាត់ រ ឿន ខដេបាន្ូេខេួន
រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ154។ កា រសនើសំឱ្យទទួេយកកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ទាត់
រ ឿន និងឧរសមព័នធ លឺកនុងរោេរំណងរដើមបី“ជួយដេ់អងគជំនំជប្មោះឱ្យយេ់បានរេញរេញអំេីេ័ត៌ម្ភន រៅ
កនុងសំណំរ ឿងពាក់េ័នរធ ៅនឹង”សកសី ូររនោះ155។

72>សហ្ប្េោះរាជអាជាា

បានជំទាស់រៅនឹងសំរណើទាង
ំ អស់រនាោះរេើកខេងខតកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់

ទាត់ រ ឿន និងឧរសមព័នភា
ធ ជ រ់ជាមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ156។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរបញ្ាតិប្ា លរ់ប្លងកនុងកា ទទួេយកភសាុ
ត្តងរខនែមរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

សិទធិអំណា្ជាឆនាៃនសិទធិ

152

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

153

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

154

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៤ និង ៦២។

155

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៥៨ និង ៦៦។

156

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ ៥៣។
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រស់អងគជំនំជប្មោះត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង េំលរបីប្តូវបានរប្រើប្បាស់ោ៉ៅងទូេំទូលាយរឡើយ ខាេ្
ម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់តួនាទី រស់ខួ ន
េ ខដេ“ជាអនកកំណត់រទ់ភឋនថ្នកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងងមី” ត្តមវចធាន ១០៨
(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង157។ ទាក់ទងរៅនឹងអងគរស្កាី សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងណា
មួយខដេអា្ប្តូវបានចាត់ទកថាជាកត្តាកំណត់រៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ
ពាក់េ័នធ

រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះេំជារ់

និងសទធខតរញ្ញជក់េីអតែិភាេថ្ន ្នាសមព័នឋា
ធ នានប្កមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ158។

73>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ំឭកថា

“េទធភាេសមញ្ាសប្ម្ភរ់កា រេើករង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅ

ដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ” ម្ភនត្តម យៈវចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង159។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេផាេ់រហ្តផេថា ភាលីេំអា្សំអាងរេើ វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រដើមបីរល្រ្ញេី
េកខខណឌតប្មូវត្តមវចធាន ១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ខដេ“សំខាន់រំផតរដើមបីរជៀសវាងកា រប្រើប្បាស់យតាិស
ស្តសាថ្នកា តវា៉កាីខដេេំម្ភនប្រសិទធភាេ និងជាកា ំខាន”160។ រៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននរនោះ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យ
រកាោះរៅរលគេរី ូរ (2-TCW-959, 2-TCW-960 និង 2-TCW-961) ខដេអតាសញ្ញាណ និងតួនាទី រស់
រលគេទាំងរនោះរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ
រសៀវរៅមួយរៅកនុងឆ្នំ

២០១០

ប្តូវបានរង្ហាញជាសធា ណៈចារ់ត្តង
ំ េីកា ផសេវផាយ

ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង161។

ទាក់ទងរៅនឹងកា រសនើសំសកខីកមម រស់

រលគេទាំងរនោះ នួន ជា េំបានសំអាងរេើេ័ត៌ម្ភនណាមួយខដេោត់េិតជាេំបានដឹងរៅកនុងឆ្នំ ២០១០ រទ ដូរ្នោះ
េ័ត៌ម្ភនរនោះលួ ប្តូវបានរង្ហាញរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។
រមើេ ថារតើ Robert LEMKIN និង រងត សមបតាិ ផាេ់

កា អោះអាងខដេថា

ោត់បាន ង់ចាំ

តខខសវីរដអូខដេទំនងជារង្ហាញេីរទសម្ភាសន៍

ជាមួយនឹងសកសីរីនាក់ខដេបានរសនើរឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណា162រនាោះ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្ថា កនុងខផនករនោះថ្នសំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម

157

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ ៤ ដេ់ ៥។

158

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

159

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៥។

160

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ១៦។

161

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

162

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ ៦៣។
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(F2/7) ប្តូវរដិរស រចាេ រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ អា្ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ និងេំ
ម្ភនមូេរហ្តសមប្សរកនុងកា រប្រើប្បាស់សិទធិអំណា្ជាឆនាៃនសិទធិត្តមវចធាន

១០៤(១)

ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងរឡើ

យ។

74>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរដិរស

សំរណើសំ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកសីទី ១ ទី ២ ទី ៣

និង ទី ៤ រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នភាេេំជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ង្ាស់ រៅនឹងកា យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេ់ភឋនថ្នកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់។

ខផអកត្តមកំណត់រហ្តសារ់

្រមេើយ សកសីបានរោងជា្មបងរៅរេើកាេៈរទសៈពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ចារ់ខួ ន
េ និងសម្ភេរ់កម្ភមភិបាេភូមិ
ភាលពាយ័េយ ួមម្ភន ស់ ញឹម ( ស់ ញឹម) រ់ភយកម្ភមភិបាេភូមិភាលនិ តី ខដេរកើតរឡើងដំរូងរំផត លឺចារ់េី
ពាក់កណា
ា េ/្ងឆ្នំ ១៩៧៦163 ម្ភនន័យថា ជាងមួយឆ្នំរប្កាយេីប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រប្ៅខតេី
រេេរវលាេំជារ់ពាក់េ័ន្
ធ ាស់លាស់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិចា ណារឃើញថា កាេៈរទសៈខដេ
ដូ្ោនរៅនឹងខាងរេើរនោះ េំអា្ម្ភនអានភាេរៅរេើកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា រឡើយ។ ទាក់ទងរៅ
នឹងអវីខដេ នួន ជា

បានចាត់ទកថា

“ជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់លាក់ថ្នសកមមភាេជាជំហានរឆ្ពោះរៅ កកា រោះ

របា ”164 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តមសមាី រស់សកសី លឺសំរៅរៅរេើ ស់ ញឹម
(ញឹម ស់) ខដេបានយកឯកសណា
ឋ នរោធាេីកងទ័េរវៀតណាមកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ និងខផនកា “ប្រឆ្ំង រ៉ៅេ
េត”ខដេ្នដេ់កា ចារ់ខួ ន
េ កនុងពាក់កណា
ា េឆ្នំ ១៩៧៧165។ សកមមភាេទាំងរនាោះមិនប្តឹមខតេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរេេរវលារ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងេំអា្រម្ភឃៈកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេជាមូេ់ភឋនថ្នកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា ដូ្កា រេើករឡើងជាទូរៅខាងរេើ166។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងប្តូវបានចាត់ទកថា េំខមនជាកត្តាកំណត់ និងេំអា្ជួយខសវង កកា េិត
រនាោះរឡើយ។

75>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ទាត់ រ

ឿន និងឧរសមព័នធ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន

យេ់រឃើញថា កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសីមួយខដេបានផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខតលាកា ជា មម

163

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

164

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

165

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

166

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៤៥ ដេ់ ៤៩។
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ត្តលរបី់ភក់្ូេកនុងសំណំរ ឿង រ់ភយអនរលាមត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។ រ៉ៅខនា រៅកនុងរ ឿងកាី
រ្ចរ
ុ បនន េ័ត៌ម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយេំម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាខដេសកសីបានផាេ់សកខី
កមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

ដូរ្នោះេំអា្រប្រើប្បាស់រដើមបីសួ រដញរ់ភេអំេីភាេរជឿទក្ិតា

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

76>រៅកនុងសំរណើទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្តុ ងរខនែម

នួន ជា បានរសនើសំរ់ភយខផអកត្តមវចធាន ១០៤(១) និង

១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងថា (i) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវសកខីកមម្ំនួន ១០ (កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ប្រតិ
ចា ឹកជំនំជប្មោះ និង្រមេើយេី DC-Cam) (ii) ឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវឯកស ្ំនួន ១២ រស់ ់ភឋភិបា
េរ រទស ដូ្ជា បាយកា ណ៍ថ្នកា រសើរកា ណ៍ ទូ រេខសែនទូត និង (iii) កា រកាោះរៅសកសីេី ូរ167។
នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមទាំងរនោះអា្រដិរស ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខដេថា រ.ក.ក. ម្ភន ្នាសមព័នឋា
ធ នានប្កមតឹង ឹង រ់ភយម្ភនកម្ភមភិបាេអនវតារសមោះប្តង់្ំរពាោះកា
ខណនាំេីថានក់ដឹកនាំ និងថា នួន ជា បានរប្រើប្បាស់អំណា្រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្្ងរប្កាយរៅកនុង រ.ក.ក. និង
ប្លរ់ប្លងរ់ភយម្ភនប្រសិទធភាេរេើកម្ភមភិបាេថានក់រប្កាម។ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនោះ ក៏បានរឆេើយតរ
ផងខដ រៅនឹងកា មនៃិេសងស័យ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អនកខដេ រ.ក.ក. បានកំណត់អតា
សញ្ញាណថា ជា“ខាមង
ំ ”បានរងកកា លំរាមកំខហ្ងេិតប្បាកដ រៅរេេេិចា ណារៅរេើខផនកា រស់រវៀតណាម
កនុងកា េប្ងីកកា ប្លរ់ប្លង រស់ខួ ន
េ រេើកមពជា
ុ 168។ នួន ជា បានរេើករឡើ់ងថា ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរនោះ បានរង្ហាញ
េី“សិទធិអំណា្ឯករាជយោ៉ៅងរប្្ើន” រស់ប្រធានភូមិភាលមួយ្ំនួនខដេបានរងកកា រោះរបា ប្រឆ្ំងនឹង រ.ក.ក
. រ់ភយម្ភនកា ោំប្ទេីរវៀតណាម169។

77>នួន

ជា បានអោះអាងរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអា្

យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួម្ំខណកកនុងរោេរំណង ួមមួយ“ខដេម្ភនរមដឹកនាំនានាេាោមរងកកា រោះរបា ”

167

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

168

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

169

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ៩ ដេ់ ១២។
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ប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់រនាោះបានរឡើយ170។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ជាកា សំខាន់កនុងកា
រំភឺអ
េ ំេីមូេរហ្តជាឫសលេ់ និងផេវចបាកថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន រ.ក.ក.
ដូ្ជា

កា រផ្លាតរៅរេើកា រ៉ៅនរ៉ៅង រស់រវៀតណាមរងកអសែិ ភាេ

និង្ងរប្កាយផាួេ ំេំ ់ភឋភិបាេ“ប្សរ

្ារ់ និងប្តូវបានទទួេសគេ់ោ៉ៅងទូេំទូលាយ” និងកា សំអាងរេើប្កុមរោះរបា រៅកនុង រ.ក.ក.171។ ត្តមកា
រេើករឡើង រស់ នួន ជា ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ លឺជាកា រង្ហាញអំេីខផនកា “ក” រស់រវៀតណាម ដូ្ជាកា ប្លរ់
ប្លងកមពជា
ុ ត្តម យៈកា រោះរបា ថ្ផៃកនុង

និងខផនកា “ខ”កា ប្លរ់ប្លងកមពជា
ុ ត្តម យៈកា ្
េ នពានរ់ភយរោ

ធាផ្លៃេ់172។

78>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា

ររើរទាោះរីជាសំរណើ រស់ នួន ជា បាន

េាោមរដិរស កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងន ណាជាខផនកថ្នសហ្ឧប្កិដឋ
កមម ួមក៏រ់ភយ ក៏ នួន ជា េំបានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញទាំងរនោះរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ
រឡើយ173។ សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានកត់សម្ភគេ់ថា កា យេ់រឃើញពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ រនោះេំខមនខផអករេើតួនាទីនីមួយៗ
រស់រលគេនីមួយរៅកនុង រ.ក.ក. រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាខផអករេើកត្តារផសងៗខដេេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ្នាសមព័នធ
ំ ខបានរេើករឡើងថា ររើរទាោះរីជា ្នាសមព័នអ
ធ ងគកា អា្ជារ់
ឋានានប្កម រស់ រ.ក.ក.174។ សហ្រមធាវីនាម
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើក៏រ់ភយ ក៏ នួន ជា េំប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយខផអក
រេើមូេ់ភឋនរនោះខដ

175

។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងមួយ្ំនួនកនុង្ំរណាម

ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើសំឱ្យទទួេយករនាោះ េំសិត
ែ កនុង វចសេភាេថ្នយត្តា ិកា រេេរវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/
០១ រឡើយ176។

170

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១៣ (រស្កាីរញ្ញជក់េររចាេ)។

171

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

172

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

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

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

174

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

175

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

176

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ ២៩ ដេ់ ៣០។
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79>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានចាត់ទកសំរណើទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្តុ ងរខនែម (F2/8)

ជាកា ឥតប្ររោជន៍ និង

េនា រេេ ដូរ្នោះ ប្តូវរដិរស រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់រ ើកា
វ េិចា ណារនារទៀតរឡើយ177។ ជាេិរសស សហ្
ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើរឡើងរនាោះេំបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្ន វចធាន ១០៨(៧)
ឬ ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងរឡើយ រ់ភយស ខផនកខេោះថ្នភសាត្ត
ុ ងអា្ កបានរៅរេេជំនំជប្មោះ រហ្ើយភសាត្ត
ុ ង
ទាំងមូេរនោះ“េំម្ភនទំនាក់ទំនងលួ ឱ្យរជឿបាន”រៅនឹងរទឧប្កិដខឋ ដេ នួន ជា ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេ178
។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ រប្ៅខតេីកា រេើករង្ហាញរ់ភយរំភ័ន ា និងរ់ភយប្តួសៗ នួន ជា េំបានរង្ហាញថា ជរម្ភេោះ
ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក.

ួមទាំងតួនាទី រស់រវៀតណាមកនុងកា ោំប្ទសកមមភាេរោះរបា រនាោះ អា្ម្ភនឥទធិេេ

រេើកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ179។

80>នួន ជា បានរឆេើយតរថា សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំបានរង្ហាញអំេីសិទធិ រស់ខួនេ
ខដេអា្រ ើរ
វ ណាឹងសទកខបាន និងថា រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ អំណោះអំណាង រស់េួករល ោមនមូេ់ភឋន
ោំប្ទរឡើយ180។ នួន ជា ក៏បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរោងរៅរេើរទ់ភឋនប្តឹមប្តូវ
កនុងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងងមីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ និងេំបានរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ោត់
ទាំងមូេរឡើយ181។

81>រញ្ញារឋម
177

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា សហ្

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ ៤, ៧ និង ៤១ ដេ់

៤២។
178

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ ២ និង ៤៥។

179

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

៣៩ និង ៤៤។
180

កា រឆេើយតរ រស់

នួន

ជា

រៅនឹងស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំណំទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម

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

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

កថាខណឌ ៨, ១០ និង ១៤។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៦ ដេ់ ៧ និង ១១ (កនុងរនាោះ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេសាីររនាៃសសហ្ប្េោះរាជអាជាា្ំរពាោះកា រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍“ម្ភក់ង្ហយ” និង“ភាសរ ើឱ្
វ យខឹងសមា”)។ រស្កាីសរប្ម្រេើ
សំរណើសំរំរេញកិ្ចរសើរសួ រេើភាេអា្រជឿជាក់បាន រស់សកសី (F28/4) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧ (អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះ
ប្សយកា តវា៉ រនោះរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ េនរេើសំរណើសំរំរេញកិ្ចរសើរសួ រនោះ ួ្រហ្ើយ)។
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រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េំម្ភនសិទធិរឆេើយតររៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយ រស់ោត់សំ់ភក់ភសាុ
ត្តងរខនែម។ រៅកនុងសំរណើរនោះ អងគជំនំជប្មោះយេ់ប្សរជាមួយ នួន ជា ប្តង់្ំណ្ខដេថា សហ្រមធាវីនា ំ
មខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ ថារតើស ណា រស់ខួ ន
េ ប្សរត្តមរោេកា ណ៍ដូ្
បានកំណត់រៅកនុងយតាិសស្តសាមនៗោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ182 ដូ្ជា ថារតើសំរណើ រស់ នួន ជា ម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់
ដេ់សិទធិ

និងផេប្ររោជន៍ រស់ខួ ន
េ ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។

កា ប្ោន់ខតរោងរៅរេើភាេចាំបា្់រដើមបីធានា

ឹ
បាននូវ“តេយភាេ រស់ភាលី” ម្ភនេកខណៈជាទូរៅេំអា្រំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវ ររើរទាោះរីជារដើមរណាង
ដឋរបរវណីម្ភនសិទធិទទួេបានសេប្កមទាន់រេេរវលាក៏រ់ភយ183។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
កា កំេូេ

េំេិចា ណារេើស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំរណើទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ង

រខនែម (F2/8/1) រឡើយ។

82>ទាក់ទងរៅនឹងមូេ់ភឋនោំប្ទ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា ភសាុ
ត្តងខដេបានរសនើរឡើងឱ្យទទួេយករនាោះ

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់រឡើយ។

ុ មប្សរកនុងកា េិចា ណាពាក់េ័នធ
រហ្តផេជាឫសលេ់ និងផេវចបាកថ្នសកមមភាេមួយ្ំនួនអា្ជាកមមវតែស
រៅនឹងប្រវតាិថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍

រ៉ៅខនាេំម្ភនអានភាេ្ំរពាោះកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរឡើយ

រ៉ៅខនាជាកា

ទទួេខសប្តូវខផនកសីេ ម៌ រស់រលគេរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ររើរទាោះរីសនមតថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះរង្ហាញ
ថា រវៀតណាមម្ភនខផនកា ផាួេ ំេំកា ដឹកនាំ រស់ រ៉ៅេ េត និង នួន ជា រៅកនុង រ.ក.ក. ត្តម យៈកា ជួយ
ដេ់កា រោះរបា ថ្ផៃកនុង ឬកា ្
េ នពានរ់ភយផ្លៃេ់រេើប្ររទសកមពជា
ុ ក៏រ់ភយ ក៏ នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើ
ទាំងអស់រនោះម្ភនឥទធិេេរេើកា យេ់រឃើញណាមួយ ខដេជាមូេ់ភឋនថ្នកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទឧប្កិដឋ
ជាក់លាក់ និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ដូ្បានរេើករឡើង
ខាងរេើ ររើរទាោះរីជាម្ភនសកមមភាេរប្តៀមប្រឆ្ំងបានរកើតរឡើងោ៉ៅងទូេំទូលាយក៏រ់ភយ ក៏កា ខរកបាក់ជា
សកាានេេរៅកនុង រ.ក.ក. េំប្តូវបានចាត់ទកជាធាតផសំសំខាន់រឡើយ រេើកខេងខតអា្រដិរស ធាតផសំថ្ន
ឧប្កិដក
ឋ មម ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវបាន184។ រខនែមរេើរនោះ សកសីទី ៥ ខកវ រេឿ សកសីទី ៦ សកសីទី ៧
ឡត សួយ និងសកសី 2-TCW-918 បានសំរៅរេើសកមមភាេខដេបានរកើតរឡើងរៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៦ ១៩៧៧ ឬ

182

រស្កាីសរប្ម្រេើសិទធិ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (F10/2) កថាខណឌ ១៤ និង ១៧។

183

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

184

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៥ ដេ់ ៤៩។

51
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01357969
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

១៩៧៨ រ់ភយោមនទំនាក់ទំនង្ាស់លាស់រៅនឹងអំឡុងរេេេីដំរូងណាមួយ ឬវចសេភាេថ្នរទរចាទនានា
រនាោះរទ185។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាសកសី ខសម រហ្ឿន បានផាេ់សកខីកមមអំេី្េនារោះរបា សម្ភៃត់
បានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៥186ក៏រ់ភយ ក៏េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា ឃាេង
ំ ទកអាវ សម្ភៃត់ខដេ ខសម រហ្ឿន បាន
រេើករឡើងរង្ហាញថា ប្កុមរោះរបា ខដេម្ភនសកាានេេរនាោះខេងអនវតាត្តមរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក.
តរៅរទៀតរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ខដេរ្ញេី ់ភឋភិបាេរ រទស រប្ៅខតេីភាេអា្ កបានឯកស
រនោះរៅរេេជំនំជប្មោះ

ដូ្សហ្ប្េោះរាជអាជាារង្ហាញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ187 ឯកស រនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា

យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេ់ភឋនកនុងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា
រនាោះ។

83>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសំរណើ

វ កត្តាកំណត់រៅរេេជំនំជប្មោះ និងេំអា្
ទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) េអា
ំ ្រ ើជា
ជួយខសវង កកា េិតបានរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សំរណើរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។
៣.រទដាឋនននការពិនិតយព

84> វចធាន

ើង្ វិញពលើរណតឹង្ោទុកខ

១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា មូេ់ភឋនថ្នរណាឹងសទកខរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

លឺជា“កំហ្សអងគ្ារ់ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម

[…] ឬកំហ្សអងគរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌”188។ ម្ភចស់រណាឹងសទកខកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន
បានរេើករឡើងេីកំហ្សទាំងេី លឺកំហ្សអងគ្ារ់ និង កំហ្សអងគរហ្ត រហ្ើយរេើសេីរនោះរៅរទៀត ម្ភចស់រ
ណាឹងសទកខក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា សរប្ម្មួយ្ំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី្ ចតេកខណៈ

185

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

រឃើញឡានដឹកអាវ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រជំមួយខដេ រអឿន ជាអនករ ៀរ្ំ និងថា រអឿន ប្តូវបានចារ់ខួ េនរៅយរ់រនាៃរ់េីកា ប្រជំរនាោះ។
សំអាងរេើកាេរ ចរ្ឆទថ្នកា ចារ់ខួ េន រស់ រអឿន កា រឃើញ រស់ ខកវ រេឿ អា្រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៧)។ សូមរមើេផងខដ កថា
ខណឌ ១០០, ១០៤, ១០៨ ដេ់ ១០៩ និង ១១១។
186

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

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

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅនឹងសំរណើសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ ៩៥ ដេ់ ៩៧ និង ១០៥។

188

វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357970
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ថ្ននីតិ វច ី ខដេបានរ ើរវ ឡើងកនុងអំឡុងរេេសវនាកា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ នឹងរប្រើប្បាស់រទ់ភឋនថ្ន
កា េិនិតយរឡើង វចញរៅកនុងនីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខរនោះ រដើមបីរ់ភោះប្សយត្តមប្ររភទថ្នកំហ្សទាំងរនោះ។
៣.ក.កា រចាទប្រកាន់អេ
ំ ក
ី ហ្
ំ សអងគ្ារ់

85>ទាក់ទងរៅនឹងកា រចាទប្រកាន់អំេកី ំហ្សអងគ្ារ់ រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)

រ់ភយបាន

រោងរៅរេើយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញថា៖
រៅរេេភាលីរេើករឡើងនូវទឡហក
ី ណ៍ណាមួយ
រប្កាយវចនិ្័យ
ឆ រេើអងគ្ារ់ជា

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ

ខដេជាតលាកា ្ង

ម្ភនរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ជារោេកា ណ៍ ប្តូវបាន្ងកាតេវកិ្ច

ំ សអងគ្ារ់ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងោ៉ៅងជាក់ខសាងរេើរញ្ញានីតិ វច ី ឬអងគរស្
កនុងកា សរប្ម្ ថារតើកហ្
កាី ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ ប្តូវេិនិតយរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះ
សលាដំរូងអំេីរញ្ញាអងគ្ារ់ រដើមបីសរប្ម្ ថារតើកា យេ់រឃើញទាំងរនោះ ប្តឹមប្តូវ ខដ ឬោ៉ៅងណា
រ់ភយមិនប្ោន់ខតសរប្ម្ថា កា យេ់រឃើញរនាោះ សមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ189។

86>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា៖
រៅរេេខដេអងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេ ករឃើញថា

ម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់រៅកនុងសេប្កម រស់

អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេរកើតរ្ញេីកា ភ័នប្ា ្ឡំកនុងកា អនវតានវូ រទ់ភឋនផេូវ្ារ់រនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់នវូ រទ់ភឋនផេូវ្ារ់ដ៏ប្តឹមប្តូវមួយ រហ្ើយប្តូវេិនិតយរឡើង វចញ នូវ
ខផនកសំអាងរហ្តខដេពាក់េ័ន ធ រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង។ កា រ ើខវ រររនោះ អងគជន
ំ ំជប្មោះតលា
កា កំេូេ

មិនប្តឹមខតខកតប្មូវកំហ្សអងគ្ារ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងអនវតានវូ រទ់ភឋនផេូវ្ារ់

រ់ភយប្តឹមប្តូវ្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ង ខដេម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នកា ជំនជ
ំ ប្មោះ រហ្ើយកនុងក ណីចាបា
ំ ្់
ប្តូវកំណត់

ថារតើខួ ន
េ រជឿជាក់រេើរទ់ភឋនពាក់េ័នថ្ធ នកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងសំអាងរហ្ត

ខដេប្តូវបានជំទាស់រ់ភយភាលីណាមួយ រៅមនរេេខដេសំអាងរហ្តរនោះ ប្តូវបានទទួេយករៅកនុង
ដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ

ខដ

ឬោ៉ៅងណា។

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេអា្ខកខប្ររស្កាី

សរប្ម្ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបាន ខតកនុងក ណីខដេខេួន ករឃើញថា ម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់
ខដេ“នាំឱ្យសេប្កម ឬរស្កាីសរប្ម្រម្ភឃៈ”។ រ៉ៅខនា មិនខមនរាេ់កំហ្សអងគ្ារ់ទាង
ំ អស់សទធ
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ខតតប្មូវឱ្យម្ភនកា រដិរស ឬកា ខកខប្ររស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរនាោះរទ190។

87>េំម្ភនភាលីណាមួយរៅកនុងរណាឹងសទកខរ្ចរុ បនន

បានជំទាស់រៅនឹងរទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញ រស់

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទាក់ទងរៅនឹងកំហ្សអងគ្ារ់

ខដេ ងកា ជំទាស់រឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះ កេំ

រឃើញមូេរហ្តណាមួយ កនុងកា ង្ហករ្ញេីរទ់ភឋនរនោះ រៅរេេរ់ភោះប្សយរេើកា រចាទប្រកាន់កនុងរណាឹង
សទកខរ្ចរ
ុ បននរនោះរឡើយ។
៣.ខ.កា រចាទប្រកាន់អេ
ំ ក
ី ហ្
ំ សអងគរហ្ត

88>ទាក់ទងរៅនឹងកា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគរហ្តរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)

រ់ភយបាន

រោងរៅរេើយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានអោះអាងថា៖
អនវតារទ់ភឋនថ្នភាេសមរហ្តផេកនុងកា េិនិតយរឡើង វចញនូវខផនកសំអាងរហ្ត

ខដេ ងកា ជំទាស់

រ៉ៅខនាមន
ិ លិតថា សំអាងរហ្តរនាោះប្តឹមប្តូវ ឬម្ភនកំហ្សរនាោះរទ។ រដើមបីសរប្ម្ ថារតើសំអាងរហ្ត
រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង ប្សរ ឬមិនប្សររៅនឹងសំអាងរហ្ត រស់តលាកា អងគរហ្តខដេ
ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេណាមួយរនាោះ

អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ“មិនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រនាិ្ណា

រឡើយ ដេ់សំអាងរហ្ត រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង”191។

89>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរេើករឡើងថា
រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

អងគជំនំជប្មោះបានយេ់ប្សរជាមួយនឹង វច ស
ី ស្តសាទូរៅ

ICTY ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង192ខដេអងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ដូ្ខាងរប្កាម៖
រោងត្តមយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមនានា

កា សារ់ កា វាយតថ្មេ និងកា ងេឹងខងេងភសាុ

ត្តងខដេរង្ហាញរៅរេេជំនំជប្មោះ ជា្មបង លឺជាកិ្ចកា រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង។ រហ្ត
ដូរ្នោះ

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេទទួេយកជាបានកា នូវកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេបាន

សរប្ម្រ់ភយអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង។

រេើកខេងខតភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងយក

មកសំអាងរនាោះ មិនអា្ទទួេយកបាន រ់ភយតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមណាមួយខដេ វចនិ្័យ
ឆ រេើភាេសម
រហ្តផេថ្នអងគរហ្ត

ឬរេើកខេងខតកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះម្ភន“កា ភ័នប្ា ្ឡំទាង
ំ ប្សុង”
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រទើរអងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេេ
ូ អា្់ភក់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ជំនួសកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបាន។
[…]
មូេរហ្តបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ្ាស់លាស់ថា

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេមិនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា

យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។

អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនអាទិ

ភាេជាង កនុងកា េិនិតយរេើសកសីរ់ភយផ្លៃេ់ ដូរ្នោះ សែត
ិ រៅកនុងតួនាទីមួយខដេប្ររសើ ជាងអងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ កនុងកា វាយតថ្មេរេើភាេខដេលួ ឱ្យរជឿទក្ិតបា
ា ន និងរជឿជាក់បានថ្នភសាត្ត
ុ
ង។ រហ្តដូរ្នោះ អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទី្មបងកនុងកា កំណត់ ថារតើសកសីណាមួយលួ ឱ្យ
រជឿបាន រហ្ើយសរប្ម្ ថារតើសកខីកមម រស់សកសីណាខដេខេួន្ង់សារ់ រ់ភយមិនចាំបា្់រញ្ញជក់េីដំ
ណាក់កាេនីមួយៗថ្នសំអាងរហ្ត កនុងកា សរប្ម្រស្ការី េើ្ំណ្ទាំងរនោះរឡើយ។ រទាោះរីជាោ៉ៅង
ណាក៏រ់ភយ ឆនាៃនសិទធិរនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងកប្មិតថ្នកាតេវកិ្ច រស់ខួ ន
េ កនុងកា ផាេន
់ ូវសំអាង
រហ្ត […]
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។

90>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

្ំណ្ចារ់រផាើមខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរ ើកា
វ វាយតថ្មេរៅរេើភាេសម

រហ្តផេថ្នកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺកា ផាេ់ជាសំអាងរហ្តរប្កាយេី
កា វចភាលរេើអងគរហ្ត ដូ្ជាទាក់ទងរៅនឹងខផនកនីមួយៗថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេរចាទជារញ្ញារនាោះ។ ជាេិរសស រៅ
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សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៧ ដកប្សង់សេដីការ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៣០ និង ៣២។

សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ ១២ និង ២១៣។ សេដីការ ឿងកាី Kajelijeli (ICTR) កថា
ខណឌ ៥០។ សេដីការ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ ២១ (“កា ទទួេយកជាបានកា ប្តូវបានខផអកោ៉ៅងសំខាន់រេើកា
េិតខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទីសំខាន់កនុងកា សរងកតសកសីរ់ភយផ្លៃេ់ និងសារ់សកសីរៅរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ
និងតួនាទីប្ររសើ កនុងកា រប្ជើសរ ីស វាងកា រ ៀររារ់ខសោនេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ និងដូ្ប្េឹតិកា
ា ណ៍ ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សេដីកា

រ ឿងកាី Simba (ICTR) កថាខណឌ ៩។ សេដីការ ឿងកាី Munyakazi (ICTR) កថាខណឌ ៨។ សេដីការ ឿងកាី Mrkšić (ICTY)
កថាខណឌ ១៤ (“កាតេវកិ្ចកនុងកា សារ់ កា វាយតថ្មេ និងកា ងេឹងខងេងភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវបានរង្ហាញរៅរេេជំនំជប្មោះ ប្តូវផាេ់ជា
្មបងរៅឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង”) (ដកប្សង់សេដីការ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៣០) និងកថាខណឌ ៣០៦ (“
រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទីេិរសសកនុងកា ងេឹងខងេងអាករបកិ ចោ រស់សកសីផេ
ា ់សកខីកមម
ជំទាស់ខផនកអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាថ្នភាេអា្រជឿជាក់បាន រស់សកសីរនាោះ

រៅរេេម្ភនកា

កា ទទួេយកជាបានកា នូវកា សរប្ម្ រស់

តលាកា អងគរហ្ត លឺកា សមប្សររំផត”)។ សេដីការ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ២៩៣។ សេដីការ ឿងកាី
Krstić (ICTY) កថាខណឌ ៤០។ សេដីការ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ១៧។
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រេេខដេប្រ

មរៅនឹងរញ្ញាភសាត្ត
ុ ងខដេមិនសីសង្ហវក់ោន ឬឯកស ខដេេំសូវម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង (ដូ្

ជា្រមេើយរៅរប្ៅតលាកា
នឹងរញ្ញា

ឬភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម) កា េនយេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

ថារតើសលាដំរូងអា្្នដេ់កា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនខផនកអងគរហ្តខដេសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងទាំង

រនោះរ់ភយ ររៀរណារនាោះ លឺទំនងជាម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់រ ើកា
វ វាយតថ្មេ ថារតើរស្កាីសននិ់ភឋនរនោះ សម
រហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ប្សរត្តមវចធានទូរៅ កនុងក ណីភសាត្ត
ុ ងខដេជាមូេ់ភឋន រមើេរៅទំនងជាម្ភន
កប្មិតទារ លឺតប្មូវឱ្យផាេ់សំអាងរហ្តឱ្យបានរប្្ើនជាង រៅរេេខដេភសាត្ត
ុ ងរនាោះម្ភនមូេ់ភឋនសំអាងប្តឹម
ប្តូវ។ ដូ្ោនរនោះខដ

អំណោះអំណាងខដេម្ភនកប្មិតប្តឹមខតជំទាស់រៅរេើរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង និងស ណាខដេបានខផអករៅរេើកា រកប្សយភសាត្ត
ុ ងដខដេ រ់ភយេំបានរេើកអំណោះអំណាង
ោំប្ទរផសងរទៀតរនាោះ

េំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រដិរស កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់តលាកា អងគរហ្តបាន

រឡើយ194។
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សេដីការ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ ៥០។ សេដីការ ឿងកាី Kamuhanda (ICTR) កថាខណឌ ២៥២ និង

៣៣៧

(“ម្ភចស់រណាឹងសទកខប្ោន់ខតរសនើសំ់ភក់កា វាយតថ្មេផ្លៃេ់ខួ េនរេើភសាត្ត
ុ ង

ជំនួសកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង រ់ភយោមនរង្ហាញ ថារតើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនសមរហ្តផេ ឬម្ភនកំហ្សទាំងប្សុង ខដ ឬោ៉ៅង
ណារឡើយ។ កា រ ើខវ រររនោះ មិនអា្កាេយជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់រណាឹងសទកខបានរឡើយ ”)។ សេដីការ ឿងកាី Niyitegeka (ICTR)
កថាខណឌ ២៥៦ (រដិរស អំណោះអំណាងខដេប្ោន់ខតរសនើសំកា “កា រកប្សយមួយរផសងថ្នភសាត្ត
ុ ងរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ សេដីការ ឿងកាី
Ntabakuze (ICTR) កថាខណឌ ២៥៤ (រដិរស អំណោះអំណាងេីរប្ពាោះម្ភចស់រណាឹងសទកខ“ប្ោន់ខតរសនើសំ់ភក់កា វាយតថ្មេ រស់
ខេួនរេើភសាត្ត
ុ ង

ជំនួសកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ់ភយោមនកា រង្ហាញនូវកំហ្សជាក់លាក់ណាមួយរឡើយ ”)។

សេដីការ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ ១០១ (“កនុងក ណីខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខប្ោន់ខតរសនើសំ់ភក់កា វាយតថ្មេ
ផ្លៃេ់ខួ េនរេើភសាត្ត
ុ ងជំនួសកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រ់ភយោមនេាោមរង្ហាញកំហ្សជាក់លាក់ណាមួយ ស
ណាខរររនោះប្តូវបានរដិរស រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់េិនិតយរនារទៀតរឡើយ”)។ សេដីការ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ ១៣។
សេដីការ ឿងកាី Hadžihasanović (ICTY) កថាខណឌ ១៦៩ (“អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាឆនាៃនសិទធិ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា ងេឹងខងេងភសាត្ត
ុ ងសកសីរផសងៗកនុងរេេសវនាកា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីរជឿជាក់សកសីមួយណាជាងរនាោះ

និង ំឭកថា កា អោះអាង រស់ភាលីខដេថា

លឺេំខមនជាកា ជំទាស់ទាេ់ខតរសោះរឡើយ”[ពាកយរដើម])(ដកប្សង់

សេដីការ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ៣០០)។ សេដីការ ឿងកាី Strugar (ICTY) កថាខណឌ ២១ (ចាត់ទកកា រដិរស
រ់ភយេំចាបា
ំ ្់េិចា ណារនារទៀត ជាកា សមប្សរ“កនុងក ណីខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខប្ោន់ខតរសនើសំ់ភក់កា វាយតថ្មេ រស់ខួ េនរេើ
ភសាត្ត
ុ ងជំនួសកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ឬអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា ្រោងរៅរេើរស្កាី

សននិ់ភឋនមួយ្ំនួនរ្ញេីភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់ រ់ភយោមនបានផាេ់កា អោះអាង ឬកា េនយេ់េីមូេ រហ្តអវីបានជាមិនសមរហ្ត និងថា
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91>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើកំហ្សអងគរហ្តរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រៅរេេណារនាោះ

ជប្មោះតលាកា កំេូេបានរេើករឡើងថា

លឺប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញ“ថា

អងគជំនំ

កំហ្សអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានររងកើតឱ្យម្ភនវចមតិសងស័យសមរហ្តផេមួយរៅរេើេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ”195។

92>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងរទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទាក់ទងរៅនឹង

កា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគរហ្ត196 ដូ្បានរេើករឡើងរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)។ រៅកនង
ុ
ស ណា រស់ នួន ជា បានឱ្យដឹងថា អនរលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. ខ្ងថា អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេ“ខដេជាកខនេងទទួេពាកយរណាឹងឧទធ ណ៍ផង និងសរប្ម្រស្កាី្ងរប្កាយផង” តួនាទី រស់
អងគជំនំជប្មោះរនោះ លឺប្តូវរ ើកា
វ េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងឧទធ ណ៍ រ់ភយអនរលាមត្តមប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ
កមពជា
ុ
ខដេ ួមរញ្ចូ េកា េិនិតយរឡើង វចញរ់ភយរ ើកា
វ ជំនំជប្មោះសជាងមីរេើអងគរហ្ត រនាៃរ់េីអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរ្ញរស្កាីសរប្ម្្ងរប្កាយ197។ នួន ជា បានអោះអាងថា ខសេីតលាកា

ICTY និងយតាិ

សស្តសាថ្នប្រេ័ន្
ធ ារ់អង់កូ េសក់សង េំម្ភនមូេរហ្តអវីខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ទទួេយកជាបាន
កា នូវកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ198។

93>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងរ់ភយមិនសម

រហ្តផេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះបាន
កត់សម្ភគេ់រឃើញថា “ដំរណាោះប្សយខដេម្ភនកនុងប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ប្តូវបានរញ្ចូ េរៅកនុងប្រេ័នធ
ថ្នរណាឹងសទកខមួយខដេម្ភនេកខណៈេិរសស (sui generis)”199។ អនរលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៩ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.
ត.ក. េំខមនម្ភនន័យថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវខតជំនំជប្មោះសជាងមីរ់ភយខផអកត្តមម្ភប្ត្ត ៣៧៣ ថ្ន
អងគជំនំជប្មោះលរបីបានដកកា សននិ់ភឋនខរររនោះរ្ញ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សេដីការ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ២៩០។
សេដីការ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ១៦ (“អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំបានេិចា ណារេើអំណោះអំណាងទាំងរនាោះ កនុង
ក ណីខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខេំបានអោះអាងអំេីកំហ្ស ផៃយ
ុ រៅវចញប្ោន់ខតផាេ់កា រោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ សេដីកា

រ ឿងកាី Gatete (ICTR) កថាខណឌ ១៥៦។
195

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៨។

196

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣ ដេ់ ១១។

197

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦។

198

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៨ ដេ់ ៩។

199

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៣។

57
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357975
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
ខដេខសេីរណាឹងសទកខត្តមម្ភប្ត្ត ៤១៧ ថ្នប្កមនីតិ វច ប្ី េហ្មទណឌកមពជា
ុ
។
ផៃយ
ុ រៅវចញ ប្រវតាិថ្នកា ត្តក់ខតង្ារ់ អ.វ.ត.ក. ទាក់ទងរៅនឹងម្ភប្ត្ត ៩ បានរង្ហាញថា រោេលំនិតដំរូង
បានប្ររមើេរឃើញអំេីដំរណើ កា នីតិ វច ីម្ភនរីដំណាក់កាេ

ខដេកនុងរនាោះប្រេ័នស
ធ ីេ
ា ីកា េិនិតយរឡើង វចញម្ភន

ដូ្ជា សលាឧទធ ណ៍ប្តូវសារ់រណាឹងឧទធ ណ៍ និងតលាកា កំេូេប្តូវសារ់រណាឹងសទកខ រហ្ើយ្ងរប្កាយ
សលាឧទធ ណ៍ប្តូវបានេររ្ញេីម្ភប្ត្ត ៩ ងមីរនោះ200។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រស្កាីសននិ់ភឋនដ៏សមប្សរមួយលឺ
ថា ្ារ់ អ.វ.ត.ក. បានកំណត់យកនីតិ វច ីសីេ
ា ីកា េិនិតយរឡើង វចញមួយខសខរេកេីរល ួមទាំងប្កមនីតិ វច ីប្េហ្ម
ទណឌកមពជា
ុ ផងខដ ។

94>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ដូ្បានរេើករឡើងរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេប្តូវបានអនញ្ញាតរ់ភយម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង វាងអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ និងរាជ ់ភឋភិបាេកមពុ
ជាទាក់ទងរៅនឹងកា កាត់រស្កាីរៅរប្កាម្ារ់កមពជា
ុ នូវឧប្កិដក
ឋ មម ខដេប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុង យៈកាេថ្នកមពុ
ជាប្រជា ិររតយយ (កិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.) រ ើកា
វ ខសវង កកា ខណនាំកនុងរទ់ភឋននីតិ វច ីខដេបានររងកើត
រឡើងកនុងកប្មិតអនា ជាតិ ទាក់ទងរៅនឹង វចសេភាេថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខ ដូ្ម្ភនខ្ងកនុង
វចធានថ្ផៃកនុង201 និងប្តូវខសវង កកា ខណនាំេី វច ីសស្តសានានា រស់តលាកា ICTY និង ICTR202 ទាក់ទងរៅ
នឹងកា េិនិតយរឡើង វចញ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ កា រកប្សយអំេី
200

ម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ថ្ន្ារ់សីេ
ា ីកា ររងកើតអងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ ។ David Scheffer “អងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាកនុង

តលាកា កមពជា
ុ ” M. Cherif Bassiouni (ed.) ្ារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ របាោះេមពរេើកទី ៣ Koninklijke Brill NV ឆ្នំ ២០០៨
ទំេ័ ២៤៧ (“អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេជាកខនេងសប្ម្ភរ់ខតទទួេពាកយរណាឹងឧទធ ណ៍មួយលត់សប្ម្ភរ់ អ.វ.ត.ក. រហ្ើយរស្កាី
សរប្ម្ រស់តលាកា រនោះ្ូេជាសែេ ទាំងអងគ្ារ់ និងអងគរហ្ត។ ្ារ់ អ.វ.ត.ក. ដំរូង ប្តូវបាន្ ចាកនុងឆ្នំ ២០០០ និងបាន
អនម័តកនុងឆ្នំ ២០០១ ខ្ងសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះទទួេរណាឹងឧទធ ណ៍ភាេមៗរៅ្រនាេោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងអងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី […] វចរស នកមមរេើ្ារ់ អ.វ.ត.ក. រនោះខដេបានអនម័តកនុងឆ្នំ ២០០៤ [...] បានដកអងគ
ជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍រ្ញេី អ.វ.ត.ក.”(រជើងទំេ័ េររចាេ)) ទំេ័

២៥១ (“្ារ់ អ.វ.ត.ក. ផាេ់សិទធិអំណា្ដេ់អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេថ្ន អ.វ.ត.ក កនុងកា សរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទ ជន ងរប្ោោះ ឬសហ្ប្េោះរាជអាជាា ប្រឆ្ំងនឹងរស

្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក.”)។ បាយកា ណ៍ រស់អលគរេខា ិកា សាីេីកា កាត់រទាសខខម ប្កហ្ម កថា
ខណឌ ២៦ ([…] ្នាសមព័នរ
ធ ីថានក់ខដេបានកំណត់សប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ្ ចារេើកដំរូងប្តូវបានខក
ខប្រមកេី ថានក់ខដេសមញ្ាជាង”)។
201

វចធាន ១០៤(១)សៃួន ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។

202

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៣។

58
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357976
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដំរណើ កា នីតិ វច ីខដេម្ភនេី ដំណាក់កាេ

ដូ្បានរេើករឡើងរៅកនុងឯកស ជាមូេ់ភឋន រស់

អ.វ.ត.ក.

ទទួេបានកា ោំប្ទោ៉ៅងរប្្ើន រៅរេេេិចា ណាអំេី វចសេភាេជាក់លាក់ និងភាេសមល
ុ សមញថ្នកា ជំនំជប្មោះ
ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិខដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់រនាោះ រទើររ ើឱ្
វ យកា ជំនំជប្មោះសជាងមី េំអា្រ ើ វ
រៅបាន និងេំលួ រ ើរវ ៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរឡើយ។ កា រ ើខវ រររនោះអា្េនា រេេោ៉ៅងរប្្ើនដេ់កិ្ច
ដំរណើ កា នីតិ វច ី។ រេើសេីរនោះរទៀត ខផអកត្តមទប្មង់នីតិ វច ីខដេរប្រើប្បាស់កា ជំនំជប្មោះរេើអងគរហ្តសជាងមី
តលាកា ថ្នរណាឹងសទកខ

ម្ភនសិទធិអំណា្សមប្សរកនង
ុ កា េិនិតយរឡើង វចញោ៉ៅងទូេំទូលាយ

រដើមបីខកខប្រ

សេប្កមឱ្យប្សរត្តមអងគរហ្តខដេបានរង្ហាញោ៉ៅងដូរចានោះ និងម្ភនជរប្មើសកនុងកា រងវិេសំណំរ ឿងឱ្យរ ើ វ
កា ជំនំជប្មោះរឡើង វចញបាន ត្តម យៈរណាឹងសទកខខដេរសនើសំឱ្យរ ើកា
វ េិនិតយរឡើង វចញជា្ងរប្កាយ។ ទប្មង់
ប្ររភទរនោះ បានសនមតជាមនថា កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រស់តលាកា រ្ោះខតរនា ហ្ូតទាេ់ខតអា្កំណត់បាន
នូវ“កា េិតជាសតានម័ត”អំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេរចាទជារញ្ញារនាោះ។ ្ំខណករៅកនុងរ ចរទ រស់ អ.វ.ត.ក.
រ់ភយស កងវោះ នធាន បានរារាំងកា ប្រកាសេិ ទធភាេ និងរទាសរៅដំណាក់កាេរណាឹងឧទធ ណ៍203 រូក ួម
ជាមួយនឹងកា ហាមឃាត់កា រងវិេសំណំរ ឿងប្តឡរ់រៅតលាកា ជាន់ដំរូងឱ្យជំនំជប្មោះរឡើង វចញរនាោះ204

លឺ

បានរង្ហាញនូវកា រផ្លាតរៅរេើកា េរនេឿនកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រ់ភយស តួនាទីកនុងកា ខកតប្មូវរៅរេើដំរណើ
នីតិ វច ីរៅរណាឹងឧទធ ណ៍ ប្តូវបានកប្មិត និងេររចាេ កនុងរោេរំណងរដើមបីកា ពា ផេប្ររោជន៍ជនជារ់
រចាទ និង/ឬរមធាវីកា ពា កាី (ភាលីកា ពា កាី)។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រដើមបីឱ្យម្ភនេកខណៈប្សររៅត្តមទប្មង់
ថ្ននីតិ វច ីរណាឹងឧទធ ណ៍ រស់ អ.វ.ត.ក. លឺប្តូវេិនិតយរមើេរេើតួនាទី រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រខនែម
េីរេើកា ខកតប្មូវកំហ្សអងគ្ារ់ជា្មបង កនុងកា េិនិតយរផៃៀងផ្លៃត់រេើរញ្ញា ថារតើេកខខណឌកនុងកា រង្ហាញ
ធាតផសំថ្នរទរចាទប្តូវបានរំរេញ ខដ

ឬោ៉ៅងណា ជាជាងកា ររើកសវនាកា ប្្ំខដេ រហ្ើយយកកា យេ់

រឃើញផ្លៃេ់ រស់ខួ ន
េ មកជំនួសកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង វចញ។ ទប្មង់នីតិ វច ីខដេ នួន ជា

203

វចធាន ១១០ និង ១១១ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ភាជរ់ជាមួនឹងម្ភប្ត្ត ១៤(៥) ថ្នកតិកាសញ្ញាអនា ជាតិសីេ
ា ីសិទធិេេ ដឋ និងនរោបាយ។

សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកាី Gomariz ទេ់នឹង ប្ររទសរអសា៉ៅញ (េិខិតទំនាក់ទំនង រស់លណៈកម្ភម ិកា សាីេីសិទធិមនសស) កថាខណឌ
១៣៩

(“ររើរទាោះរីជារលគេខដេប្តូវបានសរប្ម្ឱ្យ ួ្ខេួនរៅដំណាក់ដំរូង អា្ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរៅដំ ណាក់កាេរ

ណាឹងសទកខរ់ភយតលាកា រណាឹងសទកខក៏រ់ភយ ក៏កាេៈរទសៈរនោះមិនអា្រារាំងសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេបានកា េិនិ
តយរឡើង វចញរេើកា ់ភក់េិ ទធ ភាេ និងកា ប្រកាសរទាសរនោះេីតលាកា ជាន់ខពស់បានរឡើយ ររើរទាោះរីជា ដឋភាលីេំប្តូវបាន្ងកាតេវកិ្ច
ក៏រ់ភយរនាោះ”)។
204

ម្ភប្ត្ត ៣៦ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.។
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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357977
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អោះអាងកនុងកា រកប្សយរ្ញេីម្ភប្ត្ត ៩ ងមី អា្នឹងផាេ់ផេប្ររោជន៍ដេ់ភាលីកា ពា កាី រ៉ៅខនាេំបានរ ើឱ្
វ យ
ម្ភនប្រសិទធភាេ និងតេយភាេទាំងប្សុងរឡើយ។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េំម្ភនមូេ
់ភឋនសំអាងណាមួយសប្ម្ភរ់ភាលីកា ពា កាីរៅកនុងខេឹមស ថ្នម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ឬរៅកនុងរោេរំណងថ្ន្ារ់ អ.វ.
ត.ក. រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស នូវកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេ
ថា រ់ភយស ខតប្កមនីតិ វច ប្ី េហ្មទណឌកមពជា
ុ បានយកេំនាត្ត
ំ មប្រភេរដើមថ្នប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេ (RomanoGermanic)

រទើរ“ស ៈសំខាន់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. កនុងនាមជាអនកខសវង កកា េិត

បានងយ្ោះ […]”205។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ដូ្រ ឿងកាីរៅកនុងប្រេ័ន្
ធ ារ់
សី វចេដថ្ទរទៀតខដ ខដេបានកប្មិតកា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងឧទធ ណ៍្ំរពាោះកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត
206

បានរ ើឱ្
វ យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. កាេយជាតលាកា ជាន់ដំរូងមួយដ៏សំខាន់ខដេម្ភនភា កិ្ច

ូ
កនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត។ ្ងរប្កាយ ដូ្ នួន ជា បានអោះអាង207ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
កនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន បានខផអកោ៉ៅងរប្្ើនរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា និងថា ទឡហីក ណ៍ជារប្្ើនថ្នរណាឹងស
205
206

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០។
រទរបញ្ាតិប្ា រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះម្ភនរៅកនុងម្ភប្ត្ត ៤៥២(១)ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌប្ររទសរ៉ៅូឡូញ (“តលាកា ឧទធ ណ៍េំ

ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យររើកសវនាកា រេើភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹង្ ចតេកខណៈេិរសសថ្នសំណំរ ឿងរឡើ យ”)
នីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ រស់សធា ណ ដឋ

Latvia

ខផនក ៥៦៩(៣)ថ្នប្កម

(“តលាកា ជាន់ខពស់េំអា្វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងសំណំរ ឿងសរឡើង វចញបាន

រឡើយ”) ម្ភប្ត្ត ៣៩៧.២ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌប្ររទស Azerbaijan (“អងគរហ្តខដេបានរង្ហាញរ់ភយតលាកា ជាន់ដំរូងប្តូវ
ខតេិនត
ិ យរឡើង វចញរ់ភយតលាកា ឧទធ ណ៍កនុងខដនកំណត់ថ្នពាកយរណាង
ឹ ឬរណាឹងសទកខខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”) ម្ភប្ត្ត ២៩៧(ខ)ថ្នប្កមនីតិ
វច ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស

Georgia (“កនុងអំឡុងរេេសវនាកា រេើរណាឹងសទកខ ម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើ់ភក់ងីរម ៅ្ំរពាោះមខ

តលាកា ឧទធ ណ៍រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអា្យកមកេិនិតយបាន រហ្ើយរាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេបានេិនិតយរ់ភយតលាកា ជាន់ដំរូងប្តូវបានចាត់ទក
បានេិនិតយ ួ្រហ្ើយ រេើកខេងក ណីខដេភសាត្ត
ុ ងប្តូវបានេិនិតយរ់ភយម្ភនកា ំរលាភរំពាន ន
ៃ ់ ៃ រេើ្ារ់ រហ្ើយភាលីម្ភនសិទធិ
់ភក់សំរណើសំឱ្យេិនិតយរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះសរឡើង វចញបាន”)។ ម្ភប្ត្ត ៣៩៨(២) ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស Montenegro
(“តលាកា ឧទធ ណ៍ប្តូវកប្មិតកា េិនិតយរឡើង វចញ រស់ខួ េនប្តឹមខតកា ំរលាភរំពានខដេម្ភនខ្ងរៅកនុងកថាខណឌ ១ ្ំណ្ ១ និង
២ ថ្នម្ភប្ត្តរនោះ”)។ ប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស Macedonia ម្ភប្ត្ត ៤២៧(១) (“តលាកា ឧទធ ណ៍ប្តូវេិនិតយខតរេើខផនកថ្ន
សេប្កមខដេប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់រណាឹងឧទធ ណ៍”) ម្ភប្ត្ត ៣៦២ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ រស់ប្ររទស Ukraine (“កា
េិនិតយរេើកា ជំនំជប្មោះរ់ភយតលាកា ឧទធ ណ៍ប្តូវរ ើរវ ឡើងរ់ភយប្សរត្តមជំេូក ២៦ ថ្នប្កមរ្ចរ
ុ បនន ខតកនុងក ណីពាក់េ័នរធ ៅនឹង
ខផនកណាមួយថ្នសេប្កម ខដេភាេនីតយនកូេភាេ និងសេេភាេ រស់សេប្កមរនោះ ប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់កាេរណាឹងស
ទកខរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។
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ទកខ រស់ោត់ លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកំហ្សកនុងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង208។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី េំបានរ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់រទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញរឡើយ។

ប្រសិនររើរេើកផៃយ
ុ េីរនោះ

រទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញរេើ

កំហ្សអងគរហ្ត លឺអាប្ស័យរេើភាេជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ និងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរ់ភយ
ម្ភចស់រណាឹងសទកខ ដូរ្នោះទឡហីក ណ៍រនោះ្ាស់ណាស់ោមនមូេ់ភឋនោំប្ទរឡើយ។

95>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេរេើរាេ់កា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគ

រហ្ត រៅរេើរទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញ ដូ្ម្ភនរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) ខដេបានសរងខរ
ខាងរេើ។
៣.ល.កា ជំទាស់រៅនឹងកា សរប្ម្សាេ
ី ្
ី ត
ច េកខណៈថ្ននីតិ វច ី

96>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានជំទាស់រ់ភយផ្លៃេ់ ឬរ់ភយប្ររោេ
រៅនឹងកា សរប្ម្មួយ្ំនួនពាក់េ័នរធ ៅនឹង្ ចតេកខណៈថ្ននីតិ វច ី

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតា

កនុងអំឡុងរេេជំនំជប្មោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា ជំទាស់រនោះអា្ប្តូវបានចាត់
ទកថា ជាកា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគ្ារ់ ឬកំហ្សអងគរហ្ត រហ្ើយអា្ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយអនរលាម
ត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង។

97>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាញឹក

ញារ់ បានរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ កនុងកា អនវតាកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី209។ រ់ភយប្សរត្តមរោេកា ណ៍
ខដេបានកំណត់រៅកនុងប្ររោល្ងរប្កាយថ្ន វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ អន
វតាវច ីសស្តសាកនុងកា េិនិតយរឡើង វចញខដេទទួេយកជាបានកា នូវរស្កាីសរប្ម្ត្តមឆនាៃនសិទធិ

និងរ ើអ
វ នារា

លមន៏រៅរេើកា រប្រើឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខតកនុងក ណីខដេ“កំហ្សខសាងរ្ញេីកា រប្រើ
ឆនាៃនសិទធិ […] ខដេនាំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខ”។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY ICTR និងតលាកា
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សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំ្ំណាត់កា ជារនាៃន់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ ២១ និង ២៦។ រស្កាស
ី រប្ម្រេើរណាឹង

សទកខប្រឆ្ំ ងនឹងកា រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13) កថាខណឌ ៣០។ រស្កាស
ី រប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ី
ភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣៣។

61
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357979
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ICC បានអនវតារទ់ភឋនកនុងកា េិនិតយរឡើង វចញខដេទទួេយកជាបានកា នូវរស្កាីសរប្ម្ត្តមឆនាៃនសិទធ210
ិ ។
ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICC បានសរប្ម្ថា៖
៧៩.

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ

េំប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគររ ជំនំ

ជប្មោះ […] េីរប្ពាោះ អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ កនុងក ណីខដេខេួនម្ភនសិទធអ
ិ ណា
ំ
្ អា្រ កា
ើវ
សរប្ម្រផសងេីរនោះ។ កា រ ើដ
វ ូរ្នោះ លឺជាកា ដរណាម
ើ យកអំណា្ ខដេេំប្តូវបានប្រលេ់ឱ្យខេួន និងរ ើ វ
ឱ្យអំណា្ខដេបានប្រលេ់ឱ្យោ៉ៅងេិរសសដេ់អងគររ ជំនំជប្មោះខប្រកាេយរៅជាោមនតថ្មេ។
៨០. […]

មខង្ហ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ បាន ួមរញ្ចូ េកា េិនិតយរឡើង វចញរេើកា រប្រើ

ប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះ រដើមបីធានាថា អងគជន
ំ ំជប្មោះរនោះប្តូវរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់
ខេួនឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេេំប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងកា រប្រើ
ប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះ […]

រេើកខេងខតម្ភនកា រង្ហាញថា រស្កាស
ី រប្ម្រនាោះ

ប្តូវទកជារម្ភឃៈ រ់ភយស ម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ កំហ្សអងគរហ្ត ឬកំហ្សខផនកនីតិ វច ី និងខតកនុង
ក ណីខដេកំហ្សរនោះ បានរ៉ៅោះពាេ់ជាសតានម័តរេើរស្កាស
ី រប្ម្រនាោះ ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ន័យខាងរដើម
រនោះររងកើតអានភាេថា

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងរស្កាស
ី រប្ម្ខដេខផអករេើ

ឆនាៃនសិទធិ ខតកនុងេកខខណឌម្ភនកប្មិតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រោេជំហ្ រនោះ ប្តូវបានោំប្ទរ់ភយយតាិសស្តសា
រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិដថ្ទរទៀត

ម
ួ ទាំងយតាិសស្តសា រស់តលាកា កនុងប្សុកផងខដ ។

តលាកា ទាំងរនាោះ បានកំណត់អំេីេកខខណឌប្តឹមប្តូវកនុងកា រ ើអ
វ នារាលមន៍រៅដំណាក់កាេរណាឹងស
ទកខលឺ (១) រៅរេេខដេកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ ម្ភនកំហ្សកនុងកា រកប្សយ្ារ់ (២) រៅរេេ
ខដេកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធរិ នោះ ម្ភនកំហ្សោ៉ៅង្ាស់កនង
ុ កា កំណត់អងគរហ្ត ឬ (៣) រស្កាី
សរប្ម្ខដេម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ និងេំសមរហ្តផេ នាំឱ្យម្ភនកា ំរលាភរំពានរេើឆនាៃនសិទធិ211។

98>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

210

ICTY និង ICTR បាន់ភក់រ្ញនូវរទ់ភឋនខដេម្ភនេកខណៈ

សូមរមើេឧ. សេដីការ ឿងកាី Kony (ICC) កថាខណឌ ៧៩ ដេ់ ៨០។ សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ

៨១។ សេដីការ ឿងកាី Kupreškić កថាខណឌ ៣០ និង ៣២។ សេដីការ ឿងកាី Setako (ICTR) កថាខណឌ ១៩។ សេដីការ ឿង

កាី Nchamihigo (ICTR) កថាខណឌ ១៨។
211

សេដីការ ឿងកាី Kony (ICC) កថាខណឌ ៧៩ ដេ់ ៨០ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះ កនុងកា េិនិតយរឡើង វចញរេើរស្កាីសរប្ម្ខដេខផអករេើឆនាៃនសិទធិ212។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រទ់ភឋនទទួេយកជាបានកា កនុងកា េិនិតយរឡើង វចញ ខដេបានយកមកអន
វតារ់ភយតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះ ម្ភនេកខណៈសមប្សរជាមួយនឹងរ ចរទថ្ន អ.វ.ត.ក. រហ្ើយអងគជំនំ
ជប្មោះនឹងប្តូវរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើកំហ្សខដេ ងកា រចាទប្រកាន់

រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ខដេខផអករេើឆនាៃន

សិទធិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាមួយនឹងរទ់ភឋនរនោះ។
៣.ឃ.ឥទធេ
ិ េថ្នកំហ្សនានាខដេរ ឱ្
ើវ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សេប្កម

99>អនរលាមត្តមវចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង កា កំណត់ប្តឹមខតអតាសញ្ញាណថ្នកំហ្សរៅកនុងសេប្កម
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាកា េំប្លរ់ប្ោន់ រដើមបី្នរៅខកខប្រសេប្កម រៅកនុងនីតិ វច ីថ្នរណាឹង
សទកខបានរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅ វចញ សេប្កមខដេម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ប្តូវចាត់ទកជារម្ភឃៈ ប្រសិនររើកំហ្ស
អងគរហ្តរនាោះរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌។

សេប្កមមួយខដេអា្ចាត់ទកជារម្ភឃៈរ់ភយស

កំហ្សអងគ្ារ់ រហ្ើយប្រសិនររើកំហ្សរនាោះមិន្នរៅដេ់រម្ភឃៈសេប្កមរទ រនាោះសេប្កមអា្នឹង
ប្តូវបានសរប្ម្ខកខប្រកា ប្រកាស់ភក់េិ ទធភាេទាំងប្សុង ឬខផនកខេោះ213។ សេប្កមខដេម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌
សំរៅរេើន័យថា “េទធផេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រស់តលាកា ម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ទាង
ំ ប្សុង”214។ ទាក់
ទងរៅនឹងកំហ្សអងគរហ្ត

ខដេនាំឱ្យសេប្កមម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌

សំរៅរេើ“កំហ្ស ន
ៃ ់ ៃ ដេ់កា

ប្រកាសអំេីេិ ទធភាេ”215។ ភាលីប្តូវម្ភនកាតេវកិ្ចរង្ហាញឱ្យរឃើញ ថារតើកំហ្សអងគរហ្តរនាោះេិតជាខសាងឱ្យ
រឃើញភាេមិនយតាិ ម៌ ខដ ឬរទ។

212

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

១៤។
213

សូមរមើេ ឧ. សេដីការ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ១៧ (“កា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគ្ារ់ខដេេំម្ភនឱ្កាសខក

ខប្រេទធផេថ្នកា សរប្ម្

អា្ប្តូវបានរដិរស រចាេរ់ភយខផអករេើមូេរហ្តរនាោះ”)។

សូមរមើេផងខដ

សេដីការ ឿងកាី

Lubanga (ICC) កថាខណឌ ១៩ (កំហ្សអងគ្ារ់អា្នាំឱ្យម្ភនកា រដិរស សេប្កម ប្រសិនររើសេប្កមរនាោះទទួេ ងឥទធិេេ
“ជាសតានម័ត”រ់ភយស កំហ្សរនាោះ ខដេអា្និោយកនុងក ណីថា “ប្រសិនររើអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរ្ញសេប្កមមួយ

ខដេខសខរេកោនេីរស្កាស
ី រប្ម្ខដេម្ភនកំហ្សរនាោះ អងគជំនំជប្មោះេំម្ភនកំហ្សរឡើយ”។
214

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

215

សេដីការ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ២៩។
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100>ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្សអំេី្ ចតេកខណៈថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ី និងជាេិរសស កំហ្សទាក់ទងរៅនឹង

កា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរណាឹងសទកខភាេមៗថា កំហ្ស
រៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ ប្តូវខត“រណា
ា េឱ្យម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខ”។ រៅ
កនុងរ ចរទថ្នរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមខដេប្តូវបានរ្ញរៅរេេរញ្ច រ់ថ្នកិ្ចជំនំជប្មោះ ប្សរត្តម
វចធាន ១០២ ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងេិចា ណារេើរញ្ញា ថារតើកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ
ខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រកើតម្ភនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចជំនំជប្មោះទាំងមូេ ខដ

ឬោ៉ៅងណា។

មា៉ៅ ងវចញរទៀត េំខមនកំហ្សថ្នកិ្ដ
ច ំរណើ កា នីតិ វច ទា
ី ំងអស់សទធខតនាំរៅ កកា ខកខប្រសេប្កមរនាោះរឡើយ
រេើកខេងខតកំហ្សរនាោះរណា
ា េឱ្យ“ម្ភនេទធផេមិនយតាិ ម៌ទាង
ំ ប្សុង

រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រស់

តលាកា ”។ រៅកនុងកា សរប្ម្ ថារតើរកើតម្ភនក ណីរនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹង
ប្តូវរ ើកា
វ េិចា ណាប្លរ់ដំណាក់កាេទាំងអស់ថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រ់ភយ ួមទាំង្ំណាត់កា ខដេបានរ ើ វ
រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេម្ភនរណាឹងសទកខ។
់ េ
ូ ់ភឋនោំប្ទអំណោះអំណាងរៅដំណាក់កាេរណាង
ឹ សទកខ
៣.ង.េកខខណឌតប្មូវកនុងកា ផាេម

101>រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា៖
រៅរណាឹងសទកខ

ភាលីមិនអា្ប្ោន់ខតរេើកទឡហីក ណ៍ដខដេៗ

ដំណាក់កាេជំនំជប្មោះរឡើយ ដរារណា ភាលីរង្ហាញថា កា រដិរស

ខដេេំទទួេបានរជាលជ័យរៅ
រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង

រេើទឡហីក ណ៍រនោះ លឺជាកំហ្សមួយខដេប្តូវខតម្ភនកា អនារាលមន៍េអ
ី ងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ។ ទ
ឡហីក ណ៍ រស់ភាលីខដេេំម្ភនសកាានេេរ ើឱ្
វ យរស្កាីសរប្ម្ខដេ ងកា ជំទាស់រនាោះ

អា្ប្តូវបាន

រដិរស រចាេ ឬខកខប្ររនាោះ អា្ប្តូវបានរដិរស រចាេភាេមៗរ់ភយអងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ
និងេំចាបា
ំ ្់ប្តូវរ ើកា
វ េិចា ណារេើអងគរស្កាីរឡើយ។ រដើមបីឱ្យអងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេេ
ូ វាយតថ្មេ
រេើទឡហីក ណ៍ រស់ភាលីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ ភាលីរណាឹងសទកខប្តូវបាន ំេឹងថា នឹងផាេ់
កា រោងរៅរេើទំេ័ ប្រតិចា ឹកពាក់េ័ន ធ

ឬកថាខណឌជាក់លាក់រៅកនុងសេប្កមថ្នអងគជន
ំ ំជប្មោះស

លាដំរូងខដេ ងកា ជំទាស់។ រខនែមរេើសរនោះរទៀត អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេ “មិនតប្មូវឱ្យេិចា
ណាស ណា រស់ភាលីជាេមអត
ិ រនាោះរទ ប្រសិនររើស ណាទាំងរនាោះ ម្ភនេកខណៈមិន្ាស់លាស់
ម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ និងម្ភនេកខណៈប្សរេ្ប្សេិេ ឬម្ភនភាេមិនរេញរេញជាផេូវកា ខដេរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញោ៉ៅងជាក់ខសាង”។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ ម្ភនឆនាៃនសិទធិ កនុងកា រប្ជើសរ ីសស ណា
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ណាមួយខដេស័កាិសម កនុងកា ទទួេបាននូវកា េិនិតយេិចា ណារ់ភយេអត
ិ េអនជា
់ លាយេកខណ៍អកស
។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ អា្រដិរស ទឡហីក ណ៍ណាខដេមិនម្ភនមូេ់ភឋនសំអាងប្លរ់ប្ោន់
រ់ភយមិនចាំបា្់ផេ
ា ់សំអាងរហ្តេមអិតរឡើយ216។

102>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវអនវតាវច

ីសស្តសាដូ្ោនរេើរណាឹងសទកខរៅ្ំរពាោះមខរនោះ។ ជាកា

កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះេំរ ើកា
វ េិចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេប្ោន់ខតរេើករឡើងថា រស្កាីសរប្ម្ ឬ
សម្ភអងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយេំបានរេើកមូេ់ភឋនោំប្ទ ថារតើមូេរហ្តអវី
បានជារស្កាីសរប្ម្ ឬសម្ភអងរហ្តរនោះ ម្ភនកំហ្សរនាោះរឡើយ។
៤.រណតឹង្ោទុកខររ្់ នួន ជា និង្ ពខៀវ ្ំផន
៤.ក. មមនញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនង
ុ

103>រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ី្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹង មមនញ្ាភាេ

ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រ់ភយបានអោះអាងថា៖
-កា អនម័ត វចធានរនោះ លឺជាកា រប្រើប្បាស់អំណា្នីតិរបញ្ាតិខា ដេជាកា ផៃយ
ុ រៅនឹងម្ភប្ត្ត ៩០
ថ្ន ដឋ មមនញ្ាកមពជា
ុ
-កិ្ចប្រជំរេញអងគ រស់រៅប្កមថ្ន អ.វ.ត.ក. េំម្ភនសិទធិអំណា្អនម័ត វចធានថ្ផៃកនុងរឡើយ
និង
- វចធានថ្ផៃកនុងម្ភនភាេផៃយ
ុ រៅនឹងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.217។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរដិរស កា ជំទាស់រនោះរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេី មមនញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនុង

(E51/14) រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា អនម័ត វចធានថ្ផៃកនុងេំប្តូវបានហាមឃាត់រ់ភយកិ្ចប្េមរប្េៀង
អ.វ.ត.ក. រឡើយ218 និងថា រោេរំណងថ្នវចធានថ្ផៃកនុង លឺជាកា “ ួមរញ្ចូ េោន វាងនីតិ វច ីជា

ម្ភន រស់កមពុ

ជា ខដេប្តូវបានរំរេញរខនែមរ់ភយរទ់ភឋនអនា ជាតិ កនុងក ណីចាបា
ំ ្់ និងសមប្សរ”219។ អងគជំនំជប្មោះ

216

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២០ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

217

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

218

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៦។

219

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៧។
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សលាដំរូងបានេនយេ់ថា “កា ជំនំជប្មោះរៅ អ.វ.ត.ក. ម្ភនភាេខសោនោ៉ៅងរប្្ើនេីក ណីរៅតលាកា ជាតិ
កមពជា
ុ ”220 និង ថា “តលាកា អនា ជាតិដថ្ទរទៀតខដេជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរ ឿងកាីរៅ
្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ក៏បានអនម័ត វចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ងផងខដ រដើមបីសប្មួេោ៉ៅងេិរសសឱ្យប្សរ
ុ សមញ”221។ រេើសេីរនោះរទៀត
ត្តមតប្មូវកា ថ្នកា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ ខដេម្ភនេកខណៈសមល
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា វចធានថ្ផៃកនុងម្ភនេកខណៈ“ប្សរជាមួយនឹងកាតេវកិ្ច រស់
អ.វ.ត.ក. […] កនុងកា ដឹកនាំកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រ់ភយប្សរត្តមរទ់ភឋនយតាិ ម៌អនា ជាតិ ភាេប្តឹមប្តូវ
ំ ំ
និងដំរណើ កា ត្តម្ារ់កំណត់”222។ កា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អំេីកំហ្សអងគ្ារ់មួយ្ំនួន រស់អងគជន
ជប្មោះសលាដំរូងរនោះ223 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរ ើកា
វ រ់ភោះប្សយត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយ។

104>ទីមួយ ្ំរពាោះកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា មូេ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ
នឹងកា អនវតា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម និងអងគជំនំជប្មោះអនា ជាតិនានាម្ភនភាេេំប្តឹមប្តូវ រ់ភយស តលាកា
និងអងគជំនំជប្មោះទាំងរនាោះេំប្តូវបានកប្មិតរ់ភយ្ារ់កនុងប្សុក និងម្ភនរទរយញ្ាតិជា
ា ក់លាក់ខដេអនញ្ញាតឱ្យ
រ ើកា
វ អនម័ត វចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង224រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង

េិតជាេំបានេនយេ់អំេីរហ្តផេអវីខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរោងរៅរេើកា អនវតា រស់

តលាកា ដថ្ទរទៀតរនាោះខមន រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេមិនចាត់ទកថា រនោះជាកំហ្សអងគ្ារ់ រឡើយ។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្តថា រ់ភយស ខតតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម និងអងគជំនំជប្មោះអនា
ជាតិនានាបានអនម័ត វចធានជាក់លាក់រនាោះ រទើរ អ.វ.ត.ក. ក៏អា្រ ើដ
វ ូរ្នោះបានផងខដ ។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងប្ោន់ខតបានរ ើកា
វ កត់សម្ភគេ់អំេីអតែិភាេថ្នវចធានជាក់លាក់ទាង
ំ រនោះ និងថា វចធានទាំងរនោះ ប្តូវបានរោង
រៅកនុងអំឡុងរេេរ ើរវ ស្កាីប្ពាងវចធានថ្ផៃកនុងខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ កា សរងកតខដេម្ភនភាេពាក់េ័នខា
ធ ងរដើមរនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងមិនប្តឹមខតរេើសមតែកិ្ចកនុង

220

រស្កាីសរប្ម្សាីេី មមនញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនុង

(E51/14)

កថាខណឌ ៧ រោងរៅរេើសេដីកាសាីេីដីការដិរស ពាកយសំ

រម្ភឃភាេ (D55/I/8) កថាខណឌ ១៤។
221

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៧។

222

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ី មមនញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ ៧។

223

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦។

224

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦។
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កា អនម័ត វចធានថ្ផៃកនុង ខដេរកើតរ្ញេីេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ និងតលាកា ្ប្មុោះអនា
ជាតិរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានរង្ហាញនូវភាេចាំបា្់សប្ម្ភរ់តលាកា ទាំងរនាោះកនុងកា ររងកើតឱ្យម្ភនវចធាន
ជាក់លាក់រដើមបីប្រតិរតាិកា ណ៍ រស់ខួ ន
េ ។

105>ទីេី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាកា េិត ្ារ់ និងកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.

េិតជាេំបានខ្ង្ាស់លាស់អំេីកា អនញ្ញាតឱ្យកិ្ចប្រជំរេញអងគថ្ន អ.វ.ត.ក. រ ើកា
វ អនម័ត វចធានថ្ផៃកនុងរនាោះ
រឡើយ។ រ៉ៅខនា រោងត្តមវាកយខណឌទីមួយម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ខ្ងថា “នីតិ វច ប្ី តូវសម
ប្សរជាមួយ្ារ់កមពជា
ុ ” និងថា៖
រៅរេេណាខដេ្ារ់កមពជា
ុ

េំអា្រ់ភោះប្សយបាន្ំរពាោះរញ្ញាេិរសសណាមួយ

ឬម្ភនភាេមិន

្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងកា រកប្សយ ឬកា អនវតារទរបញ្ាតណា
ិា
ខដេពាក់េ័ន្
ធ ារ់កមពជា
ុ
ឬក៏
ម្ភនរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរោន វាងរទរបញ្ាតិខា រររនោះ រៅនឹងរទ់ភឋនអនា ជាតិ រលអា្
ខសវង កកា ខណនាំកនុងរទ់ភឋននីតិ វច ី ខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មិតអនា ជាតិ225។

106>ដូរ្នោះ ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.

ំេឹងទកោ៉ៅងជាក់្ាស់ថា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ

.ត.ក. អា្ឃាេតរ្ញេីនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌទូរៅ រស់កមពជា
ុ ។ រៅកនុង្ារ់ អ.វ.ត.ក. កា អនញ្ញាតរនោះប្តូវ
បានរញ្ញជក់ោ៉ៅងេិរសសរៅកនុងដំណាក់កាេនីមួយៗថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រ់ភយបានផាេ់សិទធិអំណា្ដេ់
សែរ័នពាក់េ័នធ រស់តលាកា កនុងកា ខសវង ករស្កាីខណនាំេី“ វចធានសាីេីនីតិ វច ីខដេបានររងកើតរឡើងរៅកប្មិត
អនា ជាតិ”226។ ឃាេរនោះេំខមនម្ភនន័យដូ្កា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា រៅប្កម រស់ អ.វ.ត.ក. អា្

ប្តឹមខតរេើកយករទ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា អនវតាេិរសសរៅកនុងសែនកា ណ៍ជាក់លាក់

ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី និងប្តូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យអនម័ត វចធានខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុងអតែ
ន័យទូរៅ និងអ ូរីរនាោះរទ ជាេិរសសម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. េំបានកំណត់េកខខណឌដេ់
សែរ័នតលាកា ជាក់លាក់រឡើយ រ៉ៅខនាប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុងអតែន័យទូរៅ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កនុងន័យសម
ប្សរ ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. េំបានហាមឃាត់កា អនម័ត វចធានថ្ផៃកនុងរ់ភយកិ្ចប្រជំ
រេញអងគរៅប្កមរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កនុងកា សរប្ម្រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា តប្មូវឱ្យម្ភន
កា េិចា ណារៅរេើ សំណួ េី ៖ ជាដំរូង ថារតើ វចធានថ្ផៃកនុងម្ភនខេឹមស ោ៉ៅងដូ្រមា្ និងទីេី ថារតើ វចធាន
225

ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។

226

ម្ភប្ត្ត ២០(១) ងមី, ២៣(១) ងមី, ៣៣(១) ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.។
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ថ្ផៃកនុងខដេបានអនម័តរ់ភយកិ្ចប្រជំរេញអងគរៅប្កម ្ងកាតេវកិ្ចរេើសែរ័នថ្ន អ.វ.ត.ក. ខដ

ឬោ៉ៅង

ណា។ ទាក់ទងរៅនឹងសំណួ ទីមួយ ប្តូវរ ើកា
វ កត់សម្ភគេ់ថា វចធានថ្ផៃកនុងមិនខមនប្សរោនប្លរ់ខផនកទាំងអស់
រនាោះរទ ម្ភនខផនកខេោះជាកា រេើករឡើង វចញអំេី្ារ់កមពជា
ុ
ខផនកខេោះជាកា រេើករឡើងេមអិតអំេីរទ់ភឋនអនា ជាតិ
និងខផនកខេោះរទៀត

ជាវចធានរខនែមខដេប្តូវបានអនម័ត

ប្សយបាន្ំរពាោះក ណីេិរសសណាមួយ

“រៅរេេណាខដេ្ារ់កមពជា
ុ ជា

ម្ភនេំអា្រ់ភោះ

ឬប្រសិនររើម្ភនភាេមិន្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងកា រកប្សយ

ឬកា អនវតា ឬក៏ប្រសិនររើម្ភនរញ្ញាពាក់េ័នទា
ធ ក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរោន វាងរទរបញ្ញាតាិរៅកនុង្ារ់កមពុ
ជារៅនឹងនិោមអនា ជាតិ”227។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកជាអាស រង់នូវអំណោះអំណាងទាក់ទង
រៅនឹងអ មមនញ្ាភាេខដេបានរេើករឡើងថា វចធានថ្ផៃកនុងបានរញ្ញជក់រឡើង វចញនូវ្ារ់ជា
រខនែមខេឹមស ណាមួយរប្ៅខតេី្ារ់កមពជា
ុ ជា

ម្ភនរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងសំណួ ទីេី

ម្ភន រ់ភយោមន
អងគជំនំជប្មោះតលា

កា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ខដេរេើករឡើងថា េំម្ភនរទរបញ្ាតិណា
ា
មួយរៅកនុងឯកស រដើមថ្ន
កា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ឬកនុង្ារ់កមពជា
ុ ជា

ម្ភន ខដេផាេ់អំណា្នីតិរបញ្ាតិដ
ា េ់កិ្ចប្រជំរេញអងគរៅប្កម

រឡើយ។ ខផអកត្តមមូេរហ្តរនោះ វចធានថ្ផៃកនុងេំម្ភនអានភាេ្ងកាតេវកិ្ចដូ្្ារ់ទូរៅរទ រហ្ើយដូ្ខដេអងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរញ្ញជក់េីខាងរដើម និងដូ្ម្ភនខ្ងកនុងម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. កា ចោ
េ័យ និងអងគជំនំជប្មោះ រស់ អ.វ.ត.ក. រៅខតម្ភនសិទធិអំណា្អនវតា្ារ់ខដេខេួនយេ់រឃើញថាសមប្សរ
រៅកនុងក ណីនីមួយៗ ួមទាំង“កា ខកខប្រ”េិរសសកនុងក ណីចាបា
ំ ្់228។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ វចធានថ្ផៃកនង
ុ
ប្តូវខតបានរង្ហាញជា្មបងថា កា រកប្សយ្ារ់ជា

ម្ភនប្តូវខតម្ភនកា ឯកភាេោន

ួមរញ្ចូ េទាំងភាេ

ចាំបា្់ខដេតប្មូវឱ្យម្ភន“កា ខកខប្រ”ផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អានភាេ្ងកាតេវកិ្ចរនោះរកើតម្ភនដរារ
ណា វចធានរនោះផាេ់តថ្មេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន និងប្តូវបានអនម័តរ្ញេីកា េិភាកា និងកា ឯកភាេេីមតិភាល
រប្្ើន រស់រៅប្កម អ.វ.ត.ក. រហ្ើយ វចធានរនោះ បាន ួម្ំខណកោ៉ៅងម្ភនប្រសិទធភាេដេ់ភាេអា្េាក ណ៍ទ
កជាមនបានអំេី្ារ់ ជាជាងកនុងក ណីខដេ អ.វ.ត.ក. ខផអកខតរៅរេើសិទធិអំណា្ រស់អងគជំនំជប្មោះនីមួយ
ៗ

កនុងកា រំរេញភាេខវោះ្រនាេោះ

និងខសវង ករស្កាីខណនាំេី វចធានអនា ជាតិកនុងសែនភាេជាក់លាក់ រនាោះ229។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ វចធានថ្ផៃកនុងបានរង្ហាញអំេីកា ួមរញ្ចូ េោននូវប្ករខ័ណឌ្ារ់ជា

227
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ដរណាើមយកសិទធិអំណា្នីតិរញ្ាតិរា នាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងខដេថា វចធានថ្ផៃកនុងម្ភនអ មម
នញ្ាភាេទាំងមូេ ប្តូវបានរដិរស រចាេ។

107>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានយេ់រឃើញថា វចធាន
អនា ជាតិ អា្យកមកសំអាងបាន“កនុងក ណីចាបា
ំ ្់ និងសមប្សរ” េីរប្ពាោះម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង
អ.វ.ត.ក.

អនញ្ញាតសប្ម្ភរ់រទ់ភឋនណាខដេម្ភនេកខណៈតូ្្រងអៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ230។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា អនវតាវចធានអនា ជាតិប្តូវខតប្សរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.
ត.ក.។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រទរបញ្ាតិរា នោះប្តូវខតអាន ួមជាមួយរញ្ញាជារប្្ើនរទៀតខដេរកើតរឡើងពាក់េ័នរធ ៅ
នឹង ្នាសមព័នធ និងអាណតាិជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. ប្េមទាំង្ារ់កមពជា
ុ ផងខដ ។ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា
នីតិ វច ីខដេម្ភនខ្ងកនុងប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
េំប្សរទាំងប្សុងត្តមេកខណៈេិរសស រស់ អ.វ.ត.ក.
រឡើយ ទីមួយ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ចោេ័យនីមួយៗ រស់តលាកា រនោះ សម្ភសភាេជាតិប្តូវបានរំរេញរខនែម
រ់ភយសម្ភសភាេអនា ជាតិ ខដេរង្ហាញឱ្យរឃើញេី“កា បា មាោ៉ៅងខាេង
ំ ” រស់សហ្លមន៍អនា ជាតិអំេី “កា
ំរលាភោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ រេើ្ារ់កមពជា
ុ
និង្ារ់អនា ជាតិ កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរៅ្រនាេោះ
េីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩”231។ ទីេី

្នាសមព័នធ រស់ អ.វ.ត.ក. ខសខរេកេីប្រេ័នត
ធ លាកា កមពជា
ុ ប្តង់

ដំណាក់កាេឧទធ ណ៍រៅ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបានប្្បា្់រញ្ចូ េោនខតមួយ232 ទីរី កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីប្តូវរ ើរវ ឡើង
ជារប្្ើនភាសជារដើម។ រោេរំណងទាំងមូេកនុងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. បានអនញ្ញាតឱ្យ អ
.វ.ត.ក. ជំនោះរាេ់កា េំបាកជាសកាានេេនានាខដេអា្រកើតរ្ញេីរហ្តកា ណ៍េិតទាំងរនោះ រដើមបីធានាបាន
នូវភាេប្តឹមប្តូវទាំងមូេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី។ រៅកនុងរ ចរទរនោះ េកខណៈវចនិ្័យ
ឆ រៅកនុងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្ន
កិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ខដេខ្ងថា“្ារ់កមពជា
ុ េំអា្រ់ភោះប្សយរេើរញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយ”បានប្លរ
ដណារ់រេើរញ្ញាខដេជាផេវចបាករជៀសមិនផត រ់ភយស េកខណៈេិរសស រស់ អ.វ.ត.ក.។ ផៃយ
ុ រៅវចញ
កា រកប្សយពាកយរេ្ន៍ទាំងរនោះកនុងន័យ្រងអៀត ជាកា ប្រងយប្រថាន រ់ភយស ប្រសិនររើប្តូវរោ េរ់ភយ
ប្តង់ៗត្តមនីតិ វច ីកមពជា
ុ
រនាោះ អ.វ.ត.ក. នឹងជំ ញខេួនឯងឱ្យជួរកា េំបាកកនុងកា ប្រតិរតាិ និងប្បាកដជារដើ

230
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ថា។
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ផៃយ
ុ រៅនឹងសម តី រស់កិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ ជាស រ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស រចាេកា
រេើករឡើងថា រទ់ភឋនខដេរប្រើប្បាស់“កនុងក ណីចាបា
ំ ្់ និងសមប្សរ”អា្នឹងផៃយ
ុ រៅនឹង្ារ់រនាោះ។

108>ជាស ររស្កាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងអ មម

នញ្ាភាេថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
៤.ខ.ភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ដ
ច រំ ណើ កា នីតិ វច ី

109>នួន

ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ម្ភនកា ំរលាភជារប្្ើនរេើសិទធិកនុងកា ទទួេបានកា ជំនំ

ជប្មោះប្រកររ់ភយយតាិ ម៌។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរ់ភោះប្សយដូ្ខាងរប្កាម។
៤.ខ.១.សិទធទ
ិ ទួេបានកា ជំនជ
ំ ប្មោះរ់ភយតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមឯករាជយ និងឥតេរមអៀង

110>នួន

ជា បានអោះអាងថា សិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរៅ្ំរពាោះមខតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម

ឥតេរមអៀង និងឯករាជយ ប្តូវបាន ំរលាភរំពាន។ នួន ជា បានរេើករឡើងជារប្្ើនទាក់ទងរៅនឹងកា រសើរ
អរងកតខដេបានរ ើរវ ឡើងមនរេេជំនំជប្មោះ233រហ្ើយក៏បានទទួេសគេ់ផងខដ ថា រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ
ជំនំជប្មោះ និង រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត ខដេរ ើរវ ឡើងកនុងអំឡុងរេេរសើរអរងកតថ្នរ ឿងកាីរនោះ េំអា្់ភក់
រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដើមបីរ ើកា
វ េិនិតយបានរឡើយ234។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេប្តូវរេើកយកស ណាទាំងរនោះមកេិចា ណា

ខតប្តង់្ំណ្ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងទឡហីក ណ៍

រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាងេីរញ្ញាកងវោះឯករាជភាេ និងភាេអនាលតិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

111>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនភាេេរមអៀងោ៉ៅងខាេងំ ប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ និង
ថា “សេប្កម លឺជាកា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីភាេប្តឹមប្តូវរប្កាយរហ្តកា ណ៍ថ្នជំរនឿយូ មករហ្ើយថា ជនជារ់
រចាទ លឺជាមនសសលួ ឱ្យសអរ់រខពើម រហ្ើយសមនឹងទទួេកា ់ភក់ទណឌកមម ន
ៃ ់ ៃ រំផត”235។ រៅកនុងស ណា
នួន ជា រេើករឡើងថា ភាេេរមអៀង បានរង្ហាញត្តម យៈកា រកប្សយេំប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
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ដំរូងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង236 ខដេេំម្ភនេកខណៈសស
ី ង្ហវក់ោន ឬកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តេំសមរហ្តផេ237
និងរទ់ភឋន្ារ់េំម្ភនេកខណៈសីសង្ហវក់ោន238។ រដើមបីោប្ំ ទនូវទឡហីក ណ៍ទាង
ំ រនោះ នួន ជា បានរោងជា
ឧទាហ្ ណ៍រៅរេើកា រេើករឡើងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេអងគជំនំជប្មោះរនោះ ប្តូវ
បានរចាទប្រកាន់ថា ម្ភនកំហ្ស239។

112>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

រៅប្កមប្តូវខតបានសនមតថា

ម្ភនភាេអនាលតិ240។

ម្ភនកា រេើករឡើងថា “រដើមបីរង្ហាញនូវភាេេរមអៀងេិតប្បាកដ ភាលីប្តូវផាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេអា្រជឿជាក់បានថា
្ិតល
ា ំនិត រស់រៅប្កម ម្ភន ឬអា្ម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រប្ោងទកជាមន កនុងកា រ់ភោះប្សយរញ្ញានានា
រៅ្ំរពាោះមខខេួនជាេកខណៈររ វចនិ្័យ
ឆ ”241។

ភាេេរមអៀង

ឬអានភាេថ្នកា ខសាងរ្ញឱ្យរឃើញេីភាេ

េរមអៀង រកើតម្ភនរៅកនុងកាេៈរទសៈខដេអនកសរងកតកា ណ៍ឥតេរមអៀងណាម្ភនក់ រប្កាយេីបានទទួេេ័ត៌ម្ភន
ប្តឹមប្តូវប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ អា្យេ់បានរ់ភយសមរហ្តផេថា

ម្ភនភាេេរមអៀង242។ កា រង្ហាញេីភាេ

េរមអៀង ឬកា ខសាងរ្ញឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀង អា្ប្តូវបាន ករឃើញកនុង្ំរណាមរនាោះរៅកនុងសំអាងរហ្ត
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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 ប្ររទស់ភន់ម្ភ៉ៅក់ (ECtHR) កថា
ខណឌ ៤៧។ សេដីការ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ ៩១។ រស្កាីរប្ម្ទាក់ទងរៅនឹង វចធាន ១៥ (ខ)រ ឿងកាី Blagojević

និង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ១៣។ មតិ់ភ្់រ់ភយខឡកសាីេីកា ប្រម្ភងតលាកា កនុងរ ឿងកាី S. Milošević (ICTY) កថាខណឌ ៧។
សូមរមើេផងខដ

សេដីការ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ ១៩៦ ដេ់ ១៩៧ (“តប្មូវឱ្យម្ភនរទ់ភឋនខពស់កនុងកា ជំទាស់

រៅនឹងស្ចធា ណ៍ឥតេរមអៀង […] កា ដកខេួនរ្ញប្តូវបានរ ើរវ ឡើងខតកនុងក ណីខដេម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេេរមអៀង
សមរហ្តផេ ត្តម យៈររ វចនិ្័យ
ឆ រហ្ើយរនោះប្តូវខតរង្ហាញឱ្យបាន្ាស់លាស់”)។
241

រណាឹងដិត្ិតរា ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ ២៤។
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រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងដិត្ិតរា ៅប្កម (E55/4) កថាខណឌ ១១។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីរណាឹងដិត្ិតរា ៅប្កម រសម សិ ចវឌឍ

(1/4) កថាខណឌ ១០។ សេដីការ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ ១៨៩។ រស្កាីសរប្ម្រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរ ឿងកាី
Karemera (ICTR) កថាខណឌ ១៨។ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងដិត្ិតរា ឿងកាី Brdjnanin (ICTY) កថាខណឌ ៦។ រស្កាីសរប្ម្
រេើរណាឹងដិត្ិតរា ឿងកាី Seromba (ICTR) (កា េិភាកាសរប្ម្ កថាខណឌ ១)។
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ថ្នរស្កាីសរប្ម្មួយ រស់តលាកា ខដេ ងកា រចាទប្រកាន់243។ រ់ភយស នួន ជា បានទទួេសគេ់រៅកនង
ុ
ស ណា រស់ខួ ន
េ ខដេបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ួ្រហ្ើយ

រនាោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេ េំចាបា
ំ ្់េិនិតយរេើរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ រេើក
ខេងខតរញ្ញា ថារតើសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហាញេីកងវោះនូវភាេអនាលតិ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះ244។ នួន ជា បានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញមួយ្ំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រ់ភយ
បានអោះអាងថា

កំហ្សទាំងអស់រនោះ“លឺជាកំហ្សខដេមិនសមរហ្តផេខាេង
ំ ខដេមិនខមនរកើតរ្ញេីកា

វចភាល ឬកា យេ់រឃើញេីអងគរហ្តរ់ភយមិនេរមអៀងរនាោះរឡើយ”245។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់
ថា ឧទាហ្ ណ៍ខដេ នួន ជា បានដកប្សង់ កងវោះភាេអនាលតិរនាោះរទ រហ្ើយក៏េំខមនជាកំហ្សអងគរហ្ត ឬអងគ
្ារ់ខដ ។ ភាលីខដេរ ើរ
វ ណាឹងដិត្ិតរា េើស្ចធា ណ៍ថ្នភាេអនាលតិ រស់រៅប្កម ម្ភនរនៃក
ុ ប្តូវរង្ហាញភសាុ
ត្តងកនុងកប្មិតខពស់246។ កនុងកាេៈរទសៈរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកអំណោះអំណាងរនោះ េំម្ភន
មូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់

រហ្ើយេំចាបា
ំ ្់រ ើកា
វ េិចា ណារនារទៀតរៅកនុងរ ចរទថ្នអំណោះអំណាងខដេបាន

រេើករឡើងថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេេរមអៀងរឡើយ។

113>រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានរោងរៅរេើរទសម្ភាសន៍ខដេរៅប្កម CARTWRIGHT បានផាេ់រៅ
243

រស្កាីសរប្ម្ទាក់ទងរៅនឹង វចធាន ១៥ (ខ) រ ឿងកាី Blagojevic និង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ១៤ (“រ់ភយស សែរ័នេំបាន

រដិរស ទាំងប្សុងរេើេទធ ភាេខដេថា រស្កាីសរប្ម្ខដេបានរ្ញរ់ភយរៅប្កម និងអងគជំនំជប្មោះខេួនឯងអា្ម្ភនេកខណៈប្លរ់
ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីភាេេរមអៀងជាក់ខសាង ខដេរនោះរកើតម្ភនខតកនុងក ណីេិរសសរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងដិត្ិតា

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

សំរណើ រស់ នួន ជា សំរ ើរ
វ ណាឹងដិត្ិតរា េើរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ ២៤។ សូមរមើេផងខដ រស្កាស
ី រប្ម្រេើរណាឹង

ដិត្ិតរា ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ ១២ (“ក ណីខដេម្ភនកា រចាទប្រកាន់[អំេីភាេេរមអៀង] សែរ័នម្ភនកាតេវកិ្ចេិនិ
តយរេើខេឹមស ថ្នរស្កាីសរប្ម្ រស់តលាកា ខដេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នកា េរមអៀងរនាោះ។ រោេរំណងនឹងកា េិនិតយរនោះ លឺេំខមនខសវង
កកំហ្សរនាោះរទ រ៉ៅខនារដើមបីកំណត់ ថារតើកំហ្សរនាោះ ប្រសិនររើម្ភន រង្ហាញថា រៅប្កមមួយ ូរ ឬរប្្ើន ម្ភនភាេេរមអៀងជាក់ខសា
ង ឬថា ម្ភនកា ខសាងរឡើងនូវភាេេរមអៀង ខដ ឬោ៉ៅងណា”)។ រណាឹងដិត្ិតរា ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ ២១។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦។

246

សេដីការ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ ១៩៦ ដេ់ ១៩៧។ រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំរឹង
ា ដិត្ិតរា ៅប្កម រសម

សិ ចវឌឍ (1/4) កថាខណឌ ១០។
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សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក រៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៣247 ខដេថា ខផនកមួយ្ំនួនថ្នរទសម្ភាសន៍រនោះ បានឆេោះុ
រញ្ញចង
ំ េី“ភាេេរមអៀងោ៉ៅងខាេង
ំ ”248។ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ជាេិរសសថា រលាកប្សីរៅប្កមបានរេើករឡើង
ថា ់ភឋភិបាេកមពជា
ុ បានប្រលេ់ជនជារ់រចាទម្ភនសកាានេេរៅឱ្យ អ.វ.ត.ក. “ោ៉ៅងង្ហយប្សួេ” និងថា
ខខម ប្កហ្មបាន“របាសសម្ភអតរញ្ាវនា” “អនកខដេប្តូវបានសងស័យថា ជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវ
បានសម្ភេរ់”ថា

“ប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់

រ់ភយស កា សងសង់ទំនរ់ឥតប្ររោជន៍”

និងថា

“រោេរំណងថ្នកា ជំនំជប្មោះទាំងឡាយរៅ អ.វ.ត.ក. លឺរដើមបីធានាថា ជនផ្លា្់កា នឹងប្តូវនាំមកជំនំជប្មោះ

និងបានរ ើឱ្
វ យអាម្ភ៉ៅស់”249។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រញ្ញារនោះ លឺជារញ្ញាសំខាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/
០១” និងថា “េំម្ភនរៅប្កមណាម្ភនក់ រនាៃរ់េីបានេិនិតយរេើអងគរហ្តរឃើញត្តម យៈកា រេើករឡើងោមនមូេ
់ភឋន និងរំរផេើសហ្ួសេីកា េិត រស់រៅប្កម CARTWRIGHT ួ្រហ្ើយ រៅខតអា្វាយតថ្មេរេើកា រចាទ
ប្រកាន់បានប្តឹមប្តូវ និងឥតេរមអៀងរនាោះរទ”250។ រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់
នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ251។ ផៃយ
ុ រៅវចញ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់
នួន ជា និងបានកត់សម្ភគេ់កនុង្ំរណាមរនាោះថា រស្កាីអ ិរាយ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT បានរកើត
រឡើងរៅរេេខដេសវនាកា រេើភសាត្ត
ុ ងបានរញ្ច រ់

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេរស្កាីសននិ

់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេផ្លៃេ់ម្ភត់ និងជាលាយេកខណ៍អកស ួ្រហ្ើយ252។

114>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើទឡហីក ណ៍ រស់

នួន

ជា

ខដេថា

កា រេើករឡើង រស់

រៅប្កម CARTWRIGHT ខសាងឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេេរមអៀងរនាោះរឡើយ។ រៅកនុងកា រេើករឡើងខដេ ង
កា ជំទាស់រនោះ រៅប្កម CARTWRIGHT បានរេើករឡើងជាេកខណៈទូរៅខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ ោត់េំបាននិោយ
សំរៅរៅរេើ នួន ជា រឡើយ។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ រៅរេេនិោយអំេីរោេរំណងកនុងកា នាំយកជនផ្លា្់
កា មកកាត់រទាស និងរ ើឱ្
វ យអាម្ភ៉ៅស់ ោមនរលគេសមរហ្តផេណាម្ភនក់ រនាៃរ់េីបានទទួេេ័ត៌ម្ភនប្តឹមប្តូវ
247

ឧរសមព័នធ ៣៖ រទសម្ភាសន៍ រស់រៅប្កម Silvia Cartwright ជាមួយ វចទាសែន Aspen (ថ្ងទី ០៧ ខខ វច្ិកា
ឆ 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។
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ប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយអា្យេ់បានថា ោត់សំរៅរៅរេើ នួន ជា ខដេរៅរេេរនាោះ សលាដំរូងេំទាន់បាន
សរប្ម្រៅរឡើយ ថារតើ នួន ជា ជារ់េិ ទធភាេ ឬក៏ោមនរទាសោ៉ៅងណារនាោះរទ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អនកសរងកត
កា ណ៍ឥតេរមអៀងណាក៏អា្នឹងយេ់បានថា

ោត់និោយសំរៅកនុងន័យទូរៅអំេីប្រតិកមម រស់តលាកា

្ំរពាោះអំរេើរឃា រៅខដេម្ភនភាេ ំរ ង253។

115>ទាក់ទងរៅនឹងកា រោងរៅរេើស ណារណាឹងដិត្ិតរា ៅប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កនុងសំ

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

ចៈលន់ និង“ររញ្ច ញមតិោ៉ៅងរប្ោតប្ោត ្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ”256។ រលាកប្សីរៅប្កមអោះអាងថា រៅប្កម
ជាតិេី ូរបានទទួេ ងឥទធិេេរ់ភយផ្លៃេ់េីទរងវើ រស់ខខម ប្កហ្ម257។

116>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា កា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT េំបានរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងេីសំណាក់រៅប្កមជាតិរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹង“មតិោ៉ៅងរប្ោតប្ោត” ខដេប្តូវបាន
រចាទប្រកាន់រេើរៅប្កមជាតិ ររើត្តមសមតែភាេផ្លៃេ់ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT លឺោត់េំអា្យេ់
ភាសខខម បានរឡើយ រហ្ើយប្ោន់ខតជា“កា ប្សរមើប្សថ្ម”រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេថា មតិខដេរេើករឡើងរ់ភយរៅប្កម
ជាតិ ម្ភនេកខណៈរប្ោតប្ោត និង ចតខតរង្ហាញ្ាស់ថា រលាកប្សីរៅប្កមោមនសំអាងអវីខដេខេួនោត់បាន
សនមតោ៉ៅងដូរ្នោះរនាោះរឡើយ។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនខដ

រហ្តកា ណ៍ខដេថា

រោងត្តមរៅប្កម

CARTWRIGHT រៅប្កមជាតិមួយ្ំនួនខដេទទួេ ងរ់ភយផ្លៃេ់េីទរងវើ រស់ខខម ប្កហ្មរនាោះ ជា មមត្ត េំ
បានខសាងឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងរឡើយ។

រៅរេេខដេអំរេើរឃា រៅកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំប្តូវបានជំនំជប្មោះកនុង

ប្សុក ទំនងជាម្ភនរៅប្កមមួយ្ំនួន ឬទាំងអស់ខដេ្ូេ ួមជប្មោះរ ឿងកាីរនាោះ បានឆេងកាត់អំឡុងរេេថ្នអំរេើ

253

សូមរមើេ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៥។

254

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២ រោងរៅរេើសំរណើ រស់ នួន ជា សំរ ើរ
វ ណាឹងដិត្ិតរា ៅ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។
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រនោះ និងម្ភនរទេិរស ន៍រ ៀងៗខេួនទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានរចាទប្រកាន់។ ប្រសិនររើម្ភនកា យេ់
រឃើញថា រហ្តកា ណ៍ខាងរដើមរនោះបានរ ើឱ្
វ យរៅប្កមម្ភនភាេេរមអៀងរនាោះ ប្េឹតិកា
ា ណ៍ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិេំ
លរបីម្ភនកា ជំនំជប្មោះរៅកនុងប្សុករនាោះរឡើយ។ សំខាន់រំផត លឺថា រៅប្កមខដេម្ភនវចជាជជីវៈ ប្តូវបានរល ំេឹង
ថា នឹងមិនយករទេិរស ន៍ខដេខេួនបានឆេងកាត់មកលាយឡំ រៅរេេរ ើកា
វ វចនិ្័យ
ឆ រ ឿងកាីរនាោះរឡើយ រហ្ើយ
រញ្ញារនោះក៏ប្តូវបានកំេងអនវតាផងខដ

្ំរពាោះសែនកា ណ៍រប្កាយជរម្ភេោះ និងរញ្ញាប្រ

មថ្នអំរេើរឃា រៅ

កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ។ ប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានេិេណ៌នារ់ភយរៅប្កម CARTWRIGHT ត្តម យៈរទេិរស ន៍
ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ោត់ជាមួយនឹងរៅប្កមេី ូររទៀត
រចាទណាមួយ

ឬរលគេជាក់លាក់ណាមួយ

ររើរទាោះរីជាប្តឹមប្តូវក៏រ់ភយ

ក៏េំបានសំរៅរេើជនជារ់

និងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទខដេបានជំនំជប្មោះកនុងរ ឿងកាី

រ្ចរ
ុ បននរនោះ រ៉ៅខនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខខណឌទូរៅថ្នជី វចតរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ258។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដិរស រចាេ។

117>នួន

ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនឯករាជភាេប្លរ់ប្ោន់259។ កនង
ុ

កា រចាទប្រកាន់ថា ប្រេ័នត
ធ លាកា កមពជា
ុ េំម្ភនេកខណៈឯករាជយរនាោះ នួន ជា បានរង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេត្តម យៈស ណា រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងកា រំរេញកិ្ចរសើរសួ

ក៏ដូ្ជាកា រេើករឡើងរៅ

កនុងរណាឹងដិត្ិតរា ៅប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ្ញេីសមតែកិ្ចជំនំជប្មោះសំណំរ ឿង ០០២/០២260។

118>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ចរសើរសួ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានេិចា ណា និងសរប្ម្រដិរស កនេងមកនូវអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេម្ភនេកខណៈ
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ

261

អងគជំនំជប្មោះតលា

កា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “កា រចាទប្រកាន់ខផនកអងគរហ្តខដេពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់រៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២

258

សូមរមើេ សំរណើទីេី រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ 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
វ ណាឹងដិត្ិតរា ៅប្កម (E314/6)

កថាខណឌ ៤៣ ដេ់ ៥១ (អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរោងរៅរេើកថាខណឌជាក់លាក់ថ្នឯក
ស រប្កាយ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ កថាខណឌ ៤៣ ដេ់ ៥១ ម្ភនកា រេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាងេីកងវោះឯករាជភាេ
រៅកនុង ្នាសមពនធ រស់តលាកា កមពជា
ុ )។
261

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116/1/7)។

75
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357993
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បានឆេងកាត់កា តវា៉កាី និងរប្កាមកា េិចា ណាោ៉ៅងទូេំទូលាយ រៅ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត និង
អងគររ ជំនំជប្មោះ”

រហ្ើយ កេំរឃើញកំហ្សរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបាន

សរប្ម្រដិរស េំ វចនិ្័យ
ឆ មាងរទៀតរេើកា ជំទាស់រនោះរឡើយ262។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រៅកនុងរស្កាី

សរប្ម្សាីេីសំរណើសំ្ំណាត់កា ជារនាៃន់263 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់ប្សររៅនឹងកា វាយតថ្មេ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

កំណត់រហ្តខដេបាន់ភក់រ់ភយអតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា

ជាតិ KASPER-ANSERMET ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ េំបានរង្ហាញជារស្កាី

រញ្ញជក់ដំរូងនូវកា រប្ជៀតខប្ជករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រឡើយ264។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញ
ថា េំម្ភនរហ្តផេប្តូវេិនិតយរេើរញ្ញាទាំងរនោះរឡើង វចញរឡើយ។ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន
ជា បានរេើករឡើងរខនែមនូវអំណោះអំណាងរដើមបីោប្ំ ទកា ជំទាស់ រស់ខួ ន
េ ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
មិនម្ភនឯករាជភាេប្លរ់ប្ោន់ រហ្តដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរ ើកា
វ រ់ភោះប្សយអំណោះអំណាង
ទាំងរនោះដូ្ខាងរប្កាម។

119>ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ឥទធិេេខផនកនរោបាយរៅរេើកិ្ចរសើរសួ ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ត្តម យៈកា អោះអាង រស់រៅប្កម Marcel LEMONDE រៅកនុងរសៀវរៅមួយសាីអំេីមខង្ហ រស់ោត់ជា
អតីតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិរៅ អ.វ.ត.ក.។ នួន ជា បានរោងជាេិរសសរៅរេើរសៀវរៅរនាោះ
ប្តង់្ំណ្ថា “រាេ់រៅប្កមកមពជា
ុ ទាំងអស់ ្ងរប្កាយប្តូវខតរ ើត្ត
វ ម ់ភឋភិបាេ រ់ភយស ខតកា ភ័យខាេ្
ឬរ់ភយស ខតភាេជិតសនិទធជាមួយអនកម្ភនអំណា្ និងថា រាជ ់ភឋភិបាេកមពជា
ុ ជាអនកញាក់ខខសរៅេីរប្កាយ
រៅប្កមកមពជា
ុ ទាំងអស់រនាោះ”265។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រស្កាីខងេងកា ណ៍ទីមួយ លឺ

262

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣២។

263

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីសំរណើសំ្ំណាត់កា ជារនាៃរ់ (E189/3/1/8)។

264

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីសំរណើសំ្ំណាត់កា ជារនាៃរ់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ ១៩ និង ២២។

265

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កថាខណឌខដេរេើក

រឡើងរនាោះ េំម្ភនកា រោងជាក់លាក់រៅរេើរសៀវរៅរនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា
នួន ជា សំរៅរៅរេើកា រេើករឡើងរៅកនុងទំេ័ ៥១ កនុងរសៀវរៅខដេថា៖ “រៅរេេេិេណ៌នាអំេរ
ី ញ្ញាសងគម រៅប្កមបានរេើក

រឡើងថា ខាំប្ុ តូវខតប្រុងប្រយ័តន្ំរពាោះរៅប្កមកមពជា
ុ ទាំងអស់ៈ េួករល ស់រៅកនុងភាេភ័យខាេ្អនកខដេម្ភនអំណា្ ឬអនកខដេរៅជិត
សនិទធ រ៉ៅខនារៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ រញ្ញារនោះេំអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន និងឯករាជយរឡើយ ” (រស្កាីដកប្សង់រសៀវរៅ ទំេ័ ១២ ERN
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ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ររញ្ច ញមតិ រស់រៅប្កមកមពជា
ុ មួយ ូរខដេមិនររញ្ច ញរ្
ម ោះ

បាននិោយរៅកាន់

រៅប្កម LEMONDE កនុងរ ចរទសាីេីកា ខតងត្តំងសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតជាតិ ខដេជាប្រធានសលាឧទធ
ណ៍។ រ់ភយស ខតម្ភនេកខណៈជាទូរៅ និងកងវោះនូវកា រោងរៅរេើសំណំរ ឿង ០០២ រស្កាីខងេងកា ណ៍
រនោះេំម្ភនេកខណៈសមប្សរ កនុងកា រង្ហាញអំេីកងវោះឯករាជភាេ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរស្កាីខងេងកា ណ៍ទីេី

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង266 កា រេើករឡើងខដេ

ំ នូវ្ំណារ់អា មមណ៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់រៅប្កម
រាជ ់ភឋភិបាេកមពជា
ុ ជាអនកញាក់ខខសបានឆេោះុ រញ្ញចង

ថា

LEMONDE កនុងអំឡុងរេេថ្នដំណាក់កាេដំរូង រស់តលាកា
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

និងកា រ ើរវ ស្កាីប្ពាងថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង267។

េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីកងវោះឯករាជភាេេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរឡើយ។

120>ទីេី

នួន ជា បានអោះអាងថា ត្តមកា រេើករឡើង រស់ រងត សមបតាិ រៅកនុងរទសម្ភាសន៍ បានរង្ហាញឱ្យ

រឃើញេីកងវោះឯករាជភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង268។ ជាេិរសស ្រមេើយរៅនឹងសំណួ

ថារតើសកសី

សកាានេេម្ភន“កា បា មាអំេីសវតែិភាេផ្លៃេ់ខួ ន
េ ” ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ រងត សមបតាិបានរឆេើយថា៖
បាទោត់...រេេខដេោត់នោ
ិ យហា
៎ា ស ោត់សួ ខាំុ ោត់ថារតើប្រសិនររើជាខាន
ំុ ិោយរតើ រ ឿងហ្នឹង
សវតែិភាេោត់លិតោ៉ៅងរម៉ៅ្។ ខាំស
ុ ួ ោត់ថារហ្តអវ?ី ខាំដ
ុ ឹងរហ្ើយ ខាំដ
ុ ឹងរប្ពាោះអី។ រន
ិ ខាំ្
ុ ង់ដឹងេី
រោរេ់ោត់ ោត់រឆេើយប្បារ់ខំថា
ាុ រលាកដឹងថាអនកដឹកនាំរៅកនុង ់ភឋភិបាេអនកណារទ? បា៎ា! ខាំថា
ុ ខាដ
ំុ ឹ
ង។ អញ្ច ឹងររើខំន
ាុ ោ
ិ យរៅរលមិនសម្ភេរ់ខ។
ំាុ ោត់នោ
ិ យអញ្ច ង
ឹ បាទ។ ររើសិនម្ភនកា ធានាេិតប្បាកដ
ថាធានាអាយ សនាិសខ រស់េួកោត់ េួកោត់នឹងរឡើងនិោយ269។

121>កា រេើករឡើង រស់ រងត សមបតាិ ថា
(ភាសបារាំ ង)

រលគេខដេម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង ់ភឋភិបាេកមពជា
ុ អា្រងក

00893650) ួមទាំងកា រេើករឡើងរៅកនុងទំេ័ ៣២ “ជាក់ខសាង ម្ភនអនករៅេីរប្កាយរៅប្កមកមពជា
ុ រៅកនុង ់ភឋភិ

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

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីរស្កាីដកប្សង់រសៀវរៅ រស់ LEMONDE (E280/2/1)។

267

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីរស្កាីដកប្សង់រសៀវរៅ រស់ LEMONDE (E280/2/1) កថាខណឌ ១៧។
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សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2) កថាខណឌ ៦។ អតែរទខដេបានដកប្សង់ លឺជាប្រតិចា ឹកមិនផេូវកា ថ្ន

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ រងត សមបតិា ខដេបានផាេ់រ់ភយរមធាវីកា ពា កាី នួន ជា។
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រប្ោោះថានក់ដេ់សកសីខដេមកផាេ់សកខីកមម។ ររើរទាោះរីជាកា រចាទប្រកាន់រនោះម្ភនភាេប្បាកដប្រជា (រ៉ៅខនាេំ
ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទ)

ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏េំអា្សនមតបានថា កា លំរាមកំខហ្ងរេើសកសី ប្រសិនររើម្ភន

ប្បាកដខមន អា្នឹងរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ឯករាជភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬសម្ភជិកណាម្ភនក់ថ្នអងគជំនំ
ជប្មោះរនោះរឡើយ។ មា៉ៅ ងវចញរទៀត កា រចាទប្រកាន់អំេីកា រំភិតរំភ័យសកសី និងកា ជំទាស់អំេីកងវោះឯករាជ
ភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺជារញ្ញាខដេេំម្ភនជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ន រឡើយ។

122>ទីរី នួន ជា បានរេើករឡើងថា “សំអាងរហ្ត រស់រៅប្កមជាតិ កនុងកា ោំប្ទរស្កាីសរប្ម្មិនរកាោះ
រៅ រហ្ង សំ ចន មកផាេ់សកខីកមម”បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីកងវោះឯករាជភាេ រស់រៅប្កមជាតិ270។ ពាក់េ័នធ
រញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រញ្ញាថារតើ រហ្ង សំ ចន ួមទាំងសកសីដថ្ទរទៀត លរបីប្តូវបាន
រកាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជាកមមវតែថ្ុ នរស្កាីសរប្ម្មួយ្ំនួនរៅកនុងដំណាក់កាេថ្ន
កិ្ចរសើរសួ និងកា ជំនំជប្មោះ271។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ទាំងរនោះ រៅប្កមជាតិថ្នអងគជំនំជប្មោះនីមួយៗយេ់
រឃើញថា កា រកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន មករ ើជា
វ សកសី េំម្ភនភាេចាំបា្់រនាោះរឡើយ ្ំខណកឯរៅប្កមអនា ជាតិ
បានយេ់រឃើញថា រហ្ង សំ ចន លរបីប្តូវបានរកាោះរៅ។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុង្ំរណាមរនាោះបានសរប្ម្មិនរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំ
ជប្មោះេំទទួេបានសរមេងភាលរប្្ើនរេើសេរ ដូរ្នោះេំអា្រកាោះរៅសកសី ូររនោះបានរឡើយ272។

123>នួន

េ ថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ជា បានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនកនុងកា ោំប្ទកា ជំទាស់ រស់ខួ ន

ដំរូង លួ ខតរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន មកផាេ់សកខីកមម និងបានជំទាស់រៅនឹងសំអាងរហ្ត រស់រៅប្កម
ជាតិទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត

ខដេសរប្ម្មិនរកាោះរៅសកសី ូររនោះ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

េិចា ណារឃើញថា រញ្ញាខដេប្តូវេិចា ណាលឺេំខមន ថារតើសកសី រហ្ង សំ ចន លរបីប្តូវរកាោះរៅ ខដ ឬោ៉ៅង
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៦ ដេ់ ១១១។ កា រញ្ញជក់ដំរូង រស់រលគេខដេប្តូវបានសារ់ (E236/1)

កថាខណឌ ១ ដេ់ ៣ និង ៦។ រស្កាីសរប្ម្រេើរស្កាជ
ី ំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ៣៧ ដេ់ ៣៩។
ដីកាសរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (D314) កថាខណឌ ៧ និង ១៦ ដេ់ ១៧។ សេដីការេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំ ងនឹងដីកា
សរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (D314/1/7 D314/1/8) កថាខណឌ ១៣។ សេដីកាទីេី រេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំ ងនឹងដីកា
សរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (D314/2/10 D314/1/12) កថាខណឌ ៤០ ដេ់ ៤១។
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ណារនាោះរទ រ៉ៅខនា ប្តូវេិចា ណារេើរញ្ញា ថារតើសំអាងរហ្ត រស់រៅប្កមជាតិ“បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីកងវោះ
ឯករាជភាេ និងស្ ចតភាេ” ខដ ឬោ៉ៅងណា273។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រញ្ញាខាង
រប្កាយរនោះ េម្ភ
ំ នេកខណៈ្ាស់លាស់អា្សននិ់ភឋនបានថា ជាកងវោះឯករាជភាេ និងស្ ចតភាេរនាោះរឡើយ។
រៅប្កមជាតិទទួេសគេ់នូវភាេពាក់េ័នជា
ធ រឋមថ្នសកខីកមម រស់សកសី រហ្ង សំ ចន រ៉ៅខនាបានអោះអាងថា ភាេ
ពាក់េ័នរធ នោះរៅម្ភនកប្មិត រហ្ើយជារញ្ញាខដេប្តូវបានេិភាកាខវកខញក កនុងកា ខខវងរោរេ់ោនរ់ភយរ ៀរ
នឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។ កនុង្ំរណាមរនាោះ រៅប្កមជាតិបានទទួេសគេ់ថា សកសី រហ្ង សំ ចន េិតជាបាន
រេើករឡើងនូវ្ំណ្ខដេ នួន ជា យកមកសំអាង។ រខនែមរេើរនោះ រៅប្កមជាតិបានងេឹងខងេងរេើតថ្មេជាសកាាន
េេអំេីសកខីកមម រស់សកសី រហ្ង សំ ចន ជាមួយនឹង“ភាេជាក់ខសាងខដេោត់បានរដិរស មិនរោ េត្តមដីកា
រកាោះ ខដេបានរ្ញរ់ភយសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិ រហ្ើយខដេប្តូវបានសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង េិចា ណាអំេី វចធានកា រងខំឱ្យផាេ់សកខីកមមត្តម យៈកា ់ភក់ទណឌកមមប្េហ្មទណឌ”274 រ់ភយស ្ំណ្
រនោះរហ្ើយ រទើររចាទជារញ្ញាដេ់សមតែភាេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា រង្ហគរ់ឱ្យ្ូេខេួនដេ់សកសី
ត្តម យៈវចធានកា ចារ់រងខំ្ំរពាោះសកសីសកាានេេខដេម្ភនអភ័យឯកសិទធិសភា275។ រហ្តរនោះរហ្ើយ រស្កាី
សរប្ម្ រស់រៅប្កមជាតិខដេបានរ ើរវ ឡើង អា្ម្ភនតថ្មេប្តឹមខតជា ូរភាេ ខដេម្ភនន័យថា ជាកា ទទួេ
សគេ់នូវភាេទន់រខាយថ្នសិទធិអំណា្ រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេប្តូវអនវតា្ំរពាោះសកសីមិនសហ្កា និងជារញ្ញា
ខដេរកើតម្ភនជា មមត្ត្ំរពាោះមខតលាកា ប្េហ្មទណឌខដេម្ភនកប្មិតអនា ជាតិ
ខដេរនោះេំខមនជារញ្ញាកងវោះឯករាជភាេរនាោះរទ។

និងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមនានា

រញ្ញាមួយ្ំនួនខដេទាក់ទងរៅនឹងកា មិនរកាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ចន ប្តូវេិចា ណាដូ្ខាងរប្កាម៖
-ថារតើបានរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ នួន ជា កនុងកា ទទួេបានកា កា ពា ខេួនរ់ភយប្រសិទធភាេ
ខដ ឬោ៉ៅងណា
-ថារតើម្ភនកា រប្រើប្បាស់ វច ីសស្តសាខសោនកនុងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង ខដ ឬោ៉ៅងណា និង
-ថារតើេំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់កា ប្រកាសេិ ទធភាេដូ្ នួន ជា បានអោះអាង ខដ ឬោ៉ៅងណា
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រនាោះ276 លឺជារញ្ញាខដេប្តូវរ់ភោះប្សយកនុងខផនករនារនាៃរ់រៅកនុងសេដីការនោះ។

124>ជាមួយោនរនោះខដ

រៅរប្កាម្ំណងរជើងទូរៅខដេថា “ឯករាជភាេ និងភាេអនាលតិ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង” នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់រ់ភយបានដករ្ញនូវ
សកខីកមមពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រប្កាយឆ្នំ ១៩៧៩277។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
ម្ភនកំហ្សរ់ភយបានដករ្ញនូវសំណួ
រេេថ្នរទរចាទក៏រ់ភយ

ឬភសាត្ត
ុ ងមួយ្ំនួន ររើរទាោះរីជាពាក់េ័នប្ធ េឹតិកា
ា ណ៍រប្កាយអំឡុង

ក៏អា្រង្ហាញនូវតួនាទី រស់រវៀតណាមខដេបានរ ើយ
វ តាិកមមរេើកា ្
េ នពានខស

្ារ់ និងកា ប្តួតប្ត្ត រស់ខួ ន
េ ថាប្តឹមប្តូវមករេើប្ររទសកមពជា
ុ
ត្តម យៈកា ប្រឌិតោ៉ៅងងរងើេថាជាអំរេើ
សហាវយង់ឃនង រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ
និងជាកា ទទួេខសប្តូវ រស់រមដឹកនាំ រស់រកសរនោះ278។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្រនោះ េំម្ភនស ណាណាមួយរៅរេើរណាឹងសទកខ និងរៅ្ំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ នួន ជា រោងរៅរេើ279 បានរង្ហាញនូវមូេរហ្តខដេថា កា រដិរស មិនទទួេ
យកភសាត្ត
ុ ង ឬមិនអនញ្ញាតឱ្យសួ សំណួ រេើប្រធានរទរនោះ កាេយជាឫសលេ់ថ្នកងវោះភាេឯករាជយរនាោះរឡើយ
រប្ៅខតេីរ ើរវ ឡើងត្តម យៈកា យេ់ដឹងអំេីភាេេំជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នប្េឹតិកា
ា ណ៍

ខដេរៅរប្ៅយត្តា ិកា រេេ

រវលា រស់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះ និងរេើសេីរនោះរទៀត រ់ភយមិនរង្ហាញេីកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជាក់
លាក់ណាមួយរឡើយ។ រ់ភយស េំម្ភនកា រេើកភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរខនែម អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

125>ទាក់ទងរៅនឹងប្រេ័នតធ លាកា កមពជា
ុ នួន ជា បាន ំេឹកថា រៅប្កមរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ

ួមទាំងរៅ

ប្កមជាតិថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានខតងត្តំង តរមេើងឋាននា ស័កិា រញ្ឈរ់មខតំខណង និង់ភក់ វចន័យ
រ់ភយឧតាមប្កុមប្រឹកាថ្នអងគរៅប្កម រហ្ើយសម្ភជិកឧតាមរួន ូរប្តូវបានខតងត្តំងរ់ភយអងគនីតិប្រតិរតាិ ួម
ទាំងសហ្ប្េោះរាជអាជាាជាតិ និងសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតជាតិថ្ន អ.វ.ត.ក. ផងខដ

280

។ នួន ជា បានកត់

សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅប្កមជាតិរៅអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កំេងរនាកាន់តួនាទី រស់ខួ ន
េ រេញរម្ភ៉ៅងរៅកនុង
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧៩ រោងរៅរេើរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ នួន ជា

(E295/6/3) កថាខណឌ ៥៧ ដេ់ ៥៩។
280

រណាឹងដិត្ិតា រស់ នួន ជា ប្រឆ្ំងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ ៤៣។
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ឯកស រេខ F36

ប្រេ័នត
ធ លាកា ជាតិ281។ នួន ជា ក៏បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញផងខដ ថា រៅប្កមរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ
ទទួេបាន
ប្បាក់ររៀវតសទារ និងេំម្ភនសវតែិភាេកនុងមខតំខណង និង ម្ភនកា រចាទប្រកាន់ថា ម្ភនកា ីករាេ់ភេថ្នអំេី
េក េួយ282។

126>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ទំនាក់ទំនង វាងប្រេ័នត
ធ លាកា និងសែរ័នដថ្ទរទៀត

រស់ ដឋ រៅខតម្ភនទំនាស់ និងម្ភនភាេត្តនតឹងនឹងោន ដូ្ជារៅកនុងប្ររទសប្រកាន់េទធិប្រជា ិររតយយរជឿន
រេឿន ខដេប្បាថាន្ង់បានោ៉ៅងខាេង
ំ នូវសាង់់ភ នីតិ ដឋខពស់រំផត ដូ្ជា រៅសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក និង ដឋសម្ភជិក
នានាថ្នប្កុមប្រឹកាអឺ ៉រខដ
ប្កម

283

។ រញ្ញាប្រ

មថ្ន ្នាសមព័នធ ួមម្ភន ររៀរថ្នកា រប្ជើសរ ីស និងខតងត្តំងរៅ

រដើមបីរារាំងកំឱ្យម្ភនអតេយភាេកនុង្ំរណាមសែរ័ន ដឋ

និងកា ងេឹងខងេងនូវសវតែិភាេមខតំខណង រស់

រៅប្កម រ់ភយរ ៀរជាមួយនឹងកា េប្ងឹងប្រសិទធភាេ និង វចន័យ េំខមនជាក ណីេិរសស្ំរពាោះខតប្ររទសកមពុ
ជារនាោះរឡើយ រហ្ើយក៏ជាកា សមប្សរកនុងកា និោយថា េំទាន់ម្ភនប្រេ័នដ
ធ ៏េអឥតរខាចោះណាមួយ ប្តូវបានអន
វតារនាោះរឡើយ។ រ់ភយស កា ខកទប្មង់ប្រេ័នត
ធ លាកា កនុងទិសរៅរដើមបីេប្ងឹងសវ័យភាេ និងឯករាជភាេ284
រៅខតផាេ់ស ៈសំខាន់ រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ត្តមកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេរដិរស នូវភាេប្សរ
្ារ់ថ្នកា ជំនំជប្មោះរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រ់ភយប្ោន់ខតខផអករេើភាេមិនប្សរោនជាអ ូរីយ វាងទប្មង់ថ្ន
សែរ័នរៅកនុងប្រេ័នត
ធ លាកា កមពជា
ុ
ជាមួយនឹងរទ់ភឋនអនា ជាតិ ជាកា េំសមប្សររទ។ កា រេើកអំណោះ
អំណាងខរររនោះ ជារោេកា ណ៍អា្នឹងរចាទជារញ្ញា្ំរពាោះមូេរហ្តរៅេីរប្កាយតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម្ប្មុោះ
នានា ខដេរនោះលឺជាកា សននិ់ភឋនមួយេំអា្ទទួេយកបានសប្ម្ភរ់សែរ័ន ខដេប្រតិរតាិរប្កាមកា ឧរតែមោ
ា ប្ំ ទ
េីអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ រញ្ញា ្នាសមព័នខធ ដេអា្រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ភាេប្តឹមប្តូវ ប្បាកដជា
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីជាក់លាក់ ខដេអា្រ ើកា
វ វាយតថ្មេបានថា កិ្ចដរំ ណើ កា នីតិ វច ីរនោះ
ទំនងជាម្ភនកា ខសាងឱ្យរឃើញេិតប្បាកដ និងសមរហ្តផេនូវភាេេរមអៀងណាមួយរនាោះ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

281

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

282

រណាឹងដិត្ិតា រស់ នួន ជា ប្រឆ្ំងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ ៤៤។
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សូមរមើេ មតិរោរេ់រេខ ១០ (ឆ្នំ ២០១៥) សាីេីជំហ្ ថ្ន រស់តលាកា (CCJE) កថាខណឌ ២។ មិតរោរេ់រេខ ១០

(២០០៧) សាីេីប្កុមប្រឹកាសប្ម្ភរ់តលាកា រដើមបីរសវាសងគម (CCJE)។
284

សមពនក
ធ មពជា
ុ សប្ម្ភរ់រេើកកមពស់ និងកា ពា សិទធិមនសស “កំខណទប្មង់ប្រេ័នត
ធ លាកា និង្ារ់កនុងកមពជា
ុ ” ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៦

ទំេ័ ២ រលហ្ទំេ័ ៖ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/79LICADHOLegalJudicialReformPaper06.pdf។

81
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01357999
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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រញ្ញារនោះ ររើរទាោះរីជាអា្ជំទាស់បានថា សម្ភសភាេថ្នឧតាមប្កុមប្រឹកាអងគរៅប្កមកមពជា
ុ
េំបានរំរេញ
ត្តមនិោម រស់ប្កុមប្រឹកាអឺ ៉រោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ285 ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
ក៏រញ្ញារនោះ េំខមនជាកា ខសាងឱ្យរឃើញេិតប្បាកដនូវភាេេរមអៀងេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។
ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខសេីសេប្កម រស់តលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស
(ECtHR) កនុងរ ឿងកាី Volkov ទេ់នឹង ប្ររទសអ៊ាយខប្កន286 ខដេ នួន ជា រោងរៅរេើរនាោះ ប្តង់ថា រៅ អ.
វ.ត.ក. សម្ភជិកថ្នអងគនីតិប្រតិរតាិ េំបាន្ូេ ួមកនុងកា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននរនោះរទ និងេំម្ភនកា រចាទ
ប្រកាន់រេើករឡើងថា ម្ភនរៅប្កមជាតិណាមួយរៅកនុងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យសែិតរប្កាម
កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី់ភក់ វចន័យរ់ភយឧតាមប្កុមប្រឹកាថ្នអងគរៅប្កមរឡើយ។ ដូរ្នោះ កា រចាទប្រកាន់ខដេថា
មខង្ហ រស់រៅប្កមរៅ អ.វ.ត.ក. សែិតរប្កាមឥទធិេេថ្នអងគនីតិប្រតិរតាិត្តម យៈឧតាមប្កុមប្រឹការនោះ លឺេំ
ម្ភនភាេជាក់ខសាង និង ឹងម្ភំ រឡើយ។ រេើសេីរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាងខដេថា បានរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់
ដេ់អនាលតិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ់ភយស សហ្ប្េោះរាជអាជាាជាតិ ជាសម្ភជិកថ្នឧតាមប្កុមប្រឹកា
រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កំណត់ប្ត្តរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ និង ០០២ បានរង្ហាញ
ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកា សៃក់រសៃើ កនុងកា សរប្ម្រេើរញ្ញាសតានម័តជារប្្ើន ខដេប្រឆ្ំងនឹង
ជំហ្ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

និងរឃើញថាេំម្ភនកា ភិតភ័យរ់ភយស ខតតួនាទី រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ជាតិ រៅខាងរប្ៅ អ.វ.ត.ក. រឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា អោះអាងរេើរញ្ញាប្បាក់ររៀវតសេំប្លរ់ប្ោន់ និងអំរេើ
េក េួយរ់ភយោមនកា រង្ហាញនូវភាេេិតជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ្ងអេ
ុ រង្ហាញថា រៅ អ.វ.ត.
ក. កា ធានាមួយ្ំនួនប្តូវបានផាេ់រៅឱ្យប្លរ់ខផនកទាំងអស់ ដូ្ជាប្បាក់ររៀវតសប្លរ់ប្ោន់ កា ទរ់សកត់អំរេើ
េក េួយ ខដេអា្រារាំងរៅប្កមថ្ន អ.វ.ត.ក. េីរញ្ញាទាំងរនាោះបាន។ ្ំរពាោះរញ្ញាដថ្ទរទៀត ខដេទាំង
រៅប្កមអនា ជាតិ និងរៅប្កមជាតិប្តូវប្រ

មម្ភនដូ្ជា៖ កា កប្មិត យៈរេេកាន់មខតំខណង ងវចកាខផអក

ទាំងប្សុងរៅរេើប្ររទសផាេ់ជំនួយ និងសម្ភព មករេើកា រំរេញកា ង្ហ ត្តមអាណតាិ។ ទាំងអស់រនោះ ប្តូវបាន
េិភាកាោ៉ៅងផសផេរៅកនុងយតាិសស្តសាអនា ជាតិ287និងកនុងឯកស រស់អក
ន សិកាប្សវប្ជាវ។ អងគជំនំជប្មោះ
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អនសសន៍ CM/Rec (ឆ្នំ ២០១០) សាីេីរៅប្កម៖ ឯករាជភាេ ប្រសិទធភាេ និងកា ទទួេខសប្តូវ។ មតិរោរេ់រេខ ១ សាេ
ី ី

រទ់ភឋនពាក់េ័នន
ធ ឹងឯករាជភាេ រស់តលាកា (CCJE)។
286

សេប្កមរ ឿងកាី Volkov ទេ់នឹងប្ររទសអ៊ាយខប្កន (ECtHR)។
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រស្កាីសរប្ម្រេើអញ្ាប្តកមម(ឯករាជភាេ រស់តលាកា ) (SCSL) កថាខណឌ ៣៧ ដេ់ ៣៨។
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តលាកា កំេូេយេ់្ាស់ថា រណាឹងសទកខរនោះេំបានរចាទប្រកាន់ថា អ.វ.ត.ក. ជារោេកា ណ៍ ម្ភនកំហ្ស
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនាោះរឡើយ។

127>រខៀវ សំផន បានរចាទប្រកាន់ផងខដ ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនលំនិតេរមអៀង្ំរពាោះ រ
ូ ោត់។

រៅកនុងកា ោំប្ទនូវកា រចាទប្រកាន់រនោះ រខៀវ សំផន បានរេើកនូវទឡហីក ណ៍មួយ្ំនួន ខដេអងគជំនំជប្មោះតលា
កា កំេូេនឹងរ ើកា
វ រ់ភោះប្សយដូ្ខាងរប្កាម។

128>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតានីតិ វច ី“សាង់់ភ េី ” ខដេេរមអៀង

រៅ កសហ្ប្េោះរាជអាជាា រ់ភយរ ើឱ្
វ យខូ្ប្ររោជន៍ដេ់ភាលីកា ពា កាី288។

កនុងកា ោំប្ទនូវអំណោះអំណាង

រស់ខួ ន
េ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទំនងជាបានរំភិតរំភ័យសកសី រស់ភាលី
កា ពា កាី ខតខរ ជាកា ពា សកសីខដេផាេ់សកខីកមមប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទរៅវចញ289។ ជាេិរសស រខៀវ សំ
ផន បានសំរៅដេ់កា រេើករឡើង រស់រៅប្កម LAVERGNE រៅកនុងរេេសួ សំណួ សកសី និងសំណួ
រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា និងបានរង្ហាញេីភាេផៃយ
ុ ោន វាងកា រេើករឡើងទាំងរនាោះ និងកា សួ សំណួ ជាមួយ
កា ប្រប្េឹតា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង្ំរពាោះសកសី ភី ភួន290។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិនិតយ
រឡើង វចញរេើទំេ័ នីមួយៗថ្នប្រតិចា ឹកខដេបានរោងរ់ភយ រខៀវ សំផន និងរ់ភយស ោមនកា រេើកភសាត្ត
ុ ង
ោំប្ទ្ាស់លាស់ណាមួយ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំអា្កំណត់អំេីេកខណៈេំសមប្សរ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង ឬ រស់រៅប្កមណាម្ភនក់ថ្នអងគជំនំជប្មោះរនោះខដេបានប្រប្េឹត់ភ
ា ក់សកសីទាង
ំ រនោះរឡើយ។ ររើ
រទាោះជា រខៀវ សំផន រៅខតរេើករឡើងថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយបានកាត់រនែយរេេ
រវលា រស់ខួ ន
េ កនុងកា សួ សកសី ភី ភួន ក៏រ់ភយ291 ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រមធាវី
កា ពា កាី

រខៀវ

សំផន

បានរញ្ច រ់កា សួ សំណួ រស់ខួ ន
េ រេញរេញរៅត្តមរេេរវលាខដេបានផាេ់
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤១។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤១។

290

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤១។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា សកសីរ្
ម ោះ ភី ភួន ឬ ៉

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

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ១០៥។
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ឱ្យរនាោះ292។ ជាស រមក ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញ្ាស់លាស់ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សណាមួយខដេម្ភនភាេេរមអៀង្ំរពាោះ ូរោត់រឡើយ។

129>រខៀវ

សំផន បានរេើករខនែមរទៀតថា កា ប្រប្េឹតេ
ា ំរសមើោន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបាន

រង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈកា រ់ភោះប្សយរេើសំរណើ សឱ្
ំ យទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាឯកស រញ្ចូ េរៅកនុងសំណំ
រ ឿង293។ រខៀវ សំផន ដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសរប្ម្រេើសំរណើសឱ្
ំ យ
ទទួេយកអតែរទកាខសតជាភសាត្ត
ុ ង

រោងត្តមអតែរទកាខសតរនោះ

សកសីខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរៅ

្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រប្កាយមកបានរដិរស ្រមេើយ រស់ខួ ន
េ វចញ294។ កា ខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានសរប្ម្រេើសំរណើសំ រស់រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន ររើរទាោះរីជា ម្ភនកា ំឭកេីរមធាវី
កា ពា កាីក៏រ់ភយ រហ្ើយខដេអា្ចាត់ទកថាម្ភនកំហ្សរនាោះ295 ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំអា្យេ់
ប្សរត្តមកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដ រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា្រ ើយ
វ តាិកមមរេើ
កា រដិរស សំរណើសរំ នោះបានរទ រទើររប្ជើសរ ីសេំរអើរេើរេើសំរណើសំរនោះ។ រ់ភយេិចា ណារឃើញអំេីភាេ
រប្្ើនសនធឹកសនាធរ់ថ្នឯកស ខដេភាលីបានរសនើសំឱ្យទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង និងជាក់ខសាង ជាញឹកញារ់ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

ខតងខតផ្លអកកា សរប្ម្ រស់ខួ ន
េ ហ្ូតដេ់រេេអងគជំនំជប្មោះម្ភនឱ្កាសេិភាកាសរប្ម្

រនាោះ ដូរ្នោះអា្ម្ភនកងវោះកា សរប្ម្ខដេប្ោន់ខតជាកា រមើេ ំេងរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំខមនជារញ្ញាមិនសមរហ្ត
សមផេរនាោះរឡើយ។

130>រខៀវ

សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ភាេេរមអៀង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានខសាងឱ្យ

រឃើញត្តម យៈកា ខដេអងគជំនំជប្មោះ បានទទួេយកសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេសំឱ្យរញ្ចូ េរៅកនុង
សំណំរ ឿងនូវប្រតិចា ឹកថ្នបាឋកថា រស់សកសីជំនាញ Philip SHORT រ៉ៅខនា បានរដិរស សំរណើ រស់ នួន

292

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័ ៤៥ (រមធាវីកា 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 និងបារាំង)។
295

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/207.1 ទំេ័ ៦៦ (រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន បានរញ្ញជក់ថា

អងគជំនំជប្មោះេំបានសរប្ម្រេើសំរណើសំ រស់ រខៀវ សំផន ឱ្យទទួេយកអតែរទកាខសតរ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង)។
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ជា

ខដេសំឱ្យទទួេយកអតែរទកាខសតពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច ស
ី ស្តសាកនុងកា ត្តក់ខតងរសៀវរៅ រស់

Philip

SHORT រៅវចញ296។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរទៀតថា រហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្
រដិរស សំរណើ រស់ោត់ ជាេិរសសប្តង់្ំណ្ កា សកសួ សកសីជំនាញ រៅកនុងតលាកា ទាក់ទងសំណួ
ទាំងរនាោះ ក៏ប្តូវខតអនវតាឱ្យដូ្ោន្ំរពាោះសំរណើសំ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាផងខដ
ស ពាក់េ័នធ

និងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង298

297

។ រនាៃរ់េីេិនិតយរេើឯក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណា

រឃើញថា រស្កាីសរប្ម្រដិរស រនោះ ម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់។ ឯកស ខដេ នួន ជា រសនើសំឱ្យទទួេយក លឺ
ជារស្កាីដកប្សង់ខេីមួយរ្ញេីអតែរទកាខសតខដេេិភាការេើរសៀវរៅ រស់ Philip SHORT សាីេី រ៉ៅេ
េត រ៉ៅរណា
ណ ោះ299។ ដូ្ោនរៅនឹងកា េិេណ៌នារ់ភយមិនផ្លៃេ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច ស
ី ស្តសាថ្នកា ត្តក់ខតងរនោះ ខដេ
ជាកា េិតជា រញ្ញាមួយចាំចា្់ប្តូវខតម្ភនកា រដញរ់ភេកនុងអំឡុងរេេថ្នកា សួ សកសី។ ផៃយ
ុ រៅវចញ ឯក
ស ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើសឱ្
ំ យទទួេយក

លឺជាខខសអាត់សំរឡងដ៏ខវងមួយថ្នបាឋកថាផ្លៃេ់ រស់

Philip SHORT300។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ់ភោះប្សយរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេ
អា្រជឿទក្ិតបា
ា នថ្នឯកស មួយ្ំនួន ខដេប្តូវបានរសនើសំឱ្យទទួេយក ខដេឯកស ទាំងរនោះ ទំនងជាប្តូវ
បានរ ៀរ្ំរ់ភយប្កុមរមធាវីកា ពា កាី នួន ជា301។ រនាៃរ់េីេិនិតយរេើឯកស ខដេរសនើរឡើងរ់ភយ នួន ជា អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ឯកស រនោះ ទំនងជាសែិតរៅកនុងប្ររភទឯកស ខដេបានផាេ់នូវ
យតាិកមមរខនែមរទៀតសប្ម្ភរ់កា រដិរស រចាេ ររើរ ៀររៅនឹងឯកស ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើរឡើង
រនាោះ។

131>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កងវោះអនាលតិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានរង្ហាញ

296
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្រមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វចធាន ៨៧ (៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E260)។

299

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

300

សូមរមើេ ្រមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វចធាន ៨៧ (៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E260) កថាខណឌ ៤។ សំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ទាក់ទងរៅនឹង វចធាន ៨៧(៤) ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង (E230) កថាខណឌ ២ ដេ់ ៣។
301

្រមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វចធាន ៨៧ (៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E260) កថាខណឌ ៨។
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ឱ្យរឃើញត្តម យៈកា មិនយក្ិតទ
ា ក់ភក់ជាប្រេ័នរធ េើភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ 302 កា រំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង
កមមផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ រខៀវ សំផន ផងខដ

ួមទាំងសកខី

រដើមបីរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនប្រឆ្ំងនឹងោត់303 និងអនវតាេំប្តឹមប្តូវរៅ

ត្តមរោេកា ណ៍ វចមតិសងស័យប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ304។ រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផង
ំ ំ
ខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានយេ់រឃើញហ្ួសេី វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១305។ អងគជន
ជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ម្ភនេកខណៈមិនសីជរប្

និងេំ

ម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទ ថារតើកំហ្សរនាោះ ប្រសិនររើម្ភន បានរង្ហាញឱ្យរឃើញនូវភាេេរមអៀងោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ
306

ខដេេំខមនជាកំហ្សអងគ្ារ់ ឬអងគរហ្ត។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរប្ម្េំ

េិចា ណារេើអំណោះអំណាងរនោះរនារទៀតរឡើយ។
៤.ខ.២.សិទធទ
ិ ទួេបានកា កា ពា ការី ់ភយប្រសិទធភាេ

132>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនរដើមបីោប្ំ ទកា អោះអាង រស់ខួនេ ខដេថា សិទធិ
រស់េួកោត់កនុងកា ទទួេបានកា កា ពា កាីរ់ភយប្រសិទធភាេ ប្តូវបាន ំរលាភរំពាន។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេនឹងរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាងរនោះត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយ។
៤.ខ.២.ក.កា សរប្ម្មិនរកាោះរៅសកសី

133>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា សិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា កា ពា កាីរ់ភយប្រសិទធភាេប្តូវបាន

ំរលាភរំពាន េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរកាោះរៅសកសីមួយ្ំនន
ួ 307។ សកសីទាង
ំ រនោះ ម្ភនដូ្ជា
រហ្ង សំ ចន308 អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន309 និង Robert LEMKIN310 ួមទាំងសកសីខដេនឹងប្តូវផាេ់សកខក
ី មមរេើសែន

302
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៤ ដេ់ ៤៥។

304

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៧។

306

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១។
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨០ ដេ់ ៨១។
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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 និងសកសីខដេសកខីកមម រស់ខួ ន
េ
អា្ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងអនក ដឋកា និងទាហានថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

ខដ

ឬោ៉ៅងណា312។

មនរេេរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើទឡហីក ណ៍រនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេម្ភន

រំណងរង្ហាញថា រ់ភយឥតមនៃិេសងស័យ សិទធិរសនស
ើ ំឱ្យរកាោះរៅសកសីខដេសែិតកនុង្ំរណាមសិទធិទទួេបាន
មរ ាបាយកា ពា ខេួន លឺជាសម្ភសភាលចាំបា្់ថ្នសិទធិទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយយតាិ ម៌។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាក៏រ់ភយ សិទធិរនោះេំខមនជាសិទធិ់ភ្់ខាតរនាោះរទ។ ប្សរត្តម ររនីតិ វច ី រស់ អ.វ.ត.ក. អាប្ស័យរៅរេើ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាអនកសរប្ម្រេើសំរណើសំឱ្យសារ់សកខីកមមរនោះ។ រស្កាីសរប្ម្រនោះជា្មបង
ប្សររៅត្តមប្ររោល្ងរប្កាយថ្នវចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេបានកំណត់េីមូេ់ភឋនសំអាងកនុងកា
រដិរស សំរណើសំឱ្យសារ់សកខីកមម។ រស្កាីសរប្ម្រនោះ លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកមួយថ្នឆនាៃនសិទធខិ ដេអងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ ប្តូវទទួេយកជាបានកា នូវកា យេ់ដឹង្ាស់លាស់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី
រ ឿងកាីរ់ភយស អងគជំនំជប្មោះជាអនកប្លរ់ប្លងផ្លៃេ់រេើភសាត្ត
ុ ង រ់ភយខផអកត្តមរទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញ
ដូ្បានរេើករឡើងខាងរេើ313។
៤.ខ.២.ក.១.សកសី រហ្ង សំ ន
ច

134>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរំពានសិទធិ រស់ នួន ជា

កនុងកា ទទួេបានកា កា ពា ខេួនរ់ភយប្រសិទធភាេ េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះេំបានរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន រនាោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា រញ្ញាថារតើសកសី ូររនោះលរបីប្តូវរកាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណា
លឺបានរកើតរឡើងជារប្្ើនរេើករប្្ើនសមករហ្ើយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ។
ី

135>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចរសើរសួ កនុងសំណំរ ឿង ០០២ កាេេីថ្ងៃទី ២៤ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ រមធាវី
កា ពា កាី

នួន

ជា

បាន់ភក់សំរណើសំរំរេញកិ្ចរសើរសួ ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត

310

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៣។

311

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៤។

312

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៥។

313

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧។

ខដេកនុង
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្ំរណាមរនាោះបានរសនើសំឱ្យសារ់្រមេើយ រហ្ង សំ ចន ទាក់ទងរៅនឹងប្រធានរទមួយ្ំនួន314។ រៅថ្ងៃទី ២៥
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិ Marcel LEMONDE បានរ្ញដីការកាោះរៅសកសី
រហ្ង សំ ចន315 រ៉ៅខនា សកសី រហ្ង សំ ចន េំបានអនវតាត្តមដីការកាោះរនោះរទ។ រៅកនុងេិខិតកំណត់សម្ភគេ់
(Note of International co-investigating Judge) ្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១០ រស់សហ្រៅប្កម
រសើរអរងកតអនា ជាតិបានរញ្ញជក់ថា “ដូរ្នោះរយើងរមើេរឃើញោ៉ៅង្ាស់ថា រលគេទាំងរនាោះ ួមម្ភន រហ្ង សំ ច
ួ
ន ផងខដ បានរដិរស កនុងកា មកផាេ់សកខីកមម”316។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើរលអា្រងខំជនទាំងរនាោះ ម
ម្ភន រហ្ង សំ ចន ឱ្យ្ូេមករង្ហាញខេួនរ់ភយរប្រើប្បាស់អាជាា
ប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិ

សធា ណៈបាន ខដ ឬរទ រនាោះ សហ្រៅ

បានកត់សម្ភគេ់រេើរញ្ញាសមល
ុ សមញថ្នអភ័យឯកសិទធិតំណាងរាស្តសាម្ភនសកាានេេ

ខដេរលគេទាំងរនាោះអា្ប្ជករកានបាន

ួមទាំង“កា េំបាកជាក់ខសាង” ខដេ“កនុងក ណីខរររនោះ អា្នឹង

េនា រេេរ់ភយឥតសមប្សរដេ់កា រិទកិ្ចរសើរសួ ខដេផៃយ
ុ រៅនឹងភាេចាំបា្់កនុងកា េរនេឿនកិ្ចដំរណើ
កា នីតិ វច ី”317។ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានសននិ់ភឋនថា “រយើងលួ ទកេទធភាេជូនអងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
[…] កនុងកា រប្រើប្បាស់នូវ វចធានកា ចារ់រងខំនានា ត្តម យៈសិទធិអំណា្ថ្នកា រ្ញរស្កាីសរប្ម្កនុងនាមជា
សែរ័នជំនំជប្មោះកាី”318។

136>រៅកនុងដីកាសរប្ម្រេើសំរណើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី

(D314)

រនាោះបានជូនដំណឹងដេ់ភាលីអំេីកា ខខវងរោរេ់ោន រស់េួករល

សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតកនុង្ំរណាម

“រេើរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងកា រ់ភោះប្សយរេើ

សំរណើសំរកាោះរៅ និងសកសួ […] រហ្ង សំ ចន […] អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន […]” និងប្រកាសថា “្ំរពាោះសហ្

រៅប្កមរសើរអរងកតជាតិ សំរណើទាង
ំ រនោះប្តូវរដិរស រចាេ” និង“្ំរពាោះសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិ
ររើរទាោះរីជាសំរណើរនោះប្តូវបានទទួេយកជារោេកា ណ៍ក៏រ់ភយ

ក៏មិនអា្រំរេញបានដូ្ម្ភនរញ្ញជក់អំេី

រហ្តផេរៅកនុងេិខិតកំណត់សម្ភគេ់រ់ភយខឡក ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង (E301)”319។ ទាក់ទងរៅនឹង

314

សំរណើទីដរ់ រស់ នួន ជា សំរំរេញកិ្ចរសើរសួ (D136)។

315

ដីការកាោះសកសី រហ្ង សំ ចន (D136/3/1)។

316

េិខិតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។

317

េិខិតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។

318

េិខិតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។

319

ដីកាសរប្ម្រេើសំរណើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី (D314) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ១៨។
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េិខិតកំណត់សម្ភគេ់ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត

ខដេបានសរប្ម្ទកេទធភាេឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរ់ភោះប្សយរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ វចធានកា ចារ់រងខំនានាកនុង្ំរណាមរនាោះសកសី រហ្ង សំ ចន
រនាោះ អងគររ ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញរៅកនុងកា សរប្ម្រេើរណាឹងឧទធ ណ៍ រស់ នួន ជា និង រអៀង ស ី ថា
រស្កាីសននិ់ភឋនខរររនោះបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយប្តឹមប្តូវ ក៏រ៉ៅខនា អងគររ ជំនំជប្មោះ បានផាេ់សំអាងរហ្តផ្លៃេ់ខួ ន
េ
ជំនួសឱ្យសំអាងរហ្ត រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិ320។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ អងគររ ជំនំជប្មោះបាន
យេ់រឃើញថា ជាកា “េំអា្ទទួេយកបាន”្ំរពាោះរោេជំហ្ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិខដេ
ថា “រលគេខដេប្តូវបានរកាោះ ួមទាំង [រហ្ង សំ ចន] ផងរនាោះ បានរដរិ ស មិន្ូេ ួមផាេ់សកខីកមម”321។

137>រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ីរនារនាៃរ់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានរេើកសំរណើ

មាងរហ្ើយមាងរទៀតកនុង្ំរណាមរនាោះថា រហ្ង សំ ចន លរបីប្តូវបានរកាោះរៅមកផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង322។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ង សំ ចន លរបីផេ
ា ់សកខីកមមមិនប្តឹមខតរេើប្េឹតិកា
ា ណ៍
ខដេជាប្រធានរទថ្នរទរចាទប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងទាក់ទងរៅនឹងអតា្ ចត រស់ោត់
ខដេជារញ្ញាជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រកាសរទាស ប្រសិនររើម្ភនកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរនាោះ323។

138>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ចន មកផាេ់សកខីកមមរៅ

កនុងរស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312)។ រៅប្កម និេ ណន ោ៉ៅ សខន និង យូ ឧតារា (“មតិភាល
រប្្ើន”) បានយេ់រឃើញថា រហ្ង សំ ចន េំលួ លរបីរកាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះរឡើយ324។
មតិភាលរប្្ើនបានរ ើកា
វ កត់សម្ភគេ់ថា “ដីការកាោះ លឺជាដីការង្ហគរ់ដេ់រលគេណាម្ភនក់ឱ្យ្ូេរង្ហាញខេួនរៅ
្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. កនុងក ណីខដេមិនបានអនវតាត្តមដីការនោះរទ រនាោះអា្នឹងនាំឱ្យម្ភនកា ់ភក់ទណឌកមម
ខផនកប្េហ្មទណឌ”325។ រ់ភយបាន ំឭកេីប្រវតាិនីតិ វច ីទាក់ទងរៅនឹងសំរណើសំឱ្យ រហ្ង សំ ចន មកផាេ់សកខីកមម

320

សេដីការេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងដីកាសរប្ម្រេើសំរណើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី (D314/1/8 D314/2/7)។

321

សេដីការេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងដីកាសរប្ម្រេើសំរណើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី (D314/1/8 D314/2/7) កថាខណឌ ៦៨។

322

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

សំរណើរផសងៗរទៀតខដេរសនើសំឱ្យរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន ខដេ នួន ជា បានរសនើសំរៅមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង)។
323

សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា សំឱ្យរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន (E236/5/1)។

324

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៧ ដេ់ ១០៣។

325

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៨៩។
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រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចរសើរសួ រនាោះ មតិភាលរប្្ើនបានកត់សម្ភគេ់ថា រហ្ង សំ ន
ច “បានរដិរស មិនមកផា
េ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.”326 និងថា “រញ្ញារចាទរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ លឺមន
ិ
ប្តឹមខតេិចា ណារេើរញ្ញា ថារតើលួ ឬមិនលួ រ្ញដីការកាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងប្តូវេិចា ណាផងខដ ថារតើ
លួ ឬមិនលួ រប្រើប្បាស់ វចធានកា ចារ់រងខំ ខដ ឬោ៉ៅងណា”327។ មតិភាលរប្្ើនបាន ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់
អងគររ ជំនំជប្មោះខដេថា “េទធភាេថ្នកា ដកអភ័យឯកសិទធិតំណាងរាស្តសាអា្ម្ភនកា េនា រេេយូ

ទប្ម្ភំ

ដេ់រេេ រហ្ង សំ ចន អា្មកផាេ់សកខីកមមរៅកនុងដំណាក់កាេរសើរអរងកត”328។

139>ទាក់ទងរៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន ខដេរល ំេឹងទករនាោះ

មតិភាលរប្្ើនបាន

ំឭកនូវប្រធានរទទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ខដេបានរសនើសំរនោះ329 និងបានេនយេ់ថា ត្តមកា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ
ប្រធានរទរនោះប្តូវបានរ់ភោះប្សយ ួ្រាេ់រហ្ើយរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីប្រវតាិនីតិ វច ី

ឬរ់ភយស េំម្ភន

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជំនំជប្មោះ (ដូ្ជា កា រប្ជៀតខប្ជកខាងនរោបាយ និងតួនាទី រស់រវៀតណាម) រហ្ើយ
សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ន
ច សាីេីប្រធានរទដថ្ទរទៀត“ម្ភនភាេប្្ំខដេ” ឬ“េំខមនជារ ឿងងមី”( ្នាសមព័នធ
រោធា និងកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ)330។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមខដេអា្ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ច
ប្រជំកនុងទីប្កុងភនំរេញកាេេីថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ មតិភាលរប្្ើនបាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសារ់ភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ដូរ្នោះ ម្ភនន័យថា “ភសាត្ត
ុ ងរខនែមណាមួយរនាោះអា្
នឹងម្ភនេកខណៈប្្ំខដេ” និងថា នួន ជា ទំនងជាេាោមរញ្ចុោះរញ្ចូ េអងគជំនំជប្មោះត្តម យៈកា រញ្ញជក់ថា
នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយកម្ភចត់ េំខមនពាកយករមៃ្ រៅរេេេិេណ៌នាអំេីរោេនរោបាយ រ.ក.ក. ្ំរពាោះ
ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ331។ មតិភាលរប្្ើនម្ភនមនៃិេសងស័យទាក់ទងរៅនឹងភាេ
ជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នរញ្ញារនោះ រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់រេើសកខីកមម រស់សកសីជំនាញ Stephen HEDER អំេីអតែ

326

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩០។

327

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៧។

328

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី កថាខណឌ ៩១ ដកប្សង់សេដីការេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំ ងនឹងដីកាសរប្ម្រេើសំរណើសំឱ្យ

រកាោះរៅសកសី (D314/2/7 D314/1/8) កថាខណឌ ៦៩។
329

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩២។

330

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៣។

331

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៤។
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ន័យថ្នពាកយកម្ភចត់ ខដេរមធាវីេំបានតវា៉រៅរេេរនាោះរឡើយ332។ ខផអកត្តមទិដភា
ឋ េម្ភនកប្មិតថ្នរ ឿងកាីខដេ
អា្ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន រនាោះ ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ មតិភាលរប្្ើនបាន
សននិ់ភឋនថា េំបានរប្តៀមេកខណៈរ្ញដីការកាោះរឡើយ333។ ទាក់ទងរៅនឹងសិទធិ រស់ នួន ជា កនុងកា សំឱ្យ
រកាោះរៅសកសីរដើមបីកា ពា ខេួនរនាោះ

មតិភាលរប្្ើនេិចា ណាថា

នួន

ជា

េំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

រ់ភយស រស្កាីសរប្ម្មិនរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន រឡើយ េីរប្ពាោះមិន“លួ ឱ្យរជឿបាន”ថា សកខីកមម រស់ោត់
នឹងម្ភនប្ររោជន៍ ំរ ងដេ់កា កា ពា ខេួន រស់ នួន ជា រនាោះរទ334។ មតិភាលរប្្ើនបានសរងកតរឃើញថា
កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Ben KIERNAN ជាមួយ រហ្ង សំ ចន ខដេប្តូវបានទទួេយកជាភសាុ
ត្តងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បាន“រង្ហាញលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន”ថា រហ្ង សំ ចន េិតជាបានផាេ់
្រមេើយខដេ នួន ជា ម្ភនរំណងយកមកសំអាង និងថា “កា រកាោះរៅសកសីរនោះមករញ្ញជក់ខេឹមស ថ្នកិ្ច
សម្ភាសន៍រនាោះ

ក៏េំអា្រង្ហាញឱ្យរឃើញេីនតែិភាេថ្នរោេនរោបាយករមៃ្អនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម រនាោះខដ ។ រញ្ញារនោះលរបីប្តូវបានងេឹងខងេងរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ”335។

140>ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើសំរកាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ចន មករ ើជា
វ “សកសីអតា្ ចត” មតិភាលរប្្ើនកត់

សម្ភគេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងអំេីអតា្ ចតេអ រស់ជនជារ់រចាទមនប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទ
ប្រកាន់រនោះេំជារ់ពាក់េ័ន336
ធ រឡើយ។ មតិភាលរប្្ើនេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា
ទំនាក់ទំនងកា ង្ហ រស់ោត់ជាមួយ រហ្ង សំ ចន បានរនា ហ្ូតដេ់អំឡុងរេេខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទ
រចាទរនាោះរទ337។ មតិភាលរប្្ើនបានរង្ហាញកាីបា មាថា នួន ជា រេើកសំរណើសំរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន រនោះ “កនង
ុ
រោេរំណងេាោមរងកឱ្យម្ភនភាេ្ប្មូង្ប្ម្ភស” និងថា រនោះ លឺជា“យទធសស្តសាមករេើកា ជំនំជប្មោះ”338។
មតិភាលរប្្ើនបានកត់សម្ភគេ់ថា េទធភាេខដេអា្រ ើរវ ៅបានកនុងកា រ់ភោះប្សយ“រញ្ញាជារ់ពាក់េ័នរធ នោះ […]
លឺប្តឹមខតកា ផាេ់ទមៃន់ជាភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្ដេ់សកខីកមម”រនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាបានសននិ់ភឋនថា សំរណើសំឱ្យរកាោះ
332

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៥។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៦។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៨។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៨។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១១៦។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១១៧។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១១៧។
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01358009
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រៅសកសី រហ្ង សំ ចន លរបីប្តូវរដិរស រចាេ រ់ភយស ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទំនងជាថា កា
ទទួេយកសំរណើរនោះនឹងអា្អូសរនាេយរេេរវលាថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី និងថា សំរណើរនោះ លឺរ ើរវ ឡើងកនុង
រហ្តផេយទធសស្តសា339។

141>រៅប្កម

Silvia CARTWRIGHT និង Jean-Marc LAVERGNE (“មតិភាលតិ្”) េំយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងរស្កាីសននិ់ភឋន រស់មតិភាលរប្្ើនប្តង់ ថារតើ រហ្ង សំ ចន លរបីប្តូវរកាោះរៅ ខដ ឬោ៉ៅងណា340។
មតិភាលតិ្បាន ំឭកថា ដូ្េេ ដឋទូរៅខដ រហ្ង សំ ចន ម្ភនកាតេវកិ្ចជួយដេ់តលាកា កនុងកា ខសវង កកា
េិត រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់រៅរេើស ៈសំខាន់ថ្នរ ឿងកាីសប្ម្ភរ់ប្រជាជនកមពជា
ុ ទាំងមូេ341។ មតិភាលតិ្បាន
រញ្ញជក់ថា រញ្ញាអភ័យឯកសិទធិសភាអា្យកមករប្រើប្បាស់ខតកនុងក ណីខដេសកសីរដិរស មិនប្េមមកផាេ់
សកខីកមមខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ

និងថា

េទធភាេខដេសកសីអា្ប្ជករកានរប្កាមអភ័យឯកសិទធិរនោះ

“េំអា្រញ្ឈរ់

កាតេវកិ្ច រស់អងគជំនំជប្មោះមិនឱ្យរកាោះរៅសកសីមកសារ់សកខីកមមបានរឡើយ”342។ មតិភាលតិ្បាន ំឭកថា
អភ័យឯកសិទធិប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញប្បាកដ ថា េិតជាបានយកមករប្រើប្បាស់រ់ភយរលគេពាក់េ័នខធ មន “ជាជាង
ប្តឹមខតជាកា ំេឹងទកោ៉ៅងដូរចានោះេីអងគជំនំជប្មោះ” និងថា េំម្ភន“េ័ត៌ម្ភនរង្ហាញថា សកសីសកាានេេទាំងរនោះ
បានរង្ហាញឆនៃៈផ្លៃេ់ខួ ន
េ ណាមួយមិនប្េមមកផាេ់សកខីកមមកនុងតលាកា រនាោះរឡើយ”343។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់មតិភាលតិ្ រញ្ញា ថារតើអភ័យឯកសិទធិសភាអា្យកមករប្រើប្បាស់ និងរារាំង រហ្ង
សំ ចន មិនឱ្យមកផាេ់សកខីកមម ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជា“កា បា៉ៅន់សមន និងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ”344។ មតិភាល
តិ្បាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតអនវតាឱ្យបានរសមើៗោន្ំរពាោះសកសីទាង
ំ អស់ និងថា “កា ជំនំ
ជប្មោះរៅ អ.វ.ត.ក. ម្ភនរោេរំណងជំ ញឱ្យម្ភនកា ផសោះផាជាតិ រេើកសៃួយកាតេវកិ្ចរដើមបីររប្មើយតាិ ម៌
ខដេមស្តនាី រស់កមពជា
ុ
ត្តមកា សនមត ប្តូវខតម្ភនកា យក្ិតទ
ា ក់ភក់”345។ មតិភាលតិ្បានរេើករហ្តផេ
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១១៨។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១១១។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៦។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៧។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៧។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៧។
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រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៩។
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រខនែមរទៀតថា រហ្ង សំ ចន ទំនងជាម្ភនេ័ត៌ម្ភនខដេសកសីរផសងរទៀតេំបានដឹង346 អាប្ស័យរហ្តរនោះ លរបី
រកាោះរៅមករ ើជា
វ សកសី347។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នកា េនា រេេខដេអា្រណា
ា េមកេីកា រកាោះរៅ

សកសី រហ្ង សំ ចន មតិភាលតិ្បានយេ់រឃើញថា កា េរនេឿនកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីេំអា្យកមករ ើយ
វ តាិកមម
សប្ម្ភរ់កា សរប្ម្មិនរកាោះរៅសកសីខដេអា្ម្ភនស ៈសំខាន់បានរឡើយ និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
លរបីរកាោះរៅសកសីរនោះរៅដំណាក់កាេដំរូងថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីជំនំជប្មោះ

ប្រសិនររើម្ភនមតិភាលរប្្ើន

តប្មូវឱ្យរ ើដ
វ ូរចានោះ348។ មតិភាលតិ្បានសរប្ម្មិនររញ្ច ញមតិរោរេ់រេើរញ្ញា ថារតើកា សរប្ម្មិនរកាោះ
រៅ រហ្ង សំ ចន នាំឱ្យម្ភនកា ំរលាភរំពានរេើសិទធិ រស់ នួន ជា កនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹម
ប្តូវ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ349។

142>នួន ជា បានរេើករឡើងជា្មបងអំេីកា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនប្េមរកាោះរៅ រហ្ង
សំ ចន កនុងន័យថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខវោះឯករាជភាេ រញ្ញារនោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះ
ប្សយ ួ្រហ្ើយ350។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា កា សរប្ម្មិនរកាោះរៅ រហ្ង
សំ ចន បាន ំរលាភរំពានរេើសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា កា ពា ខេួនរ់ភយប្រសិទធភាេខដេម្ភនឥទធិេេ
ផ្លៃេ់រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់
្ំរពាោះអនក ដឋកា

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

351

រ.ក.ក.

។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា កា សរប្ម្

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន លឺជាកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិប្តឹមប្តូវ352 និងថា រៅ
ប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ នួន ជា េំបានរង្ហាញេីផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរ់ភយស កា ខដេ រហ្ង សំ ចន មិន
បានមកផាេ់សកខីកមមរៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ353។

346

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៨។

347

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៨។

348

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១១០។

349

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១១១។

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។
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143>រ់ភយស រញ្ញា ថារតើ រហ្ង សំ ចន លរបីប្តូវបានរកាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ

ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវងេឹងខងេងអំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកា

សរប្ម្មិនរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន ជាមួយនឹងរទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញកនុងកា ទទួេយកជាបានកា នូវរស
្កាីសរប្ម្ខដេជាឆនាៃនសិទធិ354។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រៅរេេ
ខដេ ករឃើញថាម្ភនកំហ្ស លឺតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញ ថារតើកំហ្សរនោះ“រណា
ា េឱ្យម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់
ម្ភចស់រណាឹងសទកខ ម្ភនន័យថា “កំហ្សរនោះនាំឱ្យេទធផេខសឆគង ន
ៃ ់ ៃ រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី ខដ ឬ
ោ៉ៅងណា”355។

144>េកខណៈវចនិ្័យឆ ខដេសំខាន់រំផតសប្ម្ភរ់រស្កាីសរប្ម្ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
រៅមកផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខតលាកា

ខដ

ថារតើសកសីប្តូវរកាោះ

ឬោ៉ៅងណា លឺជាភាេជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នសកខីកមមរៅនឹងប្េឹតិ ា

កា ណ៍ខដេជាកមមវតែថ្ុ នរទរចាទទាំងរនាោះ។ ជាមួយោនរនោះខដ និងជាេិរសស រៅរេេសកសីសកាានេេមួយ
្ំនួន ឬមរ ាបាយដថ្ទរទៀតខដេជាភសាត្ត
ុ ង ម្ភនអតែិភាេពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រនាោះ អងគជំនំជប្មោះនឹង
ប្តូវរប្ជើសរ ីសយកសកសីខដេប្តូវរកាោះរៅ កនុងរោេរំណងរដើមបីធានានូវកា េរនេឿនកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី។
កា សរប្ម្ខរររនោះបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ កនុង្ំរណាមរនាោះរៅកនុង វចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ខដេរ ៀររារ់េី
មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា រដិរស សំរណើសំឱ្យេិនិតយភសាត្ត
ុ ង ួមម្ភនភសាត្ត
ុ ងខដេ“មិនជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាកា រសនើ
សំជាន់ោន”។ ជាទូរៅ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីប្រឹងខប្រង កសកសី ឬមរ ាបាយរផសងៗខដេជាភសាុ
ត្តងខដេអា្រំភឺរេ េើប្េឹតិកា
ា ណ៍រនាោះបានេអប្ររសើ ។

145>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន មករ

ើជា
វ សកសីរ់ភយ

ខផអករេើតួនាទី រស់ រហ្ង សំ ចន ជាអតីតអនរមរញ្ញជកា កងេេភូមិភាលរូពា៌ និងជារលគេម្ភនក់កនុង្ំរណាម
រលគេម្ភនឋានៈខពស់រំផតខដេរៅ ស់ និងម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេ
ជារញ្ញាមួយកនុង្ំរណាមរញ្ញាសំខាន់ៗរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១។ រោងត្តមកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាស
ន៍ រស់ រហ្ង សំ ចន ខដេបានរ ើរវ ឡើងជាមួយនឹង Ben KIERNAN នួន ជា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា រហ្ង
សំ ចន អា្ផាេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំមួយរៅទីប្កុងភនំរេញខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកាេេីថ្ងៃទី ២០ ខខ

354

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧ ជាអាទិ៍។

355

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០។
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ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេរៅរេេប្រជំរនាោះរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានផសេវផាយផងខដ ។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន អា្ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងសំណំ
រ ឿង ០០២/០១ ជាកា េិតមួយខដេមិនប្តឹមខតមតិភាលតិ្បានទទួេសគេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងមតិភាលរប្្ើន
ថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានទទួេសគេ់ផងខដ រ៉ៅខនារៅកនុងកប្មិតតិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះ356។

146>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាបានទទួេសគេ់ថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន អា្ម្ភនភាេជារ់ពាក់
េ័នធ និងម្ភនស ៈសំខាន់ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏មតិភាលរប្្ើនបានេិចា ណាថា េំលរបីរកាោះរៅរឡើយ រ់ភយស
មូេរហ្តេនា រេេខដេទំនងជារណា
ា េមកេីកា រ្ញរស្កាីសរប្ម្រកាោះរៅ រហ្ើយនឹងអា្“រ ើឱ្
វ យអងគ
ជំនំជប្មោះធាេក់្ូេរៅកនុងសែនភាេមួយខដេរពា រេញរៅរ់ភយភាេេំបាកេំរិន”357។

រហ្តផេសប្ម្ភរ់

កា េនា រេេ និងកា េំបាកខដេម្ភនដូ្កា ំេឹងទករនោះ លឺជាកា សនមតរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេថា រហ្ង សំ ចន េំ
ម្ភនឆនៃៈរោ េត្តមដីការកាោះ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតសំអាងរេើ វចធានកា ចារ់រងខំកនុងកា អនវតា
ដីការនោះ ថា រហ្ង សំ ចន អា្នឹងយកអភ័យឯកសិទធិសភាមករប្រើប្បាស់ទាក់ទងរៅនឹង វចធានកា ចារ់រងខំរនាោះ
និងថា សែនភាេរនោះេំអា្រ់ភោះប្សយបានកនុងរេេឆ្រ់ៗរឡើយ។

147>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

កា សនមតរនោះ បានខផអកជាមូេ់ភឋនោ៉ៅង ំរេើកា បា៉ៅន់សមន

រ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូរ្នោះ េំអា្កាេយជាមូេ់ភឋនសមប្សរសប្ម្ភរ់កា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិរឡើយ។ ដូ្បានរេើករឡើង
ខាងរេើ ម្ភនខតសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេបានេាោមខសវង កសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ
ចន រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចរសើរសួ អស់ យៈរេេជិតប្បាំឆ្នំរៅមនអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ្ញរស្កាីស
រប្ម្។ ររើរទាោះរីជាសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិបានសននិ់ភឋនសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នកិ្ចរសើរសួ ថា
រហ្ង សំ ចន បានរដិរស មិនផាេ់សកខីកមម និងថា ម្ភនរញ្ញាអភ័យឯកសិទធិសភាជាសកាានេេ អា្រងកឱ្យ
ម្ភនកា េនា រេេក៏រ់ភយ358

ក៏េំម្ភនកា ប្រឹងខប្រងរខនែមរទៀតប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីរកាោះរៅរនាោះរឡើយ។

រេើសេីរនោះរទៀត េំម្ភនកា អោះអាងណាមួយ រស់ រហ្ង សំ ចន រៅកនុងសំណំរ ឿងរង្ហាញថា ោត់ម្ភនឆនៃៈ
ជាក់ខសាងេំមកផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងយកអភ័យឯកសិទធិសភាមករប្រើប្បាស់

356

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៦៖ (ទទួេសគេ់ថា “ររើរទាោះរីជាទទួេយកក៏រ់ភយ ក៏សកខីកមម រស់

សកសី [រហ្ង សំ ចន] អា្ពាក់េ័នត
ធ ិ្តួ្រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១”។
357

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៧។

358

ដីកាសរប្ម្ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត (D301) ទំេ័ ៦។
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រឡើយ ប្រសិនររើោត់ប្តូវបានរកាោះរៅខមនរនាោះ។ ជាកា េិត អងគររ ជំនំជប្មោះបាន ចោះលន់ថា ជាកា េំអា្
ទទួេយកបានរទ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិខដេកនុង្ំរណាមរនាោះ

ថា

រហ្ង សំ ចន “បានរដិរស មិន្ូេមកផាេ់សកខីកមម”រនាោះ359។ ររើរទាោះរីជា ម្ភនកា សនមតថា រហ្ង សំ ចន េំ
ម្ភនឆនៃៈមកផាេ់សកខីកមមរៅដំណាក់កាេរសើរសួ ក៏រ់ភយ ក៏េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា រហ្ង សំ ចន បាន កា
រោេជំហ្ រនោះដខដេ រៅរេេរ ឿងកាីជាក់ខសាងបានមកដេ់ដំណាក់កាេជំនំជប្មោះ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ រលអា្
សនមតបានថា អនកនរោបាយនាំមខរល រស់កមពជា
ុ េំសៃក់រសៃើ កនុងកា ួម្ំខណករំរេញអាណតាិ រស់ អ.វ.ត.
ក. ខដេជាសែរ័នមួយររងកើតរឡើងរ់ភយ្ារ់ខដេបានអនម័តរ់ភយសភាជាតិកមពជា
ុ ខតមួយ រហ្ើយោត់ជា
ប្រធាន។

148>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីប្រឹងខប្រងទទួេបានកា ្ូេខេួន រស់សកសី រហ្ង សំ
ចន មកផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ។ ម្ភនខតកនុងក ណីខដេ រហ្ង សំ ចន រដិរស មិនរឆេើយតរ
រៅនឹងដីការកាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវរប្រើប្បាស់ វចធានកា ចារ់រងខំ

សកសីយកអភ័យឯកសិទធិសភាមករប្រើប្បាស់

រហ្ើយប្រសិនររើ

រនាោះអងគជំនំជប្មោះប្តូវសរប្ម្អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកា រប្រើប្បាស់

អភ័យឯកសិទធិរៅរេើកា អនវតាវចធានកា រនាោះ។ ម្ភនខតកនុងក ណីខដេរង្ហាញថា េំអា្ម្ភនេទធភាេទទួេ
បានសកខីកមមេីសកសី រហ្ង សំ ចន ទាេ់ខតរសោះ ឬអា្ទទួេបានកនុងរេេរវលាេំសមប្សររ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេ
សំរណើសំរនោះប្តូវរដិរស រចាេរ់ភយសមរហ្តផេ ត្តមវចធាន ៨៧(៣-ខ) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។

149>ទាក់ទងរៅនឹងេទធភាេខដេរងកឱ្យម្ភនកា េនា រេេរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា រញ្ញាថារតើ រហ្ង សំ ចន លរបី្ូេរង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដ ឬោ៉ៅង
ណារនាោះ ប្តូវបានដឹងឮរៅរេេរ ឿងកាីរនោះបានមកដេ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរកាោះ
រៅ រហ្ង សំ ចន មករ ើជា
វ សកសីរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជារេើកដំរូងរៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ
២០១១360 និងរនាៃរ់មកបានរេើកសំរណើរនោះជារប្្ើនរេើករប្្ើនស។ រ៉ៅខនាផយ
ៃុ រៅវចញ អស់ យៈរេេរីឆ្នំ
កនេោះលិតចារ់េីសំរណើរេើកទីមួយរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ្ញរស្កាីសរប្ម្មួយរេើសំរណើរនោះរៅ
កនុងខខសីហា ឆ្នំ ២០១៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រនោះេំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា រញ្ញាថ្នកា ្ូេរង្ហាញខេួន រស់ រហ្ង សំ ចន

359

សេដីការេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងដីកាសរប្ម្រេើសំរណើសំរកាោះរៅសកសី (D314/2/7 D314/1/8) កថាខណឌ ៦៨។

360

ឧរសមព័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរងខរ រស់ នួន ជា អំេីសកសីខដេបានរសនើរឡើង (E9/10.1) ទំេ័ ៦៨។
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កនុងនាមជាសកសី ប្តូវបានរ់ភោះប្សយរៅកនុងរេេរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា សននិ់ភឋនណាមួយ រស់
មតិភាលរប្្ើនរៅរេើកា េនា រេេជាសកាានេេរនាោះ

េំជារ់ពាក់េ័នធ

និងេំអា្រ ើយ
វ តាិកមមបានរឡើយ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេអា្សននិ់ភឋនថា កា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសំរណើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន េំសមរហ្តផេរឡើយ និងម្ភនកំហ្ស។

150>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
ររើម្ភនសកសី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ដូ្បានរេើករឡើងខាងរេើ ជាេិរសសប្រសិន

ឬភសាត្ត
ុ ងមួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងកមមវតែថ្ុ នអងគរហ្តដូ្ោន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្

សរប្ម្មិនរកាោះរៅទាំងអស់រឡើយ រ៉ៅខនាអា្រកាោះរៅប្តឹមខតសកសីណាខដេម្ភនកា ពាក់េ័នរធ ប្្ើនរំផតរៅ
កនុងរ ឿងកាី្ំរពាោះមខរ៉ៅរណា
ណ ោះ361។

151>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ង សំ ចន លឺ“ជាសកសីសំខាន់រំផត”ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសរ្ញេីទី
ប្កុងភនំរេញ និងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ362។ រ់ភយស

រហ្ង សំ ចន ទទួេរនៃក
ុ កងវ រសនា ំរេខ

១២៦ ថ្នកងេេ ំរេខ ១ កនុងភូមិភាលរូពា៌ និងជាអនរមរញ្ញជកា កងេេ ំរេខ ១ នួន ជា បានអោះអាងថា
រហ្ង សំ ចន ប្បាកដជា“បានដឹងរ់ភយផ្លៃេ់”េីរទរញ្ញជ រស់កម្ភមភិបាេថានក់កំេូេទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀស
និងទាក់ទងរៅនឹង“ជរម្ភេោះ វាងភូមិភាល និងភូមិភាលកនុង្ំរណាមកងកម្ភេំងខដេបាន ំរ់ភោះទីប្កុងភនំរេញ”363។
រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានអោះអាងថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន អា្នឹងរ់ភោះរនៃក
ុ រ់ភយខផអករេើរទ
សម្ភាសន៍ រស់ Ben KIERNAN ជាមួយ រហ្ង សំ ចន។ ជាេិរសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា រោងត្តម
កំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រហ្ង សំ ចន បានអោះអាងថា រៅរេេប្រជំកនុងទីប្កុងភនំរេញកាេេីខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយមួយទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ្ំរពាោះអនក ដឋកា និង
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថា លរបី“ដកអនកទាំងរនោះរ្ញេីប្ករខ័ណឌ” រ៉ៅខនាេំខមនឱ្យសម្ភេរ់រនាោះរទ។ ជា
កា រឆេើយតរ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន េំម្ភនអវីខរេក និងេំខមនជាភសាុ
ត្តងរ់ភោះរនៃក
ុ រនាោះរទ364។

361

សូមរមើេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រស្កាីសរប្ម្សែេ 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 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េំម្ភនកា រញ្ញជក់ណាមួយខដេថា រហ្ង សំ ចន
បានទទួេេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញខដេសកសីដថ្ទរទៀតេំបានដឹងរនាោះ
រឡើយ។ ររើរទាោះរីោត់ជារមរញ្ញជកា កងវ រសនា ំរេខ ១២៦ និងជាអនរមរញ្ញជកា កងេេ ំរេខ ១ រៅ
កនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះក៏រ់ភយ ក៏ោត់បានទទួេរទរញ្ញជេី ្័នៃ ្ប្កី ជារមរញ្ញជកា កងេេ ំខដេ
ប្តូវរាយកា ណ៍រៅរេខាភូមិភាល ដូ្ខដេ នួន ជា បានទទួេសគេ់365។
រញ្ញជក់ថា

រៅកនុងសំណំរ ឿង េំម្ភនកា

ោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងរ់ភយផ្លៃេ់រៅនឹងរស្កាីខណនាំ ឬរទរញ្ញជខដេរ្ញេីមជឈិមរកសរនាោះរទ

ផៃយ
ុ រៅវចញ េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបានរញ្ចូ នរនាមកឱ្យ នួន ជា ត្តម យៈរមរញ្ញជកា កងេេ រស់ោត់366 ខដេសី
សង្ហវក់ជាមួយនឹងខខសរណា
ា ញថ្នកា ទំនាក់ទំនង

ខដេបានអោះអាងរ់ភយអតីតរមរញ្ញជកា កងវ រសនា ំម្ភនក់

ខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង367។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេក៏កត់

365

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦៣។

366

កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713946 (រហ្ង សំ ចន បានអោះអាងថា ោត់មិនបាន្ូេ ួមផ្លៃេ់រៅកនុងកិ្ចប្រជំខដេមជឈិមរកសបានផាេ់កា ខណនាំ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា វាយប្រហា និងកា ជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញរ់ភយផ្លៃេ់រនាោះរទ រ៉ៅខនាោត់ប្តូវបានប្បារ់ប្តួសៗរ់ភយរមរញ្ញជកា កង
េេ ំ រស់ោត់ លឺ្ប្កី)។ សូមរមើេផងខដ ផងខដ កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ
E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713956-7 (បានអោះអាងថា រប្ៅេីរៅកនុងកិ្ចប្រជំប្រជាខហ្េកនុងថ្ងៃទី
២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ធាេរ់បានជួរ រ៉ៅេ េត មាងរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ កនុងរេេ“ប្រជំ ំ”កនុងឆ្នំ ១៩៧៧)។ ត្តមកា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះ ្ំណ្រនោះផៃយ
ុ ោនរៅនឹងសមមតិកមមខដេថា រហ្ង សំ ចន ម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លៃេ់ជាមួយនឹងមជឈិមរកសរៅរេេ
ជរមេៀសរនាោះ។
367

សកសី ម្ភស រវឿន ខដេប្រហាក់ប្រខហ្េនឹង រហ្ង សំ ចន ខដ លឺជារមរញ្ញជកា កងវ រសនា ំទទួេរនៃក
ុ រេើទាហាន ៦០០ នាក់

រៅកនុងអំឡុងរេេវាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ
E1/129.1 ទំេ័ ៧១, ៧៦, ៧៨។ ោត់បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានទទួេរទរញ្ញជេីរមរញ្ញជកា កងេេ I ខដេរាយកា ណ៍ផ្លៃេ់
រៅរេខាភូមិភាល និងថា អវីខដេោត់បានដឹងលឺប្តឹមកប្មិតភូមិភាល។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស
រវឿន) ឯកស រេខ E1/129.1 ទំេ័ ៧២ ដេ់ ៧៩ និងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ
E1/130.1 ទំេ័ ១៨ និងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/132.1 ទំេ័ ១០។ ោត់បាន
រញ្ញជក់ថា ោត់េិតជាបានទទួេខផនកា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញេីរមរញ្ញជកា កងេេ ំ ខដេបានទទួេកនុងអំឡុងរេេប្រជំខដេ
ដឹកនាំរ់ភយ នួន ជា។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/129.1 ទំេ័ ៧៤ និង
ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/130.1 ទំេ័ ៧៣។ អ៊ាង ខ ៉ន ខដេជារមរញ្ញជកា កងវ
រសនា ំ បានអោះអាងថា ោត់េំបានដឹងអំេីទំនាក់ទំនង វាងរមរញ្ញជកា កងេេ ំ និងថានក់រេើរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី
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សម្ភគេ់ផងខដ ថា មស្តនាីរោធាខដេបានរង្ហាញខេួនជាសកសីរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាក់ខសាង
ប្តូវបានសួ រដញរ់ភេោ៉ៅងទូេំទូលាយទាក់ទងរៅនឹងរទរញ្ញជ ខដេប្តូវបានរ ើរវ ឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា វាយ
ប្រហា និងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ368។ ដូរ្នោះ េំខមនម្ភនខតសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន ខត
មួយលត់រនាោះរឡើយ។ ទីេី ខផអកត្តម នួន ជា បានឱ្យដឹងថា តថ្មេសូេ
ន ថ្នសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន លឺថា ោត់
“បាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមម”រៅកនុងជរម្ភេោះ វាងភូមិភាល និងមជឈិម និង វាងភូមិភាល និងភូមិភាល“ខដេចារ់រផាើម

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

៦, ១០, ១១ (រអៀង ផ្លន ខដេជារមរញ្ញជកា ថ្នកងវ រសនាតូ្ បានអោះអាង

ថា រមរញ្ញជកា កងេេតូ្ និងកងេេ ំប្តូវបានតប្មូវឱ្យ្ូេ ួមប្រជំខតរៅកនុងកប្មិតភូមិភាលរ៉ៅរណា
ណ ោះ)។
368

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/130.1 ទំេ័ ៩ (ម្ភស រវឿន ប្តូវបាន

សួ ថារតើរទរញ្ញជរនាោះជារទរញ្ញជអវីរៅកនុងកិ្ចប្រជំខដេោត់បាន្ូេ ួមរនាោះ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/131.1 ទំេ័ ៧០ (ោត់ប្តូវបានសួ អំេីរទរញ្ញជដថ្ទរទៀតខដេបានទទួេទាក់ទងរៅនឹងកា វាយ
ប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/157.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨,
៣៣។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/158.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤១ (អ៊ាង ខ ៉ន ប្តូវបានសួ
អំេីកា ជរមេៀស និងរទរញ្ញជខដេោត់បានដឹងថា រ្ញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនាោះ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ១០ ដេ់ ១២, ១៤ (រអៀង ផ្លន ប្តូវបានសួ សំណួ អំេីរទរញ្ញជឱ្យជរមេៀសប្រជាជន
រ្ញេីទីប្កុង និងមូេរហ្ត)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកស រេខ E1/159.1 ទំេ័

៣៤,

៣៥, ៤៩, ៥៣ ដេ់ ៥៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកស រេខ E1/177.1 ទំេ័ ៥៣ ដេ់
៥៤, ៦៣, ៦៧ ដេ់ ៦៩ (រឆ្ម ខស ខដេអនរមរញ្ញជកា កងេេ ំម្ភនទាហាន ១០០ នាក់ ជារ់ពាក់េ័ននធរៅនឹងកា ជរមេៀសទីប្កុង
ភនំរេញ។

ោត់ប្តូវបានសួ សំណួ ោ៉ៅងទូេំទូលាយអំេីេកខណៈ

និងកា អនវតាជាក់ខសាងនូវរទរញ្ញជខដេទទួេបានពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញា

រនាោះ)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ៧២ និង ៨៤
ដេ់ ៨៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/139.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥ (លង់ លីម បាន
អោះអាងថា ោត់ជាកូនទាហានកនុងអំឡុងរេេថ្នកា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ រនាៃរ់មកប្តូវបានតរមេើងជាប្រធានកងរៅរេេទីប្កុង
សែិតរប្កាមកា កាន់ការ់)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ៧២ ដេ់ ៧៦,
៨៤ ដេ់ ៨៦ និងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 និងប្រភេថ្នរទរញ្ញជខដេបានទទួេ ួមម្ភនរណា
ា ញថ្នកា រញ្ញជ និងមស្តនាីខដេជាអនក
រាយកា ណ៍)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១១ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ៩, ១០ ដេ់ ១១, ១៣, ១៩
ដេ់ ២២, ៣៨, ៣៩, ៤៤, ៥៥ និង ៥៩ (ស៊ា៊ុំ ជា ខដេជាកូនទាហានសមញ្ា ប្តូវបានសួ សំណួ អំេីខេឹមស និងប្រភេថ្នរទរញ្ញជ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសរនាោះ)។
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ត្តំងេីរដើមឆ្នំ ១៩៧៣ និងរនា ហ្ូតដេ់ថ្ងៃ្ូេទីប្កុងភនំរេញ”369។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជាកា រ ៀររារ់ រស់ រហ្ង សំ ចន រឃើញថា ម្ភនអតែិភាេថ្នភាេជាសប្តូវនឹង
ោន កនុងកប្មិតមួយ វាងភូមិភាលនិងភូមិភាលចារ់ត្តង
ំ េីឆ្នំ ១៩៧៣370ក៏រ់ភយ ក៏ រហ្ង សំ ចន បានរេើករឡើង
មាងរហ្ើយមាងរទៀតោ៉ៅង្ាស់ថា

េំម្ភនសកមមភាេរោះរបា

ំដំបានរកើតរឡើងប្រឆ្ំងនឹងមជឈិមរកសរៅមនខខ

សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ រឡើយ កំថាដេ់រៅម្ភនកា ប្រឆ្ំងនឹងរទរញ្ញជ រស់រកសរនាោះ371។ រោងត្តមកំណត់
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩ និង ៦៤។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា នួន ជា ម្ភនកំហ្ស

រៅរេេរញ្ញជក់ថា Stephen HEDER “បានយេ់ប្សរ” ថា រហ្ង សំ ចន“បានប្រឆ្ំ ងនឹងកងទ័េខដេោំប្ទមជឈិមរកស” កនុងខខ រម
ស ឆ្នំ ១៩៧៥ (រ ៀរសំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន (E236/5/1/1) កថាខណឌ ១៤ ជាមួយនឹងប្រតិចា ឹក
្ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/224.1 ទំេ័ ៧៣ ដេ់ ៧៥)។ សូមរមើេផងខដ ស
ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៤២ និងរជើងទំេ័ ៦៧៤ បានអោះអាងថា កា ខរកបាក់ខដេដឹកនាំរ់ភយរេខាភូមិភាល
ពាយ័េយ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ទំនងជាម្ភនខផនកា រោះរបា ប្រ់ភរ់អាវ ប្រឆ្ំ ងនឹង រ៉ៅេ េត ត្តំងេីរដើមឆ្នំ ១៩៧៥។ កា អោះអាង
រនោះខផអករេើេ័ត៌ម្ភនខដេថា រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ទាត់ រ ឿន បានសងសង់ឃាេំងទកអាវ សម្ភៃត់ខដេ ឹរអូសបានេីទាហាន េន់ ន
េ់។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរងក តរេើសកខីកមម រស់ ទាត់ រ ឿន រៅរេេផា
េ់សកខីកមម្ំរពាោះមខខេួន រ់ភយោត់បានរដិរស ថា អាវ រនាោះប្តូវបានប្រមូេកនុងរោេរំណងរប្រើប្បាស់កនុងរេេរោះរបា ប្រឆ្ំ ង
នឹងមជឈិមរកសរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ២០, ២៣
ដេ់ ២៤។
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កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

(ភាសខខម ) 00713952-3

(េិេណ៌នាអំេីកា រ៉ៅោះទងគិ្ វាងកងទ័េភូមិភាលរូពា៌ជាមួយនឹងនិ តីរកើតរឡើងឆ្នំ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN
១៩៧៣)។ ERN

(ភាសខខម ) 00713949-52 (រ ៀររារ់ត្តម យៈពាកយរេ្ន៍េំ្ាស់លាស់ថា “កា រោះរបា ប្រឆ្ំ ងនឹង រ៉ៅេ េត”កនុងឆ្នំ ១៩៧៤ កនុង
រកាោះកង)។ ERN (ភាសខខម ) 00713946-7 ( ំឭកថា រ់ភយស កា ប្លរ់ប្លងទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានខរងខ្កកនុង្ំរណាមកងរផស
ងៗ ទាហានេំប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យ្ូេតំរន់ រស់កងដថ្ទរឡើយ និងថា រេេោត់េាោម្ូេរៅតំរន់ដថ្ទ រលលំរាមចារ់ខួ េនោត់)។
371

កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713959-60, 0071394-5 (អោះអាងថា កា រោះរបា ប្រឆ្ំ ងនឹងកងទ័េ រស់ រ៉ៅេ េត ចារ់រផាើមរៅថ្ងៃទី ២៥ ខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨), 00713961, 00713962-3, 00713965, 00713974-5 (រញ្ញជក់ថា ររើរទាោះរីជាោត់ និងអនកដថ្ទរទៀតបាន
កាទកត្តមរោេនរោបាយ រស់រកសចារ់ត្តំងេីឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រ់ភយ ក៏រទើរខតប្តឹមខខ កញ្ញា ដេ់ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ រ៉ៅរណា
ណ ោះ រៅ
ឹ នាំបានខកខប្រេកខនិក
រេេថានក់ដក
ា ៈ រស់ រ.ក.ក. ខដេេួកោត់ចាត់ទកសកមមភាេ រស់ រ៉ៅេ េត ថា មិនេអ និងដូ្ជាអវីរនាោះ និង
ប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៧ េួកោត់េហា
ំ ននិោយអវីរសោះ។ េួកោត់បានរ ើកា
វ តស៊ាូសៃត់ៗ រ៉ៅខនា“រៅ
រេេរនាោះវាម្ភនសភាេតឹង ឹង និង ចតតបិតខាេង
ំ េំម្ភនឱ្កាសរដើមបីរប្កាកតស៊ាូរឡើយ ” ដូរ្នោះ េួកោត់ចាខំ តឱ្កាសរោះរបា រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។
ERN (ភាសខខម ) 00713990 (រសកសាយថា ោត់រទើរបានដឹងអំរេើ រស់ រ៉ៅេ េត ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៦ ខតកនេងមក រហ្ង សំ ចន េំ

100
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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01358018
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ចន ោ៉ៅងរហា្ណាស់ដេ់ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ “ោមនន ណាម្ភនក់” ួម
ទាំង ូរោត់ និង រស ភឹម ផងខដ រនាោះ“ហា
៊ា ន”ជំទាស់រៅនឹងរស្កាីខណនាំខដេរ្ញរ់ភយមជឈិមរកសរឡើយ
ររើហា
៊ា ន“រលប្បាកដជាសម្ភេរ់រចាេ”372។ ដូរ្នោះ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំបានរដិរស កា
ជារ់ពាក់េ័នត្ត
ធ មរស្កាីរញ្ញជក់ដំរូងថ្នសកខីកមមខដេថា រហ្ង សំ ចន អា្មកផាេ់ទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត
្ំណ្រនោះក៏រ់ភយ ក៏ត្តមរស្កាីរញ្ញជក់ដំរូង េំទំនងជាថា សកខីកមម រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អា្
ជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ រនាោះរឡើយ។

153>្ងរប្កាយ នួន ជា បានអោះអាងថា កំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ចន លឺ“ជាភសាត្តុ ងផ្លៃេ់
ខតមួយលត់ខដេអា្រញ្ញជក់អំេី’រ្តនា” រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹត្
ា ំរពាោះអនក ដឋកា
ររសធា ណ ដឋខខម

373

និងទាហានថ្ន

។ នួន ជា បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើកា អោះអាង រស់ រហ្ង សំ ចន ខដេថា រៅកនុង

កិ្ចប្រជំរៅទីប្កុងភនំរេញខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រខហ្េជារៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីផសេវ
ផាយេីរោេជំហ្ ខផនកនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយ“កម្ភចត់”កនុងកា េិេណ៌នា
រោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

374

។ រហ្ង សំ ចន បានយេ់្ាស់ថា ពាកយ

រនោះ លឺម្ភនន័យថា “មិនប្តូវទកេួករលឲ្យរៅកនុងប្ករខ័ណឌរទៀតរឡើយ” និងបានរញ្ញជក់ថា វាលមិនរៅរេេប្រជំ
ហា
៊ា នរ ីរប្មោះ េីរប្ពាោះររើរទាោះរីជាម្ភនកា សងស័យេីដំរូងក៏រ់ភយ ោត់រៅខត“រជឿរេើរកស”) ERN (ភាសខខម ) 00713974 (បាន
ឹ ថា “រ៉ៅេ េត ជាជនកបត់”កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់បានេាោមរ ីរប្មោះប្រឆ្ំ ងនឹង“ វចធានកា ”រ្ញ
អោះអាងថា ចារ់ត្តំងេីរេេោត់ដង
េីថានក់ដឹកនាំ រ៉ៅខនាេំទាន់ម្ភនេទធភាេរ ើដ
វ ូរចានោះរៅរឡើយ) ERN (ភាសខខម ) 00713974-7, 00713979-80, 00713992 (រង្ហាញ
ថា រេខាភូមិភាលរូពា៌ រស ភឹម ខដេមជឈិមរកសបានសងស័យថា ោត់រងក្េនារោះរបា បាននិោយកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ថា ្េនាត
ស៊ាូេំលរបី“វាយប្រហា មិតា” ខតលរបី“សារ់ត្តមរទរញ្ញជ” រស់រកសោ៉ៅងរហា្ណាស់បានមួយ យៈ រប្កាយមកកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ រស
ភឹម “រៅខតេម្ភ
ំ នជំហ្ ្ាស់លាស់” និង“រៅខតរជឿរេើ រ៉ៅេ េត” ដូរ្នោះក៏បានរញ្ឈរ់ខផនកា រោះរបា រ ីរប្មោះ)។ កា រ ៀររារ់
រស់ ជា សីម កនុងឆ្នំ ១៩៩១ ខផអកត្តម បាយកា ណ៍ រស់ Ben KIERNAN បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងទិដឋភាេជារប្្ើនថ្ន្រមេើយ
រស់ រហ្ង សំ ចន។ សូមរមើេ កំហ្ត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ស រេខ E3/1568 ្ោះថ្ងៃទី ៣០
ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ឯក ERN (ភាសខខម ) 00713946។
372

កំហ្ត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ស រស រ់ភយថ្ដ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/5593 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713939។
373
374

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់

នួន

ជា

កថាខណឌ

៥៩

រោងរៅរេើកំហ្ត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់

KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713955។
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01358019
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រនាោះេំបានរប្រើប្បាស់ពាកយ“ករមៃ្”ខដេម្ភនន័យថា រ ើឱ្
វ យរខៃ្ ឬសម្ភេរ់រឡើយ375។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើង
រខនែមរទៀតថា រោេនរោបាយខដេបានរេើករឡើងរៅរេេប្រជំកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ“ជារ់ពាក់

ឹ នាំ ថ្ន ់ភឋភិបាេថ្នសធា ណ ដឋខខម ខតរ៉ៅរណាណោះ” ដូ្កា អោះអាង រស់ រហ្ង សំ ចន និង ជា
េ័នរធ ៅនឹងរមដក
សីម រៅកនុងរទសម្ភាសន៍រនាោះ376។

154>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍បានរេើករឡើងនូវរញ្ញា

ជារប្្ើនពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១377 ខដេរញ្ញាមួយ្ំនួនលួ បានរញ្ញជក់ត្តម យៈ

375

កំហ្ត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ 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 ចន) និង ERN (ភាសខខម ) 00713927-8 (ជា សីម)។
377

ជាដំរូង េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ថារតើ រហ្ង សំ ចន និង ជា សីម បាននិោយសំរៅជាក់លាក់រៅរេើ“រមដឹកនាំ”ថ្ន ររ េន់ នេ់

មិនខមនសំរៅរេើទាហាន ឬមស្តនាី មមត្តថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដ ឬោ៉ៅងណា ឬថារតើម្ភនខត Ben KIERNNAN ខដេជាអនក
សននិ់ភឋនថា អនកខដេប្តូវបានរលយកសម្ភាសន៍បាននិោយអំេីរមដឹកនាំរ៉ៅរណា
ណ ោះរនោះ រ់ភយស រៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍
រនាោះ កា សំរៅខរររនោះទំនងជា់ភក់កនុង ងវង់ប្ក្កខដេជា មមត្តរប្រើប្បាស់រដើមបីរ ង្ហាញថា ជាលំនិត រស់ Ben KIERNAN (សូម

រមើេ កំហ្ត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN
(ភាសខខម ) 00713955 (រហ្ង សំ ចន) និង ERN (ភាសខខម ) 00713927-8 (ជា សីម))។ កា សំរៅជាក់ខសាង រស់ រហ្ង សំ ចន
រៅរេើរមដឹកនាំថ្ន ររ េន់ នេ់ ម្ភនភាេមនៃិេសងស័យរខនែមរទៀត រ់ភយស ខតជាកា រកខប្រឃាេរនោះទាំងមូេ រស់ Ben
KIERNAN ថា “komchat puok rattakar chinh” (កម្ភចត់េក
ួ ដឋកា រ្ញ) (កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ស រស រ់ភយថ្ដ រស់
KIERNAN ឯកស រេខ E3/5593 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

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

រកខប្រថា “អនក ដឋកា ថ្ន ររ[េន់ នេ់]” រ់ភយោមនកា កប្មិតជាក់លាក់ណាមួយរឡើយ។ ទីេី រហ្ង សំ ចន បាន ំឭកនូវពាកយដូ្
ោនខដេ នួន ជា បាននិោយ និងអតែន័យប្តង់ថ្នពាកយរនោះ រ៉ៅខនាេបា
ំ នេនយេ់ថា ោត់យេ់ោ៉ៅងដូ្រមា្អំេីពាកយរនោះរៅកនុ ងរ ចរទ
រនាោះរឡើយ។ ត្តមកា ជាក់ខសាង

នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយថា “komchat”កម្ភចត់ កនុងន័យសប្ម្ភេរដើមបីផេ
ា ់ជាស ខដេម្ភន

ន័យរងករ់ រ៉ៅខនា្ាស់លាស់អា្យេ់បាន្ំរពាោះអនកសារ់។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញ
ថា រហ្ង សំ ចន និង ជា សីម បាននិោយអំេីកា រប្រើប្បាស់ពាកយសប្ម្ភេប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះ (សូមរមើេ កំណត់រហ្តថ្នកិ្ច
សម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 007139278 (“រមើេខង”ម្ភនន័យ“សម្ភេរ់”) ERN (ភាសខខម ) 00713931 (“សប្មិតសប្ម្ភំ ងរ់ភយប្រុងប្រយ័តន”ម្ភនន័យ“សម្ភេរ់”))។ ទីរី
ទំនងជាម្ភនភាេមិនប្សរោនខផនកអកស សស្តសាកនុង្ំរណាមអនកសិការេើកា 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 ចន។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា េទធភាេថ្នកា រក
ប្សយ ពាកយររើរោងត្តម រហ្ង សំ ចន ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅរេេប្រជំរនាោះ អា្ជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍រនាោះ ជាក់ខសាងប្តូវបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង ួ្រហ្ើយ។ មតិភាលរប្្ើនបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា កំណត់រហ្តរនោះ“បានរង្ហាញប្លរ់ប្ោន់ និងអា្រជឿ
ទក្ិតបា
ា នថា [រហ្ង សំ ចន] បានរញ្ញជក់នូវពាកយរនោះ និងរោរេ់ខណនាំខដេរមធាវីកា ពា កាី នួន ជា
េាោមសំអាងរៅរេើរនាោះ”378។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ចន ប្រខហ្េជាេំបានផាេ់
េ័ត៌ម្ភនសំខាន់រខនែមសប្ម្ភរ់ជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំរៅថ្ងៃទី

២០

ខខ

ឧសភា

ឆ្នំ

១៩៧៥ រឡើយ។

155>ស ររស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងមិនរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន េរ
ំ ណា
ា េឱ្យម្ភន“េទធផេខសឆគង ន
ៃ ់ ៃ រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី”
រនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេថា េ័ត៌ម្ភនខដេម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ អា្ប្តូវបាន
ចាត់ទកថាជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ

េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ួ្រហ្ើយ។

រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើេ័ត៌ម្ភនប្លរ់ប្ោន់ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជារញ្ញា់ភ្់
រ់ភយខឡក ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយដូ្ខាងរប្កាម ជាមួយទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នថ្ធ នរ
ណាឹងសទកខ379។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កនុងក ណីសមប្សរនឹងប្តូវរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនជាប្ររោជន៍ដេ់
ជនជារ់រចាទរ់ភយខផអករេើកំណត់រហ្តថ្នរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ចន។
៤.ខ.២.ក.២.សកសី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន

ប្ករខ័ណឌ (រសៀវរៅ រស់ Ben KIERNAN៖ ររ រ៉ៅេ េតៈ កា ខសវង កអំណា្ និងប្រេ័យេូជសសន៍រៅកនុងកមពជា
ុ រប្កាម
ររខខម ប្កហ្ម ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩ ឯកស រេខ E3/1593 ទំេ័ ៨៩ ERN (ភាសខខម ) 00637444) រ៉ៅខនា្ខំ ណកឯ
Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមថា “កម្ភចត់”ម្ភនន័យ ន
ៃ ់ជាង“scatter” និងម្ភនន័យថា “រំបាត់រ្ញ េររំបាត់” ដូរ្នោះរសៃើ
ដូ្ោននឹងពាកយករមៃ្(ពាកយរដើម)”។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ
E1/224.1 ទំេ័ ៧៨។
378

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៨។

379

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៨៤៦ ជាអាទិ៍។
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156>ប្រវតាិនីតិវច

ីទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន លរបីប្តូវបានរកាោះរៅ ខដ ឬោ៉ៅងណា លឺដូ្ោន

រៅនឹងរញ្ញា រស់ រហ្ង សំ ចន ខដ ។ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិបានរ្ញដីការកាោះកនុងឆ្នំ ២០០៩
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន េំបានរង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខរៅប្កមរឡើយ380។ នួន ជា បានរសនើសំរៅ

កនុងរដើមឆ្នំ ២០១១ ថា អងគជំនំជប្មោះលរបីរកាោះរៅ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន មកផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខខេួន និង

រប្កាយមកបានរេើកសំរណើរនោះសជាងមីរទៀត381។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) មតិភាល
រប្្ើនសននិ់ភឋនថា អ៊ាក រ៊ានរ

ើ ំ
ឿន េំលរបីប្តូវបានរកាោះរៅរឡើយ382។ រ់ភយកត់សម្ភគេ់ថា នួន ជា បានរសនស

សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះអំេីតួនាទី រស់រវៀតណាម ួ្រហ្ើយ មតិភាលរប្្ើនបានចាត់ទករញ្ញារនោះេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរឡើយ383។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នកា រប្ជៀតខប្ជកខាងនរោបាយខដេជាប្រធានរទម្ភន
សកាានេេថ្នសកខីកមម មតិភាលរប្្ើន ំឭកអំេីកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេខដេថា “េំម្ភន
មូេ់ភឋនកនុងកា រកាោះរៅសកសីមកផាេ់សកខីកមមរេើរទរចាទខរររនាោះ”384។ ទាក់ទងរៅនឹង ្នាសមព័នរ
ធ ញ្ញជ
មួយរផសងរទៀតរៅកនុង រ.ក.ក. មតិភាលរប្្ើនកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកសីដថ្ទរទៀតបានផាេ់សកខីកមមរេើរញ្ញា
រនោះ ួ្រហ្ើយ ដូរ្នោះ សកខីកមម រស់ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន អា្ជាន់ោនទាំងប្សុង។ ទាក់ទងរៅនឹង្រមេើយខដេរ ើរវ ឡើង

រៅកនុងកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen HEDER ជាមួយ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ខដេថា រៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥

ខផនកា ប្តូវបានររងកើតរឡើង រដើមបីសងសង់ទីជប្មកសប្ម្ភរ់អក
ន ខដេនឹងប្តូវបានជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ
រប្កាយរេេដួេ េំ មតិភាលរប្្ើនបានកត់សម្ភគេ់ថា កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ លឺជាខផនកមួយថ្នភសាត្ត
ុ ង
ខដេបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ និងអា្សំអាងរៅរេើបាន។ កំណត់រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ
លឺប្លរ់ប្ោន់ផងខដ សប្ម្ភរ់រ់ភោះប្សយប្តង់្ំណ្ខដេ នួន ជា បានអោះអាងថា ្រមេើយរនោះជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះ

380

ដីការកាោះសកសី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ឯកស រេខ A298/1។

381

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

382

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ៩៩ ដេ់ ១០៣។

383

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០០។

384

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០០ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៧៩ ដេ់

៨០ (អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា រញ្ញា ថារតើរលគេម្ភនក់ លឺជា“រមដឹកនាំជាន់ខពស់” ឬ“ទទួេខសប្តូវខពស់រំផត”
រេើរទឧប្កិដថ្ឋ ន ររខខម ប្កហ្ម ខដ ឬោ៉ៅងណា េំអា្ជំនំជប្មោះបានរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរទ រ៉ៅខនាប្តូវសិត
ែ
រប្កាមឆនាៃនសិទធិ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត និងសហ្ប្េោះរាជអាជាា)។
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រនៃក
ុ រនាោះ ដូរ្នោះ េំម្ភនភាេចាំបា្់រកាោះរៅ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន មករញ្ញជក់រេើ្រមេើយរនោះរឡើយ385។ មតិភាល

រប្្ើនបានសននិ់ភឋនថា “រញ្ញាេំបាក និងអា្អូសរនាេយ នឹងរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងអភ័យឯកសិទធិ រស់ [អ៊ាក
រ៊ានរ

ឿន] េីកា រចាទប្រកាន់” និងថា េំលួ េិចា ណារេើ“រញ្ញា្ារ់ និងកា េំបាកជាក់ខសាងខដេមិនម្ភន

ភាេចាំបា្់”386រឡើយ។

157>មតិភាលតិ្េំយេ់ប្សររៅនឹងរស្កាីសនិ់ភន ឋ ន រស់មតិភាលរប្្ើន
ខេួនថា អ៊ាក រ៊ានរ
រកាោះរៅរនាោះខដ

និងបានរង្ហាញកា យេ់រឃើញ រស់

ឿន លរបីប្តូវបានរកាោះរៅសប្ម្ភរ់មូេរហ្តដូ្ោនរៅនឹង រហ្ង សំ ចន ខដេលរបីប្តូវបាន
387

។ មតិភាលតិ្បានកត់សម្ភគេ់ថា “សកខីកមម រស់ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន ខដេជារមដឹកនាំភម
ូ ិ

ភាល ត្តមកា អោះអាង រស់ នួន ជា បានប្រយទធ ោនជាមួយកងទ័េមជឈិមរៅ្ងទសវតសឆ្នំ ១៩៧០ អា្ផាេ់ភ
សាត្ត
ុ ងពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់ និងម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងអំេីរស្កាីខណនាំរៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងខផនកា ផាេ់ទីជប្មកដេ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ”388។

158> ដូ្ក ណី រហ្ង សំ ចន ខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា សរប្ម្ រស់មតិភាល

រប្្ើនមិនរកាោះរៅសកសី អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន លឺជាកំហ្សរៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ េីរប្ពាោះររើខផអកត្តម

េ័ត៌ម្ភនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្ កបានរនាោះ េំម្ភនកា រញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា សកសីជាក់ខសាងបាន
រដិរស មិនមកផាេ់សកខីកមម និងថា រញ្ញារនោះបានរងកឱ្យម្ភនកា េនា រេេរ់ភយេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ
389

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូ្ក ណី រហ្ង សំ ចន េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា កំហ្សខផនកប្រវតាិនីតិ វច ីជាក់ខសាងបាន

រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ នួន ជា និងរណា
ា េឱ្យម្ភន“េទធផេខសឆគង ន
ៃ ់ ៃ រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី”រឡើយ។
ជាេិរសស អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Stephen HEDER អ៊ាក រ៊ាន
រ

ឿន ត្តមកា រាយកា ណ៍ បានអោះអាងថា រៅកនុងខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅេ េត បានរ្ញរោេនរោ

បាយសម្ភៃត់មួយឱ្យ“របាសសម្ភអតសម្ភសភាេទាំងអស់ថ្ន ររ េន់ នេ់” រ់ភយបានរញ្ញជក់នូវកា កំណត់

385

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០១ ដេ់ ១០២។

386

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៣។

387

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១១១។

388

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ ១០៨។

389

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

ឿន ត្តម បាយកា ណ៍ បានប្រកាសថា ថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក.បានខណនាំឱ្យ “ប្រឆ្ំងមឺង

ម្ភ៉ៅត់ និងោស់ ំរេើង”នូវ ររចាស់ខាងវចស័យ“នរោបាយសតិអា មមណ៍ និងខផនកចាត់ត្តំង”391។ ទាក់ទងរៅ
នឹងកា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងសកមមភាេរោះរបា ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក. អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
ខផអករេើរទសម្ភាសន៍រនោះ សកមមភាេរនោះបានរកើតរឡើងចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៨392។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នេ័តម្ភ
៌ ន
ខដេអា្ចាត់ទកថា ជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ត្តមកា កត់សម្ភគេ់ រស់មតិភាលរប្្ើន េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបាន់ភក់
ួ្រហ្ើយរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងទប្មង់ជាកំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ ដូរ្នោះ ប្តូវបានយក
មកេិចា ណា ួ្រាេ់រហ្ើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ខ.២.ក.៣.សកសី Robert LEMKIN

159>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស បានរដិរស
ខដេសំឱ្យរកាោះរៅ Robert LEMKIN ឬរ ើ្
វ ំណាត់កា រសើរអរងកតរដើមបីទទួេបាន

សំរណើ រស់ោត់

តខខសវីរដអូេីសកសី

ូររនោះ ខដេត្តមកា អោះអាងថា ខខសវីរដអូរនោះអា្ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា នួន ជា ោមនកា ទទួេខសប្តូវរេើ
ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ393។

160>កនុងកា រដិរស

សំរណើ រស់ នួន ជា សំសារ់សកសី Robert LEMKIN ឬចាត់ វចធានកា រសើរអរងកត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករហ្តផេដូ្តរៅ៖ (i) Robert LEMKIN បានរង្ហាញេីកា មិនសហ្កា

390

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ាក រ៊ារ

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

ជប្មោះតលាកា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា សរងកត រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ “របាសសម្ភអត” លឺជាពាកយរក
ខប្រប្តឹមប្តូវជាភាសខខម ខដ ឬរទ (សូមរមើេ រស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ
៣៨៦ រជើងទំេ័ ៨៣៧) និងកា េិចា ណារេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER រេើ្ំណ្រនោះ (សូមរមើេប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១១
ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័ ៨) យេ់រឃើញថា ពាកយ“របាសសម្ភអត” និង“របាស
ឱ្យសអត”អា្ប្តូវបានចាត់ទកជំនួសោនបានរៅកនុងរ ចរទថ្នអតែរទសម្ភាសន៍ រស់ អ៊ាក រ៊ានរ

ឿន។

391

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ាក រ៊ារ

ឿន ្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័ ៨។

392

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ាក រ៊ារ

ឿន ្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័ ២២ ជាអាទិ៍

។
393

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៣។
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ជាមួយតលាកា កនេងមក និងត្តម យៈអីខមេខដេោត់បានរផាើរៅកាន់រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា កាេេីថ្ងៃទី
០៩ ខខ កកក់ភ ឆ្នំ ២០១៣ និងត្តមកា រសនើសំ រស់ នួន ជា េំបានរញ្ញជក់ ថារតើោត់បានរប្តៀមខេួនរបាោះរង់នូវ
រេវសិទធិជាអនកស េ័ត៌ម្ភន ខដ ឬោ៉ៅងណារឡើយ (ii)

តខខសវីរដអូរនាោះជាក់ខសាងេំខមនរទើរខតងតងមីៗរនោះ

រទ លឺងតត្តំងេីមនខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ មករមេ៉ៅោះ (iii) នួន ជា បានេនា រេេោ៉ៅងយូ កនុងកា របាោះរង់កា
សនា កាកា សម្ភៃត់ទាក់ទងនឹងកា សម្ភាសន៍ រស់ោត់ជាមួយនឹង រងត សមបតាិ (iv) រ់ភយេំម្ភនេ័ត៌ម្ភន
្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានរសនើសំ ដូ្រនោះកា រសើរអរងកត អា្នឹងរកើតម្ភនហានិភ័យ រ់ភយ
ស “កា ខសវង កភសាត្ត
ុ ងរ់ភយោមនទីរញ្ច រ់”ខដេនាំឱ្យអូសរនាេយរេេរវលារ់ភយេំសមប្សរ (v) ររើរទាោះ
រីជាសម្ភា ម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងសកាានេេក៏រ់ភយ ក៏ប្តូវខតរ ើកា
វ ងេឹងខងេង វាងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចដំរណើ កា
នីតិ វច ីជាមួយនឹងតប្មូវកា ចាំបា្់កនុងកា ជំនំជប្មោះឱ្យបានឆ្រ់ ហ្័សផងខដ និង (vi) ររើរទាោះរីជា Robert
LEMKIN បានសហ្កា ជាមួយ អ.វ.ត.ក. ក៏រ់ភយ ក៏ប្តូវ្ំណាយរេេយូ សប្ម្ភរ់កា ់ភក់សម្ភា រនោះ្ូេ
កនុងសំណំរ ឿង រហ្ើយតលាកា និងភាលីក៏ប្តូវ្ំណាយរេេយូ កនុងកា រមើេសម្ភា រនោះផងខដ

161>រទាោះរីជាខផអកត្តមវចធាន ៨៧ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង

395

394

។

ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានរ ើកា
វ សរប្ម្ឱ្យប្សររៅត្តមេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ថ្ន វចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃ
កនុង ខដេខ្ងជាេិរសសអំេីភសាត្ត
ុ ង លឺភសាត្ត
ុ ង“មិនអា្ កបានកនុង យៈរេេសមប្សរណាមួយ”
ជារ់ពាក់េ័ន”ធ

ឬ“ម្ភនរ្តនាេនា កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ”ី រឡើយ។

“មិន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានកត់

សម្ភគេ់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្តឹមខតរចាទជា“សំណួ ”រ៉ៅរណា
ណ ោះ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ
តខខសវីរដអូរនោះអា្ទទួេយកបានត្តមវចធាន ៨៧(៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណា ម្ភនដូ្ជា ថារតើ
នួន ជា អា្រង្ហាញថា

តខខស វីរដអូរនោះេិតជាេំអា្ កបានមនរេេចារ់រផាើមសវនាកា ខដ ឬរទ396 រប្ៅេី

រនាោះេំបានកំណត់អីរវ ផសងរទៀតទាក់ទងរញ្ញារនោះរឡើយ។

162>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្រដិរស

េំរ ើកា
វ រសើរអរងកតរេើខេឹមស ជាក់លាក់ និងអតែិភាេថ្ន

ខខសវីរដអូខដេអា្ កបាន រ់ភយស ខតអងគជំនំជប្មោះប្េួយបា មាអំេីកា រ្ញសេប្កមមិនទាន់រេេកំណត់

394

រស្កាីសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងងមី កា រសើរសួ និងកា រកាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ១៦ និង ១៩ ដេ់ ២៤។

395

រស្កាីសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងងមី កា រសើរសួ និងកា រកាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ១០។

396

រស្កាីសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងងមី កា រសើរសួ និងកា រកាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ២០។
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និងហានិភ័យខដេថា កា រសើរអរងកតរនោះេំអា្រញ្ច រ់បានកនុងរេេសមប្សរមួយ397។ ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ ជា
រឋម

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

េយ
ំ េ់ប្សររៅនឹងកា រេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់

្ំណ្ខដេថា ប្តូវខតម្ភនកា ងេឹងខងេង វាងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី ជាមួយនឹងតប្មូវកា កនុងកា
ជំនំជប្មោះឱ្យបានឆ្រ់ ហ្័ស398។ អងគជំនំជប្មោះនីមួយៗកនុងតលាកា រនោះ ប្តូវសែិតរប្កាមកាតេវកិ្ចកនុងកា ធានា
ថា កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីប្តូវប្រប្េឹតរា ៅរ់ភយប្តឹមប្តូវ និងឆ្រ់ ហ្័ស399។ ទិដភា
ឋ េេី ោ៉ៅងខដេជារ់ពាក់េន
័ ធ
ំ ប្មោះប្រកររ់ភយយតាិ ម៌រនាោះ
រៅនឹងកា ជំនជ
កា េនា រេេរ់ភយមិនសមរហ្តផេ400
ខេួន”401

លឺសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះោមន
និងសិទធិ“សំឱ្យសកសី្ូេខេួន

និងសិទធិសួ សំណួ សកសីកនុងនាម

រ់ភយេិចា ណារៅរេើសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះ

ោមនកា េនា រេេ

រ់ភយមិនសមរហ្តផេ តថ្មេភសាត្ត
ុ ងខដេ ំេឹងថានឹងោំប្ទរទរចាទរនាោះ អា្ប្តូវបានងេឹងខងេងឱ្យម្ភនតេយ
ភាេជាមួយនឹងរេេរវលាខដេចាំបា្់កនុងកា ទទួេបានភសាត្ត
ុ ង402។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សិទធិទទួេបានកា
ជំនំជប្មោះោមនកា េនា រេេរ់ភយមិនសមរហ្តផេរនោះ

េំបានកប្មិតសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេ

បានភសាត្ត
ុ ងសប្ម្ភរ់រ ើជា
វ មរ ាបាយកា ពា ខេួនរឡើយ។ រ៉ៅខនា កាីបា មាទូរៅអំេីដំរណើ កា នីតិ វច ីឆ្រ់ ហ្័ស
បានកប្មិតសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេបានភសាត្ត
ុ ងរនោះ

រ់ភយស ខតសំរណើសំឱ្យទទួេយកភសាុ

ត្តងជាក់ខសាង េម្ភ
ំ នប្ររោជន៍ជាមរ ាបាយកា ពា ខេួន ដូ្បានកំណត់កនុង វចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង

397

រស្កាីសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងងមី កា រសើរសួ និងកា រកាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ២៤។

398

រស្កាីសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងងមី កា រសើរសួ និងកា រកាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ ១៩។

399

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

១៩។
400

ម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ល) ថ្នកតិកាសញ្ញាអនា ជាតិសីេ
ា ីសិទធិេេ ដឋ និងសិទធិនរោបាយ។

401

ម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ង) ថ្នកតិកាសញ្ញាអនា ជាតិសីេ
ា ីសិទធិេេ ដឋ និងសិទធិនរោបាយធានាថា សិទធិទទួេបានកា ជំនំជប្មោះប្តឹមប្តូវ

រស់ភាលី ួមរញ្ចូ េសិទធិរង្ហាញភសាត្ត
ុ ង។ ពាកយថា“សកសី”ម្ភនអតែន័យសវ័យប្រវតាិខដេប្តូវបានអនវតា្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងប្ររភទរផស
ងៗ ួមទាំងសកសីជំនាញ សហ្ជនជារ់រចាទ ជន ងរប្ោោះ ឬភសាត្ត
ុ ងជាឯកស ។ សូមរមើេ ឧ. សេប្កមរ ឿងកាី S.N.ទេ់នឹង

ប្ររទសសវីស (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. រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសំឱ្យររើករ ឿងកាីសរឡើង វចញរ ឿងកាី

Gotovina (ICTY) កថាខណឌ ២៣។

សេដីការ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ២៩០ ដេ់ ២៩៣។
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និងរ់ភយរហ្តថា ភសាត្ត
ុ ងខដេរសនើឱ្យទទួេយករនាោះ េម្ភ
ំ នជារ់ពាក់េ័នធ និងប្្ំខដេ ឬក៏រ ើរវ ឡើងកនុងរោេ
រំណងអូសរនាេយកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ403។

163>ខផអកត្តមកា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា
់ភក់ឯកស ងមី កា ររើកកិ្ចរសើរសួ និងរកាោះរៅសកសី (E294/1) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរកប្សយមិន
បានប្តឹមប្តូវរៅរេើ្ារ់ជា

ម្ភន រ់ភយចាត់ទកភាេឆ្រ់ ហ្័សថ្នកិ្ដ
ច ំរណើ កា នីតិ វច ីរនោះសំខាន់ជាងកា

េិចា ណារៅរេើភាេប្តឹមប្តូវថ្នកា ជំនំជប្មោះ និងសិទធិទទួេបានភសាត្ត
ុ ង។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានអនវតាត្តមេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ថ្នវចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េិតជាម្ភនកំហ្សខផនកនីតិ វច ី រ់ភយរហ្ត
ថា បានសរប្ម្មិនរកាោះរៅ Robert LEMKIN ឬមិនចាត់ វចធានកា រសើរអរងកតរេើ

164>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

តខខសវីរដអូរនោះ។

រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ េំខមនរាេ់កំហ្សខផនកនីតិ វច ីសទធខតបាន ំរលាភ

រំពានរេើសិទធិ រស់ នួន ជា កនុងកា ទទួេបានកា កា ពា ខេួនប្រកររ់ភយប្រសិទធភាេរនាោះរឡើយ។ រ៉ៅខនា ជាកា
ចាំបា្់ប្តូវខតរ ើកា
វ វាយតថ្មេ ថារតើជនជារ់រចាទេិតជាបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស កំហ្សរនោះ ខដ
ឬោ៉ៅងណា រ់ភយេិចា ណារៅរេើកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ទា
ី ង
ំ មូេ ួមទាំង វចធានកា នានាខដេបានរ ើរវ ឡើងកនុង
អំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ។ ទាក់ទងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេ ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានររើកកិ្ចរសើរសួ រខនែមរដើមបីឱ្យដឹង ថារតើ

តខខសវីរដអូខដេ

ម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់ រងត សមបតាិ និង Robert LEMKIN អា្ទទួេបានកនុងរេេរវលាសមប្សរ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណា និង ថារតើម្ភនេ័ត៌ម្ភនអវីខេោះខដេអា្យកបានេី

តខខសវីរដអូរនោះ404។ េទធផេថ្នកិ្ចរសើរសួ

រខនែមខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេ លឺសម្ភា ខដេជាប្រភេផ្លៃេ់ និងមិនផ្លៃេ់ ម្ភនដូ្ជា ប្រតិ
ចា ឹក រស់ Robert LEMKIN និងកំណត់រហ្ត រស់ Robert LEMKIN ទាក់ទងរៅនឹងរទសម្ភាសន៍ខដេ

403

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីភសាត្ត
ុ ងងមីរ ឿងកាី Galić (ICTY) ខដេបានដកប្សង់រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីភសាត្ត
ុ ងងមី កា

រសើរសួ និងកា រកាោះរៅសកសី (E294/1) រជើងទំេ័ ៣៦។ សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្សាីេកា
ី ររើករ ឿងកាីសរឡើង វចញរ ឿង

កាី Kanyabashi (ICTR) កថាខណឌ ២៣ ដេ់ ២៥ (រញ្ញជក់ថា ភសាត្ត
ុ ងងមីម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង ចាំបា្់ប្តូវខតសំខាន់ជាងកា រ៉ៅោះ
ពាេ់ខដេបានរងករឡើងរ់ភយស កា េនា រេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីឆ្រ់ ហ្័ស

និងប្តឹមប្តូវ

និងថា

កត្តាពាក់េ័នខធ ដេប្តូវ

េិចា ណា ួមម្ភនដំណាក់កាេខដេកា ជំនំជប្មោះបានរ ើរវ ឡើង និងសកាានេេសប្ម្ភរ់កា េនា រេេរនោះ)។
404

រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននទីមួយសាីេីកិ្ចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៦។
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Robert LEMKIN បានចាត់ទកថា ម្ភនកា រង្ហាញអំេីតួនាទី រស់ ញឹម ស់ រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ និងកា រ៉ៅន
រ៉ៅងផាួេ ំេំកា ដឹកនាំ រ.ក.ក. រស់ រ៉ៅេ េត និង នួន ជា405។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានផាេ់ឱ្កាស
ប្លរ់ប្ោន់ឱ្យភាលីរ ើ់ស
វ
ណាសាេ
ី ីភាេពាក់េ័នថ្ធ នសម្ភា ខដេបានផាេ់រ់ភយ Robert LEMKIN ប្េមទាំងសាីេី
កា ភាជរ់កា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក. រៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ នួន ជា
ផងខដ

406

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសននិ់ភឋនថា សម្ភា រនោះេំលរបីទទួេយកជាភ

សាត្ត
ុ ងរនាោះរទ រប្ពាោះសម្ភា រនោះេំខមនជាកត្តាកំណត់ដេ់កា សរប្ម្ ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា វចនិ្័យ
ឆ រេើអងគ
រហ្តរឡើយ407។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រ់ភយខផអករេើកិ្ចដំរណើ
កា នីតិ វច ទា
ី ង
ំ មូេ នួន ជា េំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់េីរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើ
យ។
៤.ខ.២.ក.៤.សកសីទាក់ទងរៅនឹងសែនភាេមនជរមេៀស

165>នួន

ជា

បានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយរហ្តថា

អងគជំនំជប្មោះបាន

សរប្ម្មិនរកាោះរៅសកសីខដេទាក់ទងរៅនឹងសែនភាេកនុងទីប្កុងភនំរេញ រៅមនកា ជរមេៀសប្រជាជនកនុងខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥408។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា409
ខដេថា កា សរប្ម្មិនរកាោះរៅសកសីរខនែមទាក់ទងរញ្ញារនោះ េំរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ នួន ជា រឡើយ
េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ ួ្រហ្ើយរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ េនថា
រេេជរមេៀសកនុងទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនកា េំបាក និងថា ម្ភនកងវោះរសបៀងអាហា

410

េកខខណឌរៅមន

។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏

រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា កត្តាខាងរដើមរនោះេំអា្រ ើយ
វ តាិកមមរេើកា ជរមេៀសរ្ញេីទី
ប្កុងភនំរេញបានរឡើយ។ រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដ ឬោ៉ៅងណា ទាក់ទងរៅនឹងកា

405

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

406

រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននទីេី សាីេីកិ្ចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3/3)។ រស្កាីសរប្ម្ររណា
ា ោះអាសននទីរួនសាីេីកិ្ចរសើរសួ

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 នសែនភាេខាងរេើរនោះនឹងប្តូវបានរ់ភោះប្សយរៅកនុងសេដីការនោះ

ដូ្ជារៅ

កនុងកា េិភាកាអំេីយតាិកមមថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ411។
៤.ខ.២.ក.៥.សកសីទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកនង
ុ កា កំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដឋកា និងទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម

166>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាង រស់
កំហ្ស

នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

រៅរេេសរប្ម្រដិរស សំរណើសំរកាោះរៅសកសី

នរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដឋកា

ខដេនឹងប្តូវផាេ់សកខីកមមអំេីអតែិភាេថ្នរោេ

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

412

អងគជំនំជប្មោះតលា

កា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរកាោះរៅរលគេទាំងរនោះ លឺរដើមបីតទេ់រៅនឹងកា រញ្ញជក់
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អងគជំនំជប្មោះទទួេយករាេ់្រមេើយមនៗ រស់រលគេទាំងរនោះ មករ ើ វ
ជាភសាត្ត
ុ ង។ ដូរ្នោះ ស ៈសំខាន់ថ្នរញ្ញារនោះ លឺថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្សំអាងរេើ្រមេើយមនៗ
រស់សកសីទាង
ំ រនាោះ កនុង វចសេភាេរ៉ៅនណា រទើរេំម្ភនតប្មូវកា ឱ្យសកសីទាង
ំ រនាោះមករង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះ
មខតលាកា ។ រញ្ញារនោះនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរៅកនុងសេដីការនោះ413។
៤.ខ.២.ខ.កា ទទួេយក និងកា រប្រើប្បាស់ឯកស

167>អំណោះអំណាងមួយ្ំនួន រស់ នួន ជា លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេយកជាភសាត្តុ ង និងកា រប្រើប្បាស់ឯក
ស រៅរេេជំនំជប្មោះ រហ្ើយអំណោះអំណាងរនោះនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយដូ្ខាងរប្កាម។
៤.ខ.២.ខ.១.តប្មូវកា ចាំបា្់ឱ្យភាលីកា ពា កា់ភ
ី ក់រញ្ជឯ
ី កស

168>រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១១ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហគរ់ភាលីកនុង្ំរណាមរនាោះឱ្យ់ភក់
ោ៉ៅងយូ ប្តឹមថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១១ (រប្កាយមក កាេរ ចរ្ឆទប្តូវបានេនា រេេដេ់ថ្ងៃទី ១៩ ខខ
រមស ឆ្នំ ២០១១) នូវរញ្ជ ីឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងសំណរំ ឿង ខដេភាលីម្ភនរំណងរប្រើប្បាស់រៅ្ំរពាោះមខ

411

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៦០៤ ជាអាទិ៍។

412

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៥។

413

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ២៧៩ ជាអាទិ៍។
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អងគជំនំជប្មោះ414។ នួន ជា េំបាន់ភក់រញ្ជ ីឯកស រនោះរទ រ់ភយបានអោះអាងថា ោត់“េំជារ់កាតេវកិ្ច និងកនុង
កាេៈរទសៈ

ខដេេំអា្កំណត់អតាសញ្ញាណឯកស ជាក់លាក់េី[រញ្ជ ីឯកស ទាំងអស់រៅកនុងសំណំរ ឿង]

ខដេោត់ម្ភនរំណងរប្រើប្បាស់រៅរេេជំនំជប្មោះរឡើយ”415។

ជាកា រឆេើយតររៅនឹងសំរណើ រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា ខដេសំឱ្យអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង“ហាមឃាត់រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា កនុងកា រប្រើប្បាស់ឯកស
ខដេេំប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅរេេជំនំជប្មោះ រ់ភយអនរលាមត្តមដីការង្ហគរ់រ ៀរ្ំសវនាកា ” ឬជា
ជរប្មើស ប្តូវរង្ហគរ់ឱ្យ នួន ជា ់ភក់រញ្ជ ីឯកស សមប្សរកនុង យៈរេេេី សបាាហ្៍416រនាោះ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងយេ់រឃើញថា៖
ឯកស ខដេេំប្តូវបាន់ភក់ត្តមកាេរ រច ្ឆទេីដំរូង ខផអកត្តមវចធាន ៨៧(៣) [ពាកយរដើម] ថ្នវចធាន
ថ្ផៃកនុង ប្តូវខតរំរេញរៅត្តមេកខខណឌខដេម្ភនកប្មិតខពសរ
់ ំផតកនុងកា រង្ហាញថា ឯកស ទាំងរនោះ
េិតជាេំអា្ កបានរៅកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នកាេរ ចរ្ឆទជា

ម្ភនរនាោះ

ររើរទាោះរីជាម្ភនកា សវោះខសវង

កោ៉ៅងហ្មត្
់ ត់ក៏រ់ភយ និងថា រដើមបីផេប្ររោជន៍យតាិ ម៌ កា ទទួេយកឯកស យឺតរេេរៅខត
ជាកា សំខាន់417។

169>កា ររើកកិ្ចេិភាការដញរ់ភេរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានចារ់រផាើមរៅថ្ងៃទី ២១ ខខ

វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១១418។ ោ៉ៅងរហា្ណាស់ រៅរេេណាមួយកនុងអំឡុងរេេជំនំជប្មោះ និងរដើមបីផេប្ររោជន៍
យតាិ ម៌ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនញ្ញាតឱ្យ នួន ជា រប្រើប្បាស់ឯកស មួយរៅ្ំរពាោះមខខេួន ខដេម្ភន
រៅកនុងសំណំរ ឿងត្តំងេី្ងឆ្នំ ២០០៧ មករមេ៉ៅោះ ររើរទាោះរីជា នួន ជា េំបាន់ភក់រញ្ជ ីឯកស រនាោះក៏រ់ភយ419។

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

ដីការង្ហគរ់់ភក់សម្ភា រដើមបីរ ៀរ្ំសវនាកា (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 ណៈសាីេីសំរណើត្តមវចធាន ៨៧(៤)ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E276/2) កថាខណឌ ៥។

420

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ១០០។
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នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស ម្ភនកា ឹតតបិតរៅរេើកា រប្រើប្បាស់
ឯកស សប្ម្ភរ់រោេរំណងសួ រដញរ់ភេ សកសី421។

171>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនេីដំរូង

និងរោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរប្កាម

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ម្ភនកំហ្ស។ រោងត្តមវាកយខណឌទីមួយថ្នវចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង បានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេ រ់ភយខផអកខតរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿងរ៉ៅរណា
ណ ោះ ប្រសិនររើភាលី
បានយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះមក់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ ឬប្រសិនររើអងគជំនំជប្មោះ បានយកមក់ភក់រៅ
្ំរពាោះមខភាលី។ រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៣២១(១) ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខដេខ្ងអំេីក ណីរេើកខេង
្ំរពាោះវចធានរនោះថា “តលាកា សំអាងរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ ន
េ ខតរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងសំណំ

រ ឿង ឬខដេប្តូវរលយកមករង្ហាញរៅរេេសវនាកា រ៉ៅរណាណោះ”(រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ រៅ អ.វ.ត.ក. កា
់ភក់ភសាត្ត
ុ ង្ូេកនុងសំណំរ ឿង

លឺេំទាន់ប្លរ់ប្ោន់រៅរឡើយរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងតប្មូវឱ្យកំណត់អតាសញ្ញាណ

ជាក់លាក់េីភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវរប្រើប្បាស់។ អតែប្ររោជន៍សប្ម្ភរ់ វចធានរនោះ លឺរដើមបីធានាអំេីភាេ្ាស់លាស់
ថា

រៅប្លរ់រេេទាំងអស់

ភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយករ ើជា
វ មូេ់ភឋន

កនុងកា

សរប្ម្់ភក់េិ ទធ រ់ភយរហ្តថា រទាោះរីជាម្ភនឯកស រប្្ើនសនធឹកសនាធរ់ ខដេប្តូវបាន់ភក់្ូេរៅកនុងសំណំ
រ ឿងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា រសើរអរងកតក៏រ់ភយ ក៏េំខមនប្លរ់ឯកស ទាំងអស់រនាោះអា្ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទ
រចាទខដេម្ភនរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយខដ ។ រខនែមរេើរនោះ នីតិ វច ីរនោះបានជួយេប្ងឹង្ ចតេកខណៈថ្នកិ្ច
ដំរណើ កា នីតិ វច ីតទេ់ ួមទាំងរោេកា ណ៍សីេ
ា ីកា រដញរ់ភេផ្លៃេ់ម្ភត់ផងខដ ។

172>ប្សរត្តមវចធាន ៨០(៣-ឃ) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្រង្ហគរ់ឱ្យភាលី់ភក់“រញ្ជីឯក
ស ងមីខដេខេួនម្ភនរំណង្ង់រេើករឡើងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង […] និងរញ្ជ ីឯកស ម្ភន
ប្សរ់រៅកនុងសំណំរ ឿង ខដេប្តូវបានរង្ហាញអតាសញ្ញាណោ៉ៅង្ាស់លាស់”រៅត្តមកាេរ ចរ្ឆទខដេបាន
កំណត់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះ។ រនោះ លឺជារស្កាីអោះអាងមួយខដេប្សរជាមួយនឹង វចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង
រដើមបីអនញ្ញាតឱ្យម្ភនកា រ ៀរ្ំកិ្ដ
ច ំរណើ កា នីតិ វច ីបានប្តឹមប្តូវ។ ដូរ្នោះ ភាលីតប្មូវឱ្យ់ភក់រញ្ជ ីឯកស មន
កា ជំនំជប្មោះខដេជាឧរក ណ៍្មបងសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីចាត់ខ្ងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី។

421

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១០១ ដេ់ ១០៤។
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173> វចធាន ៨០(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងេំបានខ្ងជាក់លាក់រេើរញ្ញា ថារតើ និងកនុងកាេៈរទសៈណាខេោះខដេភាលី
អា្រេើករឡើង

រៅកនុងរេេសវនាកា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងនូវឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង

រ៉ៅខនាេំម្ភនរៅកនុងរញ្ជ ីឯកស រស់ខួ ន
េ ។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា
ខេួននឹងអនវតារៅត្តមវចធាន ៨៧(៤) ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង និងសួ រញ្ញជក់ ជាេិរសស ថារតើភាលីខដេរសនើសំរនាោះេិត
ជាបានយក្ិតទ
ា ក់ភក់សោះវ ខសវង កោ៉ៅងហ្មត់្ត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូ្បានរ ៀររារ់ខាង
រេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនញ្ញាតឱ្យម្ភនកា រង្ហាញឯកស ទាំងរនាោះ រដើមបីប្ររោជន៍យតាិ ម៌ ររើ
រទាោះរីជាេំបានរំរេញត្តមេកខខណឌថ្ន វចធាន ៨៧(៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងក៏រ់ភយ។

174>រោងត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ខផអកត្តមេទធផេរឃើញថា វច

ីសស្តសារនោះ

េំម្ភនកំហ្សឆគងរឡើយ។ ត្តមកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា422បានឱ្យដឹងថា វចធាន ៨៧(៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងម្ភន
កា ្ប្មូង្ប្ម្ភសោនប្តង់

ថារតើ វចធានរនោះម្ភនខេឹមស អនវតារៅរេើឯកស ខដេបាន់ភក់្ូេកនុងសំណំរ ឿង

ឬសប្ម្ភរ់ខតភសាត្ត
ុ ង“ងម”ី សទធ ស រ៉ៅរណា
ណ ោះ។

រ៉ៅខនា

វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្សរជា

មួយនឹង វចធាន ៣៩ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេផាេ់ឆនាៃនសិទធិោ៉ៅងទូេំទូលាយដេ់អងគជំនំជប្មោះ កនុងកា កំណត់ផេ
វចបាកថ្នអំឡុងរេេកំណត់ខដេប្តូវរ ើរវ ឡើងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះ។

ជាកា កត់សម្ភគេ់

ភាលីខដេបានលិតថា

រេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យខេួនរនាោះតិ្តួ្រេក លួ ខតរសនើសំកា េនា អំឡុងរេេកំណត់រនោះ។ កនុងក ណីខដេ
ភាលី មិនរោ េត្តមអំឡុងរេេកំណត់កនុងកា “់ភក់”ឯកស ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
េិចា ណារៅរេើរញ្ញា

ថារតើភាលីខដេរសនើសំរនាោះេិតជាបានយក្ិតទ
ា ក់ភក់សមប្សរកនុងកា រ ៀរ្ំរញ្ជ ី

រ់ភយអនរលាមត្តមវចធាន ៨០(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណា និងរដើមបីប្ររោជន៍យតាិ ម៌ ររើរទាោះរីជា
ភាលីេំបានរ ៀរ្ំរញ្ជ ីឱ្យបានប្តឹមប្តូវោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅខតអា្អនញ្ញាតឱ្យម្ភន
កា រង្ហាញឯកស រនាោះបានដខដេ423។ វច ីសស្តសារនោះបានងេឹងខងេងេីតប្មូវកា ចាំបា្់កនុងកា ប្លរ់ប្លងកា ជំនំ
ជប្មោះឱ្យបានសមប្សរ និងម្ភនភាេរត់ខរនបាន រៅរេេតប្មូវឱ្យម្ភនកា ធានាបាននូវកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី
រ់ភយប្តឹមប្តូវរនាោះ។

175>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំម្ភនកា រជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងខដេរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះ

422

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៩៥ ដេ់ ៩៩។

423

រស្កាីសរប្ម្សាីេីឯកស ងមី (E190) កថាខណឌ ២១។ អនសស ណៈសាីេីសំរណើសំត្តមវចធាន ៨៧(៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E276/2)

កថាខណឌ ២។
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សលាដំរូងេំបានរោ េរៅត្តមប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខដេខ្ងថា “ភសាត្ត
ុ ងអា្ជូនបានរ់ភយរស ី”
និងអា្់ភក់ ហ្ូតដេ់ថ្ងៃ្ងរប្កាយថ្នកា ជំនំជប្មោះបាន424។ ដូ្បានរេើករឡើងខាងរេើ វចធាន ៨០(៣) ថ្ន
វចធានថ្ផៃកនុង ខដេប្តូវរកប្សយបានជាមួយនឹងរ ចរទថ្នវចធាន ៨៧ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ម្ភនន័យថា ជាឧរក ណ៍
សប្ម្ភរ់ប្លរ់ប្លងសំណំរ ឿងខដេេំអា្រដិរស នូវ្ំខណក ឬប្ររភទណាមួយថ្នភសាត្ត
ុ ងបានរឡើយ រ៉ៅខនាអា្
ជាកា ់ភក់ វចន័យរេើភាលីកនុងកប្មិតណាមួយ និងម្ភនភាេចាំបា្់រ់ភយស ខតទំហ្ំ ំរ ងថ្នសំណំរ ឿងរៅកនុង
កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. និងប្តូវរ ើរវ ឡើងជារីភាសផងខដ ។ ដូរ្នោះ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបាន
អនញ្ញាតឱ្យអនម័ត វចធានថ្ផៃកនុងទាំងរនោះ រដើមបីសរប្ម្រោេរៅថ្នកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ និងធានាបាននូវ
កា ជំនំជប្មោះឆ្រ់ ហ្័ស425។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាមិនម្ភនកា អនវតាខេោះត្តមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពុ
ជាក៏រ់ភយ ក៏រៅខតប្តូវបានចាត់ទកថា ជាកា សមរហ្តផេខដ ។ វចធានថ្ផៃកនុងបានររងកើតរឡើងរដើមបីកំណត់
នីតិ វច ីសប្ម្ភរ់កា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសំអាងរៅរេើ ដូរ្នោះ វចធានរនោះ លឺជាកា ជួយ
ជំ ញដំរណើ កា នីតិ វច ីជា្ំហ្ និងត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយ។

176>រ់ភយខផអកត្តមអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា វច

ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរប្រើប្បាស់ ជាក់ខសាង ឃាេតឆ្ៃយរ្ញេីកា អនវតា រស់តលាកា ICC ICTY និង ICTR426 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អ.វ.ត.ក. េំតប្មូវឱ្យ្មេងត្តមកា អនវតាអនា ជាតិ រ៉ៅខនាប្តឹមខតអនញ្ញាតឱ្យខសវង
កកា ខណនាំេីកប្មិតអនា ជាតិរ៉ៅរណា
ណ ោះ427។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា េិខិតរក ណ៍
្ារ់ខដេតលាកា ICC ICTY និង ICTR យកមកអនវតាត្តមរនាោះ េំបានខ្ងអំេីកា រសើរអរងកត និងកា
រញ្ជូ នសំណំឯកស ថ្នកា រសើរអរងកតទាំងអស់រៅតលាកា ជំនំជប្មោះរឡើយ។

រខនែមរេើសេីរនោះ

តលាកា

ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ និងតលាកា ខដេម្ភនរទ់ភឋនអនា ជាតិដថ្ទរទៀត បាន់ភក់កាតេវកិ្ចដេ់ភាលីប្តូវខត់ភក់
រញ្ជ ីឯកស មនរេេសវនាកា

428

ររើរទាោះរីជា អា្ម្ភនកា អនវតាខសខរេកោនខេោះក៏រ់ភយ។ រទាោះជាោ៉ៅង

424

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៩០ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៣២១ និង ៣៣៤ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។

425

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៣ ជាអាទិ៍។

426

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៩២ ដេ់ ៩៤។

427

ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.។

428

សូមរមើេ វចធាន ៦៥ សៃួនេី (ឆ-២) ថ្ន វចធានសាីេីនត
ី ិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICTY។ វចធាន ៧៣ សៃួនេី (ខ) ថ្ន វចធាន

សាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICTR។
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ណាកាី សំខាន់រំផតរនាោះ លឺ នួន ជា េំបានរង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនូវរហ្តកា ណ៍ណាមួយ
ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនញ្ញាតឱ្យោត់រប្រើប្បាស់ឯកស ជាក់លាក់ណាមួយរៅកនុងរ ឿងកាី

រទាោះរីជាោត់េំបាន់ភក់រញ្ជ ីឯកស ក៏រ់ភយ្ោះ និងថា ោត់េំអា្រដញរ់ភេរេើភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់
ឬក៏េំអា្រខនែមមរ ាបាយកា ពា ខេួនបានរឡើយ។ រហ្តដូរ្នោះ ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
រឃើញថា ប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ េម្ភ
ំ នកា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយប្តូវបានរកើតរឡើងរឡើយ429។

177>រោងត្តមសំអាងរហ្តដូ្ោន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

េំម្ភនភាេចាំបា្់កនុងកា

រ់ភោះប្សយេមអិតរៅរេើអំណោះអំណាងនីមួយៗកនុងខផនកទីេី រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា វច ីសស្តសា
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ឯកស សប្ម្ភរ់សួ រដញរ់ភេ លឺម្ភនកា ខសឆគង
រនាោះរឡើយ430។ នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សខដេម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង

េិតជាបានហាមឃាត់ោត់មិនឱ្យសួ រដញរ់ភេរៅរេើភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន

ឬអា្រជឿជាក់បាន

រស់សកសីណាមួយរនាោះរឡើយ។

178>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនវតាវចធានដូ្ោនទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេ
យកឯកស ជាភសាត្ត
ុ ង រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសកសួ សកសី431។ និោយជាទូរៅ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេរេើករឡើងថា

អំណោះអំណាងរនោះេំបាន

េិចា ណារៅរេើកា េិតខដេថា អំឡុងរេេកំណត់សប្ម្ភរ់កា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង េិតប្បាកដណាស់ លឺជា វចធាន
ខដេមិនប្តឹមខតប្តូវអនវតារេើភាលីរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរេើអងគជំនំជប្មោះផងខដ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ខដេថា

432

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អំឡុងរេេកំណត់ទាង
ំ រនោះម្ភនតួនាទីរដើមបីធានាតម្ភេភាេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី

ភាលីលរបីទទួេបានផេប្ររោជន៍ផងខដ

េីកា ជូនដំណឹងសមប្សរទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ឯកស ។

ប្តង់្ំណ្រនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រប្ៅខតេីកា តវា៉ជាទូរៅអំេីភាេមិនប្បាកដ
ប្រជាថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេអនវតាមករេើ ូរោត់ រខៀវ សំផន េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់ថា ោត់េិត
ជាបានទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់េីកា 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.នីតិ វច ទា
ី ក់ទងរៅនឹងកា ទទួេយកឯកស ជាភសាត្ត
ុ ង

179>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេយកឯកស រ់ភយអងគ

ជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង។

180>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ ចារ់ត្តងំ េីដំរូងថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានតប្មូវ

ឱ្យភាលី់ភក់រញ្ជ ីឯកស នានាខដេភាលីម្ភនរំណង់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ433។
ដំរូងក៏បានជូនដំណឹងដេ់ភាលីផងខដ ថា
បានរោងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ
រ ឿង ០០២/០១

434

អងគជំនំជប្មោះសលា

ខេួនម្ភនរំណង់ភក់រៅ្ំរពាោះមខភាលីនូវឯកស ទាំងអស់ខដេប្តូវ

(D427)

កនុង វចសេភាេខដេឯកស ទាំងរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំ

។

181>រនាៃរ់មករទៀត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ឱ្កាសឱ្យភាលីរេើករស្កាីជំទាស់ជាលាយេកខណ៍

អកស រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើរឡើងរ់ភយភាលីដថ្ទរទៀត435។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនា
កា កនុងរោេរំណងសារ់ស ណា រស់ភាលីសីេ
ា ីកា ទទួេយកឯកស

(“សវនាកា សាីេីកា ទទួេយកឯក

ស ”)436។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា កនុងរោេរំណង
កំណត់អតាសញ្ញាណនូវឯកស ណាខដេត្តមទសសនៈ រស់ភាលី ម្ភនជារ់ពាក់េ័នខា
ធ េង
ំ រំផតរៅនឹងសំណំរ ឿង

433
434

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១៦៨។
ដីការង្ហគរ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឱ្យ់ភក់សម្ភា រដើមបីរ ៀរ្ំកា ជំនំជប្មោះ (E9) កថាខណឌ ១២ iii)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១ ឯកស រេខ E1/4.1 ទំេ័ ២២។ ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ មករា ឆ្នំ
២០១២ (E159) កថាខណឌ ១។ សូមរមើេផងខដ ដីការំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី (E124) កថាខណឌ ២។
435

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

ភាេអា្ទទួេយកបាន (E131/1/11) កថាខណឌ ២ ជាអាទិ៍។ រស្កាីជំទាស់ រស់ នួន ជា រេើភាេអា្ទទួេយកបាន
(E131/1/12)។
436

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (E159) កថាខណឌ ៨ ដេ់ ៩។ ដីកាកំណត់កាេ

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

(E172/1)។

អនសស ណៈប្តូវបានរ ើរ
វ ្ចរ
ុ បននភាេសប្ម្ភរ់សវនាកា រនាៃរ់រេើឯកស

(E172/5)។ ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទខដេប្តូវបានខកខប្រសប្ម្ភរ់សវនាកា ខាងមខរេើឯកស (E223/3) ។ រស្កាីសរប្ម្ទីរីសី ា
េីរស្កាជ
ី ំទាស់រៅនឹងឯកស សប្ម្ភរ់កា ទទួេយករៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង E185/2 កថាខណឌ ៤ ដេ់ ១២ (រេើក
រឡើងអំេីប្រវតាិនីតិ វច ីថ្នសវនាកា សាីេីភាេអា្ទទួេយកបានរៅ្ំរពាោះមខងអងគជំនំជប្មោះ)។
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(“សវនាកា សាីេីឯកស ”)437 េីកនុង្ំរណាមឯកស ខដេប្តូវបានទទួេយករនាោះ។ រៅកនុងសវនាកា រនោះ ជា
ដំរូង លឺម្ភនខត នួន ជា និង រខៀវ សំផន រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេប្តូវបានផាេ់ឱ្កាសឱ្យរ ើស
វ
ណាសាីេីឯកស ទាំង
រនាោះ រនាៃរ់មករទៀតភាលី ក៏ប្តូវបានអរញ្ជ ើញឱ្យរ ើស
វ
ណាសាីេីតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងរៅរេើឯកស ទាំងរនាោះ438។
ជាទូរៅ ឯកស ណាខដេប្តូវបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានផាេ់រេខសំោេ់ ‘E3’
(“ឯកស រេខ E3”)439រៅកនុងសំណំរ ឿង។

182>រខៀវ

សំផន

បានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងនីតិ វច ីសប្ម្ភរ់ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង។

្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់អំេី្ំណាត់ថានក់

ឯកស ខដេប្តូវបានផាេ់រេខសំោេ់ E3 រៅកនុងសំណរំ ឿង និងេំបានផាេ់រញ្ជ ីឯកស ដេ់ភាលីរឡើយ440
រនាោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទប្តឹមខតបានរោង
រៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើអនសស ណៈ្ំនួន

៤

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ្ញកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ច

ដំរណើ កា នីតិ វច ីរដើមបីរឆេើយតររៅនឹងសំរណើរផសងៗ រស់ភាលី441។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរប្ម្

រដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រ់ភយស េបា
ំ នេនយេ់េីមូេរហ្ត ថារតើអនសស ណៈទាំងរនោះ
ម្ភនកំហ្សោ៉ៅងដូ្រមា្ និងេំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់442។

183>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងរផសងរទៀតខដេរេើករឡើងថា

នីតិ វច ទា
ី ក់ទងរៅនឹងកា ទទួេយកភសាុ

ត្តងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកអនវតារនាោះ េំប្សរត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នរោេកា ណ៍តទេ់

437

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១២ (E170)។ រស្កាីខណនាំដេ់ភាលីឱ្យត្តម់ភនសវ

នាកា កាេេីថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (E233)។ ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទខដេប្តូវបានខកខប្រសប្ម្ភរ់សវនាកា ខាងមខរេើ
ឯកស (E223/3)។ រស្កាីប្រកាស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីសវនាកា ខដេរៅរសសសេ់ (E288)។ ដីកាកំណត់កាេ
រ ចរ្ឆទសប្ម្ភរ់សវនាកា សែេ រេើឯកស និងសវនាកា ដថ្ទរទៀត (E288/1/1)។
438

ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា ផ្លៃេ់ម្ភត់រេើឯកស ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១២ (E170)។ រស្កាីខណនាំដេ់ភាលីឱ្យត្តម់ភនសវ

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

សូមរមើេ ដីកាកំណត់កាេរ ចរ្ឆទសវនាកា 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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្ំរពាោះមខរឡើយ443 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិនិតយរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងនូវរញ្ញាេី ដូ្
តរៅ ទីមួយ លឺទាក់ទងរៅនឹង វច ីសស្តសាទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង្ំរពាោះកា ទទួេយកឯកស ជាភ
សាត្ត
ុ ង ួមទាំងកា សរប្ម្ រស់ខួ ន
េ កនុងកា ផាេ់រេខសំោេ់ E3 រេើឯកស ទាំងអស់ខដេប្តូវបានរោងរៅ
កនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) ទាក់ទងរៅនឹងសំណរំ ឿង ០០២/០១ (រហ្តរនោះរឃើញថា កនុង្ំរណាមឯក
ស ទាំងរនាោះ អា្ប្តូវបានយកមកសំអាងរៅរេេរ្ញសេប្កម) និងទីេី លឺកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរៅរេើឯកស ជាក់លាក់ខដេេំបានផាេ់រេខសំោេ់ E3 និងកា ទទួេយកឯកស រផសងរទៀត
ខដេ រខៀវ សំផន បានរ ើកា
វ ជំទាស់។

184>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្
់ភក់រេខសំោេ់ E3 រេើឯកស ទាំងអស់ខដេបានរោងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) េីរប្ពាោះអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្ថា

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា រសើរអរងកត“សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានវាយតថ្មេ

រេើឯកស ទាំងអស់ខដេបាន់ភក់រៅកនុងសំណរំ ឿងរដើមបីកំណត់េីភាេជារ់ពាក់េ័នធ និងបានផាេ់តថ្មេជាភសាុ
ត្តងរៅរេើឯកស មួយ្ំនួនខដេបានរោងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ”444។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន
កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) “លឺជាកមមវតែថ្ុ នរណាឹងឧទធ ណ៍រៅអងគររ ជំនំជប្មោះ។
រោងត្តមសំអាងរហ្តទាំងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសនមតទកជាមននូវឯកស ខដេបានរោងរៅ

កនុងដីកាដំរណាោះប្សយ(D427)ថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ និងភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន ( ួមទាំងភាេប្តឹមប្តូវថ្ន
ឯកស ) និងបាន់ភក់រេខសំោេ់ E3 ្ំរពាោះឯកស ទាំងរនាោះ”445។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកផង
ខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រនាៃរ់មកបានផាេ់ឱ្កាសឱ្យភាលីរេើករឡើងេីរញ្ញាថ្នឯកស ទាំងរនាោះ រៅ
រេេសវនាកា សាីេីឯកស

446

និងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា រ ើស
វ
ណាផ្លៃេ់ម្ភត់ និងជាលាយេកខណ៍អកស សាីេី

កា រិទកិ្ចេិភាការដញរ់ភេ។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាឯក

443

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៣ និង ២៦។

444

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

445

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

446

អនសស ណៈសាីេីកា កំណត់កាេរ ចរ្ឆទកិ្ចប្រជំមិនផេូវកា (E141) ទំេ័ ២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ ឯក

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

ជាទូរៅ ភាលីអា្រេើករស្កាីជំទាស់ប្រឆ្ំងរៅនឹងកា ទទួេយកឯកស រនោះជាលាយេកខណ៍អកស

និងអា្រេើករឡើងេីខេឹមស ថ្នឯកស រនោះរៅកនុងសវនាកា សាីេីឯកស

ប្េមទាំងត្តមស ណាជា

លាយេកខណ៍អកស និងរេើករឡើងរ់ភយផ្លៃេ់ម្ភត់រៅកនុងកា រិទកិ្ចេិភាការដញរ់ភេ។

185>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន ំរលាភ

រំពានរៅរេើរោេកា ណ៍តទេ់្ំរពាោះមខរនាោះរទ។

រោេកា ណ៍សីេ
ា ីកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីតទេ់្ំរពាោះមខ

ុ ងខដេបាន់ភក់រង្ហាញរៅ
តប្មូវមនរលរងអស់លឺថា ប្លរ់ភាលីប្តូវបានផាេ់ឱ្កាសឱ្យផាេ់រោរេ់រៅរេើភសាត្ត
រេេសវនាកា និងរៅរេើស ណា រស់ភាលីខដេរ ើកា
វ ជំទាស់ កនុងរោេរំណងរដើមបីឱ្យម្ភនឥទធិេេរៅរេើ
រស្កាីសរប្ម្ រស់តលាកា

447

។ រោេកា ណ៍រនោះេំបានតប្មូវថា ប្តូវខតផាេ់ឱ្កាសឱ្យភាលីកនុងរេេជាក់

លាក់ណាមួយ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរឡើយ ឧទាហ្ ណ៍ដូ្ជា ប្តូវផាេ់រៅមនរេេទទួេ
យកជាភសាត្ត
ុ ង និងេំបានតប្មូវថា ភាលីប្តូវខតរ ើស
វ
ណាសាីេីភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាភាលី
នីមួយៗ ម្ភនឱ្កាសរ ើដ
វ ូរចានោះក៏រ់ភយ448។ រៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់្ាស់
លាស់េឯ
ី កស រៅកនុងសំណំរ ឿងខដេអា្យកមកសំអាងកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ រ់ភយ ួមទាំងឯកស ទាំង
អស់ខដេប្តូវបានរោងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ឱ្កាសផង
ខដ ដេ់ភាលីឱ្យផាេ់រោរេ់រៅរេើឯកស ទាំងអស់រនាោះ ួមទាំងរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង និងភាេរជឿទក្ិតបា
ា ន
ថ្នឯកស រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដិរស
រចាេ។

186>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីេី ខដេ

រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរៅរេើឯកស ខដេេំម្ភនរេខសំោេ់ E3449រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើអំណោះ
អំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេបានរេើករឡើងថា កងវោះរេខសំោេ់ឯកស 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 ទេ់នឹង្ប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) កថាខណឌ ៦០។ សេប្កមរ ឿងកាី Fitt ទេ់នឹង្ប្កភេ

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

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

449

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦ រជើងទំេ័ ៨៧។
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01358038
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដឋបាេរ់ភយស កា រមើេ ំេងរ៉ៅរណា
ណ ោះ450។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ រខៀវ សំផន ធាេរ់បានទទួេសគេ់
451

ឯកស រនោះ ួ្រហ្ើយ

ខដេជាក់ខសាងប្តូវបានរង្ហាញកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាកា

ជំទាស់រៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ឯកស រនោះផងខដ

452

រហ្ើយោត់ក៏ធាេរ់បាន

។ ផៃយ
ុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន453 អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្រេើរស្កាីជំទាស់រនោះ

រ់ភយបានរ់ភោះប្សយ ួមោនជាមួយរញ្ញារផសងរទៀតកនុង

រេេខតមួយ454។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េកខខណឌតប្មូវថ្នរោេកា ណ៍្ំរពាោះមខប្តូវបានរោ េ រហ្ើយអំណោះ
អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ខ.២.ល.រេេរវលា និង្ំនន
ួ ទំេ័ េប្ំ លរ់ប្ោន់

187>ទាក់ទងរៅនឹងកា សួ សកសី

អនកជំនាញ និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរ់ភយភាលី អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានខរងខ្ករេេរវលារសមើៗោន រ់ភយមួយខផនកសប្ម្ភរ់សហ្ប្េោះរាជអាជាា និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ី
ឯមួយខផនករទៀតសប្ម្ភរ់ប្កុមរមធាវីកា ពា កាីខដេម្ភនរីប្កុម រប្កាយមកម្ភនេី ប្កុម455។ នួន ជា បាន
អោះអាងថា កា កំណត់រេេរវលាកនុងកា សួ សំណួ ម្ភនេកខណៈតឹង ឹង និងេំប្លរ់ប្ោន់ និងថា ោត់ ជាទូរៅ
ទទួេបានខតមួយភាលរីថ្នរេេរវលាខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ ររើរ ៀរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា456។ នួន ជា និង រខៀវ
សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ឹតតបិត្ំនួនទំេ័ េំប្តឹមប្តូវសប្ម្ភរ់កា ់ភក់
ស ណារញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ។

រខនែមរេើរនោះរទៀត

រោងត្តមកា កំណត់រេេរវលា រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កនុងកា ់ភក់ស ណាជាលាយេកខណ៍អកស រញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេប្តឹមថ្ងៃទី ២៦ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ខេួនម្ភនរេេរវលាខេីរេក ររើលិតចារ់េីរេេរ្ញរស្កាី
សរប្ម្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយក្រមេើយ រស់សកសី (E299) ខដេរស្កាីសរប្ម្រនោះបានទទួេ

450

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៧៦។

451

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦។

452

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (E1/167.1) ទំេ័ ៦០ ជាអាទិ៍។

453

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦។

454

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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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01358039
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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យក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេម្ភន្ំនួនរារ់ យរ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង និងបានរ្ញរៅថ្ងៃទី ១៥ ខខ សីហា
ឆ្នំ

២០១៣

ខដេម្ភនរេេខតប្បាំមួយសបាាហ្៍មនរេេកំណត់់ភក់ស ណារញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ457។

188>ដូ្អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់ខាងរដើមថា
ថា

រោេកា ណ៍សីេ
ា ីតេយភាេតទេ់េំតប្មូវ

រេេរវលាប្តូវខតខរងខ្ករ់ភយសវ័យប្រវតាិរៅឱ្យភាលីសប្ម្ភរ់សួ សកសីរនាោះរឡើយ458។

ររើរទាោះរីជា

េម្ភ
ំ នភាលីណាមួយប្តូវបានបាត់រង់អតែប្ររោជន៍រ់ភយខផអក

រោេកា ណ៍សីេ
ា ីតេយភាេតទេ់រនោះធានាថា

រេើរោេកា ណ៍សម ម៌ថ្ននីតិ វច ីក៏រ់ភយ ក៏េំខមនម្ភនន័យថា ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតទទួេបាន យៈរេេ ឬ
្ំនួនសកសីរសមើោនរៅនឹងអយយកា ខដ

េីរប្ពាោះអយយកា ប្តូវទទួេរនៃក
ុ កនុងកា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ

នូវធាតផសំនីមួយៗថ្នរទឧប្កិដខឋ ដេបានរចាទប្រកាន់”459។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កា កំណត់រៅរេើទំនាក់ទំនង វាង
យៈរេេ និង្ំនួនសកសីខដេប្តូវខរងខ្ក វាងអយយកា
កា ណ៍សីេ
ា ីភាេសម្ភម្ភប្តជាមូេ់ភឋន

និងជនជារ់រចាទ តលាកា បានអនវតាត្តមរោេ

ខតេំបានអនវតាត្តម“រោេកា ណ៍ ឹតតបិតសាីេីតេយភាេសវ័យប្រវតាិ”

រឡើយ460។ រេើសេីរនោះរទៀត រៅកនុងរ ឿងកាីខដេម្ភនជនជារ់រចាទរប្្ើន កា រ៉ៅោះពាេ់ខដេរណា
ា េមកេីរញ្ញា
សម្ភម្ភប្តរកើតម្ភនជាក់ខសាងរ់ភយស អយយកា ប្តូវកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរប្្ើន រដើមបីរញ្ញជក់េីកា ទទួេខស
ប្តូវនីមួយៗ រស់ជនជារ់រចាទជារប្្ើន461។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញាេំសិត
ែ រៅប្តង់កា រេើករហ្តផេ ថារតើ
កា ខដេេំម្ភនភាេសម្ភម្ភប្ត វាងអយយកា

និងជនជារ់រចាទបានរ ើឱ្
វ យម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ភាលី

កនុងកា រង្ហាញរ ឿងកាី រស់ខួ េន ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ

457
458

ផៃយ
ុ រៅវចញអំណោះអំណាង រស់ភាលី លរបីរផ្លាត

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២០។
រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំរេេរវលារខនែម (F26/2/2) កថាខណឌ ៦។ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃរ់រងខំរ ឿងកាី

Orić (ICTY) កថាខណឌ ៧។
459

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងកា រដិរស មិនសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ ១៥។ សូម

រមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ ៧។
460

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងកា រដិរស មិនសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ ១៤ និង ១៥។

សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ ៧។
461

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្ខរងខ្ករេេរវលារ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថា

ខណឌ ៣៥ និង ៣៩។ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងកា រដិរស មិនសរប្ម្រេើភសាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថា
ខណឌ ១៥។
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រៅរេើ“កា រចាទប្រកាន់ជាក់លាក់ថា េិតជាបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ខួ ន
េ ប្បាកដខមន”462។

189>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រប្ៅខតេីកា រប្រៀររ

ៀរ្ំនួនរេេរវលា នួន ជា េំបាន

ផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តខដេរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រ ឿងកាី រស់ខួ ន
េ រ់ភយស ខត
កា ខរងខ្ករេេរវលាសប្ម្ភរ់សួ សំណួ សកសីរឡើយ។

វច ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើ

ប្បាស់ ដូ្ជាផាេ់រេេរវលារសមើៗោន មួយខផនករៅឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រហ្ើយ
មួយខផនករទៀតរៅឱ្យប្កុមរមធាវីកា ពា កាីរនាោះ េំខមនជាកា ផាេ់រេេរវលាខដេេំសមរហ្តសមផេរនាោះរទ
។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ផងខដ រៅរេើស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាខដេបានរញ្ញជក់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេរត់ខរនទាក់ទងរៅនឹងកា ខរងខ្ករេេរវលា

រនោះ463។ ដូ្រនោះ នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយខដេខសាងរ្ញេីកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កនុងកា វាយតថ្មេរៅរេើសម្ភម្ភប្តថ្នកា ខរងខ្ករេេរៅឱ្យអយយកា

និងជនជារ់

រចាទសប្ម្ភរ់សួ សកសីរឡើយ។

190>ទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ចរ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេជាលាយេកខណ៍អកស

អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលា

កា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសិទធិកនុងកា កំណត់្ំនួនទំេ័ រៅរេេសវនា
កា

និងថា រស្កាីសរប្ម្រនោះប្តូវបានទទួេយកជាបានកា កនុងកប្មិតមួយរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាដំរូងបានកំណត់្ំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ប្កុមរមធាវីកា ពា កាីនីមួយៗប្តឹម ១០០ ទំេ័
និងរខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រស្កាីសននិ់ភឋន រស់ប្កុមនីមួយៗរេើកេីមូេ់ភឋនសំអាងផេូវ្ារ់។ ្ំនួន
ទំេ័ សប្ម្ភរ់សហ្ប្េោះរាជអាជាាប្តូវបានកំណត់ប្តឹម ២០០ ទំេ័ (និងរខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រេើកេី
មូេ់ភឋនសំអាងផេូវ្ារ់)

និង្ំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់រស្កាីសននិ់ភឋន រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី(រ់ភយេំលិត

រញ្ចូ េសំណង) ប្តូវបានកំណត់ប្តឹម ៨០ ទំេ័ (និង រខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រេើកេីមូេ់ភឋនសំអាងផេូវ
្ារ់)464។ រនាៃរ់មក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរខនែម ២៥ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រស្កាីសននិ់ភឋននីមួយៗ465

462

សូមរមើេ រស្កាស
ី រប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) រជើងទំេ័ ២៥។

463

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦៧។

464

អនសស ណៈជូនដំណឹងអំេីទប្មង់ខរររទសប្ម្ភរ់រស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ (E163/5/4) ទំេ័ ១។

465

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/227.1 ទំេ័ ៥៦។
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។ កា កំណត់ទំេ័ ទាំងរនោះ េំបានលិតរញ្ចូ េនូវកំណត់សម្ភគេ់្ងទំេ័ (ឯកស រោង) រឡើយ466។ ម្ភនកា
រញ្ញជក់រខនែមរេើកា រសនើឱ្យភាលី់ភក់រស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេជាលាយេកខណ៍អកស ថា ភា
លីបានជំទាស់តវា៉រេើរ ឿងកាី រស់ខួ ន
េ ផ្លៃេ់ម្ភត់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានផាេ់រេេរីថ្ងៃឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា មួយថ្ងៃឱ្យរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងេី ថ្ងៃឱ្យប្កុមរមធាវីកា ពា កាី
នីមួយៗ រៅមនកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនតរ រហ្ើយ្ងរប្កាយ ប្កុមរមធាវីកា ពា កាី និង/ឬ នួន ជា និង រខៀវ សំ
ផន ម្ភនឱ្កាសរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋន្ងរប្កាយ467។

191>ខផអករេើប្រវតាិនីតិវច

ី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា468 និង រខៀវ

សំផន469 ខដេរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មិតរេេរវលាមិនប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ភាលី កនុង
កា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កា េិភាការដញរ់ភយរឡើយ។

192>ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់រេេរវលា សប្ម្ភរ់កា ់ភក់ស ណាជាលាយេកខណ៍អកស រញ្ចរ់កិ្ចេិភាកា
រដញរ់ភេ470

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតេ
ា ំសមរហ្ត

ផេរនាោះរឡើយ រ់ភយស ដូ្បានកំណត់រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង471

រញ្ញាថ្នកា

ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងខដេជាឯកស លឺជាកមមវតែថ្ុ នកា ់ភក់ស ណា សវនាកា និងរស្កាីសរប្ម្តៗោនចារ់
ត្តំងេីរេេចារ់រផាើមកា ជំនំជប្មោះ ហ្ូតមក។ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ំេឹងឱ្យរប្តៀមរ ៀរ្ំមរ ាបាយកា ពា ខេួន
ួមទាំងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ខួ ន
េ ផងខដ រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងជាឯក
ស ខដេបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រ់ភយេំលិតេីរញ្ញា ថារតើកា សរប្ម្សាីេីភាេអា្
ទទួេយកបាននូវភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ប្តូវបានរ្ញរៅរេេណារនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះ

466

អនសស ណៈសាីេីកាេរ ចរ្ឆទសប្ម្ភរ់សវនាកា រដញរ់ភេរេើឯកស ជារេើក្ងរប្កាយ និងសវនាកា រផសងៗ (E288/1/1)

កថាខណឌ ១០។
467

អនសស ណៈសាីេីកាេរ ចរ្ឆទសប្ម្ភរ់សវនាកា រដញរ់ភេរេើឯកស ជារេើក្ងរប្កាយ និងសវនាកា 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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តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រ់ភយប្សរជាមួយនឹងសេដីកា រស់តលាកា កំេូេថ្នតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា

ជាតិ រស់ប្ររទស វា៉ន់់ភ (ICTR)

កនុងរ ឿងកាី Kanyarukiga472 និងសេដីកា រស់តលាកា កំេូេថ្ន

តលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ (ICC) កនុងរ ឿងកាី Bemba473រង្ហាញថា កា កាទកសិទធិកនុងកា សរប្ម្េីភាេ
អា្ទទួេយកបាននូវភសាត្ត
ុ ង ហ្ូតដេ់្ងរញ្ច រ់ថ្នកា ជំនំជប្មោះ

េំបានផៃយ
ុ រៅនឹងេកខខណឌសាីេីភាេប្តឹម

ប្តូវថ្នកា ជំនំជប្មោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា វច ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
យកមករប្រើប្បាស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ម្ភនេកខណៈេំសមប្សររនាោះរឡើយ។
៤.ខ.២.ឃ.េំ់ភរ់េរំ ់ភយថ្ននីតិ វច ី រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ

193>រខៀវ

សំផន រេើករឡើងថា េំ់ភរ់េំរ់ភយថ្ននីតិ វច ីមួយ្ំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើ

ប្បាស់រៅរេេជំនំជប្មោះ

បាន ំរលាភរំពានរេើសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានមរ ាបាយកា ពា ខេួនប្រករ

រ់ភយប្រសិទធិភាេ។ ្ំរពាោះរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរ ើកា
វ រ់ភោះប្សយដូ្តរៅ ទីមួយ រខៀវ
សំផន បានអោះអាងថា ប្រធានអងគជំនំជប្មោះបានរ ើអ
វ នារាលមញឹកញារ់រេក និងេំសមរហ្តផេកនុងអំឡុងរេេ
ថ្នកា សួ សកសី និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជារ ឿយៗបានរារាំង្ំរពាោះកា រេើករឡើង រស់ភាលីកា ពា
កាី474។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រប្ៅខតេីកា រោងរៅរេើប្រតិចា ឹកជារប្្ើនថ្នសវនាកា យកមករ ើជា
វ ឧទាហ្ ណ៍
រខៀវ

សំផន

េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទត្តម យៈកា េនយេ់ថារតើ

កា អនារាលមន៍ រស់ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ជនជារ់រចាទោ៉ៅងដូ្រមា្រនាោះរទ។ រ់ភយស េំម្ភនកា ផាេ់មូេ
់ភឋនោំប្ទ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរឃើញម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរឡើយ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេំចាបា
ំ ្់រ់ភោះប្សយរេើកា អោះអាងរនោះរនារទៀតរឡើយ។

194>រោងត្តមសំអាងរហ្តដូ្ោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងទូរៅ រស់

រខៀវ សំផន475 ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានរប្រើប្បាស់នូវអវីខដេរលយេ់រឃើញថា
472

សេដីការ ឿងកាី Kanyarukiga (ICTR) កថាខណឌ ៥២ ដេ់ ៥៣។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសេដីការនោះ

រៅកនុងសេប្កម រស់ខួ េន កថាខណឌ ៦៥ រជើងទំេ័ ១៦១។
473

សេដីការេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំនឹងរស្កាីសរប្ម្ 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 វចធានថ្ននីតិ វច ីត្តមអំរេើ្ិតា និងមិនប្សរោន។ រ់ភយស េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់ រប្ៅខតេីកា
រេើករឡើងនូវរញ្ញាកា រប្រើប្បាស់ឯកស កនុងអំឡុងរេេសួ សកសី

ខដេបានេិភាកាខាងរដើមកនុងសេដីកា

រនោះ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំអា្រ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងរនោះបានរឡើយ។

195>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ខេួន

ម្ភនឆនាៃនសិទធិកនុងកា អនញ្ញាតឱ្យ់ភក់កា រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ លឺជាកា ំរលាភរំពានរេើម្ភប្ត្ត ៨.៤
ថ្នរស្កាីខណនាំអនវតាសីេ
ា ីកា ់ភក់ឯកស រៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ខដេខ្ងអំេីកា ់ភក់កា រឆេើយតរខតរៅ
កនុងកាេៈរទសៈមួយ្ំនួនរនាោះ476 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រោេរំណងថ្នរស្កាី
ខណនាំអនវតារនោះ លឺរដើមបីសប្មួេដេ់កា រ ៀរ្ំកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីឱ្យបានប្តឹមប្តូវរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី ម្ភប្ត្ត ៨.៤ ប្តូវខតអានផគួរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ៨.១ ថ្នរស្កាីខណនាំអនវតាខដេទទួេសគេ់សិទធិ រស់
អងគជំនំជប្មោះកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ ខសេី វចធានខដេម្ភនខ្ងរៅកនុងរស្កាីខណនាំអនវតារនោះ។ រខៀវ សំ
ផន េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទអំេីរញ្ញា ថារតើ វច ីសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះយកមករប្រើប្បាស់ត្តង
ំ េីដំរូងរៅកនុង
កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីសប្ម្ភរ់រឆេើយតររៅនឹងតប្មូវកា ចាំបា្់ថ្នរ ឿងកាី477រនាោះ ម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេ
ោ៉ៅងណារឡើយ។

196>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា

សំរណើសំកា េិចា ណារឡើង វចញរេើរស្កាីសរប្ម្េីមនៗរនាោះ េំអា្ទទួេយកបានរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក
.478 រខៀវ សំផន េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ំរពាោះកា រេើករឡើង រស់ខួ ន
េ រឡើយ រ់ភយបានប្តឹមខតរោងរៅរេើ
រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា េិចា ណារឡើង វចញ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះ ខដេត្តម ូរភាេហាក់រីដូ្ជាប្សរជាមួយ
នឹង វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់្ំណ្ខដេថា អងគជំនំជប្មោះអា្េិចា ណារឡើង វចញរេើរស
្កាីសរប្ម្េីមន រស់ខួ ន
េ បាន

ខតកនុងក ណីខដេម្ភនកាេៈរទសៈខប្រប្រួេរ៉ៅរណា
ណ ោះ479។

ទាក់ទងរៅនឹងអំ

476

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៥ រជើងទំេ័ ៨៤។

477

សូមរមើេ រស្កាខី ណនាំសីេ
ា ីកា ់ភក់ខតមួយភាស (E64)។ អនសស ណៈសាីេីកា រឆេើយតរ (E126)។

478

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧។

479

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា េិចា ណារឡើង វចញ (C22/I/8)

និងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ កថាខណឌ ៤២ ដេ់ ៤៤ និង ១៣៦ រជើងទំេ័ ៣៩១។ ត្តម យៈកថាខណឌទាំងរនោះ ទំនងជារង្ហាញ
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ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេខដេសំអាងរៅរេើ
ឯកស មួយ លឺទូ រេខ រស់សែនទូតអូស្តសាេីពាក់េ័នន
ធ ឹងទសសនកិ្ច រស់ រខៀវ សំផន រៅកាន់ប្ររទសឡាវ
រហ្ើយខដេេីដំរូងអងគជំនំជប្មោះ

បានសរប្ម្េំទទួេយកឯកស រនោះជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះ480

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ ួ្រហ្ើយថា ខេួនបានសរប្ម្ទទួេ
យកជាភសាត្ត
ុ ង េីរប្ពាោះ ខផនកខេោះថ្នឯកស រនោះម្ភនេ័ត៌ម្ភនរ់ភោះរនៃក
ុ 481។

ររើរទាោះរីជា រខៀវ សំផន បាន

អោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឯកស រនោះប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ក៏រ់ភយ482 ក៏ោត់បានប្តឹម
ខតរោងរៅរេើកថាខណឌ ១៣៨ និង ១៤២ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ ផៃយ
ុ រៅវចញ
កនុងកថាខណឌរនោះថ្នសេប្កមេំបានរោងរៅរេើឯកស រនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រខៀវ សំផន េំបានផា
េ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់អំេីកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ខួ ន
េ រឡើយ។

197>រខនែមរេើរនោះរទៀត

រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរំពានសិទធិ

រស់ោត់កនុងកា មិនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ ។ ជាដំរូង ោត់បានេនយេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក
រឡើងេំប្តឹមប្តូវនូវរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងសិទធិមិនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ រៅកនុងសេប្កមប្តង់្ំណ្សាីេីប្រវតាិ
នីតិ វច 483
ី ។ ជាេិរសស រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាញឹកញារ់បានឱ្យ
ោត់ររញ្ច ញរោរេ់រៅរេើរញ្ញានានា រទាោះរីជាោត់បានរញ្ញជក់្ាស់ថា ោត់សរប្ម្រប្រើប្បាស់សិទធិ រស់
ោត់មិនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ ួ្រហ្ើយក៏រ់ភយ484។ រខៀវ សំផន បានរោងជាេិរសសរៅរេើប្រតិចា ឹកសវ
នាកា

រៅកនុងអំឡុងរេេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរសនើឱ្យោត់ររញ្ច ញរោរេ់រេើឯកស

តររៅនឹងសំណួ

ឬរឆេើយ

ខដេបានសួ រ់ភយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី485។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រខៀវ សំផន េំបាន

េនយេ់េីមូេរហ្ត ថារតើម្ភនកំហ្សដូ្រមា្ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ និងថារតើ ោត់ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់
ថា វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាទូរៅរ ើកា
វ េិចា ណារឡើង វចញខតកនុងក ណីខដេម្ភនកា ខកខប្ររ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាថា ខេួន
ម្ភនឆនាៃនសិទធិរ ើដ
វ ូរចានោះកនុងកាេៈរទសៈដថ្ទរទៀតខដេោមនកា 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

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

េំម្ភនអវីខដេអា្

រញ្ញជក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន់ភក់សម្ភព រេើ រខៀវ សំផន ខដេប្តូវបានកា ពា ប្សរ្ារ់រៅកនុង
កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីទាង
ំ មូេ ឱ្យេោះរង់សិទធមិនរឆេើយនឹងសំណួ រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះប្ោន់ខតអរញ្ជ ើញ
រខៀវ

សំផន

ឱ្យររញ្ច ញរោរេ់រេើរញ្ញាមួយ្ំនួនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះដ៏ខវងអនាេយរនោះខត

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។

198>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភអំណា្ រស់ខួនេ រ់ភយបាន
រងខំឱ្យោត់្ូេ ួមកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីសវនាកា រៅកនុងកាេៈរទសៈ ខដេោត់បានេោះរង់សិទធិ្ូេ ួមសវ
នាកា

486

។ រដើមបីោប្ំ ទរេើអំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន បានរ ៀររារ់នូវរស្កាីសរប្ម្ជារប្្ើន រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង និងបានរោងរស្កាីសរប្ម្្ំនួនេី រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិសប្ម្ភរ់ប្ររទសយូ
រហាគសេ វី (ICTY)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់្ាស់ថា រខៀវ សំផន រកប្សយសិទធិ្ូេ ួមសវនាកា
កនុងន័យថា ជនជារ់រចាទអា្រប្ជើសរ ីសកា ្ូេ ួម ឬក៏មិន្ូេ ួមសវនាកា បាន។ កា រកប្សយខរររនោះេំ
ប្តឹមប្តូវរឡើយ។ សិទធិ្ូេ ួមសវនាកា ត្តមអតែន័យថ្នម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ឃ) ថ្នកតិកាសញ្ញាអនា ជាតិសីេ
ា ីសិទធិ
េេ ដឋ និងនរោបាយ ខដេបានកំណត់រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៣៥ ងមី(ឃ) ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភនអតែន័យជាទូរៅ
ថា តលាកា េំអា្ដំរណើ កា រ់ភយមិនម្ភនវតាម្ភនជនជារ់រចាទរឡើយ487។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ជាផេវចបាក
ម្ភប្ត្តរនោះេផ
ំ េ
ា ់សិទធិដេ់ជនជារ់រចាទនូវសិទធិមិន្ូេ ួមកនុងកា ជំនំជប្មោះរ់ភយរស ីរឡើយ។ ប្កមនីតិ វច ីប្េហ្ម
ទណឌកមពជា
ុ បានខ្ងជាេិរសសថា ជនជារ់រចាទម្ភនកាតេវកិ្ច្ូេ ួមសវនាកា រហ្ើយរេើសេីរនោះរទៀត បាន
ផាេ់សិទធិអំណា្ដេ់តលាកា កនុងកា រងខំឱ្យជនជារ់រចាទម្ភនវតាម្ភនកនុងក ណីខដេខេួនលិតថា សមប្សរ488។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងរនោះរចាេ។

486

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤០។

487

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កត់សម្ភគេ់ថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៣៦១ និង ៣៦២ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខ្ងថា ររើរទាោះរីជាជន

ជារ់រចាទមិន្ូេមករង្ហាញខេួនរៅរេេសវនាកា ក៏រ់ភយ ក៏តលាកា រៅខតអា្រ្ញសេប្កមបានខដ ។
488

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣០០(១) និងម្ភប្ត្ត ៣០៣ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។
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៤.ខ.៣.សិទធទ
ិ ទួេបានរស្កាស
ី រប្ម្ម្ភនសំអាងរហ្តរេញរេញ

199>នួន ជា

489

និង រខៀវ សំផន490 បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភសិទធិ រស់េួកោត់កនុង

កា ទទួេបានរស្កាីសរប្ម្រ់ភយម្ភនសំអាងរហ្ត

រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់ ឬបានផាេ់

សំអាងរហ្តេប្ំ លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រស្កាីសរប្ម្សំខាន់ៗ ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះ
។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅកនុងមូេ់ភឋនសំអាងផេូវ្ារ់ថ្នស ណារណាឹងសទកខ
រស់ខួ ន
េ នូវរញ្ជ ីថ្នរស្កាីសរប្ម្្ំនួន ៦០ ដីកាសរប្ម្ អនសស ណៈនានា រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះ និង បាយ
កា ណ៍្ំនួនមួយ រស់អងគភាេោំពា សកសី និងអនកជំនាញ491។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្ន
ស ណារណាឹងសទកខថា ោត់កំេង់ភក់រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្ទាំងអស់រៅកនុងមូេ់ភឋនសំ
អាងផេូវ្ារ់ខដេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ោត់492។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា អោះ

អាងខាងរេើរនោះេំបានរំរេញរៅត្តមេកខខណឌថ្នកា ផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទរទ493 រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះេំរ ើកា
វ
វាយតថ្មេរេើអំណោះអំណាងរនោះតរៅរទៀតរឡើយ។

200>នួន

ជា បានអោះអាងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់សំអាងរហ្ត

រេញរេញរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ខដេបានរ ើរវ ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី494។

រៅកនុងស

ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ នួន ជា បានអោះអាងរឡើង វចញថា ជាប្រេ័នអ
ធ ងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់នូវ
សំអាងរហ្តរេញរេញរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ ន
េ និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិនិតយឱ្យបាន
ប្លរ់ប្ជុងរប្ជាយរេើ“អំណោះអំណាងោ៉ៅងេមអិត”

ខដេម្ភនកនុងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ

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

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា រង្ហាញរៅកនុងរជើងទំេ័ ្ំនួនេី រៅកនុងសេ

489

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១០ ដេ់ ១១១។

490

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៤។

491

ត្តរាងសំអាងផេូវ្ារ់ថ្នស 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

រស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់ក្
ិ ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ៩០។

495

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១០ រជើងទំេ័ ២៥៧ រោងរៅរេើរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញ

រ់ភេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ៩០។
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ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា អំណោះអំណាង រស់ោត់ម្ភនេកខណៈទូរៅរេក និងេំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់
ប្ោន់496។ នួន ជា បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញថា រៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកថាខណឌពាក់េ័នក
ធ នុងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់ក្
ិ ច
េិភាការដញរ់ភេ (E295/6/3) ម្ភនកា រោងរៅរេើកថាខណឌដថ្ទរទៀត រ់ភយម្ភនកា រេើករឡើងនូវអំណោះ
អំណាងរខនែម497។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ េំរជឿជាក់រេើកា អោះអាងរនោះរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា រជើងទំេ័
ខដេបានរេើករឡើងរនាោះ ម្ភនកា រោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ
(E295/6/3) េិតប្បាកដក៏រ់ភយ ក៏កថាខណឌខដេបានរោងរៅរេើរនាោះេំបានរ់ភោះប្សយនូវរញ្ញាកងវោះសំអាង
រហ្ត និងថារតើអងគរស្កាីរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមប្តូវ ខដ

ឬោ៉ៅងណា

រនាោះរទ។ រហ្តរនោះ រប្ៅខតេីកា រេើកជាទូរៅរៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋនអំេីកងវោះសំអាងរហ្តរនាោះ អំណោះអំណា
ងរនោះេំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

កា សរប្ម្រដិរស កា រចាទប្រកាន់

រស់ នួន ជា អំេីកងវោះសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំអា្ចាត់ទកថាម្ភនកំហ្សរឡើយ។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំតប្មូវឱ្យេិចា ណារេើកងវោះសំអាងរហ្តរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ ន
េ

ខដេបានរ ើ វ

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះ រ់ភយស នួន ជា េំបាន្ងអេ
ុ រង្ហាញជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
ថារតើរស្កាីសរប្ម្រនាោះខវោះសំអាងរហ្តអវីខេោះរនាោះរឡើយ។

201>នួន

ជា បានរេើករឡើងផងខដ ថា សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខេួនឯងផ្លៃេ់ ក៏េំម្ភន

សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ខដ ។

រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ នួន ជា បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញឱ្យអងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេេិនិតយរេើ“ស ណាេមអិតមួយ្ំនួន រស់រមធាវីកា ពា កាី
ខផនកប្េហ្មទណឌ”ខដេត្តមកា រេើករឡើង រស់ោត់ថា

សាីេីរញ្ញាលនេឹោះថ្នកា ទទួេខសប្តូវ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើរញ្ញាល

នេឺោះរនោះរឡើយ498។

202>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា
ទាំងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

496

ត្តមវចធាន ៩៨ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រស្កាីសរប្ម្ 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 រោងរៅរេើរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ នួន ជា

(E295/6/3) រជើងទំេ័ ២០៨ ដេ់ ២១១។
498

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១១។
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កា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ។ ្ំណ្រនោះបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញត្តម យៈអតែរទ្ារ់ រស់តលាកា ខដេថា
វចធាន ១០១(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងជាេិរសសថា សេប្កមប្តូវខតម្ភនកនុង្ំរណាមរនាោះ “...មូេរហ្តខាង
អងគរហ្ត និងអងគ្ារ់ខដេនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរ្ញរស្កាីសរប្ម្”។ វចធាន ១០១(៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា
“ខផនកសំអាងរហ្តរៅកនុងសេប្កម

ប្តូវរឆេើយតររៅនឹងរស្កាីសននិ់ភឋនជាលាយេកខណ៍អកស ខដេបានរ ើ វ

រឡើងរ់ភយភាលីទាង
ំ អស់”។

203>េកខខណឌតប្មូវកនុងកា ផាេ់សអា
ំ ងរហ្តឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្

ប្តូវបានោំប្ទរ់ភយ

យតាិសស្តសាអនា ជាតិ។ តលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស (ECtHR) រ ឿងកាី Hadjianastassiou ទេ់នឹងប្ររទស

ប្កិ្ បានអោះអាងថា តលាកា ប្តូវខត“រញ្ញជក់ឱ្យបាន្ាស់លាស់នូវមូេ់ភឋនខដេខេួនបានខផអករៅរេើរៅកនុង
រស្កាីសរប្ម្”

រដើមបីរោ េសិទធិទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវខដេធានារ់ភយម្ភប្ត្ត ៦ ថ្នអន

សញ្ញាអឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស (ECHR) ខដេ“បានផាេ់េទធភាេដេ់ជនជារ់រចាទកនុងកា រប្រើប្បាស់នូវសិទធិរ ើរ
វ
ណាឹងឧទធ ណ៍ខដេជាប្ររោជន៍ រស់ខួ ន
េ ”499។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្រប្កាយមករទៀត អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់
រស់តលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធម
ិ នសសបានេនយេ់ថា ររើរទាោះរីជា“តលាកា េំប្តូវបានតប្មូវឱ្យផាេ់្រមេើយេិសា
រៅរេើរាេ់អំណោះអំណាងនីមួយៗខដេបានរេើករឡើងក៏រ់ភយ[…] ក៏ប្តូវរង្ហាញឱ្យ្ាស់ថា ត្តម យៈរស្កាី
សរប្ម្រនាោះ រញ្ញាសំខាន់ៗថ្នរ ឿងកាីប្តូវបានរ់ភោះប្សយ”(រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)500។

204>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ (ICC) បានអោះអាងរៅកនុងរ ចរទថ្នរស្កាី
សរប្ម្ខដេេំអនញ្ញាតឱ្យម្ភនកា រង្ហាញេ័ត៌ម្ភនដេ់ភាលីកា ពា កាី

និងរៅកនុងរស្កាីរោងរៅរេើរ ឿងកាី

ខដេបានដកប្សង់េីតលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស (ECtHR) ខាងរេើថា៖
រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះ

ខដេអនញ្ញាតឱ្យលាក់អតាសញ្ញាណសកសី រស់អយយកា

្ំរពាោះភាលីកា ពា កាី ប្តូវខតបានោំប្ទរ់ភយសំអាងរហ្តរេញរេញ។ វចសេភាេថ្នសំអាងរហ្តលឺ
អាប្ស័យរេើកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី រ៉ៅខនា ជាកា ចាំបា្់ខដេប្តូវរញ្ញជក់ឱ្យបាន្ាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់
នូវមូេ់ភឋនថ្នរស្កាីសរប្ម្រនោះ។ សំអាងរហ្តរនោះ េំតប្មូវជាចាំបា្់រេើកមករញ្ញជក់មង
ា មួយៗនូវ
រាេ់្ំណ្ ខដេបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគររ ជំនំជប្មោះរឡើយ រ៉ៅខនាសអា
ំ ងរហ្តរនោះ ប្តូវរញ្ញជក់ថា

499

សេប្កមរ ឿងកាី Hadjianastassiou ទេ់នឹងប្ររទសប្កិ្ (ECtHR) កថាខណឌ ៣៣។

500

សេដីកា រស់អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី Taxquet ទេ់នឹងប្ររទសខរេហ្សិក (ECtHR) កថាខណឌ ៩១។ សូមរមើេផងខដ

សេប្កមរ ឿងកាី Affaire Boldea c. Roumanie (ECtHR) កថាខណឌ ៣០។
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រតើ អងគរហ្តណាខេោះខដេម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងកា រ រើ វ ស្កាីសននិ់ភឋន501។

205>ប្សរដៀងោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានរញ្ញជក់ថា សិទធិទទួេបានរស្

កាីសរប្ម្ម្ភនសំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ លឺជាធាតផសំថ្នសិទធិទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ និងថា កា េិនិ
តយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខអា្រ ើរវ ៅបានរ់ភយសមប្សរ ម្ភនខតខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នរស្កាីសរប្ម្ខដេ
ម្ភនសំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់រ៉ៅរណា
ណ ោះ502។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់តលាកា ICTY ក៏បានរញ្ញជក់ផង
ខដ ថា “ជាអរបរ ម្ភ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវផាេ់មូេ់ភឋនរដើមបីោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅ
នឹងកា េិចា ណារេើអងគរស្កាីខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ ន
េ ”503។

206>េិរសសជាងរនោះរៅរទៀត

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេចាំបា្់ កនុងកា ផាេ់សំអាងរហ្តទាក់ទងនឹងកា វាយតថ្មេ

ភសាត្ត
ុ ង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់តលាកា ICTY បានរកប្សយថា៖
វាជារញ្ញា្មបងសប្ម្ភរ់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេប្តូវកំណត់

ថារតើសកសីណាមួយអា្រជឿ

ទក្ិតបា
ា ន ខដ ឬោ៉ៅងណា និងប្តូវសរប្ម្ ថារតើសកខីកមម រស់សកសីណាខេោះ ខដេខេួនបានរជឿជាក់
រ់ភយេំចាបា
ំ ្់រង្ហាញ្ាស់លាស់នវូ រាេ់ជំហាននីមយ
ួ ៗថ្នកា ផាេ់សំអាងរហ្ត រដើមបី្នដេ់កា
សរប្ម្រេើ្ំណ្ទាំងរនោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង លឺ

501

សេដីការេើរណាឹងឧទធ ណ៍ប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះ I រ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ២០។

502

សេដីការ ឿងកាី Nikolić (ICTY) កថាខណឌ ៩៦ “ម្ភនខតកា ផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ខដេជាធាតផសំមួយថ្នេកខខណឌតប្មូវ

កនុងកា ជំនំជប្មោះរ់ភយយតាិ ម៌ ដូ្ម្ភនខ្ងកនុងម្ភប្ត្ត ២០ និង ២១ ថ្នេកខនិក
ា ៈរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអា្ឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
រំរេញតួនាទី រស់ខួ េនប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ២៥ ថ្នេកខនិក
ា ៈកនុងេិចា ណា និងេិនិតយរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បាន”។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Furundźija (ICTY) កថាខណឌ ៦៨ ដេ់ ៦៩ ខដេកនុងរនាោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានកំណត់ថា ម្ភប្ត្ត ២៣ ថ្នេកខនិក
ា ៈបានផាេ់សិទធិដេ់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេបានរស្កាីសរប្ម្
ម្ភនសំអាងរហ្តខដេជាធាតផសំថ្នេកខខណឌតប្មូវកនុងកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ “ដូ្ម្ភនខ្ងរៅកនុងម្ភប្ត្ត ២០ និង ២១ ថ្នេកខ
នាិកៈ” និងសូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៤១ “អនរលាមត្តមម្ភប្ត្ត ២៣(២) ថ្នេកខនិក
ា ៈកំណត់ថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកាតេវកិ្ចកនុងកា ផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ […] ធាតផសំរនោះរ ើឱ្
វ យកា រប្រើប្បាស់សិទធិកនុងកា រ ើរ
វ ណាឹងស
ទកខ រស់ជនខដេប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធកាន់ខតម្ភនប្ររោជន៍។
រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេអា្ឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរ ើកា
វ េិចា ណាបាន

រខនែមរេើរនោះរទៀត

ម្ភនខតកា ផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់

និងេិនិតយរេើកា យេ់ រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ួមទាំងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងផងខដ ”។
503

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) កថាខណឌ ១១។
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សែិតរប្កាមកាតេវកិ្ចកនុងកា រ្ញរស្កាីសរប្ម្រ់ភយម្ភនសំអាងរហ្ត504។

207>រោងត្តមកា រេើករឡើងខាងរេើខដេថា

កា តប្មូវឱ្យម្ភនសំអាងរហ្តរដើមបីធានាបាននូវភាេប្តឹមប្តូវ

ថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី ជានិ្ចកាេ អាប្ស័យរៅរេើកាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាី។ កា រេើករឡើងខរររនោះ
េំខមនម្ភនន័យថា អងគជំនំជប្មោះប្តូវខតផាេ់ជាសវ័យប្រវតាិនូវសំអាងរហ្ត្ំរពាោះអំណោះអំណាងនីមួយៗ ខដេភា
លីបានរេើករឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនជ
ំ ប្មោះ និងថា កា េំបានអនវតាដូរចានោះ បាន ំរលាភរំពានជាសវ័យ
ប្រវតាិរៅរេើសិទធក
ិ នុងកា ទទួេបានរស្កាីសរប្ម្មួយរ់ភយម្ភនសំអាងរហ្តរនាោះរឡើយ505។

អវីខដេសំខាន់

រនាោះលឺ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង និងរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនខផនកអងគរហ្ត និង
អងគ្ារ់ អា្យេ់បានដេ់កប្មិតណា។

208>លរបីកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា
ប្សង់ខាងរេើ

យតាិសស្តសា រស់តលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស (ECtHR) ខដេបានដក

អា្វាយតថ្មេរៅរេើភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នសំអាងរហ្ត រស់តលាកា ប្តង់្ំណ្ណាមួយបាន

ដរារណាកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ ប្តូវបានរញ្ច រ់ ួ្រាេ់ទាង
ំ ប្សុង។ តលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស
(ECtHR)

ជាទូរៅផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកា ជំនំជប្មោះរ់ភយខផអករេើកិ្ចដំរណើ

នីតិ វច ីទាង
ំ មូេ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខរនោះកំេងរនារៅរឡើយ រហ្តរនោះរហ្ើយ
កា ខវោះ្រនាេោះរៅកនុងសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អា្រ់ភោះប្សយបាន និងអា្រជៀសវាងកា
ំរលាភរំពានរេើសិទធិកនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេ ំឭកថា

សំអាងរហ្តខដេបានផាេ់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

លឺជា្ំណ្ចារ់រផាើម

សប្ម្ភរ់កា វចភាលទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសម
រហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា506។ រហ្តដូរ្នោះ ជាជាងកា ្នរៅរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនថា កា ជំនំជប្មោះទាំងមូេ
504

សេដីការ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៣២។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានដកប្សង់្ំណ្រនោះថ្នសេដីការ់ភយ

ប្សរជាមួយនឹងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៧។
505

សូមរមើេឧ. សេប្កមរ ឿងកាី Van de Hurk ទេ់នឹងប្ររទសហ្ូឡង់ (ECtHR) កថាខណឌ ៦១ “ម្ភប្ត្ត ៦ កថាខណឌ ១ [ថ្ន

អនសញ្ញាអឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស]បានតប្មូវឱ្យតលាកា ផាេ់សំអាងរហ្តសប្ម្ភរ់រស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ េន រ៉ៅខនាេំចាបា
ំ ្់តប្មូវឱ្យម្ភន
េ័ត៌ម្ភនេិសា ្ំរពាោះរាេ់អំណោះអំណាងរនាោះរឡើយ ”។ 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 កា ផាេ់សំអាងរហ្តេំប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញនានាខផនកអងគរហ្ត អា្រ ើឱ្
វ យ
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនបានថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេពាក់េ័នរធ នោះបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយ
េំសមរហ្តផេ និងនាំឱ្យម្ភនកំហ្ស។

209>ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាងជាក់លាក់មួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះ
ប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen HEDER អំេីកា កំណត់រោេរៅ
រេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅរខតាកំេង់ចាមកនុងឆ្នំ ១៩៧៣

សកខីកមម រស់ Philip SHORT អំេី

កា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ្រមេើយ រស់ ភី ភួន រហ្ង សំ ចន និង អ៊ាក
រ៊ានរ
ូក
ជា

ឿន

អំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

សកខីកមម រស់

ចន ទាក់ទងរៅនឹងកា សអរ់“អនកទីប្កុង” អំណា្ រស់រមដឹកនាំភូមិភាលនានារៅកនុងរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពុ
្នាសមព័នរ
ធ ញ្ញជរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរប្កាយរេេដួេ េំ និង“ភាេខសោន វាងប្ទឹសីស
ា ីេ
ា ីវណណ ៈខដេបាន

េនយេ់រៅកនុងឯកស របាោះេមពផាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ និងរ្តនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើឧប្កិដនា
ឋ នា”507។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ររើរទាោះរីជាកា េិតខដេថា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ជាេិរសសក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានេនយេ់េី វច ីសស្តសា រស់ខួ ន
េ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញនីមួយៗ រ់ភយរេើកភសាត្ត
ុ ងខដេបានយកមក
រ ើជា
វ មូេ់ភឋនសំអាង508។ រញ្ញា ថារតើកា យេ់រឃើញណាមួយកនុង្ំរណាមរនាោះម្ភនកំហ្ស ដូ្កា អោះអាង

507
508

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១១។
ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរខតាកំេង់ចាមកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ សូមរមើេ សេ

ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០ រជើងទំេ័ ២៦២០។ ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម រៅឧដងគ សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤ ដេ់ ១២៧ និង ៨៣០។ ទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេ
ថ្នរោេនរោបាយសម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២០
ដេ់ ១២៧ និង ៨៣០ ដេ់ ៨៣៤។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់

ូក ចន សាីេ“ី ប្រជាជនងមី” សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៧។ ទាក់ទងរៅនឹង ្នាសមព័នធ រស់ រ.ក.ក. និងអំណា្ រស់រមដឹកនាំភូមិភាល សូមរមើេ
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៩ ដេ់ ២២៨។ ទាក់ទងរៅនឹង ្នាសមព័នកា
ធ រញ្ញជកនុងទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់
េីកា ដួេ េំ សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២៤០។ “កា ខសខរេកោន វាងប្ទឹសីវា ណណ ៈខដេម្ភនរៅកនុង
កា ផសេវផាយ រស់ រ.ក.ក. និងរ្តនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើឧប្កិដ”ឋ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១១១ េំប្តូវ
បានេិភាកាខរររនោះរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
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រស់ នួន ជា រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ខដ ឬោ៉ៅងណា509 នឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរៅខផនកខាង
រប្កាម។
៤.ខ.៤.សិទធទ
ិ ទួេបានកា ជូនដំណង
ឹ អំេរ
ី ទរចាទ/ វចសេភាេថ្នកា ជំនជ
ំ ប្មោះ

210>នួន ជា

និង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនខដេទាក់ទងរៅនឹងសិទធិទទួេបានកា ជូន

ដំណឹងអំេីរទរចាទរេើេួកោត់ យត្តា ិកា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. និង វចសេភាេថ្នកា ជំនំជប្មោះកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះខដេម្ភនេកខ
ណៈទូរៅរៅកនុងខផនករនោះ រហ្ើយទនៃឹមនឹងរនោះអងគជំនំជប្មោះនឹងរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដឋ
កមមជាក់លាក់ ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរៅកនុងខផនកនីមួយថ្នសេដីការនោះ510។
៤.ខ.៤.ក.យត្តា កា
ិ រេេរវលា

211> ខផអកត្តមកា រោងជាេិរសសរៅរេើសេដីការ ឿងកាី Nahimana

(ICTR)511 នួន ជា និង រខៀវ សំ

ផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
វ ួសខដនកំណត់យត្តា ិកា រេេរវលា រ់ភយស
ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ជនជារ់រចាទ

អងគជំនំជប្មោះបានខផអក

ោ៉ៅងេិរសសរៅរេើអងគរហ្ត និងអំរេើប្រប្េឹតខា ដេបានរកើតរឡើងមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥512។

212>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រទរបញ្ាតិទាា ក់ទងរៅនឹងយត្តា

ិកា រេេរវលាបានកប្មិត អ.វ.ត.

េិចា ណា និងវាយតថ្មេរេើឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. និងជាញឹកញារ់បានផាេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ េនអំេីរញ្ញារនោះរៅ
កនុងសេប្កម។
509

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៤៨ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen Heder ទាក់ទងរៅនឹង

ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅកំេង់ចាម) កថាខណឌ ៥៣០ ដេ់ ៥៣៣ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Philip Short ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍
រៅឧដងគ) កថាខណឌ ៣៧៦ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់
សាត្ត
ុ ង រស់ រហ្ង សំ ចន និង អ៊ាក រ៊ានរ

ូក ចន សាីេីអនកទីប្កុង) កថាខណឌ ៥៦៩ ដេ់ ៥៧១ (ទាក់ទងរៅនឹងភ

ឿន)។

510

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៦៣៦, ៧៤១, ៨២៨, ៩៩៩, ១០២៨។

511

សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR)។

512

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦២៧ ដេ់ ៦៣៥ និង ៦៦៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ ៩ និងសូរមើេផងខដ កថាខណឌ ២៣១។
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ក. ោ៉ៅងជាក់្ាស់ប្តឹមអំឡុងរេេថ្នកា ប្លរ់ប្លង រស់ខខម ប្កហ្ម។ រោងត្តមរហ្តផេរនោះ រទរបញ្ាតិ ា
រនោះេំអា្រកប្សយដូ្ោនរៅនឹងរទរបញ្ាតិ ា រស់តលាកា ICTR

សាីេីយត្តា ិកា រេេរវលា ខដេបាន ួម

រញ្ចូ េអំឡុងរេេរៅមនកា ចារ់រផាើមប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍

រដើមបីប្លរដណារ់រេើកា

រ ៀរ្ំខផនកា និងកា រប្តៀមរ ៀរ្ំឧប្កិដក
ឋ មមរឡើយ513។

213>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

្ារ់ អ.វ.ត.ក បានផាេ់យត្តា ិកា ឱ្យ អ.វ.ក.ត.

កនុងកា ជំនំជប្មោះឧប្កិដក
ឋ មម“ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេ្រនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ
មករា ឆ្នំ ១៩៧៩”514។ រទរបញ្ាតិរា នោះរង្ហាញ្ាស់លាស់ថា អ.វ.ត.ក. េំម្ភនយត្តា ិកា រេេរវលាប្លរ់
ប្ោន់រេើអំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កិដម
ឋ ួយ(ឧ.កា រ ើម
វ នសសឃាត) ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរប្ៅអំឡុងរេេ
រនោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អវីខដេប្តូវកំណត់ លឺថារតើអំរេើប្រប្េឹតខា ដេររងកើតបានជាកា ទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌជាេកខណៈប្បាកដជាបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ ខដ

ឬោ៉ៅងណា កនុងក ណីខដេជន

ជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តរ់ភយផ្លៃេ់រនាោះ។

214>រនោះលឺរញ្ញាមួយខដេចាំបា្់ប្តូវេិចា ណា ដំរូងរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋន្ារ់ស ធាត។ ទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ជនជារ់រចាទ ប្តូវបាន
រង្ហាញជា្មបងរ់ភយខផអករេើកា ួម្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណងរេមើស ួម ខដេប្លរដណារ់ យៈរេេ
ោ៉ៅងយូ រហ្ើយកា ួម្ំខណក រស់ជនជារ់រចាទបានរកើតរឡើងទាំងមន និងរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥515។

រៅរេេ់ភក់ឱ្យជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេខេួនេំបានប្រប្េឹតរា ់ភយផ្លៃេ់

រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង្ំរណាមរនាោះរៅរេើសកមមភាេកនុងកិ្ចប្រជំ និងវលគរណាុោះរណា
ា
េនានា សនៃ កថា និងរស្កាីខងងកា ណ៍ខដេជនជារ់រចាទបានរ ើរវ ឡើងរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥516។

513

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១១១ ដេ់ ១១៥។

514

ម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.។

515

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៩៨៨ ជាអាទិ៍។

516

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៥, ៨៧០, ៨៧៥ (កនុងកា កំណត់ថា នួន ជា បាន ួម

្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណងរេមើស ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង្ំរណាមរនាោះរេើកា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុង
កា សរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងកិ្ចប្រជំខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងរដើមខខ រមស ឆ្នំ
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215>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

កនុងក ណីខដេឧប្កិដក
ឋ មមប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង ួមោនរ់ភយ

រលគេខដេ្ូេ ួមកនុងរោេរំណងរេមើស ួម អំរេើប្រប្េឹតា រស់អក
ន ខដេររងកើតរោេរំណងរេមើស ួម និងអនក
ខដេ ួម្ំខណកត្តមវច ីសស្តសាពាក់េ័នក
ធ នុងកា អនវតារោេរំណងរនោះ ររងកើតបានជារណាុំថ្នកា អនវតាខផនកា
ោ៉ៅងជិតសិទ
ន ធ ជាមួយនឹងអនកខដេប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តរ់ភយផ្លៃេ់ ដូរ្នោះអនកទាំងអស់រនោះប្តូវបានចាត់ទកថា
ជាសហ្ចា ី ខដេជាធាតផសំសំខាន់រៅកនុងកា ប្េមរប្េៀងោនជំ ញរោេរំណង ួម។ រេេរវលាថ្នកា អនវតា
ខផនកា រនោះលិតចារ់េីរេេ ួម្ំខណកដំរូងកនុងរោេរំណង ួម ខដេជាកា រង្ហាញឱ្យរឃើញ្ាស់អំេីរ្តនា
រេមើស ួម និងរញ្ច រ់រៅរេេសកមមភាេរេមើសរខនែមរទៀតណាមួយ រស់សហ្ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះ
េ័នរធ ៅនឹងរលគេខដេបាន ួម្ំខណករៅកនុងកា អនវតារនាោះដកខេួនរ្ញេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម
តប្មូវឱ្យម្ភនកា រញ្ឈរ់នូវកា ួម្ំខណកណាមួយរនារទៀត

រ់រនា ឬពាក់

ខដេកា ដកខេួនរនោះ

ប្េមទាំងកា របាោះរង់រ្តនារេមើស ួមផងខដ ។

ខផអកត្តមសម តីថ្ន្ារ់ស ធាត ជាកា េំសមប្សមកនុងកា រំខរករ្ញនូវកា រំរេញកិ្ចកា រនោះខដេម្ភនេកខ
ណៈសមល
ុ សមញ និងអូសរនាេយ យៈរេេយូ

ខដេអា្យេ់បានខតកនុងក ណីខដេសម្ភសភាេទាំងអស់ថ្ន

សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមប្តូវបានេិចា ណា ួមោន។ វច ីសស្តសារនោះរៅខតម្ភនសេេភាេ ររើរទាោះរីជាអា្ម្ភនភាេ
ចាំបា្់កនុងកា កាត់រប្ងួមរដើមបីប្រកាសេីកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មម

ត្តម យៈកា កំណត់ខដនយត្តា ិ

កា ដូ្ជា អាជាាយកាេ អាយ រស់ចា ី កា កប្មិតខដនកំណត់រេេរវលា ជារដើម។

216>កា េិចា ណារនោះ ររើរទាោះរីជាេំម្ភនរៅកនុងយតាិសស្តសារៅកប្មិតអនា ជាតិខដេរញ្ញាខរររនោះទំនងជាេំ
ខដេរកើតម្ភនក៏រ់ភយ ក៏ទទួេបានកា ោំប្ទរៅកនុងយត្តា ិកា កនុងប្សុកខដេរប្រើប្បាស់ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខស
ប្តូវសប្ម្ភរ់កា ្ូេ ួមរៅកនុងសកមមភាេរេមើសខដេម្ភនចា ីផ្លៃេ់រប្្ើន

១៩៧៥

និងបាន“រផ្លាតោ៉ៅងសកមមរេើកា រឃាសនា

ខដេប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹង

និងកា រណាុោះរណា
ា េកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម”

ួមទាំង“រៅកនុងឆ្នំមនកា

ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ”) សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៩៦៦, ៩៧៣ (រោងរៅរេើកថាខណឌ ៣៦៧), ៩៨១, ៩៨២,
៩៨៩ (ទាក់ទងរៅនឹងកា ួម្ំខណក រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកា អនវតារោេរំណងរេមើស ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងកនុង្ំរណាមរនាោះរៅរេើកា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកិ្ចប្រជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេ
រេេរនាោះកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានេិភាកា និងបានសរប្ម្ កា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកិ្ចប្រជំសីេ
ា ីកា
កា ខណនាំ និងកា ររណា
ា ោះមរនាលមន៍ វចជាជ និងផសេវផាយរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ កា ្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំសសាីេីកា ខណនាំ និងកា
រឃាសនាកនុងរដើមឆ្នំ ១៩៧០ រស្កាីខងេងជាសធា ណៈកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៤ និងខខ មីនា និងរដើមខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥ និងកា ្ូេ ួមរៅកនុងររសកមមខផនកកា ទូត និងកនុងកា ទទួេរដិសណា
ឋ កិ្ចរភាៀវកិតិយ
ា សកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ និង ឆ្នំ
១៩៧៤)។
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សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមខដ ។

ពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់រេើ្ំណ្រនោះ

និងរោងត្តមយតាិសស្តសា រស់អង់រលេស

និងខវេ៍

(Wales)

សម្ភជិកណាមួយថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមនឹងប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរាេ់អំរេើ រស់សម្ភជិក

ដថ្ទរទៀត

រេើកខេងខតសម្ភជិករនាោះបានរង្ហាញរ្តនាកនុងកា ដកខេួនដេ់សម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដឋ

កមម ួមខដេម្ភនរ្តនារនារនាោះ ខដេកា ដកខេួនរនោះប្តូវម្ភនេកខណៈ្ាស់លាស់ និងទាន់រេេ517។ យតាស
ិ
ស្តសារនោះ រផ្លាតរៅរេើកា រនា្ូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័ត
ជាជាងរៅរេើកា ួម្ំខណកជាេកខណៈរលគេកនុងសហ្ឧប្កិដឋកមមរនោះ។

្ំណ្សំខាន់ថ្នធាតផសំថ្នកិ្ចប្េម

រប្េៀងរនាសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទសមលំនិត។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ យតាិ
សស្តសាសីេ
ា ីយត្តា ិកា រេេរវលាថ្នកា សមលំនិតក៏បានផាេ់ជាកា ខណនាំផងខដ ។
និងខវេ៍

ររើរទាោះរីជារទឧប្កិដថ្ឋ នកា សមលំនិតប្តូវបានចាត់ទកថា

រប្េៀង វាងអនកសមលំនិតប្តូវបានរ ើរវ ឡើងក៏រ់ភយ

រៅកនុងប្ររទសអង់រលេស

បានប្រប្េឹតរា ៅរេេណាម្ភនកា ប្េម

ក៏រទឧប្កិដរឋ នោះរនា ហ្ូតដរារណាខផនកា ថ្នកា សមលំនិត

រនោះរៅខតរនាអនវតា518។ រៅកនុង្ារ់ប្េហ្មទណឌអារម៉ៅ ចក ទាក់ទងរៅនឹងកា សមលំនិតខដេប្តូវបានចាត់ទក
ថា

ជារទឧប្កិដខឋ ដេកំេងរនា អាជាាយកាេនឹងប្តូវចារ់លិតខតកនុងក ណីខដេកា ប្េមរប្េៀងរេើរទរេមើស

បានរញ្ច រ់ បានរបាោះរង់រចាេ ឬរនាៃរ់េីសកមមភាេឥតលាក់រេៀម្ងរប្កាយកនុងកា ជំ ញកា ប្េមរប្េៀងប្តូវ
បានរ ើរវ ឡើង រហ្ើយរនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរេេរវលា ថារតើសម្ភជិកខដេបានរេើករឡើងអំេីអាជាាយកាេ
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រ ឿងកាី R.ទេ់នឹង

Becerra (តលាកា ឧទធ ណ៍ ្ប្កភេអង់រលេ ស)។ សូមរមើេផងខដ

រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង O’Flaherty

(តលាកា ឧទធ ណ៍ ្ប្កភេអង់រលេ ស) កថាខណឌ ៦៤ បានដកប្សង់រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Mitchell និង King (តលាកា ឧទធ ណ៍ខផនក
ប្េហ្មទណឌប្ររទសសកត់ខឡន)(“លណៈវចនិ្័យ
ឆ
[…] ប្តូវរជឿជាក់ថា (ក) ម្ភនកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះេយសនកមមដេ់អាយជី វចត
ដរារណាខដេសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរៅខតរនា និងថា ជនជារ់រចាទរៅខតប្រប្េឹតរា ៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះ និង (ខ) អំរេើខដេរងក
ឱ្យសេរ់រនាោះ លឺសិត
ែ កនុង វចសេភាេថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម”)។
518

រ ឿកាី DPP ទេ់នឹង Doot (សភាជាន់ខពស់ រស់្ប្កភេអង់រលេ ស)(“ររើរទាោះរីជាកា សមលំនិតបានរញ្ច រ់ និងកាេយជារទឧប្កិដឋ

មួយរៅរេេខដេម្ភនកា ប្េមរប្េៀងបានរ ើរវ ឡើងក៏រ់ភយ ក៏កា សមលំនិតរនោះរៅខតបានរនាអតែិភាេដរារណាភាលីេី ឬរប្្ើនថ្នកិ្ច
ប្េមរប្េៀងរនោះម្ភនរ្តនាអនវតាខផនកា រនាោះ” )។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី R. ទេ់នឹងប្រធានថ្នេនធនាោ Brixton (សភាជាន់
ខពស់ ្ប្កភេអង់រលេ ស)។ រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Anderson (William Ronald) (“្ារ់[្ារ់ប្េហ្មទណឌឆ្នំ ១៩៧៧ បានវចរស ន
កមម] េំបានខ្ងថា ភាលីទាំងអស់សទធបានរនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេខេួនម្ភនរំណងទាក់ទងរៅកា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាថា
ោ៉ៅងរហា្ណាស់ក៏ម្ភនរលគេណាម្ភនក់កនុង្ំរណាមរនាោះខដេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងជនរេមើសដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស
រនាោះខដ ”)។
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មកសំអាងរនាោះបាន ួម្ំខណកកនុងឧប្កិដក
ឋ មម ួមរប្កាយរល ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ519។

217>ខផអករេើកា េិចា ណាអំេី្ារ់ស ធាត

និងរ់ភយរហ្តថា

កា ួម្ំខណក រស់ជនជារ់រចាទខដេ

ម្ភនអតែិភាេរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ លឺជាខផនកថ្នរណាុំកនុងកា អនវតាខផនកា សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម
ខដេបានរនាអស់មួយ យៈរេេ និងបានរ្ញជាខផេផ្លករនាោះ អំរេើសតានម័តពាក់េ័នប្ធ តូវបានប្េឹតរា ឡើងរៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នយត្តា ិកា រស់ អ.វ.ត.ក. រហ្ើយឧប្កិដក
ឋ មមរនោះ“ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង”រៅកនុងយត្តែ ិកា រេេ
រវលាថ្ន អ.វ.ត.ក. ដូ្ម្ភនខ្ងរៅកនុងម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.520 រហ្ើយជនជារ់រចាទរៅខតទទួេ
ខសប្តូវ្ំរពាោះរញ្ញាទាំងអស់រនោះ រេើកខេងខតរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ជនជារ់រចាទបានរបាោះរង់
កា ្ូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។

218>កា រញ្ញជក់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTR កនុងរ ឿងកាី Nahimana ខដេជនជារ់

រចាទបានរោងរៅរេើរនាោះ ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នត
ធ ិ្តួ្រៅនឹងកា រកប្សយម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក
.។ កនុងរ ឿងកាី Nahimana អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានយេ់រឃើញថា ម្ភប្ត្ត ១ ថ្ន
េកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTR ខដេបានផាេ់យត្តា ិកា រេើឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង“្រនាេោះេីថ្ងៃទី ០១
ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៤ ដេ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៤” ប្តូវខតរកប្សយថា៖

519

សូមរមើេ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ទេ់នឹង Kissel (តលាកា កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក)។ រ ឿងកាី Fiswick (តលាកា កំេូេ

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ទេ់នឹង Scarpa (តលាកា កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ទេ់

នឹង Maloney (តលាកា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក)ដកប្សង់រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ទេ់នឹង Elwell (តលាកា កំេូេ សហ្ ដឋ
អារម៉ៅ ចក)។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ទេ់នឹង

Seher (តលាកា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក) (“ ់ភឋភិបាេបាន

រំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នខដនកំណត់អាជាាយកាេសប្ម្ភរ់អំរេើសមលំនិតខដេេំរង្ហាញ្ាស់ លាស់

កនុងក ណីខដេ ់ភឋភិបាេ

រចាទប្រកាន់ និងរង្ហាញថា កា សមលំនិតបានរនារៅកនុងខដនកំណត់អាជាាយកាេរេេរវលា”)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ទេ់នឹង
Rouphael (តលាកា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក) (“ប្រសិនររើកា សមលំនិតកំេងរនា ‘ស្ចធា ណ៍ថ្នកា រនា’ បានរ ើឱ្
វ យជនជារ់
រចាទ Rouphael ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះអំរេើ រស់សហ្ចា ី រស់ខួ េន ររើរទាោះរីជាោត់េំបានប្រប្េឹតាផ្លៃេ់ រ់ភយស
កា សមលំនិតកនុងអំឡុងរេេថ្នខដនកំណត់អាជាាយកាេរេេរវលាពាក់េ័ន”ធ )។ រ ឿងកាី Smith ទេ់នឹង សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក (តលាកា
កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក)។
520

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. ផៃយ
ុ រៅនឹងម្ភប្ត្ត ២៤(១) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់

តលាកា ICC ខដេខ្ងថា “េម្ភ
ំ នរលគេណាម្ភនក់ប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌត្តមេកខនិក
ា ៈរនោះ្ំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតម
ា ន
កា ្ូេជា

ម្ភនថ្នេកខនិក
ា ៈរនោះរឡើយ” (រស្កាីរញ្ញជរ់រខនែម)។
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១-រទឧប្កិដខឋ ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៩៤។
២-អំរេើសកមម ឬអកមម រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា រង្ហាញអំេកា
ី ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ណាមួយថ្ន
កា ទទួេខសប្តូវខដេបានរោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៦(១-៣) ថ្នេកខនិក
ា ៈរនោះម្ភនអតែិភាេកនុងឆ្នំ ១៩៩៤
រហ្ើយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសកមម ឬអកមមរនោះ ជនជារ់រចាទម្ភនរ្តនាតប្មូវ(ធាតផសំ

អតារនាម័ត) ខដេអា្់ភក់េិ ទធភាេបានរ់ភយខផអករេើទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរនាោះ521។

219>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

បានផាេ់កា សននិ់ភឋនរនោះរ់ភយខផអកជា្មបងរេើ

ICTR

រំណង រស់ប្កុមប្រឹកាសនាិសខអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ

ខដេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា រ ើរវ ស្កាីប្ពាងេកខនិ ា

កៈ រស់តលាកា ICTR បានរ ើកា
វ ខកខប្ររទរបញ្ាតិស
ា រឡើង វចញទាក់ទងរៅនឹងយត្តា ិកា រេេរវលាថ្នេកខ
នាិកៈ រស់តលាកា ICTR ឱ្យប្លរដណារ់រេើអំឡុងរេេចារ់ត្តំេីដំរូងថ្ន្រនាេោះខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩៤ (រៅ
រេេខដេកា ប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងថ្នរទប្រេ័យេូជសសន៍បានចារ់រផាើម)ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៤។
រោងត្តមអនកតំណាង រស់ប្ររទសបារាំង និងប្ររទសញូរហ្ស៊ាខេន (New Zealand) យត្តា ិកា រនោះប្តូវបាន
ររងកើតរឡើងរដើមបីប្លរដណារអំរេើថ្នកា រ ៀរ្ំខផនកា

និងកា រប្តៀមរ ៀរ្ំប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ522។

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR ក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ រេើកា រេើករឡើង រស់អក
ន តំណាងប្ររទស
វា៉ន់់ភរៅកនុងប្កុមប្រឹកាសនាិសខ ខដេបាន ចោះលន់ថា ទាក់ទងរៅនឹងកា ររងកើត វចសេភាេរេេរវលាខដេ
ប្តូវបានអនម័តរនាោះ តលាកា ICTR នឹងេំអា្កាត់រទាស“រលគេខដេទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះអំរេើថ្នកា រ ៀរ្ំ
ខផនកា ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងមនថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៤”523។ ដូរ្នោះ កា រកប្សយ រស់តលាកា
ICTR រេើម្ភប្ត្ត ១ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់ ICTR រកើតរ្ញេីកា េិចា ណារេើប្រវតាិថ្នកា រ ើរវ ស្កាីប្ពាងជាក់
លាក់ថ្នរទរបញ្ាតិរា នាោះ និងកា ទទួេសគេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTR នូវរំណង

រស់អក
ន រ ើរវ ស្កាីប្ពាងេកខនិក
ា ៈរនោះ។ ដូរ្នោះទាំងអស់រនោះេំអា្យកមករ ើជា
វ មូេ់ភឋនរដើមបីរកប្សយម្ភប្ត្ត
២ ងមី ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក បានរឡើយ។

220>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTR បានយេ់

រឃើញថា “អតែិភាេថ្នអំរេើប្រប្េឹតខា ដេកំេងរនា េំខមនជាក ណីរេើកខេង”្ំរពាោះវចធានខដេថា ICTR អា្
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ប្តឹមខតេិចា ណារេើអំរេើប្រប្េឹតខា ដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងយត្តា ិកា រេេរវលា រស់ខួ ន
េ និងថា “សូមបីរៅ
រេេខដេអំរេើប្រប្េឹតរា នោះបានចារ់រផាើមរៅមនឆ្នំ ១៩៩៤ និងបានរនារៅកនុងរនាោះ កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ
អា្ប្តឹមខតសំអាងរេើខផនកថ្នអំរេើប្រប្េឹតខា ដេម្ភនអតែិភាេរៅកនុងឆ្នំ ១៩៩៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ”524។ កា យេ់រឃើញ
រនោះខដេរៅប្កម Fausto Pocar ជំទាស់525 េំម្ភនេកខណៈសីជរប្

526

និងជាក់ខសាងេំម្ភនកា ជារ់ពាក់េន
័ ធ

រៅនឹងខផនកសរប្ម្រស្កាីថ្នរ ឿងកាី្ំរពាោះមខតលាកា ICTR រ់ភយស ដរារណាម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងកា ញុោះញង់ឱ្យប្រប្េឹតអ
ា ំរេើប្រេ័យេូជាសសន៍

ខដេជារទឧប្កិដម
ឋ ួយេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅ

កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានេិចា ណារឃើញថា ឧប្កិដក
ឋ មម
រនោះបានប្រប្េឹតរា ឡើងភាេមរប្កាយរេេម្ភនកា រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍ញុោះញង់ និងបានរេើករឡើងថា រទឧប្កិដឋ
រនោះេំបានរនាហ្ួសេីខដនកំណត់រនាោះរឡើយ និងថា តលាកា

ICTR ខវោះយត្តា ិកា រេើអំរេើញុោះញង់ខដេបាន

ា ំរេើប្រេ័យ
រកើតរឡើងមនថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៤527។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរចាទថ្នកា សមលំនិតប្រប្េឹតអ
េូជសសន៍ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានរដិរស េំរ ើកា
វ េិភាការេើរញ្ញា ថារតើរទ
ឧប្កិដរឋ នោះបានរនា ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា រៅប្លរ់កាេៈ
រទសៈទាំងអស់

រទរចាទេំប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ528។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន

តលាកា ICTR េំបានេិភាការេើរណាុំថ្នកា អនវតាខផនកា ដូ្រៅកនុងសំណំរ ឿងរ្ចរ
ុ បននរនោះ ដូ្ជា ក ណី
ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរ់ភយខផអករេើកា ួម្ំខណក រស់ខួ ន
េ លាតសនធឹងអស់ យៈ
រេេោ៉ៅងយូ រៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួម

រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី

524

សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៣១៧។

525

សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) ទំេ័ ៣៤៩ កថាខណឌ ២។

526

កនុងកា ោំប្ទរស្កាីសននិ់ភឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

េំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តរ់ភយ

ICTR បានរោងរៅរេើមតិ់ភ្់រ់ភយខឡក រស់

រៅប្កម Lal Chand Vohrah និងរៅប្កម Rafael Nieto-Navia រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំេីដំរូង (សូម

រមើេ សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៣១៧ រជើងទំេ័ ៧៦០ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ
រនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Nahimana (ICTR))។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ប្តូវកត់សម្ភគេ់ថា មតិ់ភ្់រ់ភយខឡកថ្នកា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរទឧប្កិដរ
ឋ នារនោះបានខផអកខតមួយមខលត់រៅរេើប្រវតាិថ្នរស្កាីប្ពាងេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

ICTR និងរំណង រស់ប្កុមប្រឹកា

សនាិសខ (សូមរមើេដូ្ោនរនោះ ម្ភប្ត្ត ១១ ដេ់ ១៨)។
527
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ផ្លៃេ់ថ្នរទឧប្កិដខឋ ដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះក៏រ់ភយ។

221>ស ររស្កាី

អងគជំនំតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.

អំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កិដខឋ ដេជាកមមវតែថ្ុ នរទរចាទ ប្តូវសែិតកនុងអំឡុងរេេថ្ន្រនាេោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៧ ្ំខណកអំរេើប្រប្េឹតខា ដេររងកើតឱ្យម្ភនកា ទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរ់ភយខផអករេើកា ្ូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម អា្ម្ភនអតែិភាេរៅមនរនោះ
ប្រសិនររើអំរេើប្រប្េឹតរា នោះ លឺជាខផនកថ្នកា ួម្ំខណកោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមខដេ
បានរនារៅរប្កាយថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី្ំរពាោះមខ លួ កត់សម្ភគេ់ថា រនោះេំ
ខមនជារ ឿងកាីខដេម្ភនអំរេើខតមួយ (ដូ្ជា កា រ ៀរ្ំខផនកា
វចសេភាេរេេរវលាថ្នយត្តា ិកា រស់

អ.វ.ត.ក.

ឬកា ញុោះញង់) ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរប្ៅ

ខដេ្ងរប្កាយកាេយជារទរេមើសរៅកនុងយត្តា ិកា

រេេរវលារនោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អំរេើប្រប្េឹតខា ដេរចាទជារញ្ញារនាោះ លឺជាខផនកថ្នកា ួម្ំខណកោ៉ៅងទូេំ
ទូលាយរៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមខដេបានរនារៅកនុងអំឡុងរេេរប្កាយថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥។ ជាេិរសស ជនជារ់រចាទបាន្ូេ ួមរៅកនុងកា ប្តួតេិនិតយទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់េីកា ររណាញប្រជា
ជនរ្ញេីទីប្កុង និងបានរនា ួម្ំខណករៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួម។ ដូរ្នោះ េំម្ភនកា រង្ហាញថា ជន
ជារ់រចាទបានដកខេួនរ្ញេីរោេរំណង ួមរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរេេណាមួយរប្កាយ
មករទៀតរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ
ផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាថ្នយត្តា ិកា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក.។
៤.ខ.៤.ខ.កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេេម្ភ
ំ នរៅកនង
ុ រទរចាទកនង
ុ សំណរំ ឿង ០០២/០១

222>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានផាេ់កា យេ់រឃើញោ៉ៅងរប្្ើនពាក់េ័នរធ ៅនឹង
អងគរហ្ត និងរោេនរោបាយខដេេំសិត
ែ រៅកនុង វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១”529 ខដេររើរទាោះរីជាេំ
បានរ ើឱ្
វ យសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈ ឬម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ក៏រ់ភយ ក៏“ប្តូវខតជាកមម
វតែថ្ុ នកា េិនិតយរឡើង វចញរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ រ់ភយខផអករេើយត្តា ិកា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេកនុងកា ជំនំជប្មោះសជាងមីរេើរណាឹងសទកខ”530។ អំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង (i) កា យេ់

529

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១២ និង ៦២៧ ដេ់ ៦៣៨។

530

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១២។
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រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង“កា រ ៀរអាពាហ្៍េិពាហ្៍រ់ភយរងខំ”ថា

ជារោេនរោ

បាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ 531 (ii) រស្កាីសរងខរេីភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះ និងអំណោះអំណាង រស់
សហ្ប្េោះរាជអាជាាទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់រៅមនៃី សនាិសខ ស-២១532 (iii) កា សននិ់ភឋន រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះពាក់េ័នរធ ៅនឹង្ំនួនមនសសសេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ533។ នួន ជា បានរេើក
រឡើងថា កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋន និងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញទាំងរនោះរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង
រោេរំណង

អងគជំនំជប្មោះម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់

រ់ភយស បានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេរប្រើប្បាស់កនុង

រដើមបីរង្ហាញេីកា អនវតានូវរោេនរោបាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ

ខដេេស
ំ ិត
ែ រៅកនុង

វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១534។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយករមៃ្ខាមង
ំ និងបានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះេំសិត
ែ កនុង វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងប្លរ់
កាេៈរទសៈទាំងអស់ ជាកំហ្សអងគរហ្ត535។

223>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញរេើរញ្ញាខដេេំខមនជា

ខផនកថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ររើរទាោះជាបានរំខរករហ្ើយក៏រ់ភយ ក៏រៅខតរោងជាេិរសសរៅរេើរញ្ញាថ្ន
សមូហ្ភាវូរនីយកមម សហ្ក ណ៍ េេកមមរ់ភយរងខំ ជារដើម536។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា
“ភាេេំជាក់លាក់ថ្នរទរចាទខដេប្តូវបានដករ្ញេីសំណំរ ឿង ០០២/០១” និងភាេេំ្ាស់លាស់អំេីអតែន័យ
ថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេយកមករ ើជា
វ “មូេ់ភឋន ួម”សប្ម្ភរ់សណ
ំ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាោះ បានរណា
ា េ

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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ឱ្យោត់ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់537។

រខៀវ

សំផន

ក៏បានជំទាស់រៅនឹង“កា ់ភក់រញ្ចូ េ” រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងអំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងរោេនរោបាយ“ករមៃ្ខាមង
ំ ”

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ោត់េំបានរញ្ញជក់ថា ោត់បានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស រញ្ញារនោះរឡើយ538។

224>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា លរបីរដិរស

រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់

េិចា ណារនារទៀតរឡើយ រ់ភយស ោត់បានទទួេសគេ់ថា កា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្ស ររើរទាោះរីជាប្តូវបាន
រង្ហាញក៏រ់ភយ ក៏េំអា្រ ើឱ្
វ យសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈ ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិន
យតាិ ម៌រនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ សហ្ប្េោះរាជបានអាជាាអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេ
ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវអំេីតួនាទី រស់ នួន ជា រៅកនុងមនៃី សនាិសខ ស-២១ ខដេមិនប្តឹមខតត្តម យៈកា កំណត់អំេី
កា ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេបានរកើតរឡើងរៅទីរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរ ើជា
វ ខផនក
ថ្នកា េិចា ណារេើតួនាទី រស់ោត់រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ
ួមផងខដ

539

និងកា ្ូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម

។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញអំេីអតែិភាេ

ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ្៍េិពាហ្៍រ់ភយរងខំ រ៉ៅខនាប្តឹមខតអតែិភាេថ្នកា ់ភក់រទរញ្ញជរេើកា រ ៀរអាពា
ហ្៍េិពាហ្៍ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសួ សប្ម្ភរ់រោេរំណងសវត្ត រ៉ៅរណា
ណ ោះ540។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញអំេី្ំនួនមនសសសេរ់កនុងអំឡុង
រេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរឡើយ541។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
កា រំខរកសំណំរ ឿង សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាងទាំងរនោះេំបានរំរេញត្តមរទ់ភឋនជា
ម្ភនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញរឡើយ542។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន បានសនមតរ់ភយេំ
ប្តឹមប្តូវថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខវោះសមតែកិ្ច“កនុងកា េិនិតយរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នរោេនរោបាយ ខដេេំខមន
ជាភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំរៅកនុងសំណំរ ឿ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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វចញ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជានិ្ចកាេរញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា រោេ
នរោបាយទាំងប្បាំ លឺជា្ំរណាទរញ្ញារៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ររើរទាោះរីជាម្ភនខតរោេនរោបាយេី
រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ ើជា
វ មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់រទរចាទរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រ់ភយ544។

225>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា វចសេភាេថ្នកា ជំនំជប្មោះរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីដំរូង
ម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ។

រ៉ៅខនារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រ់ភយបានកប្មិតប្តឹមខផនកខេោះថ្នរទរចាទនានាកនុងដីកាដំរណាោះ

រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីថ្នសំណំរ ឿងរនោះ

ប្សយ (D427) ់ភក់កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូ្ម្ភន “កា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំរៅដំណាក់កាេ
ទីមួយ និងទីេី

កា សម្ភេរ់ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាៃរ់េីកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

និងរទឧប្កិដពា
ឋ ក់េ័នម
ធ ួយ្ំនួនរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ”545។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
កត់សម្ភគេ់ថា “កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ លឺជាកា រនាេីកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១ […] ភសាត្ត
ុ ងខដេបាន់ភក់ ួ្រហ្ើយរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនជ
ំ ប្មោះកនុងសំណរំ ឿង ០០២/
០១ នឹងប្តូវរប្រើប្បាស់រ ើជា
វ មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់សំណំរ ឿង ០០២/០២”546។ ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ
រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ ខដេ ងកា រចាទប្រកាន់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់េីដំរូងកនុងអំឡុង

រេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីថា៖
ដូរ្នោះ អវខី ដេ ំេឹងទក លឺជាកា រង្ហាញជាទូរៅេីរោេនរោបាយទាំងប្បាំរនាោះ ររើរទាោះរីរញ្ញាជាក់
ខសាងសប្ម្ភរ់សួ រដញរ់ភេរៅកនុងដំណាក់កាេដំរូង ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ជរមេៀសប្រជាជនរ់ភយ
រងខំ (ដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី ) ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ។ ដូរ្នោះ នឹងេំម្ភនកា េិនិតយរេើកា អនវតានវូ
រោេនរោបាយរផសងៗ

រប្ៅខតេីរោេនរោបាយខដេពាកេ័នន
ធ ឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ់ភយរងខំ
547

(ដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី ) រឡើយ

226>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំេឹកថា

។

ខេួនបានជូនដំណឹងដេ់ភាលីេីដំរូងមកថា “ភាលីអា្រេើកភសាុ

544

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១២៤។

545

ដីកាសរប្ម្រំខរកកិ្ចដរំ ណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីេី (E284) ទំេ័ ១២៦។

546

អនសស ណៈរំភឺ េ (E302/5) កថាខណឌ ៧។

547

អនសស ណៈសាីេីកា កំណត់កាេរ ចរ្ឆទកិ្ចប្រជំរប្ៅផេូវកា (E141) ទំេ័ ២។ កត់សម្ភគេ់ថា រៅរេេរ្ញអនសស ណៈរនោះ

ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជេំប្តូវបាន់ភក់រញ្ចូ េរៅកនុង វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១។
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ត្តងទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយទាំងប្បាំរនាោះរ ើជា
វ មូេ់ភឋន រ៉ៅខនាថា អងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវសួ ខតរៅរេើ
កា អនវតានូវរោេនរោបាយទាំងរនាោះទាក់ទងរៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រ៉ៅរណា
ណ ោះ (ដូ្ជា កា ផ្លេស់ទេ
ី ំ
រៅប្រជាជនរ់ភយរងខំ និងកា សម្ភេរ់អក
ន ខដេសនមតថាជាខាមង
ំ ថ្ន ររ)” និងរញ្ញជក់ថា “អតែិភាេថ្នរោេ
នរោបាយដថ្ទរទៀត ប្តូវបានសួ សប្ម្ភរ់រោេរំណងសវត្ត ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”548។

227>រ់ភយកត់សម្ភគេ់រេើកា ខរងខ្ក“សវត្ត ”រ្ញេី“កា អនវតា”រៅខតេំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ និងផេ
វចបាកខដេអា្រកើតម្ភនសប្ម្ភរ់កា កំណត់កមមវតែថ្ុ នភសាត្ត
ុ ង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា
រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យសរប្ម្រេើកា ់ភក់កា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ ខដេសែិតរៅរប្ៅវចសេភាេថ្នរទរចាទកនុងសំណំរ ឿង ០០២/
០១។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសិទធិកនុងកា កំណត់ ថារតើអងគរហ្តណាខេោះខដេ
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទសប្ម្ភរ់កំណត់រទរចាទរៅ្ំរពាោះមខខេួន

ររើរទាោះរីជាអងគរហ្តរនាោះទាក់ទងរៅ

នឹងមូេ់ភឋនអងគរហ្តថ្នរទរចាទដថ្ទរទៀតក៏រ់ភយ549។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
កត់សម្ភគេ់ថា រោេនរោបាយទាំងប្បាំ រស់ រ.ក.ក. ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅកនុងដីកាដំរណាោះ
ុ រៅ
ប្សយ (D427)550 េំអា្ផ្លា្់រ្ញេីោនបាន និងម្ភនេកខណៈ់ភ្់រ់ភយខឡក្ាស់លាស់រឡើយ។ ផៃយ
វចញរោេនរោបាយរនោះ លឺជាមរ ាបាយសប្ម្ភរ់រ ើកា
វ វចភាលអំេីកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមរៅកមពជា
ុ ។
កនុងរនាោះ

548
549

ក៏ទំនងជាម្ភនទំនាក់ទំនងោនដ៏សំខាន់រៅនឹងអវីខដេរលរៅរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៣ រជើងទំេ័ ២៨៧។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា យេ់រឃើញមួយ្ំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ នួន ជា បាន

រោងរៅរេើ ជាក់ខសាងេំខមនជាកា យេ់រឃើញខដេម្ភនកនុងប្េឹតិកា
ា ណ៍ណាមួយរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាក់ខសាងេំ
បានរ ើរវ ស្កាីសនិ់ភ
ន ឋ នណាមួយទាក់ទងរៅនឹង្ំនួនមនសសសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ

រ៉ៅខនាប្ោន់ខត

សរងខររៅកនុង្ំណងរជើងថា “ទសសនៈទូរៅ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩” ទសសនៈ រស់
អនកជំនាញរផសងៗទាក់ទងរៅនឹង្ំនួនមនសសសេរ់ស រ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៤)។ ប្សរដៀង
ោនរនោះខដ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសរងខរភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវបានផាេ់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ នួន ជា ខដេ ងកា រចាទប្រកាន់
រៅកនុងមនៃី សនាិសខ ស-២១ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤២ ដេ់ ៣៤៥) និងបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់
ថា អងគជំនំជប្មោះនឹង“េំផេ
ា ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរៅកនុងសេប្កមរឡើយ” (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង កថាខណឌ ៣៤៦)។
550

សូមរមើេ ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៥៧។

146
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358064
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

និងរោេនរោបាយររងកើតកា ់ភឋនរ ើកា
វ
(D427)

ជាមួយនឹងកា ់ភឋនរ ើកា
វ

លឺថា

រោងត្តមដីកាដំរណាោះប្សយ

រោេរៅមួយកនុង្ំរណាមរនាោះអំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន លឺ“រដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវ

កា ង្ហ សហ្ក ណ៍ និងកា ់ភឋនរ ើកា
វ ”551។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ទំនងជាម្ភនកា ប្តួតោន វាងរោេ
នរោបាយថ្នកា អរ់ ំខកខប្រ

និងកា សម្ភេរ់ខាមង
ំ

ជាមួយនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ររើរទាោះរីជាដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) បាន ួម
រញ្ចូ េរទរចាទទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមរៅត្តមមនៃី សនាិសខ

ខដេសែិតរប្កាមកា ប្លរ់ប្លងថ្នរោេ

នរោបាយសម្ភេរ់ខាមង
ំ 552 រៅរេេខដេកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបាន
ភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅក៏រ់ភយ553 ក៏ដីកាដំរណាោះប្សយបានរចាទប្រកាន់ថា
អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

និងកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម លឺជាជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កិដក
ឋ មមរៅមនៃី សនាិ

សខ ស-២១ មនៃី សនាិសខ សង់ មនៃី សនាិសខ ប្កាំងត្តចាន់ មនៃី សនាិសខ រកាោះខយង ជារដើម554។ ររើរទាោះរីជា
កា ប្តួតោនថ្នរោេនរោបាយរនោះ

អា្ម្ភនកា េំបាកកនុងកា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នធ

រៅនឹងរទរចាទក៏រ់ភយ ក៏រញ្ញាសំខាន់សប្ម្ភរ់កា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខ លឺរៅប្តង់កា រង្ហាញប្លរ់
ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងរទរចាទអំេី“កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី កា សម្ភេរ់
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរប្កាយរេេភាេមៗថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ និងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសស
ជាតិពាក់េ័នដ
ធ ថ្ទរទៀត”555

និង្ងរប្កាយ

ភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេជាមូេ់ភឋន

សប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ រហ្ើយេំខមនជាកា ចាត់ទកភសាត្ត
ុ ងមូេ់ភឋនថ្នរ ឿងកាីថា ម្ភនស ៈខាន់តិ្
ជាងរោេនរោបាយរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញអំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងកា “ករមៃ្
ខាមង
ំ ” និងកា អនវតារោេនរោបាយរនោះ ខដេម្ភនឥទធិេេរេើរស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដឋ
កមមរៅទួេ រពា ិ៍ថ្ប្ជ និងរេើរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

551

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៦១។

552

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៧៨។

553

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២០៩។

554

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ៤៣២, ៤៧៩, ៤៩៨, ៥២៤។

555

ដីការំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីេី (E284) ទំេ័ ១១៧ ដេ់ ១១៨។
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ខខម

556

ី
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា ររើរទាោះរីជាដកា

ដំរណាោះប្សយ (D427) បានភាជរ់ទំនាក់ទំនងអងគរហ្តរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរៅនឹងរោេនរោបាយសម្ភេរ់ខាមង
ំ ក៏
រ់ភយ

ក៏អងគជំនំជប្មោះេំប្តូវបាន្ងកាតេវកិ្ចរ់ភយស រញ្ញារនោះរឡើយ

រហ្ើយខេួនអា្េិចា ណារេើ

ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅជំនួស វចញ557។

អងគ

ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រៅកនុងខផនកខេោះថ្នដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) ខដេេិភាកាអំេីរោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម (ប្េមទាំងប្កុមរោេរៅដថ្ទរទៀត
ដូ្ជា

ជនជាតិចាម

រវៀតណាម

និងប្កុមេទធ សសនិក)

សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានរោងរៅរេើ

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសី្ំនួន ៣ នាក់ ខដេបានផាេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅ
នឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

រហ្ើយររើរទាោះរីជារៅកនុងខផនករផសងរទៀតថ្នដីកាដំរណាោះប្សយ

ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជប្តូវបានរ ៀររារ់រៅកនុងខផនក្ំណងរជើងថា

“មនៃី សនាិសខ

(D427)

និងទីកខនេងសម្ភេរ់

មនសស”ក៏រ់ភយ ក៏ខផនកខដេម្ភនកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹង“កា រ ើបា
វ ររេើប្កុមជាក់លាក់”
េំបានសំរៅរៅរេើទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រ៉ៅខនាប្តឹមខតសំរៅរៅរេើកា រ ើបា
វ រប្កុម

េទធសសនិក ជនជាតិចាម រវៀតណាម ប្េមទាំងរៅរេើកា ់ភក់រទរញ្ញជរ ៀរអាពាហ្៍េិពាហ្៍រ៉ៅរណា
ណ ោះ558។
រនោះរង្ហាញអំេីកា ប្តួតោនមាងរទៀត វាង កនុង្ំរណាមរនាោះ រោេនរោបាយសម្ភេរ់ខាមង
ំ ជាមួយនឹងរោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅ។

រោងត្តមរហ្តផេដូ្ោនរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានររងកើតឱ្យម្ភនភាេេំ្ាស់លាស់ខផនក
នីតិ វច ីខដេេំប្តូវបានអនញ្ញាតរៅរេេរញ្ញជក់ភាេមៗមនរេេ់ភក់ស ណារញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់
ភាលីថា វចសេភាេថ្នកា ជំនំជប្មោះបាន ួមរញ្ចូ េរោេនរោបាយមួយកនុង្ំរណាមរនាោះ លឺ“កា សម្ភេរ់ខាមង
ំ

556

ស ណារណាឹងសទកខ នួន ជា កថាខណឌ ២៦៨ ដេ់ ២៦៩, ២៧៨។

557

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៣។

558

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២០៩ រជើងទំេ័ ៧១៣ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ស៊ាម អាឡាត់ រៅ

ឆង ឡាត់ និង េឹម សត) កថាខណឌ ៦៩៨ ជាអាទិ៍។ (រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) ប្តូវបាន ករឃើញរៅកនុងខផនកទី ៨ ល។ កា ប្រប្េឹតរា េើ
ប្កុមជាក់លាក់រនោះប្តូវបានេិភាការៅកនុងខផនករផសងៗរទៀត កនុងកថាខណឌ ៧៤០ ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៣ ខដេកនុងរនាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនចាត់ទកប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅ
ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជសែិតរប្កាមរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។
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ថ្ន ររខដេបានសនមតទក”559។

228>ទាក់ទងរៅនឹងភាេសមលុ សមញជាសកាានេេ

ខដេរណា
ា េមកេីភាេប្តួតោនថ្នកា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្តរៅកនុងសែនភាេ ខដេម្ភនជនជារ់រចាទដខដេកំេងប្តូវបានជំនំជប្មោះមាងរទៀតរ់ភយប្កុមប្រឹកាដខដេ
សប្ម្ភរ់រទឧប្កិដខឋ ដេរកើតរ្ញេីមូេ់ភឋនថ្នអងគរហ្ត ួមខតមួយ និងទាក់ទងរៅនឹងភាេេស
ំ មប្សរកនុងកា
ចាត់ទកកា យេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាីមួយរ ើជា
វ “មូេ់ភឋន”សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីមួយរផសងរទៀត

អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេបានរញ្ញជក់រញ្ញារនោះមាងរហ្ើយមាងរទៀត និង ំឭកអំេីកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្រេើ
ិ េ
រណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី560។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រញ្ញារនោះេំម្ភនឥទធេ
រេើរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កេំរឃើញម្ភនភាេចាំបា្់កនុងកា
វាយតថ្មេរេើរញ្ញារនោះរនារទៀតរឡើយ។

229>ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេលរបីេិនិតយរឡើងវចញរេើ
សំអាងរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹង“រោេនរោបាយ” និងប្េឹតិកា
ា ណ៍រប្ៅរទរចាទកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ ើដ
វ ូរចានោះ ដរារណាសំអាងរហ្តរនោះម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សរប្ម្់ភក់
េិ ទធភាេេីរទឧប្កិដឋ
មួយ និងទីេី

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំរៅដំណាក់កាេទី

និងប្រប្េឹតរា ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ561។ សំអាងរហ្តរប្ៅេីរនោះ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

តថ្មេអា្យកជាកា បាន អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំតប្មូវឱ្យម្ភនកា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខខផនករនោះរឡើ
យ។

559

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៤ រោងរៅរេើអនសស ណៈ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង្ោះថ្ងៃទី ២៧

ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ (E284/6) ខដេបានរោងរៅរេើដីការំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីេី (E284) កថាខណឌ ១១៨។
560

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងប្រឆ្ំងនឹងកា រំខរកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13) កថាខណឌ ៤៧។ រស្កាីសរប្ម្

រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងកា រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីេី (E284/4/8) កថាខណឌ ២៨ ជាអាទិ៍។ រស្កាីសរប្ម្រេើរ
ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្រំខរកកិ្ចដរំ ណើ កា នីតិ វច ីកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ ៤៥, ៧១

ជាអាទិ៍។
561

រស្កាីសរប្ម្រំខរកកិ្ចដរំ ណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីេី (E284) ទំេ័ ១១៧ ដេ់ ១១៨។
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៤.ខ.៤.ល.វចសេភាេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

230>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងវចសលាភាេថ្នរទរចាទពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។

231>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ទាក់ទងរៅនឹងរទរ
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ើទ
វ កខរករមនញ និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

រប្កាមទប្មង់ថ្នកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងភាលរប្្ើនរៅរេើ

រហ្តកា ណ៍ខដេជាក់ខសាងេំខមនជាខផនកថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដូរ្នោះេំសិត
ែ កនុង វចសេភាេថ្នសំណំ

រ ឿង ០០២/០១ រឡើយ562។ កនុងកា ោំប្ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់កាេទីេី ប្តឹមខតបាន ួមរញ្ចូ េកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាសប្ម្ភរ់រោេរំណង“ខរងខ្កកម្ភេំងេេកមម
សជាងម”ី និងកា អនវតា“ខផនកា កសិកមម រស់ រ.ក.ក.”រ៉ៅរណា
ណ ោះ563។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “កា ខដេ
ប្ោន់ខតថា រលគេម្ភនក់ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅេីកខនេងមួយរៅកខនេងមួយរទៀតកនុងរេេណាមួយរៅ្រនាេោះ្ងឆ្នំ
១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ រនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា ់ភក់ប្េឹតិកា
ា ណ៍រនាោះឱ្យសែិតកនុង វចសេភាេថ្នកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ”564។ នួន ជា បានអោះអាងថា កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា ចារ់
ខេួន និងសម្ភេរ់“ប្រជាជនងមី” និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំសិត
ែ កនុង វចសលាភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/
០១565។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់
កា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅលក ត្តថ្ន

ភនំសក
ៃ ់ មនៃី សនាិសខ រថាកេ ប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះេំ

ប្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) អាប្ស័យរហ្តរនោះ ោត់េំប្តូវបានផាេ់ដំណឹងប្លរ់ប្ោន់
អំេីកា រចាទប្រកាន់ទាំងរនោះរឡើយ566។

232>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា េិចា ណាថា កា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី បានរនា ហ្ូតដេ់ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ រ់ភយបានសំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេេំ
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។

150
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358068
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បានរេើករឡើងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) ររើរទាោះរីជាកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី្ំរពាោះ
មខ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកា រញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី បាន
រញ្ច រ់រៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៦ ក៏រ់ភយរនាោះ567។ រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា រនាៃរ់េីរៅដេ់សហ្ក ណ៍ រប្ៅេីអក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស អនកខដេេំអា្ទក្ិតបា
ា នប្តូវបាន
ចាត់ត្តង
ំ កា ង្ហ រផសងរទៀត និងបានរោងផងខដ រៅរេើកា ខរងខ្កប្រជាជនរៅត្តមសហ្ក ណ៍568។ រខៀវ
សំផន បានអោះអាងថា កនុងកា សំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញទាំងរនោះសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
វ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានរ ើហ្
វ ួស វចសេភាេសំណំរ ឿង ០០២/០១ រ់ភយស កា ប្រប្េឹត់ភ
ា ក់ប្រជាជនរៅត្តមសហ្
ក ណ៍រនាោះេំខមនជាខផនកថ្នវចសេភាេរនោះរទ569។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
វ ួសេី វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ កនុងកា យេ់រឃើញថា ប្រជាជន
ប្តូវបានបាញ់ប្រហា “ទាំងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ ទាំងរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងប្តូវរៅរនាោះ”570។
រខៀវ

សំផន

បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា

ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនត្តមប្េំខដនរវៀតណាម

សប្ម្ភរ់រោេរំណងអរ់ ំខកខប្រ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតមួយមខលត់រៅរេើភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នធ
រៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍កនុងឆ្នំ ១៩៧៨ ខដេេំសិត
ែ កនុង វចសេភាេរេេរវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១571។

233>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ

និងបានរេើករឡើងថា អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវនូវ វចសេភាេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

234>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

572

។

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទបានរេើករញ្ញា

ោ៉ៅងទូេំទូលាយរីោ៉ៅង លឺថា៖ (១) រតើកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ដូ្ខដេបានរចាទប្រកាន់

567

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១, ៦៣៧ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៥០៣។

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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01358069
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនសប្ម្ភរ់មូេរហ្តរសដឋកិ្ច
ខដ ឬោ៉ៅងណា (២) រតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងកា េិចា ណារេើអងគរហ្ត
ខដេេំបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

រ៉ៅខនាអងគរហ្តរនាៃរ់

កា រៅដេ់ទីកខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀរនាោះ និង (៣) រតើ វចសេភាេរេេរវលាថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេបានរកើតរឡើងប្តឹម្ងឆ្នំ ១៩៧៦ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា។

235>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីមួយ

ខផអករេើ“កា េិចា ណាោ៉ៅងដិតដេ់រេើដីកាដំរណាោះប្សយ” អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោងត្តមរទរចាទប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទ “កា រ ើបា
វ រ ន
ៃ ់ ៃ រេើប្រជាជនងមី
ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា កា អរ់ ំខកខប្ររនាោះ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ់ភយម្ភនប្រសិទធភាេជាេិរសសត្តម យៈអំរេើ
ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំ”573។ រហ្តរនោះ រោងត្តមកា យេ់រឃើញ រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រទរចាទបានរង្ហាញថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះ លឺប្តូវចាត់ជាអំរេើរ ើទ
វ កខរករមនញ
រ់ភយស មូេរហ្តនរោបាយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ជាកា េិត ដីកាដំរណាោះប្សយ
េំបានកប្មិតកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
កនុងកា រោេរំណងខរងខ្កកម្ភេំងេេកមមសជាងមី

ប្តឹមកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេបានរកើតរឡើង
និងសរប្ម្រោេរៅខដេបានកំណត់កនុងខផនកា កសិ

កមម រស់ រ.ក.ក. រនាោះរឡើយ។ ដីកាដំរណាោះប្សយបានរញ្ញជក់ថា ររើរទាោះរីជា“រោេរៅមួយកនុង្ំរណាម
រនាោះថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន លឺរដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌេេកមមថ្នសហ្ក ណ៍ និងកា ់ភឋនរ ើកា
វ ”ក៏
រ់ភយ ក៏“ឯកស រស់ រ.ក.ក. ខដេ្ោះកាេរ ចរ្ឆទកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ រង្ហាញរោេរៅ្មបងមួយ
រផសង លឺប្តូវដកហ្ូតសិទធិនរោបាយ និងរសដឋកិ្ច រស់អក
ន ទីប្កុង និងអនក ដឋកា សី វចេ រហ្ើយខប្រកាេយេួករល
រៅជាកសិក ”574។ ររើរទាោះរីជាត្តមកា េិតភសាត្ត
ុ ងខដេបានដកប្សង់រដើបមបីោប្ំ ទដេ់កា រចាទប្រកាន់រនាោះ
បានសំរៅរៅរេើកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញក៏រ់ភយ ក៏ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរចាទ
ប្រកាន់ជាក់លាក់ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី “ម្ភនប្រជាជនមួយ្ំនួនបាន
ុ ងរង្ហាញផងខដ ថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេស់ទី
រ ើឱ្
វ បបាត់ខួ ន
េ ”575។ ដីកាដំរណាោះប្សយក៏បានរេើកភសាត្ត

573

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥២ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

574

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៦១។

575

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២៧០។
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េំរៅរ្ញេីរូពា៌រៅរេេកា ប្រយទធ ជាមួយរវៀតណាមបានរកើតរឡើង (ខដេរង្ហាញថា “ប្រជាជនចាស់”េំ
ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ)576។ ជាសំខាន់ រៅកនុងខផនកខដេម្ភនកា យេ់រឃើញខផនកអងគ្ារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរចាទប្រកាន់ជាក់លាក់ថា “ប្រជា
ជនងមី”ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ
ជនដំណាក់កាេទីេី

577

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងខដេថា អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
វ ួសេី វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង

០០២/០១

កនុងកា សំអាងរៅរេើកា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនខដេបានរកើតរឡើងសប្ម្ភរ់រហ្តផេរផសងរប្ៅេីរហ្តផេរសដឋកិ្ច

ដូ្ជាសប្ម្ភរ់រោេ

រំណង“អរ់ ខំ កខប្រ”។ រញ្ញាខដេថារតើអំរេើប្រប្េឹតរា នោះប្តូវបានរង្ហាញរៅកនុងរ ឿងកាី្ំរពាោះមខ ខដ
ណា

និងថារតើអំរេើរនោះ

ឬោ៉ៅង

ប្តូវចាត់ជារទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតិ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវបានេិភាការៅកនុងសេដីការនោះ578។

236>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើអំរេើខដេបានរកើតរឡើងរនាៃរ់េីកា រៅដេ់កខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសរនាោះ លឺជាខផនកថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនជាក់ខសាង ប្សរត្តមអតែន័យ មមត្តថ្នកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន ដូ្បានកំណត់រ់ភយដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) រ៉ៅខនាកា ប្រប្េឹតរា ៅរេេ និងរប្កាយកា មក
ដេ់ រស់ប្រជាជនមិនប្សររៅនឹងអតែន័យថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរឡើយ។
ប្រកាស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា រំខរកសំណំរ ឿង

រខនែមរេើរនោះរទៀត

បានរញ្ញជក់ថា

កា

អំរេើខដេបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅត្តមសហ្ក ណ៍ និងកា ់ភឋនរ ើកា
វ េំខមនជាខផនកថ្នរទរចាទខដេបានជំនំជប្មោះកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១579 រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន់ភក់ឱ្យជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះអំរេើសតានម័ត

576

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២៧៨។

577

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៤៦៨។

578

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៦៩៨ ជាអាទិ៍។

579

សូមរមើេ ដីការំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី (E124) កថាខណឌ ៧ “េំម្ភនសហ្ក ណ៍ កា ់ភឋនរ ើវកា មនៃី សនាិសខ កខនេងសម្ភេរ់

មនសស ឬអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទីរី នឹងប្តូវេិនិតយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះទីមួយ ”។
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ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតទា
ា ង
ំ រនោះរឡើយ580។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា រំខរកសំណំរ ឿងេំបានកប្មិតសមតែក្
ិ ច
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនឱ្យេិចា ណារេើប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅមន
ជារ់ពាក់េ័នក
ធ នុងកា រង្ហាញអងគរហ្តខដេជាមូេ់ភឋនថ្នរទរចាទរនាោះ។

ឬរប្កាយរទរចាទខដេអា្ម្ភនកា
ជាឧទាហ្ ណ៍

ភសាត្ត
ុ ងអាករប

កិ ចោខដេបានរកើតរឡើងភាេមៗរៅមន ឬរប្កាយកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនអា្ប្តូវបានយកមកេិចា ណាកនុង
កា រង្ហាញេីេំនាថ្ំ នអំរេើប្រប្េឹតា ឬផនត់លំនិត រស់ចា ីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត។ ជាេិរសស កា យេ់
វ រ“ប្រជាជនងមី”
រឃើញរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើបា

រៅត្តមទី

កខនេងខដេេួកោត់រៅដេ់ បានផាេ់អំេីរ ចរទខផនកអងគរហ្តថ្នផេវចបាកថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេ
អា្ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា កំណត់អំេីរោេរំណង។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រញ្ញាខដេដីកាដំរណាោះ

ប្សយ (D427) បានរោងជាក់លាក់រៅរេើប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅលក ត្តថ្ន ភនំ សៃក់ និងមនៃីសនាិសខ រថាកេ581រនាោះ
ជាកា េំជារ់ពាក់េ័នធ រ់ភយស ប្េឹតិកា
ា ណ៍រនោះរៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់េំអា្កាេយជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់
កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១បានរឡើយ។ មា៉ៅ ងវចញរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំ
យេ់រឃើញថា រហ្តកា ណ៍ខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅកាន់ទីកខនេងរផសងខដេខសេីកខនេងេួករល
បានប្បារ់

និងកា រំខរកប្កុមប្លួស បានរកើតរឡើងរនាៃរ់េីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ

ប្តូវបានរញ្ច រ់

ដូរ្នោះសែិតរប្ៅវចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនាោះរឡើយ។ ជាកា េិត កា រចាទប្រកាន់ទាង
ំ រនោះបានរេើក
រឡើងជាេិរសសរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) រៅកនុងរ ចរទថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី
េី

582

។ ្ងរញ្ច រ់ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើហ្
វ ួសេី វចសេភាេ

ថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ កនុងកា យេ់រឃើញថា ខខម ប្កហ្មបានបាញ់ប្រហា ប្រជាជនរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេង
ខដេេួកោត់ប្តូវរៅរនាោះ583 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដកប្សង់េំ
ប្តឹមប្តូវនូវសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

580

រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញ

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំង កថាខណឌ ៦៥៤ ខដេេិេណ៌អរំ េើរ ីសរអើងខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនជាក់ខសាង។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៦៥៦ ខដេរញ្ញជក់អំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយ
រងខំខដេរនោះជាអំរេើរ ីសរអើង។
581

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៥។

582

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២៧០។

583

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៧។
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ថា ប្រជាជនប្តូវបានបាញ់ប្រហា រៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងខដេេួកោត់ប្តូវរៅរនាោះរឡើយ584។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ អំណោះអំណាង រស់ោត់ប្តូវរដិរស រចាេ។

237>ទាក់ទងរៅនឹងវចសេភាេរេេរវលាថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ដូ្បានកំណត់

រៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) រខៀវ សំផន បានអោះអាង585ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់េី
ដងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីថា វចសេភាេរនោះប្តូវបានកប្មិតប្តឹមអំឡុងរេេ ហ្ូតដេ់្ង
ឆ្នំ ១៩៧៦ និងបានរោងរៅរេើកា រេើករឡើង្ំនួនេី រស់រៅប្កម CARTWRIGHT កាេេីថ្ងៃទី ១៨ ខខ
កកក់ភ ឆ្នំ ២០១២ ខដេថា អំឡុងរេេពាក់េ័នល
ធ ិតចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់្ងឆ្នំ ១៩៧៦586។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ដូ្អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427)
ី
បានរញ្ញជក់្ាស់ថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី បានេនាេតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧587 រហ្ើយដកា
សរប្ម្រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីបានរោងរៅរេើខផនករនាោះថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

រ់ភយេំបាន

រញ្ញជក់អំេីកា កប្មិតរេេរវលាណាមួយរឡើយ។ ប្រសិនររើកា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះរនាោះបានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំេីសំណាក់ រខៀវ សំផន ោត់លរបីសួ
រញ្ញជក់រញ្ញារនោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី រខៀវ សំផន េំបានរេើករញ្ញារនោះ ហ្ូតដេ់រេេ់ភក់ស ណារញ្ច រ់
កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ588។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានរ ើហ្
វ ួស វចសេភាេរេេរវលាថ្នរទរចាទទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
កាេទីេី

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន េំប្តូវបានជូនដំណឹងប្លរ់ប្ោន់អំេី

វចសេភាេរនោះរឡើយ។

238>្ំរពាោះអំណោះអំណាងខដេថា

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីប្េំខដនរវៀតណាម

សប្ម្ភរ់រោេរំណងអរ់ ខំ កខប្រ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងទាំងប្សុងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅវចសេ

584

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។ កថាខណឌរនោះម្ភនឃាេថា “កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទី

េំរៅ ឬរេេរៅដេ់” ទនៃឹមនឹងរនោះក៏ម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកងវោះកនុងកា ផាេ់រសបៀងអាហា ទឹក និងទីជប្មក។
585

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១។

586

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/91.1 ទំេ័ ១៧ ដេ់ ១៨។

587

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៩។

588

សូមរមើេ រស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រក
់ ិ្ចេិភាការដញរ់ភេ (E295/6/4) (ភាសបារាំ ង) កថាខណឌ ៦១។
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ភាេរេេរវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១589 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាកា េិត ភសាុ
ត្តងខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើកនុងកា រង្ហាញថា “សម្ភសភាេមិនេអប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅកាន់
ជួ រប្កាយសប្ម្ភរ់អរ់ ំខកខប្រ ខរងខ្ក និងសប្មិតសប្ម្ភំ ង”590 ទាំងអស់រនោះសទធខតពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា
ណ៍ខដេរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៨

រនាៃរ់េីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី បានរញ្ច រ់ ដូ្បាន

កំណត់រៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា រង្ហាញឱ្យ
រឃើញខសោន វាងដំណាក់កាេនីមួយៗរៅកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ខដេបានប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុង

រទរចាទ អា្ជួយដេ់កា េិចា ណាអំេីអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា
រំខរកសំណំរ ឿងរ់ភយខផអកត្តមកា ខរងខ្ករនោះ

នាំរៅ កកា រំខរកជាខផនក់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនថ្នប្េឹតិ ា

កា ណ៍ជាប្រវតាិខដេ ងកា រចាទប្រកាន់រនាោះ។ រ់ភយខផអករេើ វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

េំអា្់ភក់កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរ់ភយខផអករេើអំរេើខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេបានរកើតរឡើងរប្កាយឆ្នំ

១៩៧៧

បានរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាក់ខសាងេំបានរ ើដ
វ ូរចានោះខដ រប្ពាោះកនុង
ខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេម្ភនរស្កាីសននិ់ភឋនខផនក្ារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរ ើទ
វ កខ
រករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ េំម្ភនកា រោងណាមួយរៅរេើកា យេ់រឃើញេីដំរូងខដេបានខផអករេើ
អងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ រឡើយ591។

239>ស ររស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នរធ ៅនឹង

វចសេភាេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។
៤.ល. វច ស
ី ស្តសា រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ កនង
ុ កា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង

240>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សជារប្្ើនកនុងវច

ីស

589

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៧២។

590

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៥។

591

ររើរទាោះរីជាកថាខណឌ ៦២៥ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេពាក់េ័នធ បានរោងរៅរេើកថាខណឌ ៦៥៥ រជើង

ទំេ័

២០៥៦ ក៏រ់ភយ ក៏រនោះេំសិត
ែ កនុងរ ចរទថ្នកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា អរ់ ំខកខប្រ“សម្ភសភាេមិនេអ”ខដេប្តូវបាន

ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅរ្ញេីប្េំខដនរវៀតណាម។
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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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01358074
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ស្តសាទទួេយកភសាត្ត
ុ ង ខដេកនុងរនាោះ ួមម្ភន (i) កា កប្មិតឱ្កាសសប្ម្ភរ់កា រសើរសួ កនុងរេេជំនំជប្មោះ592
(ii) កា អនញ្ញាតឱ្យសកសីេិនិតយរេើ្រមេើយេីមន រស់ខួ េនមនរេេផាេ់សកខីកមម និងកា រឆេើយ្ំរពាោះសំណួ នាំ
មខរ់ភយខផអករេើ្រមេើយេីមនរនាោះ593 (iii) កា ឹតតបិតេំប្តឹមប្តូវរេើ វចសេភាេថ្នកា សកសួ សកសី រស់
ភាលីម្ភខងរ់ភយភាលីម្ភខងរទៀត594 (iv) កា ទទួេយក និងសំអាងរេើ្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខី
កមមផ្លៃេ់ម្ភត់595 (v) កា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម596 (vi) កា សំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋ
ន ជំនាញ និងប្រភេមិនផ្លៃេ់មក
របរវណីមករ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ងសតានម័ត597 (vii) កា សំអាងរេើសកខីកមម រស់អក
រ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់598 និង (viii) កា វាយតថ្មេសកសីអងគរហ្តេំប្តឹមប្តូវ599។

241>នួន ជា បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ភសាត្តុ ងខដេ
បានមកេីកា រ ើទា
វ ណកមមេំអា្ទទួេយកបានរឡើយ រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់600។

242>រខនែមរេើរនោះ រខៀវ សំផន

បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដេកនុងរនាោះ ួម

ម្ភន (i) កា រង្ហាញឯកស ដេ់សកសីខដេឯកស រនាោះសកសីេំសគេ់601 (ii) កា រដិរស កា ទាមទា រស់
រមធាវីកា ពា កាីទាក់ទងរៅនឹងកា រង្ហាញសំរៅរដើមថ្នឯកស
592

និងដំរណើ ថ្នកា កាទកឯកស

602

(iii)

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០ ដេ់ ៣៩, ១៣០ ដេ់ ១៣១ និង 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។

595

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៤ ដេ់ ១៦៥។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ និង

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

និង ១១៨។
599

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧២ ដេ់ ១៨៤។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣

និង 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។
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01358075
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កា ទទួេយកឯកស រ់ភយោមនកា េិភាការដញរ់ភេ603 និង (iv) កា សំអាងរេើរទ់ភឋនេំប្តឹមប្តូវសាីេី
រនៃក
ុ ថ្នកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង604។

243>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្តផេសមប្សរកនុងកា រប្រើ

ប្បាស់ វច ីសស្តសាទទួេយកភសាត្ត
ុ ងរៅរេេជំនំជប្មោះ និងថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេីកំហ្ស
ណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិរនាោះរឡើយ605។
៤.ល.១.កា កប្មិតឱ្កាសកនង
ុ កា រសរ
ើ សួ កនង
ុ រេេជំនជ
ំ ប្មោះ

244>ជាកា រឆេើយតររៅនឹងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ចរ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ រខៀវ សំផន និង នួន ជា ខដេ
បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា្សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេរកើតរ្ញេីកា រសើរសួ ម្ភនភាេ
ខសឆគងរ់ភយម្ភនកំហ្សនីតិ វច ី និងម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រប្ជៀតខប្ជកខផនកនរោបាយ ខដេនាំឱ្យម្ភន
កា ំរលាភរេើសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយយតាិ ម៌រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបាន ំឭកកា សរប្ម្េីមន រស់ខួ ន
េ ថា “រៅកនុងដំណាក់កាេមនអងគរស្កាី ជនជារ់រចាទបានរប្រើប្បាស់
ោ៉ៅងទូេំទូលាយនូវកា ធានាខផនកនីតិ វច ខី ដេម្ភនកនុងប្ករខ័ណឌ្ារ់ អ.វ.ត.ក. រដើមបីរ់ភោះប្សយ វចកា ៈរៅកនុង
កា រសើរសួ រៅ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត

ឬរៅកនុងរណាឹងឧទធ ណ៍រៅ្ំរពាោះមខអងគររ ជំនំជប្មោះ

”606។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរខនែមរទៀតថា “រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី កនុងក ណី វចកា ៈកនុងកា រសើរសួ ខដេ
ងកា រចាទប្រកាន់ទាង
ំ រនាោះ ម្ភនភាេជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ និងពាក់េ័ន្
ធ ាស់លាស់រៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១
អងគជំនំជប្មោះនឹងេិចា ណារេើរញ្ញាទាំងរនោះរៅកនុងកា វាយតថ្មេរេើភ័សត្ត
ាុ ងជា្ងរប្កាយ រស់ខួ ន
េ ”607។

245>រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានអោះអាងមាងរទៀតថា កា រសើរសួ ពាក់េ័នធ
រៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២ ម្ភនកំហ្ស ន
ៃ ់ ៃ និងម្ភនអនិយ័តភាេខផនកនីតិ វច ីជារប្្ើន ខដេនាំឱ្យម្ភនភាេមិន

603

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦។

604

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៨ ដេ់ ១១៣ និង ១១៩។

605

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៧៨ ដេ់ ១១០។

606

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២។

607

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២។

158
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358076
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្តឹមប្តូវ និងម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់608។ េួកោត់បានអោះអាងថា ភាលីកា ពា កាីបានេាោមរេើករឡើងរប្្ើនដង
្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះនូវកាីបា មា កនុងរោេរំណងទទួេបានដំរណាោះប្សយរៅដំណាក់កាេជំនំជប្មោះ្ំរពាោះ
កា ខូ្ខាតមួយ្ំនួន ខដេបានរងករឡើងរៅដំណាក់កាេរសើរសួ ម្ភនដូ្ជា កា រសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា
ំ រនោះ លឺជាកំហ្ស609។
ដំរូងររើកកា រសើរសួ រខនែមជារដើម និងបានអោះអាងថា កា រដិរស ្ំរពាោះសំរណើទាង
ជាេិរសស នួន ជា បាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ោត់េំម្ភនសិទធិររើកកិ្ចរសើរសួ
ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រឡើយ610

កនុងខណៈខដេអងគជំនំជប្មោះបានរដិរស សំរណើ រស់ោត់សំឱ្យចាត់ វចធានកា រសើរសួ

រ់ភយខេួនឯងរេើ្ំណ្ខដេសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតេំបានរំរេញកិ្ចរសើរសួ

611

។

កា រចាទប្រកាន់ រស់

រខៀវ សំផន អំេីកំហ្សរនាោះ លឺកប្មិតប្តឹមកា អោះអាងថា កិ្ចរសើរសួ រខនែមលរបីប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញអំេីកំហ្សខផនកនីតិ វច ីរៅកនុងកិ្ចរសើរសួ

246>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

612

។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសិទធិកនុងកា រដិរស សំរណើសំ

ឱ្យរសើរសួ រខនែម និងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងេីកំហ្ស ឬកា រ៉ៅោះ
ពាេ់ណាមួយរឡើយ613។

247>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ករឃើញថា

កំហ្សខដេ នួន ជា បានរចាទប្រកាន់រេើអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនេី ្ំណ្លឺ ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដេថា ភាលីកា ពា កាីេំម្ភនសិទធិ
កនុងកា រសើរសួ

និងទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខដេបានរដិរស សំរណើ រស់ោត់សំឱ្យ

រំរេញកិ្ចរសើរសួ រខនែម។ សំរណើរនោះនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយដូ្ខាងរប្កាម។

608

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣០ ដេ់ ៣៨ និង ១៣០ ដេ់ ១៣១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំ

ផន កថាខណឌ ២៥។
609

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩ និង ១៣៣ ដេ់ ១៣៤។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ ២៥។
610

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៣ រជើងទំេ័ ៣៣១ រោងរៅរេើ អនសស ណៈសាីេីកា ប្សវប្ជាវរៅ

មជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ (DC-CAM) (E211/2) កថាខណឌ ៤។
611

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៤ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116)

កថាខណឌ ១៩ ដេ់ ២០ និងសំរណើសំររើកកិ្ចរសរ
ើ សួ ត្តមវចធាន ៩៣ (E88)។
612

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥។

613

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៧៨ ដេ់ ៧៩ និង ១០៨ ដេ់ ១០៩។

159
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358077
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

248>ប្ករខ័ណឌនីតិវច

ី រស់ អ.វ.ត.ក. េំបានខ្ងអំេីកិ្ចរសើរសួ ខដេប្តូវខតរ ើរវ ឡើងឱ្យបានរេញរេញរៅ

ត្តមកា រសនើសំ រស់ភាលី ដូ្កា រសើរសួ រៅកនុងប្រេ័នរធ ដញរ់ភេ្ំរពាោះមខរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ រ់ភយប្សរ
រៅនឹងទម្ភេរ់ថ្ននីតិ វច ីជាទូរៅ រស់កមពជា
ុ កិ្ចរសើរសួ រៅ អ.វ.ត.ក. ប្តូវរ ើរវ ឡើងរ់ភយសហ្រៅប្កមរសើរ
អរងកត ខដេម្ភនសិទធិអំណា្ោ៉ៅងទូេំទូលាយកនុងកា រសើរសួ ខដេបានកំណត់រៅកនុង វចធាន ៥៥ ថ្នវចធានថ្ផៃ
កនុង ដូ្ជា កា រ្ញដីកានានារដើមបីរំរេញកិ្ចរសើរសួ កនុងក ណីចាបា
ំ ្់ កា ្ោះដេ់ទីកខនេង សារ់្រមេើយ
សកសី រ ើកា
វ ខឆករឆ ចារ់យកវតែត្ត
ុ ង កា រង្ហគរ់ឱ្យរ ើរវ កាសេវច្័យ ជារដើម614។ រៅដំណាក់កាេជំនំជប្មោះ
អងគជំនំជប្មោះអា្រំរេញកិ្ចរសើរសួ រខនែមបាន

រ់ភយម្ភនសិទធិអំណា្ោ៉ៅងទូេំទូលាយកនុងកា រសើរសួ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនដូ្ម្ភនកំណត់កនុង វចធាន ៩៣ ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង615។ សិទធិអំណា្រនោះអា្រប្រើប្បាស់ផងខដ
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខ616។

249>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

វចធានជា

ម្ភនរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. េំបានខ្ង

អំេីកា រផៃ អំណា្ទាំងរនោះរៅឱ្យភាលីណាមួយរ ើកា
វ ជំនួសរឡើយ617។

ដូរ្នោះ

ទាក់ទងរៅនឹងកា ទាមទា

រស់ នួន ជា រដើមបីទទួេបានសិទធិអំណា្រសើរសួ េីអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងត្តមវចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង
រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងកា រដិរស សំរណើ រស់ោត់រឡើយ។ មា៉ៅ ងវចញរទៀត អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ ករឃើញថា

េំម្ភនមូេ់ភឋនផេូវ្ារ់

ឬមូេរហ្តជាក់ខសាងលួ ឱ្យរជឿជាក់ខដេហាម

ឃាត់ភាលីកា ពា កាីរ ើកា
វ រសើរសួ ខសវង កភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នធ ដរារណាកា រសើរសួ រនាោះមិននាំឱ្យម្ភនកា រ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់សកសី ឬកា រំថ្ភេភសាត្ត
ុ ងរឡើយ។ ជាេិរសស ភាលីកា ពា កាីលរបីប្តូវបានអនញ្ញាតររើកកិ្ចរសើរសួ
កនុងកប្មិតមួយ ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់រំរេញ្ំណ្ទីមួយថ្នរទ់ភឋនសាីេីភាេអា្ទទួេយកបាន្ំរពាោះសំរណើសំ
ររើកកិ្ចរសើរសួ រៅ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត ជាអាទិ៍ កិ្ចរសើរសួ ខដេរសនើសំ“ប្តូវខតរង្ហាញអំេី

614

សូមរមើេផងខដ ប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ លនែី ៤៖ កា រសើរអរងកត។

615

សូមរមើេផងខដ ម្ភប្ត្ត ៣៣៩ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។

616

រស្កាីសរប្ម្ទីមួយររណា
ា ោះអាសននសីេ
ា ីកិ្ចរសរ
ើ សួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ១៩។

617

ជាឧទាហ្ ណ៍ សិទធិអំណា្កនុងកា រសើរសួ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អា្ប្តឹមខតប្រលេ់រៅឱ្យមស្តនាីនល បាេយតាិ ម៌

រដើមបីអនវតាដីកាចាត់ឱ្យសួ ជំនួសរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ សូមរមើេ វចធាន ៩៣(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
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ភាេជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់”618 ដូ្ជា កា កំណត់អតាសញ្ញាណសកសីសកាានេេ។ ជាអរបរ ម្ភ លរបីម្ភនភាេ
រត់ខរនរៅត្តមរហ្តកា ណ៍នីមួយៗរៅរេេេិចា ណារៅរេើអតែប្ររោជន៍ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ។

250>ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសំរណើ រស់
ជា សំរំរេញកិ្ចរសើរសួ

នួន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរង
ូ រំរេញកិ្ចរសើរសួ រខនែម និង ំឭកថា រៅ្រនាេោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ដេ់ថ្ងៃទី ១២ ខខ កមាៈ
ឆ្នំ ២០១០ នួន ជា បាន់ភក់សំរណើ្ំនួន ២៦ រៅកាន់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត619 សំឱ្យរំរេញកិ្ចរសើរសួ ។
នួន ជា បានអោះអាងថា “រសៃើ ខតប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ខដេ[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]រដិរស [សំរណើសំ
រំរេញកិ្ចរសើរសួ ]ជាក់លាក់(មួយខផនក ឬទាំងប្សុងខដ ) ឬមិនបានចាត់ វចធានកា ឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់្ំរពាោះកិ្ច
ខដេបានរសនើសំ” និងថា “្ំរពាោះកា រាឹងឧទធ ណ៍ វចញ វច ីសស្តសា រស់[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]ប្តូវបានយេ់
ប្សររ់ភយអងគររ ជំនំជប្មោះ”620។ កនុងកា សរប្ម្រដិរស សំរណើសំ រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានផាេ់សំអាងរហ្តកនុង្ំរណាមរនាោះ ម្ភនដូ្តរៅ៖
កនុងអំឡុងរេេរសរ
ើ សួ ខដេបានរប្រើ យៈរេេជិតេី ឆ្នំកនេោះរនាោះ

ជនជារ់រចាទម្ភនឱ្កាសរប្្ើន

រដើមបីរសនើសំឱ្យ[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]រំរេញនូវរាេ់កិ្ចរសើរសួ

ខដេជនជារ់រចាទយេ់រឃើញ

ថា ម្ភនភាេពាក់េ័ន ធ រហ្ើយក៍ម្ភនឱ្កាសកនុងកា តវា៉ រៅនឹងកា រដិរស ណាមួយ រស់[សហ្រៅប្កម
រសើរអរងកត]រេើសរំ ណើសំទាង
ំ រនោះ រៅអងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះផងខដ កនុងក ណីចាបា
ំ ្់។ រៅរេេខដេម្ភន
កា រដិរស េី[សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត]រៅរេើ[សំរណើសឱ្
ំ យរំរេញកិ្រច សរ
ើ សួ ណាមួយ] រ់ភយ
យេ់ថា

ជាកា េរមអៀងរៅ កភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ

សិទធិកនុងកា រាឹងឧទធ ណ៍រៅ្ំរពាោះមខអងគររ ជំនំ

ជប្មោះ ប្តូវបានធានារដើមបីកា ពា សិទធិ រស់ជនជារ់រចាទ។ ជនជារ់រចាទមិនបានរង្ហាញថា មូេរហ្ត
អវីបានជាអងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងរេេរនាោះ

ប្តូវខតយេ់ប្េមត្តម[សំរណើសំឱ្យរំរេញកិ្រច សើរសួ

នានា]ខដេបានលូសរញ្ញជក់រដើមបីធានានូវភាេយតាិ ម៌ថ្នកា ជំនំជប្មោះកាីរនាោះរទ621។

618

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកិ្ចរសើរសួ អំេីរទឧប្កិដថ្ឋ នកា រងកឱ្យម្ភនថ្ផៃរពាោះរ់ភយរងខំ (004-D301/5) កថាខណឌ ៣៣។

619

សូមរមើេ សំរណើ រស់ នួន ជា សំរំរេញកិ្ចរសរ
ើ សួ ត្តមវចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ៣(ក ដេ់ ន) និងរស្

កាីរោងដកប្សង់រៅទីរនាោះ។
620

សំរណើ រស់ នួន ជា សំរំរេញកិ្ចរសើរសួ ត្តមវចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ៤។

621

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116) កថាខណឌ ១៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ) សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២០

(“ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើ រស់ជនជារ់រចាទសំររើកកិ្ចរសើរសួ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍េំសិត
ែ កនុងអំឡុងរេេថ្នកា រចាទប្រកាន់
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251>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
ទូេំទូលាយដេ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

វចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងបានផាេ់ឆនាៃនសិទធិោ៉ៅង

កនុងកា រង្ហគរ់ឱ្យរ ើកា
វ រសើរសួ រខនែម“ប្លរ់រេេទាំងអស់”

ប្រសិនររើខួ ន
េ យេ់រឃើញថា ជាកា “ចាំបា្់”។ ដូរ្នោះ ភាលីខដេរសនើសំកា រសើរសួ រខនែមប្តូវខតរង្ហាញឱ្យ
រឃើញថា ម្ភនភាេចាំបា្់។ រៅកនុងសំរណើសំរៅអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានសំអាងរេើស ណាេី
មនៗ រស់ខួ ន
េ ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត622 រ់ភយបានរញ្ញជក់ថា

“ទាក់ទងរៅនឹងភាេ

ចាំបា្់(កនុង វចធាន ៩៣(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង) ថ្នកិ្ចរសើរសួ ជាក់លាក់នីមួយៗខដេបានរសនើសំ រមធាវីកា ពា កាី
សូម់ភក់រញ្ចូ េអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុង[សំរណើសំរំរេញកិ្ចរសើរសួ នីមួយៗ]

និងកនុងរ

ណាឹងឧទធ ណ៍ជារនារនាៃរ់”623។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា កិ្ចរសើរសួ រនោះ លឺ“ចាំបា្់រដើមបីខក
កំហ្សនានាខដេរកើតរឡើងកនុងកិ្ចរសើរសួ

និងជា្ងរប្កាយ រដើមបីធានាដំរណើ កា នីតិ វច ីជំនំជប្មោះកាីរ់ភយ

យតាិ ម៌”624។

252>កនុងកា វាយតថ្មេរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវេិចា ណារេើ្ំណ្េី ដូ្តរៅ ទី
មួយ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា វចធាន ៧៦(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា “រេើកខេងខតកមមវតែថ្ុ នរ
ណាឹងឧទធ ណ៍ ដីកាដំរណាោះប្សយប្តូវខកតប្មូវកំហ្សថ្នកា មិនរោ េវចធានរញ្ាតិក
ា នុងកា រសើរសួ ” និងរខនែម
ថា “ោមនរញ្ញាណាមួយខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកំហ្សនីតិ វច ីខរររនោះ អា្ប្តូវបានរេើករឡើងរៅ្ំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរឡើយ”។ ជាផេវចបាក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្
េិចា ណារេើរម្ភឃភាេនីតិ វច ី

ខដេប្តូវបានរ ើ“វ រនាៃរ់េីម្ភនដីកាដំរណាោះប្សយ”625។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ប្តឹមខតថា ម្ភនកំហ្សនីតិ វច ីថ្នកិ្ចរសើរសួ េំអា្រង្ហាញថា ម្ភនភាេចាំបា្់ដូ្ម្ភនខ្ងរៅកនុង វចធាន ៩៣
ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រហ្ើយរទរបញ្ាតិរា នោះេំអា្យកមកសំអាងរដើមបីឱ្យ ួ្ផតេីកា សរប្ម្្ងរប្កាយ រស់សហ្
អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះប្តូវងេឹងខងេងសំរណើរនោះជាមួយនឹងកាតេវកិ្ច រស់ខួ េនកនុងកា ធានាថា សិទធិ រស់
ជនជារ់រចាទទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយឆ្រ់ ហ្័ស។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះបានសរប្ម្ ួ្រហ្ើយថា រញ្ញាត្តមរ ចរទ
ខដេជាប្រវតាិ និងប្េឹតិកា
ា ណ៍រប្ៅយត្តា ិកា រេេរវលាថ្ន អ.វ.ត.ក. នឹងប្តូវេិចា ណាខតកនុងក ណីខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងយត្តា ិកា
រស់ អ.វ.ត.ក. និង វចសេភាេថ្នកា ជំនំជប្មោះដូ្អងគជំនំជប្មោះបានកំណត់ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។
622

សំរណើសំរំរេញកិ្ចរសើរសួ ត្តមវចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ៣ ដេ់ ៥, ១៣ និង ១៨។

623

សំរណើសំរំរេញកិ្ចរសើរសួ ត្តមវចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ១៨ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

624

សំរណើសំរំរេញកិ្ចរសើរសួ ត្តមវចធាន ៩៣ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ ១។

625

វចធាន ៨៩ (១-ល) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
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រៅប្កមរសើរអរងកត ឬអងគររ ជំនំជប្មោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនតួនាទីជា
តលាកា ថ្នរណាឹងឧទធ ណ៍

កនុងកា សរប្ម្រេើកា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សសជាងមីរេើរស្កាីសរប្ម្ រស់

សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត និងអងគររ ជំនំជប្មោះរនាោះរទ626។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេ
សំណំរ ឿងខផអករៅត្តមេកខខណឌថ្នភសាត្ត
ុ ង

ខដេបាន់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះត្តម យៈកា ចោេ័យ

នានា រស់តលាកា ។

253>រនោះម្ភនន័យថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកាតេវកិ្ច់ភ្់រ់ភយខឡកខដេឯករាជយេីសហ្រៅប្កម

រសើរអរងកត និងអងគររ ជំនំជប្មោះ កនុងកា កំណត់រាេ់កាេៈរទសៈខដេពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់កា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី។
កនុងកា រនានីតិ វច ី កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងកនុង
កប្មិតខពស់ជាង។ រមធាវីកា ពា កាីម្ភនសិទធិរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងររើកកិ្ចរសើរសួ រខនែម រដើមបី
កាត់រនែយអានភាេថ្នកា យេ់រឃើញខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងដំណាក់កាេមនកា ជំនំជប្មោះ។

កនុងសែនភាេ

ខរររនោះ កិ្ចរសើរសួ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងេំខមនកនុងន័យជំទាស់ ឬេិនិតយរឡើង វចញរេើរស្កាីសរប្ម្ រស់សហ្
រៅប្កមរសើរអរងកត ឬអងគររ ជំនំជប្មោះរនាោះរទ រ៉ៅខនា រដើមបីរង្ហាញកា េិតខដេអា្ខសខរេកេីកា យេ់រឃើញ
ខផនកអងគរហ្តខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងដំណាក់កាេមនកា ជំនំជប្មោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រញ្ញា លឺសិត
ែ ប្តង់
ថារតើកីបា
ា មាជាក់លាក់ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងមូេ់ភឋនភសាត្ត
ុ ងថ្នរ ឿងកាីរនាោះ ចាំបា្់ឱ្យម្ភនកិ្ចរសើរ
សួ រខនែម ខដ
ទូលាយ

ឬោ៉ៅងណា។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកា យេ់ដឹងោ៉ៅងទូេំ

រហ្ើយរដើមបីរេើករឡើងឱ្យបានរជាលជ័យរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ

ជនជារ់រចាទចាំបា្់ប្តូវ

រង្ហាញថា វច ីសស្តសាទទួេយកភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ និងរណា
ា េឱ្យម្ភន
កា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ខួ ន
េ ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ដំរណាោះប្សយដថ្ទ
រទៀតសប្ម្ភរ់កា ខកតប្មូវកំហ្សនីតិ វច ីរៅកនុងកិ្ចរសើរសួ ម្ភនដូ្ជា៖
ជនជារ់រចាទម្ភនឱ្កាសកនុងកា រសនើសឱ្
ំ យអងគជន
ំ ំជប្មោះរកាោះរៅសកសីរ់ភោះរនៃក
ុ រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងជា
ឯកស

ឬភសាត្ត
ុ ងរផសងរទៀតខដេចាំបា្់រដើមបីរញ្ញជក់កា េិត សួ សំណួ រៅកាន់សកសី រស់ភាលី

ម្ភខងរទៀត និងតត្តំងជាមួយភសាត្ត
ុ ងនានា ប្េមទាំងកា រចាទប្រកាន់រផសងៗមករេើោត់ ខដេជាកា
ជួសជេភាេខវោះ្រនាេោះថ្នកិ្រច សើរសួ ខដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់មកទេ់នឹងរេេរនោះ627។

626

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខភាេមៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ ឯកស រេខ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣២។

627

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខភាេមៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116) កថាខណឌ ១៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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254>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭករស្កាីសរប្ម្េីមន រស់ខួ ន
េ ខដេម្ភនអតែ

ន័យដូ្ោនថា៖
រញ្ញាខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទ លឺទាក់ទងរៅនឹងសកសីមយ
ួ ្ំនន
ួ ខដេបានរសនើរ់ភយ
រមធាវីកា ពា កាខី ដេសកសីទាង
ំ រនោះ មិនទាន់បានសារ់្រមេើយរៅកនុងដំណាក់កាេរសើរអរងកត។ រញ្ញា
រនោះប្តូវខតសរប្ម្រៅកនុងអំឡុងរេេសវនាកា ថ្នសំណំរ ឿង ០០២ ខដេកំេងរនា និងផាេេ
់ ទធភាេ
រប្្ើនកនុងកា រ់ភោះប្សយកាីបា មាខដេថា អា្ម្ភនកា រារាំងរ់ភយេំប្តឹមប្តូវនូវភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ រៅ
រេេសវនាកា ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ រញ្ញាអាប្ស័យរេើ ថារតើរមធាវីកា ពា កាីទទូ្រសនើសំភសាត្ត
ុ ង ខដ
ឬោ៉ៅងណា ថារតើ សំរណើសំរនាោះអា្ទទួេយកបានត្តមវចធាន ៨៧ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ខដ ឬោ៉ៅងណា
ថារតើអងគរហ្តថ្នសកខីកមមខដេបានរសនរើ ឡើងរនាោះ ងកា ជំទាស់ ខដ ឬោ៉ៅងណា ថារតើសកសីខដេប្តូវ
បានរកាោះរៅបានរង្ហាញខេួន ខដ ឬោ៉ៅងណា និងប្រសិនររើេំបានរង្ហាញខេួនរនាោះ ថារតើអងគរហ្តថ្ន
សកខីកមម រស់សកសីរនោះ អា្ប្តូវបានរង្ហាញ ខដ ឬោ៉ៅងណា628។

255>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

ទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា កប្មិតឱ្កាស

សប្ម្ភរ់កិ្ចរសើរសួ រខនែមរៅរេេជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា និង រខៀវ សំ
ផន េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទីមួយ បាន ំរលាភឆនាៃនសិទធិ និងទីេី

ជាេិរសស េំបាន

រង្ហាញថា រស្កាីសរប្ម្រនោះម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់េួកោត់រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា តវា៉ រស់ នួន ជា ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា រដិរស

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំររើកកិ្ចរសើរសួ រៅរេើសម្ភា

ខដេម្ភនរៅកនុងថ្ដ

រស់អក
ន ផេិតខខស វីរដអូ លឺ រងត សមបតាិ និង Robert LEMKIN629 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកត
រឃើញថា ររើរទាោះរីជាសនមតថា រស្កាីសរប្ម្រនាោះកាេយរៅជារម្ភឃៈ រ់ភយស កនុង្ំរណាមរនាោះ កំហ្ស
ឆគងខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញ630ក៏រ់ភយ ក៏រនោះេំបានរ ើឱ្
វ យជនជារ់រចាទទទួេ ងផេរ៉ៅោះ
ពាេ់ខដ

រ់ភយរហ្តថា រនាៃរ់េីបានររើកកិ្ចរសើរសួ រ់ភយខេួនឯង ត្តមកា រសនើសំ អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេបាន ករឃើញថា សម្ភា ខដេ នួន ជា បានរសនើសំរនាោះ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំណាមួយថ្នឧប្កិដក
ឋ មម
ខដេខេួនប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរឡើយ631។ អំណោះអំណាងរផសងរទៀត រស់ នួន ជា លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅ
628

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខភាេមៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116/1/7) កថាខណឌ ៣២ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

629

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៨៣, ៥៧២។

630

រស្កាីសរប្ម្ទីមួយររណា
ា ោះអាសននរេើកិ្ចរសើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ ២២។

631

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៩ ជាអាទិ៍។
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នឹងកា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់អានភាេ្ំរពាោះមរ ាបាយ ខដេភាលីកា ពា កាីម្ភន

ត្តមផេូវ្ារ់ ដូ្ជា សំរណើសំឱ្យរកាោះរៅសកសីរ់ភោះរនៃក
ុ រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងជាឯកស ឬភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត
រដើមបីជំទាស់រៅនឹងកា រចាទប្រកាន់មករេើខួ ន
េ និងសួ រដញរ់ភេសកសី632។ អំណោះអំណាងទាំងរនោះប្តូវបាន
រេើករឡើងរខនែមរទៀតរៅកនុងរណាឹងសទកខ ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរៅកនុងរ រ
ច
ទរនាោះ។

256>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍រណាឹងសទកខទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដិរស

រចាេ។

៤.ល.២.កា អនញ្ញាតឱ្យសកសីេន
ិ ត
ិ យរមើេ្រមេយ
ើ រស់ខួ ន
េ េីមន និងកា សួ រញ្ញជក់សកសីអេ
ំ ខ
ី ម
េឹ ស ថ្ន្រមេយ
ើ
រនាោះរៅកនង
ុ សវនាកា

257>រៅថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ិកាឆ ឆ្នំ ២០១១ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រកាសថា “ប្រសិទធភាេថ្នកិ្ចដំរណើ
កា នីតិ វច ីអា្ប្តូវបានរ ើឱ្
វ យប្ររសើ រឡើង ប្រសិនររើ រៅមនរេេផាេ់សកខីកមម សកសីប្តូវបានផាេ់ឱ្កាស ំឭក
នូវកា ្ងចាំ រស់ខួ ន
េ រឡើង វចញ ត្តម យៈកា េិនិតយរមើេ្រមេើយ រស់ខួ ន
េ េីមន”633។ រៅកនុងរស្កាីខណនាំខាង
រប្កាមរៅកាន់អងគភាេោំពា សកសី

និងអនកជំនាញ

រដើមបីជួយដេ់សកសីកនុងកា េិនិតយរឡើង វចញរេើ្រមេើយ

រស់េួកោត់មនរេេផាេ់សកខីកមម អងគជំនំជប្មោះបានផាេ់រហ្តផេថា៖
កា ផាួ្រផាើមលំនិតរនោះ
ប្រសិនររើសកសី

លឺកនុងរោេរំណងររញ្ជ ៀសកា ខជោះខាជយរេេរវលាដ៏ម្ភនតថ្មេរៅកនុងតលាកា

រៅមនរេេសួ សំណួ រៅកនុងតលាកា

ចាំបា្់ប្តូវកា ំឭកឱ្យេួកោត់នឹករឃើញ

្រមេើយេីមនៗ រស់ខួ ន
េ ឬរង្ហាញថា សកសីបានរឆេយ
ើ ្រមេើយទាំងរនោះ (ជាឧទាហ្ ណ៍ ត្តម យៈកា
រផៃៀតផ្លៃត់ហ្តែរេខា ឬសនមរមថ្ដ)។ អងគជំនំជប្មោះេិចា ណារឃើញថា សកសីអា្ប្តូវបានផាេ់ឱ្
កាសឱ្យអាន្រមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ

លឺដូ្ោនរៅនឹងកា ខិតខំប្រឹងខប្រងជា មមត្ត រស់អងគភាេោំពា

សកសី និងអនកជំនាញ កនុងកា ខណនាំេួកោត់ឱ្យសគេ់រនៃរ់សវនាកា មនរេេផាេ់សកខីកមមផងខដ

634

។

632

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៤ ដកប្សង់រស្កាីសរប្ម្សាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកិ្ចរសើរសួ (E116) កថា

ខណឌ ១៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
633

អនសស ណៈសាីេីកា កំណត់កាេរ ចរ្ឆទកិ្ចប្រជំមិនផេូវកា (E141) ទំេ័ ៧។

634

អនសស ណៈរៅកាន់អងគភាេោំពា សកសី និងអនកជំនាញសាីអំេី្រមេើយេីមន រស់សកសី (E141/1) ទំំេ័ ១។

165
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358083
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

258>រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជំនំជប្មោះកនុងសេបានរញ្ញជក់ថា៖
ចារ់រផាម
ើ កនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ រដើមបីជាប្ររោជន៍ថ្នភាេឆ្រ់ ហ្័ស ប្រធានអងគជំនជ
ំ ប្មោះបាន
ចារ់រផាម
ើ សួ សកសី និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបាន្ូេមករង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនជ
ំ ប្មោះ
រដើមបីឱ្យោត់រញ្ញជក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្ន្រមេើយ
រៅប្កមរសើរអរងកត

ខដេេួកោត់ធាេរ់បានរឆេើយឱ្យរៅកា ោ
ច េ័យសហ្

និងម្ភនស រស រៅកនុងកំណត់រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នកា សារ់្រមេយ
ើ

ទាំងរនាោះ […] រនាៃរ់េស
ី ួ រញ្ញជក់ ួ្រហ្ើយ និងរ់ភយកត់សម្ភគេ់អំេីសិទធិ រស់ភាលីកនុងកា េិនិតយរៅ
រេើភាេលួ ឲ្យរជឿទក្ិតបា
ា ន នូវអវីខដេរលគេទាំងរនាោះធាេរ់បានរឆេើយកនេងមក ឬរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹង
្រមេើយទាំងរនាោះ អងគជំនជ
ំ ប្មោះបានអនញ្ញាតឲ្យភាលីសួ សំណួ រខនែមដេ់រលគេទាំងរនាោះ រ៉ៅខនាកប្មិត
ប្តឹមខតសំណួ

ខដេចាំបា្់រដើមបីរញ្ញជក់េីភាេពាក់េ័នរធ ៅរេើរញ្ញាខដេមិនទាន់បានរ ៀររារ់ ប្លរ់

ប្ោន់ រៅរឡើ យរៅកនុ ង ្រមេើយទាំងរនោះ

ឬមិ ន ប្តូ វ បានសួ កាេេី រៅ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរ

អរងកតខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ635។

259>រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណាអំេី
្ារ់កមពជា
ុ
ក៏ដូ្ជាកា អនវតារៅកប្មិតអនា ជាតិផងខដ

កនុងកា អនញ្ញាតឱ្យសកសីេិនិតយ្រមេើយ រស់ខួ ន
េ េី

មន និងបានសំអាងរេើកត្តានានាខដេេំជារ់ពាក់េ័ន636
ធ ។ ជាេិរសស ោត់បានអោះអាងថា កា រង្ហាញដេ់
សកសីនូវ្រមេើយ រស់ខួ ន
េ េីមន
កា កមពជា
ុ
តលាកា

ប្តូវបានហាមឃាត់រៅកនុងកា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌរៅ្ំរពាោះមខតលា

ក៏ដូ្ជាកនុងប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេផងខដ

637

និងថា េំអា្យកកា អនវតាសីេ
ា ីកា ប្រឹកាសកសីរៅ

ICTR និង ICTY មកអនវតារៅកនុងតលាកា ប្េហ្មទណឌ្ប្មុោះខដេរប្រើប្រេ័នរធ សើរសួ

និងរដញ

រ់ភេ្ំរពាោះមខរនាោះរទ638។ នួន ជា បានរខនែមថា កា រ ើយ
វ តាិកមមរឋម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា
រង្ហាញដេ់សកសីនូវ្រមេើយេីមនរនោះថា េួកោត់អា្ម្ភនកា េំបាកកនុងកា ំឭកកា ្ងចាំរឡើង វចញរនាោះ ជា
កា ជំ ញឱ្យអនម័តយកវច ីសស្តសាខរររនាោះរៅវចញ639។ ទាក់ទងរៅនឹងកា អនវតារៅ្ំរពាោះមខតលាកា ICC

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 និង ១៤៦។

638

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤០ ដេ់ ១៤៤ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្រ ឿងកាី Lubanga (ICC) សាីេីកា

ប្រឹកាសកសី។
639

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៥ ដេ់ ១៤៦។
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នួន ជា បានេាោមរេើករង្ហាញភាេខសោន វាងរ ឿងកាី Lubanga (សកសីអា្េិនិតយ្រមេើយេីមនៗ រស់ខួ ន
េ
បាន) និងរ ឿងកាីរៅ្ំរពាោះមខ រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់ថា

យៈរេេខដេសកសីប្តូវផាេ់សកខីកមម និងកំណត់

រហ្តសារ់្រមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ ខេីជាង យៈរេេរៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន និងថា រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី
្ំរពាោះមខតលាកា

ICC ភាលីទាង
ំ េី ម្ភនសិទធិរសើរអរងកតរ ឿងកាី640។ នួន ជា បានរចាទប្រកាន់ប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា

ជាកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានអនញ្ញាតឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាាសួ

សំណួ នាំមខដេ់សកសី រ់ភយបានអានខេឹមស ថ្ន្រមេើយេីមនកនុងអំឡុងរេេសួ សំណួ ដេ់សកសី ររើត្តម
កា អោះអាង រស់ នួន ជា ថា យតាិសស្តសាប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ េំបានអនញ្ញាតឱ្យអនវតាខរររនោះរឡើយ641។

260>រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្សកនុងកា ផាេ់ដេ់សកសីនូវ
្រមេើយ រស់េួកោត់េីមន និងឯកស ដថ្ទរទៀតមនរេេសកសីរ ើស
វ កខីកមម រដើមបីេរនេឿនកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី
ខដេអងគជំនំជប្មោះចាត់ទកថា ម្ភនស ៈសំខាន់ខាេង
ំ ជាងរនាោះ លឺបានរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រោេកា ណ៍តេយភាេ
តទេ់642។ រខៀវ សំផន និង នួន ជា បានអោះអាងថា េួកោត់ទទួេ ងកា រ៉ៅោះពាេ់ រ់ភយស រស្កាីសរប្ម្
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេម្ភនកំហ្ស រប្ពាោះេំបានផាេ់ឱ្កាសឱ្យរ ើកា
វ រដញរ់ភេប្រកររ់ភយអតែ
ន័យ ឬេទធភាេកនុងកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្រជឿជាក់បាន ឬភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន្ំរពាោះកា ្ងចាំ រស់
សកសី និងភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន្ំរពាោះកា រសើរសួ ខដេម្ភនកំហ្ស ត្តម យៈកា វាយតថ្មេ ថារតើសកខីកមម
កនុងតលាកា សីសង្ហវក់ោនជាមួយនឹង្រមេើយេីមន ខដ ឬោ៉ៅងណា643។

261>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនញ្ញាតឱ្យសកសីេិនិតយ្រមេើយ រស់

ខេួនេីមនរឡើង វចញរៅមនរេេផាេ់សកខីកមម លឺជាកា ប្តឹមប្តូវ និងថា“កា រប្រើប្បាស់យតាិសស្តសា្ំរពាោះកា សួ
សំណួ នាំមខកនុងរេេសួ សំណួ ផ្លៃេ់ លឺជាកា េំសមប្សររទ េីរប្ពាោះភាេខសោនប្តង់ថា ភាលីសួ ឱ្យសកសី
រស់ខួ ន
េ រឆេើយត្តម ្ំខណកឯអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមខតសួ ឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជក់នូវ្រមេើយ រស់ខួ ន
េ េី

640

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤១ ដេ់ ១៤៤។

641

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៥, ១៤៧។

642

រស្កាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៩, ២៦។

643

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៥, ១៤៣, ១៤៧។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

២៦។
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មន ខដេបានរ ើស
វ មបងរ៉ៅរណា
ណ ោះ”644។

262>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
រ់ភោះប្សយឱ្យបាន្ាស់លាស់អំេីរញ្ញាខដេថា

ប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ

ឬវចធានថ្ផៃកនុងេំបាន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្អនញ្ញាតឱ្យសកសីេិនិតយរេើ

្រមេើយ រស់ខួ ន
េ េីមន ឬឯកស ដថ្ទរទៀតរៅមនរេេផាេ់សកខីកមម ឬអោះអាងខេឹមស ថ្ន្រមេើយេីមនរៅកនុង
តលាកា រឡើយ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ត្តមកា អនវតារៅ្ំរពាោះមខតលាកា កមពជា
ុ
េំខដេរ ើដ
វ ូរ្នោះរឡើយ។ នួន
ជា បានអោះអាងថា កា អនវតាខរររនោះ“ជាទូរៅប្តូវបានហាមឃាត់រៅកនុងប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេ និងប្រេ័នរធ សើរ
សួ ” រហ្ើយ នួន ជា បានរោងរៅរេើកា អនវតារៅ្ំរពាោះមខតលាកា ប្េហ្មទណឌ (Cour d’assises)645 កនង
ុ
ប្ររទសបារាំង។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាកា េិត រៅកនុងយត្តា ិកា មួយ្ំនួន

រផសងរទៀតខដេបានយកេំនាត្ត
ំ មប្រភេរដើមថ្នប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេ (Romano-Germanic) កា រប្រើប្បាស់ឯក
ស ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកខីកមម រស់សកសី រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីប្េហ្មទណឌប្តូវសែិតរៅរប្កាមសិទធិអំណា្
រស់ប្រធានប្កុមប្រឹកាជំនំជប្មោះខដេអា្សរប្ម្បានប្លរ់ក ណី ដូ្ជាកនុងក ណីចាបា
ំ ្់រៅរេេផាេ់សកខី
កមម ប្តូវ ំឭកកា ្ង់ចាំ រស់សកសី ឬសួ រដញរ់ភេភាេេំសីសង្ហវក់ោនជារដើម646។ ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់
អនកអត្តែ ិរាយមួយ្ំនួនរៅរេើខេឹមស ោ៉ៅងទូេំទូលាយសាីេីកា ប្រឹកាសកសី

ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា

រប្តៀមេកខណៈ រស់សកសីកនុងកា ផាេ់សកខីកមម ខដេម្ភនរៅកនុងប្រេ័នខធ ដេយកេំនាត្ត
ំ មប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធ
្ារ់សី វចេ (Romano-Germanic) រ៉ៅខនាកា ប្រឹកាសកសីរនោះេំអា្ទទួេយកបានជាទូរៅរឡើយ647។ រៅកនង
ុ

644

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨១ ដេ់ ៨៣។

645

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៣៩ និងរជើងទំេ័ ៣៤៥។

646

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៣១(៣) ថ្នប្កមនី វចតិ វច ីប្េហ្មទណឌបារាំ ង។ មនរេេចារ់រផាម
ើ ផាេ់សកខីកមម សកសីប្តូវរ ើស
វ មបងថា ប្តូវ

និោយរ់ភយោមនកា ភ័យខាេ្ និងោមនកា សអរ់ ប្តូវនិោយកា ណាខដេេិតទាំងអស់ និងមិននិោយអវីរប្ៅខតេីកា េិតរឡើយ ។ រនោះ
លឺសប្ម្ភរ់សកសីខដេផាេ់សកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់។ ប្រធានអា្អនញ្ញាតឱ្យសកសីេិនិតយរ់ភយខេួនឯងនូវឯកស កនុងរេេសវនាកា (“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 និង ៣៩២ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញ ខផនក ២៥០ ដេ់ ២៥៣ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌអាេេឺម៉ៅង់
(អនញ្ញាតឱ្យម្ភនកា អាន្រមេើយេីមនរៅរេេសកសីរដិរស េផ
ំ េ
ា ស
់ កខីកមម ឬផាេ់សកខីកមមខសេីមន ឬេំ្ងចាំ ឬេំម្ភនអតែិភាេ ឬ
រៅរេេម្ភនកា ទទួេសគេ់េីតលាកា និងភាលីថា កា េិនិតយេំចាំបា្់រឡើយ)។
647

សូមរមើេ កា ប្រឹកាសកសី រស់អនកនិេនធរ្មោះ Ambos, K. ទំេ័ ៦០៥ ដេ់ ៦០៦ “កា ប្រឹកាសកសីរៅ្ំរពាោះមខ ICC៖ េំ

អា្ទទួេយកបានត្តម្ារ់ និងេំចាបា
ំ ្់” រៅកនុង៖ កា របាោះេមពផាយ រស់ Carsten STAHN, Göran Sluiter (eds) កា រេ្
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្រេ័ន្
ធ ារ់ទាង
ំ រនោះ សកខីកមមភាេមៗ រស់សកសីប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភនស សំខាន់េិរសសណាមួយ ខដេនឹង
អា្បាត់រង់ប្រសិនររើសកសីប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យ ំឭកកា ្ងចាំ រស់ខួ ន
េ មនរេេផាេ់សកខីកមម

ឬប្តឹមខតសួ

ឱ្យរញ្ញជក់ខេឹមស ថ្នសកខីកមមរនោះរៅកនុងតលាកា រ៉ៅរណា
ណ ោះ648។

263>ស ររស្កាីមក

ររើរទាោះរីជាេំម្ភនកា ហាមឃាត់្ាស់លាស់កនុងកា អនញ្ញាតឱ្យសកសីអាន្រមេើយ

រស់ខួ ន
េ េីមន រៅមនរេេផាេ់សកខីកមម និងឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជក់កនុងតលាកា នូវខេឹមស ថ្ន្រមេើយ រស់ខួ េនក៏
រ់ភយ ក៏កា េំខផអករេើកា អនវតាខរររនោះកាន់ខតសីសង្ហវក់ោនរៅនឹងសម តីថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ និង
ទំរនៀមទម្ភេរ់្ារ់កមពជា
ុ ខងមរទៀត។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងកា រនា
នីតិ វច ីរ់ភយខផអករេើកា សនមតថា រញ្ញារនោះេំប្តូវបានរ់ភោះប្សយរ់ភយ្ារ់កមពជា
ុ
ឬថា ្ារ់កមពជា
ុ េិតជា
ម្ភនភាេ“េំ្ាស់លាស់”ប្តង់្ំណ្រនោះ រ់ភយអនរលាមត្តមវចធាន ២ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេប្តូវអានផគួរជា
មួយម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. និងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ ្ំរពាោះរញ្ញារផសង
រទៀតខដេប្តូវរ់ភោះប្សយលឺ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខសវង កកា ខណនាំសមប្សរកនុង“រទ់ភឋននីតិ
វច ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មិតអនា ជាតិ” ខដ ឬោ៉ៅងណា649។

264>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

កា ប្រឹកាសកសីប្តូវបានរប្រើប្បាស់រទៀងទាត់រៅតលាកា ICTR និង ICTY

ខដេកា អនវតាកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រស់ខួ ន
េ រ ើត្ត
វ មរោេកា ណ៍តទេ់្ំរពាោះមខ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ថ្នតលាកា ICTY កនុងរ ឿងកាី Haradinaj បានប្រកាន់យកកា អនវតារនោះ និងបានកំណត់ថា “ជាកា ជួរោន
វាងភាលីថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី
េ់សកខីកមមកនុងតលាកា

ជាមួយនឹងសកសីខដេជា មមត្តបានរ ើរវ ឡើងភាេមៗរៅមនរេេសកសីប្តូវផា

កនុងរោេរំណងរដើមបីរប្តៀមេកខណៈ និងជួយសកសីឱ្យសគេ់នីតិ វច ីកនុងរនៃរ់សវនា

កា និងេិនិតយភសាត្ត
ុ ង រស់សកសី”650។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTR កនុងរ ឿងកាី Karemera

រឡើងថ្នអនវតា រស់តលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ Martinus Nijhof Publishers ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៦០០ ជាអាទិ៍ និង ៦០៥ ដេ់
៦០៦។
648

សូមរមើេ Hannah. GARRY៖ “កា ប្រឹកាសកសី រៅកនុង៖ Linda CARTER and Fausto POCAR នីតិ វច ីប្េហ្មទណឌអនា

ជាតិ/ ្ំណ្ប្រសេវថ្នប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេ និង្ារ់អង់កូ េ សក់សង (Common Law) កា របាោះេមពផាយ រស់ Edward Elgar ឆ្នំ
២០១៣ ទំេ័ ៦៦ ជាអាទិ៍ ៧២ ដេ់ ៧៣។
649

ម្ភប្ត្ត ៣៣ (ងមី)ថ្ន្ារ់ អ.វ.ក.ត. និងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។

650

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Haradinaj (ICTY) កថាខណឌ ៨។
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ក៍បានប្រកាន់យកកា អនវតាថ្នកា ប្រឹកាសកសីរនោះផងខដ
សាត្ត
ុ ង រស់សកសី”651

រ៉ៅខនាដរារណា“កា អនវតារនោះេំខមនជាកា ខកថ្ខភ

រ់ភយរស្កាីសរប្ម្មួយប្តូវបានទទួេយករ់ភយអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន

តលាកា ICTR ខដេបានរញ្ញជក់មង
ា រទៀតថា កា េិភាកា្រមេើយមនៗ និងសកខីកមមខដេនឹងប្តូវរ ើរវ ៅរេេ
ខាងមខជាមួយសកសី ត្តមេិត េំខមនជាកា មិនសមប្សររនាោះរឡើយ រេើកខេងខតកា េិភាការនាោះ លឺជាកា
រ៉ៅនរ៉ៅងរប្រើឥទធិេេរេើខេឹមស ថ្នសកខីកមមកនុងរំណងរិទបាំង ឬរំថ្ភេកា េិត652។

265>រៅតលាកា

ICC អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី Lubanga បានអនញ្ញាតជាក់្ាស់ឱ្យសកសីេិនិ

តយ្រមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ រដើមបី ំឭកកា ្ងចាំ មនរេេផាេ់ភសាត្ត
ុ ងកនុងតលាកា រ៉ៅខនាប្តូវរ ើត្ត
វ ម យៈអងគភាេ
ោំពា សកសី និងជន ងរប្ោោះ រស់តលាកា ICC ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ និងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា រ ើដ
វ ូរ្នោះ “នឹង
ជួយរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងម្ភនប្រសិទធភាេ និងជួយដេ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខសវង កកា េិត”។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី
ទករនាោះរឡើយ

អងគជំនំជប្មោះបានហាមឃាត់ភាលីមិនឱ្យជួរេិភាកាជាមួយសកសី រស់ខួ ន
េ អំេីសកខីកមមខដេ ំេឹង
ឧទាហ្ ណ៍ដូ្ជាត្តម យៈកា េិនិតយ្រមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ 653។

ទប្មង់ខរររទនីតិ វច ី រស់

តលាកា ICC និងទប្មង់ខដេបានយកមកអនវតារៅកនុងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. ម្ភន្ំណ្
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនខាេង
ំ ប្តង់ថា រៅ អ.វ.ត.ក. អងគភាេោំពា សកសី និងអនកជំនាញខដេជាសែរ័នអេាប្កឹត
រស់តលាកា ជាអនកផាេ់្រមេើយទាំងរនាោះរៅឱ្យសកសីេិនិតយ។

266>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
រស់ខួ ន
េ េីមនរៅ្ំរពាោះមខតលាកា

ទាក់ទងរៅនឹងកា អនវតាខដេឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជក់អំេីខេឹមស ថ្ន្រមេើយ
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា អនវតាខរររនោះេម្ភ
ំ នខ្ងជាក់

លាក់រៅកនុង វចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICTY និង ICC654រនាោះរទ។

651

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ ១៥។

652

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីកា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ ៩ ដកប្សង់សេ

ដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR)។
653

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ៥១ ដេ់ ៥៧។

654

សូមរមើេ វចធាន ៩២ សៃូនេី ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICTY និង វចធាន ៦៨(៣) ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភ

សាត្ត
ុ ង រស់តលាកា

ICC។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរេើករឡើងនូវរទរបញ្ាតិពា
ា ក់េ័នថ្ធ ន

វចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICTY និង ICC ផៃយ
ុ រៅវចញប្ោន់ខតបានរោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្សាីេីសំណួ នាំ
មខខដេេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារៅ្ំរពាោះមខរឡើយ។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៧។
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267>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា រង្ហាញសកសីនូវអវីខដេោត់បាននិោយេីមនរនាោះ

អា្ជាកា រប្ជៀតខប្ជក ឬកា រំភាន់ដេ់កា ្ងចាំ រស់សកសី និងរំភាន់កា េិត រ់ភយស កាត់រនែយ្រមេើយ
ខដេរកើតរឡើងរ់ភយឯកឯងកនុងកា ផាេ់ភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងតលាកា ។

កា រ ើដ
វ ូ្ោនរនោះរកើតម្ភនផងខដ ្ំរពាោះ

កា អរញ្ជ ើញសកសីឱ្យរញ្ញជក់ខេឹមស កនុង្រមេើយេីមន រស់ខួ ន
េ រៅរេេចារ់រផាើមផាេ់សកខីកមម រ់ភយស ភាលី
ថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី និងអងគជំនំជប្មោះេំអា្សរងកត ថារតើសកសីរនោះភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រនាោះ
ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។

ជាេទធផេ កាន់ខតរ ើឱ្
វ យម្ភនកា េំបាកសប្ម្ភរ់ភាលី ឬអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

កា ត្តម់ភនភាេមិនសីសង្ហវក់ោន វាងសកខីកមមផ្លៃេ់ និង្រមេើយមនៗ ខដេជាមូេ់ភឋនកនុងកា កំណត់ភាេអា្
រជឿជាក់បាន។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា រ ើខវ រររនោះប្តូវបានវាយតថ្មេត្តម យៈកា ងេឹងខងេងរេេរវលាកនុងតលា
កា សប្ម្ភរ់រង្ហក ្ំរពាោះហានិភ័យខដេរកើតម្ភនដូ្ជាសកសីេំអា្រឆេើយភាេមៗបាន។

រ់ភយស ទំហ្ំថ្នកិ្ច

ដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ទាក់ទងរៅនឹង្ំនួនសកសីដ៏រប្្ើន និងកា កប្មិតរេេរវលាសវនា
កា ជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃរ់ភយស េកខខណឌសខភាេ រស់ជនជារ់រចាទ
សកសីម្ភនក់ ក៏អា្ម្ភនឥទធិេេដេ់កា អនវតារនោះខដ

ដូរ្នោះកា ្ំរណញប្តឹមដរ់នាទីសប្ម្ភរ់

្ោះររើទប្ម្ភំ ្ំរណញដេ់មួយរម្ភ៉ៅងសប្ម្ភរ់សកសីម្ភនក់

ឋ េមួយ
រនាោះ នឹងអា្កាត់រនែយកា ជំនំជប្មោះបានរប្្ើនសបាាហ្៍ និងទទួេបានអតែប្ររោជន៍ោ៉ៅងរប្្ើន។ ទិដភា
រផសងរទៀតខដេលួ ងេឹងខងេងរនាោះ លឺលណភាេថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នធ និងទំរនា ថ្នកា រំថ្ភេកា េិត ឧទាហ្ ណ៍
ប្រសិនររើ្រមេើយេីមន រស់សកសី ត្តមកា រញ្ញជក់ដំរូង រពា រេញរៅរ់ភយភាេមិនសីសង្ហវក់ោន ជាកា
ប្ររសើ សកសីេំចាបា
ំ ្់េិនិតយ្រមេើយជាមនរឡើយ

រដើមបីអា្រ ើកា
វ វាយតថ្មេសមប្សររេើភាេអា្រជឿជាក់

បាន រស់សកសី។ មា៉ៅ ងវចញរទៀត េំរឃើញម្ភនផេប្ររោជន៍អីខវ ដេប្តូវអនញ្ញាតឱ្យសកសីេិនិតយរេើ្រមេើយ
ខដេខវោះភាេេមអិតទាំងប្សុងរនាោះរទ។ កា េិចា ណារនោះ េំប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង ខដេផៃយ
ុ រៅវចញបានអនវតាវច ីសស្តសាមួយខដេប្លរដណារ់ប្លរ់្ំណ្ទាំងអស់។

268>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ហានិភ័យជាក់ខសាងខដេរណា
ា

េមកេីកា េិនិតយរឡើង វចញ ឬ្រមេើយមនៗកនុងក ណីរនោះ េំខមនជារញ្ញា ំដំរឡើយ។ ទីមួយ កនុងអំឡុងរេេសវ
នាកា

្រមេើយខដេរកើតរឡើងរ់ភយឯកឯងកនុងតលាកា

អា្ប្តូវរបាោះរង់រចាេរៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអ

ស់។ រនាៃរ់េីសួ សំណួ រ់ភយអនករសើរអរងកត អ.វ.ត.ក. សកសីទទួេបានឯកស ្មេងថ្នកំណត់រហ្តសារ់
្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស មួយ្ារ់។

ប្រសិនររើសកសី្ង់េិនិតយ្រមេើយរនោះ

សកសីអា្រ ើដ
វ ូរចានោះបាន

រ់ភយខេួនឯងមនរេេផាេ់សកខីកមមកនុងតលាកា ។ រខនែមរេើរនោះ កា ខដេអងគភាេោំពា សកសី និងអនកជំនាញ
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បានរំរេញកាតេវកិ្ចជួយដេ់សកសីរៅកនុងនីតិ វច ីរនោះខដេមិនខមនជាភាលីរនាោះ
កនុងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍

លឺជាកា ទរ់សកត់ឥទធិេេេីខាងរប្ៅនានា។

ត្តម មមត្តបានរកើតរឡើងរៅ
សកសីទាង
ំ អស់

ួមទាំង

សកសីខដេបានរសនើរឡើងរ់ភយរមធាវីកា ពា កាី បានទទួេអតែប្ររោជន៍ដូ្ៗោន។ ្ងរញ្ច រ់ ត្តមកា េិនិតយ
រេើកំណត់រហ្តជំនំជប្មោះរឃើញថា កនុងក ណីខេោះ សកសីបានអោះអាងកនុងតលាកា ថា ខេឹមស ថ្ន្រមេើយ រស់
ខេួនេីមនេំប្តឹមប្តូវរនាោះរទ655។ ជាទូរៅ កា រប្រៀររ ៀរភាេេំសីសង្ហវក់ោន វាង្រមេើយេីមន និងសកខក
ី មម
ផ្លៃេ់ ប្ោន់ខតជាវចធានកា មួយកនុង្ំរណាមវចធានកា ជារប្្ើនកនុងកា វាយតថ្មេសកសីអំេីភាេអា្រជឿជាក់ និង
ទក្ិតបា
ា ន ខដេរនោះ ជាវចធានកា មួយកនុង្ំរណាម វចធានកា ជារប្្ើន ខដេម្ភនដូ្ជា កា កំណត់អតាសញ្ញាណ
ថ្នភាេេំសីសង្ហវក់ោនរៅកនុងសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី

ឬភាេេំសីសង្ហវក់ោនជាមួយនឹងសកខីកមម រស់សកសី

ដថ្ទរទៀត កា រញ្ញជក់រខនែមេីភសាត្ត
ុ ង់ភ្់រ់ភយខឡក និងកា វាយតថ្មេរេើលណភាេថ្នសកខីកមម (ឧ.ពាកយ
្ចាមអារា៉ ម កា ជំ ញទឹក្ិតឱ្
ា យនិោយកហ្កជារដើម) ទាំងអស់រនោះេំបានទទួេ ងកា រ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស
កា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងកា អនញ្ញាតឱ្យេិនិតយ្រមេើយេីមនរៅមនរេេផាេ់សកខីកមមរឡើ
យ។

269>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ ខតរប្រើ

ប្បាស់ វច ីសស្តសាមួយខដេខសខរេកេី វច ីសស្តសា ខដេម្ភនេកខណៈសីសង្ហវក់ោនជាមួយកា អនវតា រស់កមពជា
ុ
និងទំរនៀមទម្ភេរ់្ារ់ខដេបានអនវតាកនុងប្រេ័នធ រស់កមពជា
ុ ។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី នួន ជា េំបានរង្ហាញថា
កា រប្រើប្បាស់ វចធានសាីេីនីតិ វច ី រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានររងកើតរឡើងរៅកប្មិតអនា ជាតិ ជាកា
េំសមរហ្តផេដេ់កប្មិតមួយខដេជាកា ំរលាភឆនាៃនសិទធិរឡើយ។

270>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដិរស
រចាេ។
៤.ល.៣.កា ត
ឹ តបិតរេើ វចសេភាេថ្នកា សួ សំណួ

271>ជាកា រឆេើយតររៅនឹងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ចរ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់

នួន ជា និង រខៀវ សំផន

ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មិតេកខខណឌត្តមអំរេើ្ិតា និងេំប្តឹមប្តូវរេើ វចសេភាេថ្នកា សួ
655

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ឯកស រេខ E1/89.1 ទំេ័ ៧៨។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ ស ន) ឯកស រេខ E1/85.1 ទំេ័ ៨៥ ដេ់ ៨៦។
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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358090
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សំណួ និងសម្ភា ខដេអា្រប្រើប្បាស់រដើមបីជំទាស់រៅនឹងភាេរជឿជាក់បានរេើរលគេនានា ខដេបានផាេ់សកខី
កមមរៅកនុងតលាកា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា៖
រោងត្តមវចធាន ៨៥ និង៨៧ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ប្រធាន និងអងគជន
ំ ំជប្មោះអា្រដិរស នូវរាេ់ក្
ិ ចដំរណើ
កា នីតិ វច ី

និងសំណួ ខដេនាំឱ្យម្ភនកា េនា រេេឥតចាំបា្់ដេ់កា ជំនំជប្មោះ

ដេ់កា ខសវង កកា េិត។

ឬខដេេំអា្រៅ

អងគជំនជ
ំ ប្មោះបានជំ ញឱ្យភាលីទាង
ំ អស់កប្មិតកា សួ សំណួ រស់ខួ ន
េ រេើ

រលគេ ខដេបានរកាោះរៅរេេជំនជ
ំ ប្មោះ ប្តឹមរញ្ញាខដេសែត
ិ កនុង វចសេភាេថ្នសំណរំ ឿង ០០២/០១
រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រ់ភយេិចា ណារេើសមតែភាេ រស់រលគេខដេប្តូវបានរកាោះរៅមកផា
េ់ភសាត្ត
ុ ង អងគជន
ំ ំជប្មោះបានកប្មិត វចសេភាេថ្នកា សួ សំណួ រនោះ រដើមបីធានាថា កា សួ សំណួ
េំង្ហករៅ កប្រធានរទខដេេជា
ំ រ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ […]
រទាោះរីជា ជនជារ់រចាទរេើករឡើងេីកា កប្មិតខដេមិនម្ភនភាេរសមើោន្ំរពាោះេទធភាេ រស់េួករលកនុង
កា ជំទាស់រៅនឹងភ័សត្ត
ាុ ង និងកា សួ រដញរ់ភេសកសីក៏រ់ភយ ក៏ជនជារ់រចាទមិនបានរង្ហាញេីផេ
រ៉ៅោះពាេ់ ឬ មិនបានរង្ហាញថា េួករលបានរប្រើប្បាស់មរ ាបាយដថ្ទរទៀតខដេម្ភនរនាោះរទ ឧទាហ្ ណ៍
ត្តម យៈកា រសនើសកា
ំ ជំទាស់តវា៉ ឬកា រសនស
ើ ផ
ំ េ
ា ភ
់ ័សត្ត
ាុ ងជាឯកស ។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះយេ់រឃើញថា
សិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ជំទាស់រៅរេើភ័សត្ត
ាុ ង
ំរលាភរំពានរនាោះរឡើយ

656

និងកនុងកា សួ សំណួ ដេ់សកសីមិនប្តូវបាន

។

272>រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន និង នួន ជា បានអោះអាងមាងរទៀតអំេីកា ទាមទា

រស់ខួ ន
េ

ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បាន ំរលាភរំពានរេើសិទធិ រស់េួកោត់ជារប្្ើនដង ទាក់ទងរៅនឹងកា
ជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់657។

នួន ជា បាន ំឭករៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាកា

រដញរ់ភេ រស់ខួ ន
េ អំេីកា ជំទាស់រៅនឹងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រេើរញ្ញាខដេោត់
ម្ភនរោេរំណងរង្ហាញេី វចកា ៈកនុងកា ប្រមូេភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា រសើរសួ
រទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានកប្មិតេទធភាេ រស់ោត់ខដ

658

។

ោត់រខនែម

កនុងកា សួ រញ្ញជក់អំេីភាេរជឿទក្ិតា

បានថ្នភសាត្ត
ុ ង រទាោះរីជា វច ីសស្តសាថ្នកា សួ រញ្ញជក់រនាោះ េំរចាទជារញ្ញាក៏រ់ភយ ខដេ្ំណ្រនោះោត់បាន
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 រោងរៅរេើរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ នួន ជា

(E295/6/3) កថាខណឌ ៧៦។
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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358091
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

្ងអេ
ុ រង្ហាញជាេិរសសរៅរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT Stephen HEDER និង ឆ្ង យ659។ រខៀវ
សំផន

បានរេើករង្ហាញោ៉ៅងជាក់លាក់អំេីកា អនារាលមន៍ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងអំឡុងរេេខដេ

ភាលីកា ពា កាីរចាទសំណួ ដេ់សកសី ភី ភួន660។

273>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ ោ៉ៅង

សមប្សរ កនុងកា ប្លរ់ប្លងវចសេភាេថ្នកា សួ សំណួ

274>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា
ទូលាយកនុងកា ប្លរ់ប្លងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី

661

។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសិទធិោ៉ៅងទូេំ

និងចាត់ វចធានកា នានាកនុងកា កប្មិតកា សួ សំណួ ទាំងឡាយ

ណាខដេអងគជំនំជប្មោះចាត់ទកថា ម្ភនភាេប្្ំខដេ និង/ឬេំជារ់ពាក់េ័ន។
ធ រ់ភយរហ្តថា រស្កាីសរប្ម្
វ នារាលមន៍
ខាងរេើរនោះប្តូវចាត់ទកជាបានកា កនុងកប្មិតមួយោ៉ៅងខពស់ ដូរ្នោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរ ើអ
្ំរពាោះខតក ណីណាខដេម្ភនកំហ្សរកើតរ្ញេីកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ ជាេិរសសរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេេំប្តឹមប្តូវជារដើម662។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើអណ
ំ ោះ

អំណាង រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រ់ភយខផអកត្តមរទ់ភឋនរនោះ។

275>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ នួន ជា បានអោះអាងជាដំរូង និងបានរេើកជាងមីរទៀតរៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋន
រញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយបានរារាំងោត់មិនឱ្យសួ រញ្ញជក់
អំេីភាេមិនប្រប្កតីខដេរកើតម្ភនរៅកនុងដំណាក់កាេថ្នកា រសើរសួ

663

។ កា រេើករឡើងរនោះ បានរោងរៅ

រេើស ណាមួយ្ំនួន រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងប្រតិចា ឹកថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី

659

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥០ ដេ់ ១៥២។ ោត់រេើករឡើងអំេីសកខីកមម រស់ កាំង រហ្កកអា៊ាវ និង សួង

សីរលឿន។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៣៧៨។
660

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន

រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័ ៧៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស
រេខ E1/100.1 ទំេ័ ២៤ ដេ់ ២៥, ២៩ ដេ់ ៣០ និង ៤៣ និងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី
ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័ ២៥ និង ២៨ ដេ់ ២៩។
661

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨៤ ដេ់ ៨៥។

662

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧ ដេ់ ៩៨។

663

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៤៩។
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រ៉ៅខនាេំបានរញ្ញជក់្ាស់េីមូេរហ្តខដេថា វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំសមរហ្តផេរនាោះ
រឡើយ។ រេើសេីរនោះរទៀត ខផអកត្តមរស្កាីរញ្ញជក់ដំរូង រេើកំណត់រហ្តថ្នកា ជំនំជប្មោះ និងស ណា រស់
នួន ជា រឃើញថា េំបានរេើករង្ហាញអំេីកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងកា កប្មិតសំណួ ទាក់ទង
រៅនឹង វច ីសស្តសាថ្នកា រសើរសួ ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភនភាេប្្ំខដេ និង/ឬេំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ នួន
ជា ក៏េំបានភាជរ់កា រឆេើយតរ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់រៅកនុងសេប្កម
ដូ្ខដេបានរង្ហាញខាងរេើ។ ស ររស្កាីមក នួន ជា េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតា
កំហ្សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរទ។

276>ទាក់ទងរៅនឹងកា រញ្ញជក់ជាក់លាក់ខដេ នួន ជា បាន្ងអេុ រង្ហាញរដើមបីោប្ំ ទដេ់កា ជំទាស់ រស់ោត់
ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មិតេទធភាេ រស់ោត់កនុងកា សួ រញ្ញជក់អំេីភាេរជឿទក្ិតបា
ា នថ្នភ
សាត្ត
ុ ង រទាោះរីជា វច ីសស្តសាថ្នកា សួ រញ្ញជក់រនាោះ េំរចាទជារញ្ញាក៏រ់ភយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
េិចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្ស និងកា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរឡើយ។ ត្តមស ណា រស់ នួន
ជា ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Philip SHORT រង្ហាញឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
រដិរស ឱ្កាស នួន ជា កនុងកា សួ សំណួ ដេ់អក
ន ជំនាញអំេីភាេរជឿទក្ិតបា
ា នថ្នភសាត្ត
ុ ងរឡើយ រ៉ៅខនា នួន
ជា ប្ោន់ខតមិនរេញ្ិតជា
ា មួយនឹងេទធផេរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ664។ ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម
រស់ ឆ្ង យ និង ឌ្ រង្ហាញថា ោត់ មិនប្តឹមខតប្តូវបានផាេ់ឱ្កាសឱ្យសួ សំណួ ដេ់សកសីទាង
ំ រនាោះ
រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរេញ្ិតន
ា ឹងេទធផេទាំងរនាោះរទៀតផង665។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ជាកា េំប្លរ់ប្ោន់
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សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥០ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

“ចាត់ទកសំណួ រស់រមធាវីកា ពា កាីប្្ំខដេ និងបានហាមឃាត់មិនឱ្យសួ រដញរ់ភយរខនែមរទៀត” រនាៃរ់េី Philip SHORT បាន
ផាេ់“្រមេើយប្្រូកប្្រេ់ និងផៃយ
ុ ោនជាហ្ូ ខហ្ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រភេថ្នកា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា […] កា សម្ភេរ់[ទាហានថ្ន
ររសធា ណៈ ដឋខខម ]បានរកើតរឡើង[រនាៃរ់េី រ.ក.ក. ដរណាើមបានឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤]” និងរនាៃរ់មក អងគជំនំជប្មោះ“េំបាន
រអើរេើសំណួ រស់រមធាវីកា ពា កាីទាេ់ខតរសោះ [កនុងកា សំអាងរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT ខតមួយមខលត់មករ ើជា
វ មូេ់ភឋន
ថ្នកា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្ស្ាស់ប្កខឡតរនាោះថា ទាហានថ្ន ររសធា ណៈ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅឧដងគ ]”។
665

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥២ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ឆ្ង

យ ខដេថា រទាោះរីជាកា េិតខដេថា “កា ជំទាស់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេេំម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងណាក៏រ់ភយ ក៏ប្តូវបាន
ោំប្ទរ់ភយប្រធានអងគជំនំជប្មោះ” “ថ្ងៃរនាៃរ់ រមធាវីកា ពា កាីបានរេើកប្រធានរទរនោះសរឡើង វចញ [ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ
មជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងលរប្ម្ភងមួយ្ំនួន ខដេកប្មិតកា រចាទប្រកាន់កម្ភមភិបាេកប្មិតទារថ្នកមពជា
ុ ប្រជា
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រឡើយរ់ភយប្ោន់ខត្ងអេ
ុ រៅរេើរហ្តកា ណ៍រកើតរឡើងជាក់ខសាង លឺកា កាត់ផ្លា្់កា សួ សំណួ ខដេ នួន ជា
បានរោងរៅរេើកា ផាេ់សកខីកមម រស់ សួង សីរលឿន រ់ភយេំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទកា រចាទប្រកាន់ជាទូរៅ
ខដេថា ម្ភនកំហ្សកនុងរ ឿងរនោះ666 ឬខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើកា ផាេ់សកខីកមម រស់ ភី ភួន រ់ភយ
េំបានរេើករង្ហាញេីភាេជារ់ពាក់េ័នធ ឬកា រ៉ៅោះពាេ់រៅកនុងរញ្ញា រស់ខួ ន
េ រឡើយ667។

ិររតយយ ខដ ឬោ៉ៅងណា] រហ្ើយរេេរនោះប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យរនា” និងអា្ទាញយករស្កាីសននិ់ភឋនរេើ“កា ទទួេយកខដេបាន
រ៉ៅោះពាេ់ោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ ដេ់ភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេបានផេិតរ់ភយមជឈមណឌេឯកស កមពជា
ុ
[និង] ខដេអា្នឹងេំ
ម្ភនភាេ្ាស់លាស់រឡើយ ប្រសិនររើរមធាវីកា ពា កាីេំបានសួ រញ្ញជក់រនាោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនកា សរប្ម្េីមនក៏រ់ភយ”។ ទាក់ទង
រៅនឹងសកខីកមម រស់ ឌ្ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រមធាវីកា ពា កាីប្តូវបានរារាំ ងមិនឱ្យសួ សំណួ ឌ្ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថា
រតើោត់រជឿរេើខេឹមស ថ្ន្រមេើយស ភាេខដេទទួេបានេីមនៃី

ស-២១ ខដ

ឬោ៉ៅងណា”។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ

រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៣៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវរៅ ឌ្) ឯកស រេខ
E1/58.1 ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨។ កា េិនិតយរឡើង វចញរេើខផនករៅកនុងប្រតិចា ឹកថ្នសកខីកមម រស់ កាំង រហ្កកអា៊ាវ ខដេ នួន ជា បាន
រោងរៅរេើរនាោះ

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាីបានរង្ហាញថា

កនុងកា រឆេើយតររៅនឹងកា ជំទាស់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅរេើកា សួ

សំណួ រស់រមធាវីកា ពា កាី មនរេេសកខីកមមរនោះប្តូវបានោំប្ទរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រមធាវីកា ពា កាីបានអោះអាងថា “ខាំុ
រជឿជាក់ថា ្រមេើយ រស់ោត់ កនេងមក ម្ភនមនៃិេសងស័យតិ្តួ្អំេីភាេប្បាកដប្រជា រស់ោត់ [អំេីរញ្ញា ថារតើ្រមេើយស ភាេ
រនាោះ លឺជាកា េិត ខដ ឬោ៉ៅងណា]។ រនោះ លឺជាអវីខដេខាំបា
ុ នេាោមរង្ហាញ។ ខាំស
ុ រាយ្ិតក
ា នុងកា រនារៅប្រធានរទរនាៃរ់ ” ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវរៅ ឌ្) ឯកស រេខ E1/58.1 ទំេ័ ៦៨។
666

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៣៧៨ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រមធាវីកា ពា កាីប្តូវបាន

រារាំងមិនឱ្យ[កំណត់រញ្ញា

ថារតើ]ប្រភេថ្ន្ំរណោះដឹងប្តូវបានរ ើឱ្
វ យខូ្រ់ភយស កា ផសេវផាយរ្ចរ
ុ បននជាសធា ណៈអំេីកខនេង

ឧប្កិដក
ឋ មមរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ូរោត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា”។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ
រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១ និងកា រោងខដេបានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៧៦។
667

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១ ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានហាមឃាត់ភាលីកា ពា កាីមង
ា រហ្ើយមាងរទៀត បានផាេ់្រមេើយដេ់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន និងបានកាត់រនែយរម្ភ៉ៅង រស់ភា
លីកា ពា កាីត្តមអំរេើ្ិតក
ា នុងកា សួ សំណួ រ់ភយេំបានជូនដំណឹងជាមន។ កនុងកា ោំប្ទអំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ
រេើខផនកជាក់លាក់កនុងសកខីកមម រស់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ៧៧។
កា េិនិតយរឡើង វចញរេើកា ដកប្សង់ទាំងរនោះរឃើញថា

កា រោងភាលរប្្ើន

លឺទាក់ទងរៅនឹងសំណួ សួ រៅកាន់សកសីរ់ភយសហ្

រមធាវីកា ពា កាី រអៀង ស ី ទាក់ទងខតរអៀង ស ី រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន

រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័ ៧៥ និងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស
រេខ E1/100.1 ទំេ័ ២៥, ២៨ ដេ់ ២៩, ៤៣។ ម្ភនខតកា រោងមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេទាក់ទងរៅនឹងកា អនារាលមន៍ រស់ប្រធានអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានប្បារ់ជា្រមេើយមួយរៅនឹងសំណួ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា េិនិតយរឡើង វចញរេើខផនកពាក់េ័នក
ធ នុងប្រតិ

176
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358094
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ឯកស រេខ F36

277>ទាក់ទងរៅនឹងអនកជំនាញ Stephen HEDER

រៅកនុងរណាឹងសទកខ នួន ជា បានរេើកយកកា ប្រប្េឹតា

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងកា សកសួ អនកជំនាញ ូររនោះ មករ ើជា
វ ខផនកមួយរដើមបីរចាទប្រកាន់ោ៉ៅង
ទូេំទូលាយជារនារនាៃរ់រៅរេើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញខាង

រេើរនោះ សប្ម្ភរ់រោេរំណងេំប្តឹមប្តូវ668។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយកា រចាទប្រកាន់
ទាំងរនោះជា ួមដូ្ខាងរប្កាម669។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងកា រចាទប្រកាន់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបាន ឹតតបិតេំប្តឹមប្តូវរេើ វចសេភាេថ្នកា សួ សំណួ រស់ នួន ជា រេើសកសី អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា េំរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះបានប្រប្េឹតេ
ា ំសមរហ្តផេ។

278>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះប្តូវរដិរស

រចាេ។

ចា ឹករង្ហាញថា ប្រធានបានរេើកមតិរោរេ់ជាសមមតិកមម និងកនុងរោេរំណងរ ើឱ្
វ យសកសីសរ
ៃ ់អា មមណ៍ខដេហាក់រីដូ្ជាម្ភន
កា មិនរេញ្ិត។
ា សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័
២៥ (“រហ្ើយរលាកសកសីសប្មួេអា មមណ៍រនាិ្រៅ រនោះជានីតិ វច ីថ្នកា សួ រដញរ់ភេត្តមផេូវតលាកា ។ អា្ម្ភនរញ្ញាប្រ
ខេោះរហ្ើយរេើរញ្ញាសតិអា មមណ៍ េីរប្ពាោះរលរៅនីតិ វច ីរដញរ់ភេ ឬក៍រ
ម្ភនរញ្ញាប្រ

ម

េ ្សួ ្រមេើយ រនោះលឺរលអនវតារៅកនុងផេូវតលាកា ។ អា្

ម រលាកអា្រឆេយ
ើ បានរលាករឆេើយ រលាករឆេើយមិនបាន រលាកមិនរឆេើយរៅ រហ្ើយឧទាហ្ ណ៍ថា កមពស់ដំរូករ៉ៅនាមន

រលាកអា្រឆេើយថា អាហ្នឹងរលាកមិនដឹង រប្ពាោះមិនបានវាស់ផង មិនដឹងកមពស់រ៉ៅនាមន រប្ពាោះពាកយថា កមពស់ទាេ់ខត្ាស់លាស់។ អ៊ា្ឹ
ងរហ្ើយបានរយើងប្បារ់រលាកត្តំងេីរដើម

សូមឱ្យរលាករ ៀរ្ំនូវកា សារ់សំណួ ឱ្យបាន

រលាកអា្រឆេើយតរខេីៗឱ្យ្ំនឹងសំណួ

រេើកខេងខតងសំណួ ន៎ាងវាខវងឱ្យអត្តែ ិរាយ រយើងរ ើអ
វ ត្តែ ិរាយ”)។ រៅប្លរ់កាេៈរទសៈ ភី ភួន បានរឆេើយ ួ្រាេ់រហ្ើយនូវ
សំណួ ខដេបានសួ រ់ភយរមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន មនរេេប្រធានអងគជំនំជប្មោះប្បារ់្រមេើយរនាោះ ដូ្រនោះ េំម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់
ណាមួយរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័
២៥ (“រតើដំរូកហ្នឹងម្ភនកមពស់រនា
៉ៅ ម នខដ រលាកសកសី ? […] វាកមពស់ហ្ឹង
ន រ៉ៅនាមនប្រខហ្េជាមួយខម៉ៅប្តជាងហ្នឹង”)។ កា រោង
ខដេរៅរសសសេ់ រស់ រខៀវ សំផន េិតប្បាកដណាស់្ងអេ
ុ រៅរេើកា កាត់ផ្លា្់ភាេមៗរៅរេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យរមធាវី
កា ពា កាី រស់ោត់កនុងកា សួ សំណួ ភី ភួន។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន)
ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រមធាវីកា ពា កាីទំនងជាអា្រញ្ច រ់សំណួ រស់ខួ េនរេើសកសី
ោ៉ៅងរេញ្ិតរា ៅត្តមរេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យរនាោះ។ សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ
E1/101.1 ទំេ័

៥៤ (“រលាកប្រធាន ខាំល
ុ ិតថា រលាកប្រធានប្រខហ្េជាសរាយ្ិតន
ា ឹងខាំរុ ហ្ើយ េីរប្ពាោះអ៊ាខាំុ

រ់--្រ់សួ ្រ់

រហ្ើយរលាកប្រធាន”)។
668

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥១ រោងរៅរេើស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០ ដេ់

១៨២។
669

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៣៤០ ជាអាទិ៍។
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៤.ល.៤.កា ទទួេយក និងកា រប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណអ
៍ កស ជំនស
ួ សកខក
ី មមផ្លៃេ់ម្ភត់

279>រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សរប្ម្ថា កនុងប្ករខ័ណឌ្ារ់ អ.វ.ត.ក. និងរោងត្តមវចធានខដេររងកើតរឡើងកនុងកប្មិតអនា ជាតិ រប្កាម
េកខខណឌមួយ្ំនួន ភសាត្ត
ុ ង រស់រលគេខដេម្ភនទប្មង់ជា្រមេើយលាយេកខណ៍អកស ឬប្រតិចា ឹក ខដេរប្រើ
សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់រញ្ញានានាខដេេំខមនជាសកមមភាេ ឬកា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ អា្ទទួេយកបាន ររើ
រទាោះរីជាជនជារ់រចាទេំម្ភនឱ្កាសសួ សំណួ ដេ់សមីរលគេរនាោះ និងថា អងគជំនំជប្មោះអា្សំអាងជាមូេ
ណ ោះ670។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ៀររារ់អំេីកត្តា
់ភឋនរេើសម្ភា រនាោះបាន ខតកនុងេកខខណឌមួយ្ំនួនរ៉ៅរណា
នានាខដេផាេ់ប្ររោជន៍កនុងកា ទទួេយក និងផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ និងបានរញ្ញជក់ជាក់លាក់ថា កា
េំម្ភនឱ្កាសរដញរ់ភេ

ជាេិរសសកនុងក ណី្រមេើយរ់ភយោមនកា រ ើស
វ មបង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ខដេប្តូវបានរ ៀរ្ំរឡើងរ់ភយអងគភាេអនា កា ី

អា្យកមករ ើជា
វ កា េិចា ណាអំេីភាេពាក់េ័នបា
ធ ន

រ៉ៅខនា

ទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងប្តូវបានកាត់រនែយ671។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយក្រមេើយ
ជាលាយេកខណ៍អកស និងប្រតិចា ឹក្ំនួន ១.១២៤ រស់សកសី និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេេំបានរង្ហាញ
ខេួន្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ672។

280>រៅកនុងកា អនវតាវច
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ីសស្តសា រស់ខួ ន
េ ្ំរពាោះកា វាយតថ្មេ្ងរប្កាយរេើភសាត្ត
ុ ងរៅកនុងសេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះបាន ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះេំអា្េិចាណា រេើ្រមេើយណាខដេរប្រើ

ប្បាស់ជាភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់េីសកមមភាេ និងកា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទបានរទ រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះេំម្ភន
ឱ្កាសកនុងកា រដញរ់ភេរេើភសាត្ត
ុ ង ខដេក ណីខរររនោះ “អងគជំនំជប្មោះេំអា្យកមករ ើជា
វ សំអាងកនុងកា

670

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២២ ដេ់ ២៣។

671

រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៤ ដេ់ ២៥, ២៧ និង ២៩។ សូមរមើេ

ផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤ (“រ់ភយស ោមនឱ្កាសេិនិតយប្រភេរដើម ឬសមីរលគេម្ភចស់
្រមេើយ ភសាត្ត
ុ ងរនោះអា្ប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ោ៉ៅងតិ្តួ្”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
672

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្ទីេី សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន (E299) និងឧរសមព័នធ ក សម្ភៃត់ (E299.1)។ សូម

រមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣២។
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សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេណាមួយបានរឡើយ”673 រេើកខេងខតកនុងក ណីខដេសកសីទទួេម ណភាេ។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរង
ូ ក៏បានរញ្ញជក់ផងខដ ថា “រ់ភយស េំម្ភនឱ្កាសកនុងកា សួ រដញរ់ភេរេើប្រភេ ឬសមី
ជនថ្នភសាត្ត
ុ ង នាំឱ្យទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ប្តូវបានកាត់រនែយ”674។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រប្ជើសរ ីសសកសីមក
ផាេ់សកខីកមម អងគជំនំសលាដំរូងបានរេើករឡើងថា ខេួន“បានងេឹងខងេងរេើសិទធិ រស់ភាលីទាង
ំ អស់កនុងកា រសនើសំ
ឱ្យេិនិតយភសាត្ត
ុ ង

និងតប្មូវកា ចាំបា្់កនុងកា ររើកសវនាកា ជាសធា ណៈ

រនាៃរ់េីម្ភនកា រសើរសួ ជា

សម្ភៃត់ សិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា រដញរ់ភេសកសី និងសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗកនុងកា ទទួេបាន
កា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ និងឆ្រ់ ហ្័ស”675។ អងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា បានសារ់សកសី្ំនួន ៩២ នាក់
រ៉ៅរណា
ណ ោះ កនុង្ំរណាមសកសីស រខដេបានរសនើរឡើង្ំនួន ១.០៥៤ នាក់រនាោះ676 រ៉ៅខនាបានរញ្ញជក់ថា “រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី ម្ភនយនាកា ដថ្ទរទៀតជារប្្ើន ប្តូវបានផាេ់ដេ់ភាលីរដើមបីឱ្យម្ភនេទធភាេរេើករង្ហាញជាលាយ
េកខណ៍អកស នូវ្រមេើយជារ់ពាក់េ័នធ

និងេ័ត៌ម្ភនដថ្ទរទៀតទាក់ទងរៅនឹងសកសីខដេេំប្តូវបានរកាោះរៅ

រនាោះ”677។

281>នួន

ជា និង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា កំណត់េី

រទ់ភឋនរដើមបីទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់

និងកា សំអាងជារនារនាៃរ់

រស់អងគជំនំជប្មោះរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះោ៉ៅងរប្្ើនសនធឹកសនាធរ់រ់ភយេំបានប្រឹងខប្រងសមប្សរ

កនុងកា វាយ

តថ្មេេីភាេរជឿទក្ិតបា
ា ន ឬតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងរឡើយ678។ ជាេិរសស េួកោត់បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ

673

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣១ រជើងទំេ័ ៨៥ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ទទួេយក្រមេើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២១ ដេ់ ២២, ៣២ ដេ់ ៣៣ និងរស្កាីសរប្ម្ទីេី សាីេីភាេអា្ទទួេយកបាន
(E299) កថាខណឌ ២៩ ដេ់ ៣០។
674

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

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 និង

១១៧។ សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថា
ខណឌ ៤៦៨។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានរ្ញរស្កាីសរប្ម្េំម្ភនសំអាង
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សលាដំរូងបានេប្ងីករទ់ភឋនអនា ជាតិទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះ

រ់ភយបានរផ្លាតជា

សំខាន់ខតរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់េីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទរ៉ៅរណា
ណ ោះ

និងេំ

បានរ ើកា
វ េិចា ណារៅរេើកត្តាជារប្្ើនដថ្ទរទៀត ខដេម្ភនដូ្ជារញ្ញា ថារតើ ភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ជារ់ពាក់េ័នធ
រ់ភយផ្លៃេ់កនុង វចវាទ វាងភាលី ខដ ឬោ៉ៅងណា រឡើយ679។ រខនែមរេើរនោះរទៀត េួកោត់បានអោះអាងថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង េំបានេិចា ណាអំេី្ារ់ជា

ម្ភន ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញខេួន និងកា សកសួ

រស់ភាលីម្ភខងរៅរេើសកសី់ភក់រនៃក
ុ កនុងរេេជំនំជប្មោះរឡើយ

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានទទួេយកមករ ើជា
វ ភ

សាត្ត
ុ ងនូវឯកស ោ៉ៅងរប្្ើនខដេេំធាេរ់ម្ភនេីមនមក និងេំលួ ឱ្យរជឿទក្ិតបា
ា ន680។ េួកោត់បានអោះអាងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមាងរហ្ើយមាងរទៀត

បានផាេ់កា យេ់រឃើញជាលនេឹោះ

រ់ភយខផអករេើ្រមេើយខដេេំ

អា្រជឿទក្ិតបា
ា ន និង/ឬ េំម្ភនកា រញ្ញជក់ប្តឹមប្តូវ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា ប្រសិនររើម្ភន
្រមេើយទាំងរនាោះម្ភនទមៃន់ជាភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្កាី681។

282>សហ្ប្េោះរាជអាជាា និងសហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវនូវរទ់ភឋនកនុងកា ទទួេយក
ជាលាយេកខណ៍អកស រៅរប្ៅតលាកា
682

និងវាយតថ្មេរេើ្រមេើយ

និងប្រតិចា ឹក

និងបានកំណត់អងគរហ្តនានាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរ់ភយខផអករេើរទ់ភឋនរនោះ

។

283>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
រហ្តប្លរ់ប្ោន់ និងយឺតរេេសាីេកា
ី ទទួេយកឯកស

ជនជារ់រចាទបានរេើករញ្ញាពាក់េ័ន្
ធ ំនួនេី លឺ

ទី

ួមទាំង្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ។ អំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញារនោះ បានកប្មិតប្តឹមខតរេេរវលាថ្នកា រ្ញរស្កាីសរប្ម្ រហ្ើយេំបានពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវខផនកលតិយតារឡើ
យ។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៦។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងរនោះ
រចាេរ់ភយស ខវោះមូេ់ភឋនោំប្ទ។
679

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៤ ដេ់ ១៥៥, ១៥៧, ១៦០ ដេ់ ១៦២។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ២៩។
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 និង

១១៧។
682

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨៦ ដេ់ ៩០។ ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ ៤៨ ដេ់

៦៥។
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មួយ រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតារទ់ភឋនលតិយតាជាកា ប្តឹមប្តូវ កនុងកា ទទួេយកភសាុ
ត្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា និង ទីេី ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ម្ភនកំហ្សកនុងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ខរររនោះ

រ ើជា
វ មូេ់ភឋនសំអាងកនុងកា យេ់

រឃើញខផនកអងគរហ្តកនុងសេប្កមរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
៤.ល.៤.ក.រទ់ភឋនលតិយតាកនង
ុ កា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណអ
៍ កស ជំនស
ួ សកខក
ី មមផ្លៃេ់ម្ភត់

284> វចធាន ៨៧ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា ជារោេកា ណ៍ រាេ់ភសាត្តុ ងទាំងអស់ប្តូវខតទទួេយករៅកនុងកិ្ច
ដំរណើ កា នីតិ វច ី្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.

រេើកខេងខតភសាត្ត
ុ ងរនាោះ មិនជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាកា រសនើសំជាន់ោន

មិនអា្ កបានកនុង យៈរេេសមប្សរណាមួយ

មិនសមប្សរសប្ម្ភរ់រញ្ញជក់អងគរហ្តខដេជារោេរៅថ្ន

កា រសនើសំេិនិតយភសាត្ត
ុ ង ្ារ់មិនអនញ្ញាត ឬម្ភនរ្តនាេនា កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី ឬោមនប្ររោជន៍។

285>រោេជំហ្ ជា្មបង រស់ រខៀវ សំផន និង នួន ជា លឺថា ្ារ់កមពជា
ុ តប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញខេួន រស់
សកសី់ភក់រនៃក
ុ ទាំងអស់រៅរេេសវនាកា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ម្ភប្ត្ត ២៩៧
ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខ្ងថា “សកសី់ភក់រនៃក
ុ ខដេមិនទាន់បានសួ ្រមេើយតទេ់ោនជាមួយជនជារ់
រចាទ ប្តូវខតរកាោះរៅឱ្យ្ូេ ួមកនុងសវនាកា ”។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ វចធាន ៨៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង
ខ្ងោ៉ៅង្ាស់អំេី“ជនជារ់រចាទម្ភនសិទធិ់ភ្់ខាត រសនើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី់ភក់រនៃក
ុ ខដេជនជារ់រចាទមិន
ទាន់ម្ភនឱ្កាសតទេ់រៅដំណាក់កាេមនរេេជំនំជប្មោះ”683។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ររើ
រទាោះជាម្ភនរទរបញ្ាតិរា នោះក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ ប្តូវសែិតរប្កាមេកខខណឌអនញ្ញាតមួយ្ំនួន កនុងកា ទទួេ
យក (និង្ងរប្កាយសំអាងរេើ)ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស បាន និងររើរទាោះរីជាសមីរលគេរនាោះ េំបាន
រង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ឬេំប្តូវបានសួ សំណួ រ់ភយភាលីកា ពា កាីោ៉ៅងណាក៏រ់ភ

យ។ ជាកា េិត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរញ្ញា ទីមួយ វចធាន ៨៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង កនុង
សំរៅជាភាសអង់រលេសម្ភនពាកយថា សិទធិ់ភ្់ខាត រស់ភាលីកា ពា កាីកនុងកា រសនើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី និងទី

683

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សំរៅជាភាសខខម បានរោងរៅរេើ “សិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា រកាោះ

រៅសកសី” និងជាភាសបារាំ 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 (ជនជារ់រចាទម្ភនសិទធិឱ្យរកាោះរៅសកសីខដេខេួនេំទាន់ម្ភនឱ្កាសសួ
រដញរ់ភេរៅកនុងដំណាក់កាេកិ្ចរសើរសួ )”។ សូមរមើេ វចធាន ៨៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង(ភាសបារាំង)។
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េី ម្ភប្ត្ត ៣១៨ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ បានផាេ់អំណា្ដេ់ប្រធានអងគជំនំជប្មោះកនុងកា ជំនំជប្មោះ
រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ

រ ើកា
វ “រដិរស រ្ញេីកា េិភាការដញរ់ភេនូវអវីខដេម្ភនរោេរំណងអូសរនាេយកា

េិភាការដញរ់ភេរនោះរ់ភយឥតប្ររោជន៍ ោមន ួម វចភាលទានអវីដេ់កា សំខដងឱ្យរឃើញកា េិត”684។

286>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា សិទធិកនុងកា សួ រដញរ់ភេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទ ដូ្
ម្ភនខ្ងកនុង វចធាន ៨៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង និងម្ភប្ត្ត ២៩៧ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
លឺជាកា ឆេោះុ
ា ីសិទធេ
ិ េ ដឋ និងសញ្ញាអនា ជាសិទធន
ិ រោបាយ
រញ្ញចង
ំ អំេីសិទធិខដេម្ភនខ្ងកនុងម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ង) ថ្នកតិកាតិសីេ
កនុងកា “សួ រដញរ់ភេ ឬសំឱ្យសួ រដញរ់ភេរេើសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹង[ជនជារ់រចាទ]”។ ប្សរដៀងោនរនោះ

ខដ ម្ភប្ត្ត ១៣(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. បានធានានូវសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា ទទួេបានកា
“សួ រដញរ់ភេ ឬសំឱ្យសួ រដញរ់ភេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់” ្ំខណកម្ភប្ត្ត ៣៥ ងមី(ង)ថ្ន្ារ់ អ.
វ.ត.ក. ធានាសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទកនុងកា “េិនិតយរដញរ់ភេភសាត្ត
ុ ងខដេប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់”។ ររើរទាោះរី
ជារោេកា ណ៍សីេ
ា ីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកា ជំនំជប្មោះ ម្ភនស ៈសំខាន់ជាស វ័នក
ា ីា ក៏សិទធិខាងរេើរនោះេំម្ភនភាេ
់ភ្់ខាតរឡើយ685 រហ្ើយអា្ម្ភនកា ងេឹងខងេងជាមួយនឹងសិទធិ និងផេប្ររោជន៍សំខាន់ៗដថ្ទរទៀត រៅកនុងរ
ចរទថ្នកា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌមួយ។ ជាកា េិត សិទធិខដេជនជារ់រចាទទទួេបានោ៉ៅងទូេំទូលាយ
កនុងកា សួ រដញរ់ភេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ខរររនោះ

អា្នឹងម្ភនហានិភ័យរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់េទធ

ភាេ រស់តលាកា កនុងកា ផាេ់យតាិ ម៌រៅកនុងរ ឿងកាីខដេម្ភនទំហ្ំ ំ

និងម្ភនភាេសមល
ុ សមញដូ្រ ឿងកាី

រ្ចរ
ុ បននរនោះ ខដេតលាកា ប្តូវរប្ជើសរ ីស លឺកា រកាោះរៅកនុង្ំរណាមសកសីដ៏រប្្ើនសនធឹកសនាធរ់មកផាេ់សកខី

684

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ១៨។

685

សូមរមើេ មតិរោរេ់ទូរៅ រស់លណៈកម្ភម ិកា សាីេីសិទធិមនសស (HRC) រេខ ៣២ កថាខណឌ ៣៩៖ (“សិទធិប្សរត្តមវចធាន

១៤(៣-ង) ថ្នកតិកាសញ្ញាសាីេីសិទធិេេ ដឋ និងនរោបាយ] រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានផាេ់សិទធិរ់ភយឥតកំណត់កនុងកា ទទួេបាននូវ
រកាោះរៅសកសីណាមួយខដេប្តូវបានរសនើសំរ់ភយជនជារ់រចាទ ឬរមធាវី រស់ខួ េនរឡើយ រ៉ៅខនាផេ
ា ់ប្តឹមខតសិទធិសំឱ្យតលាកា ទទួេ
យកសកសីខដេជារ់ពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់កា ពា ខេួន និងផាេ់ឱ្កាសសមប្សរកនុងកា សួ សំណួ

និងជំទាស់សកសីខដេប្រឆ្ំ ងនឹងខេួន

រៅរេេណាមួយរៅកនុងដំណាក់កាេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរ៉ៅរណា
ណ ោះ”)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី S.N.ទេ់នឹងប្ររទស

សវីស (ECtHR) កថាខណឌ ៤៤ (“ម្ភប្ត្ត ៦ [ថ្នអនសញ្ញាអឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស] េំបានផាេ់សិទធិរ់ភយោមនប្េំខដនដេ់ជនជារ់រចាទ
កនុងកា ធានាបាននូវកា ្ូេខេួន រស់សកសី្ំរពាោះមខតលាកា រឡើយ។ ជា មមត្ត អាប្ស័យរេើតលាកា កនុងកា សរប្ម្ថារតើ ជាកា
ចាំបា្់ ឬជាកា សមប្សរកនុងកា សារ់សកសីរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា”)។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ រ ឿងកាី Trofimov ទេ់នឹង ប្ររទស សសុី
(ECtHR) កថាខណឌ ៣៣។ រ ឿងកាី Fនិង M ទេ់នឹង ប្ររទសហាវំងឡង់ (ECtHR) កថាខណឌ ៥៦។
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កមម្ំរពាោះមខតលាកា

ខដេនាំឱ្យម្ភនកា េំបាកកនុងកា រ ៀរ្ំសវនាកា

និង្ំណាយរេេោ៉ៅងយូ ហ្ួស

កំណត់ ឬប្តូវេោះរង់កា សំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេអា្សំខាន់កនុងកា រំភឺជា
េ រ ចរទ និងភាេ ំរ ងថ្នរ ឿងកាី
រ៉ៅខនាប្រខហ្េជាេំសីជរប្

ដេ់រញ្ញាសនូេថ្នរ ឿងកាីរនាោះ។

287>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា វចធាន ៨៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង និង
ម្ភប្ត្ត ២៩៧ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ប្តូវបានរកប្សយោ៉ៅង្ាស់ថា “បានផាេ់សិទធិរ់ភយម្ភនកា
ំ រនោះបានអនញ្ញាតឱ្យម្ភនកា ឹតតបិតនូវសិទធិកនុងរោេរំណងជាេិរសស
កប្មិត” រខនែមរេើរនោះ រទរបញ្ញាតាិទាង
រដើមបីប្ររោជន៍េរនេឿនកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើងខដេថា វចធាន ៨៤(១) ថ្នវចធាន
ថ្ផៃកនុង និោយេីសិទធិ“់ភ្់ខាត” រោងត្តមសំរៅជាភាសអង់រលេសរឃើញថា មិនម្ភនពាកយដូរ្នោះរឡើយរៅ
កនុងសំរៅជាភាសខខម និងបារាំង។ ទាក់ទងរៅនឹង វចធាន ៨៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រ់ភយរោងត្តមសំរៅ
ជាភាសខខម និងបារាំងរឃើញថា ម្ភនខេឹមស សមប្សរជាងសប្ម្ភរ់រ ចរទ រស់តលាកា ដូ្ អ.វ.ត.ក. រនោះ
ដូរ្នោះរហ្ើយរទើរសំរៅទាំងេី រនោះ ទទួេបានអាទិភាេជាងសំរៅជាភាសអង់រលេស។ ជាេទធផេ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សរទកនុងកា យេ់រឃើញថា សិទធិ
កនុងកា សួ រដញរ់ភេសកសីខដេប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទប្តូវបានកប្មិត686។

288>រញ្ញារចាទរនាៃរ់លឺ

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងកា កំណត់េកខ

ណៈវចនិ្័យ
ឆ សប្ម្ភរ់កា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ម្ភត់ រ់ភយខផអករេើកា
អនវតាអនា ជាតិ។ ម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមី(១) ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. និងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.
ខ្ងថា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខតប្សរជាមួយនឹង្ារ់កមពជា
ុ រ៉ៅខនាកនុងក ណីខដេ្ារ់កមពជា
ុ េំ
អា្រ់ភោះប្សយបាន្ំរពាោះរញ្ញាេិរសសណាមួយ ឬម្ភនភាេមិន្ាស់លាស់ “រលអា្ខសវង កកា ខណនាំកនុង
រទ់ភឋននីតិ វច ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មិតអនា ជាតិ”។ ជាកា េិត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេិតជាបានអន
វតាដូ្ម្ភនខ្ងខាងរេើ
លាយេកខណ៍អកស

រ់ភយបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីភាេអា្ទទួេយកបាននូវ្រមេើយជា

(E96/7)687

និងរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន

(E299)688 រ៉ៅខនាខរ ជា នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើេ
វ ំបានប្តឹមប្តូវ
686

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ១៧ ដេ់ ១៩។

687

សូមរមើេ កថាខណឌ ២៤ ជាអាទិ៍ រនាោះ។

688

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ១៧ ជាអាទិ៍។
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រៅវចញ។

289>ជាកា កត់សម្ភគេ់ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា ទទួេយក
្រមេើយមករប្រើប្បាស់ជាភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់េីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ោត់

លឺជាកា ំរលាភរំពានរេើ វចធានខដេបាន

ររងកើតរឡើងរៅកប្មិតអនា ជាតិ689។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់
កា យេ់រឃើញោ៉ៅង្ាស់ថា ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ខដេរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់េីសកមមភាេ ឬ
កា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ េំអា្ទទួេយកបានរឡើយ690។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំ
ផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់កា យេ់រឃើញរ់ភយ“ភាជរ់អំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ”រៅនឹង
រោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរកា រ់ភយរងខំ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ្ំណ្ថ្នសេ
ប្កមខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើករឡើងអំេីសកមមភាេ ឬកា ប្រប្េឹតា
រស់ោត់រឡើយ រហ្ើយភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះបានរោងរនាោះ េំបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរទ691។
ផៃយ
ុ េីកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន រឃើញថា េំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់ខសាងឱ្យរឃើញថា សំអាងរហ្ត“ម្ភន
ទំនាក់ទំនងរ់ភយផ្លៃេ់រៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេពាក់េ័នធ ជាេិរសស រៅនឹងអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជន
ជារ់រចាទរឡើយ”692។ រោងត្តមរហ្តផេដូ្ោនរនោះ កា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សដខដេៗ

កនុងកា ផាេ់សំអាងរហ្តនានាពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់កាេទីេី លឺជាកា េំប្តឹមប្តូវរឡើយ រ់ភយរហ្តថា សំអាងរហ្តខដេ ងកា រចាទប្រកាន់រនាោះ េំម្ភន
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង“អំរេើប្រប្េឹត”ា រស់ោត់រឡើយ693។

290>នួន ជា បានអោះអាងរ់ភយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើវចធាន ៩២ សៃួន(ខ) ថ្នវចធានសាីេីនីតិវច
ភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា

ICTY ថា

ី និង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងនូវឯកស លាយ

689

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩។

690

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២២។

691

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៨ និង រជើងទំេ័ ៣៧២។

692

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩។ សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Galić

(ICTY) កថាខណឌ ៩។
693

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៥៨៨ និងរជើងទំេ័ ១៧៦៧, ១៧៦៨ និង ១៧៦៩។
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េកខណ៍អកស ជារប្្ើន

ម្ភនដូ្ជា

ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងពាកយរណាឹង រស់ជន ង

រប្ោោះ ខដេេំបាន“រំរេញរៅត្តមេកខខណឌតប្មូវអរបរ ម្ភសប្ម្ភរ់កា ទទួេយករៅកនុងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម

មិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍” ខដេតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះេំធាេរ់ទទួេយកោ៉ៅងរប្្ើនដូរ្នោះរទ694។ រទរបញ្ាតិរា នោះតប្មូវថា
ុ ង ប្តូវរ ើកា
វ ប្រកាសទាក់ទង
សមីរលគេម្ភចស់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេប្តូវបានទទួេយកជាភសាត្ត
រៅនឹងភាេប្បាកដប្រជានូវខេឹមស ្រមេើយរនោះ រៅ្ំរពាោះមខរលគេខដេម្ភនសមតែកិ្ចណាម្ភនក់។ វចធាន ៩២

សៃួន(ខ) ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICTR ម្ភនខ្ងអំេី វចធានសប្ម្ភរ់កិ្ចដំរណើ កា នីតិ
វច រី ៅ្ំរពាោះមខតលាកា ICTR ដូ្ោននឹងរទរបញ្ាតិខា
ា ងរេើ ្ំខណកវចធាន ៦៨ (២-ខ-២ និង ៣) ថ្នវចធាន
សាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា ICC ម្ភនខ្ងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ វចធានសាីេី
នីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា SCSL ប្េមទាំង វចធាន រស់តលាកា STL េំបានតប្មូវថា សមីជនម្ភចស់
្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស អា្ប្រកាសខរររនោះរឡើយ695។

ដូរ្នោះ

កា អនវតាជាអនា ជាតិពាក់េ័នរធ ៅនឹង

រញ្ញារនោះ េំម្ភនេកខណៈប្សរោនទាំងប្សុងរនាោះរឡើយ រហ្ើយេំអា្ចាត់ទកថា កា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានសរប្ម្យកេកខខណឌតប្មូវដូ្ម្ភនខ្ងកនុង វចធាន ៩២ សៃួន(ខ) ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង
រស់តលាកា ICTY មករប្រើប្បាស់ថា ម្ភនកំហ្សរនាោះរទ។

291>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះរនោះបាន
យកេកខណៈវចន្
ិ ័យ
ឆ
អកស

សប្ម្ភរ់កា ទទួេយក្រមេើយរប្ៅតលាកា មករប្រើប្បាស់រេើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍

ខដេបានប្រមូេរ់ភយេំម្ភនរោេរំណងជាក់លាក់សប្ម្ភរ់តវា៉កាី រ់ភយរោងកនុង្ំរណាមរនាោះរៅ

រេើកា រ ៀររារ់ រស់រលគេនានា ខដេប្រមូេបានរ់ភយ Henri Locard, François Ponchaud និង Stephen
Heder។ នួន ជា បានអោះអាងថា រោងត្តមកា អនវតា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍ រទ់ភឋនសប្ម្ភរ់
កា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មលួ ខតប្តូវបានយកមកអនវតា696។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា េំបានផាេ់
មូេ់ភឋនោំប្ទថា កា អនវតាត្តមរទ់ភឋនរនាោះ នឹងនាំឱ្យភសាត្ត
ុ ងប្តូវបានរដិរស រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំ

694

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៨ និង រជើងទំេ័ ៤០០។

695

សូមរមើេ វចធាន ៩២សៃួន ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាត្ត
ុ ង រស់តលាកា SCSL និង វចធាន ១៥៥ ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាុ

ត្តង រស់តលាកា STL ។
696

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៨ និង រជើងទំេ័ ៤០២។ សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់

រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ២៨។

185
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358103
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ណោះអំណាងរនោះ ប្តូវបានរដិរស រចាេ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា េកខខណឌតប្មូវ
កនុងកា ទទួេយក្រមេើយ រស់សកសីជំនួសសកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់រង្ហាញថា ម្ភនេកខណៈ“ ឹតតបិត”ជាងេកខខណឌ
តប្មូវរផសងរទៀត្ំរពាោះកា ទទួេយកសម្ភា

ខដេបានប្រមូេរ់ភយេំម្ភនរោេរំណងជាក់លាក់សប្ម្ភរ់កិ្ច

ដំរណើ កា នីតិ វច ី697។

292>នួន ជា បានរោងរៅរេើរោេកា ណ៍មួយ្ំនួនខដេខ្ងអំេីកា ទទួេយកនូវ្រមេើយជាលាយេកខណ៍
អកស រៅកនុងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍ (ដូ្ជា ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ប្តូវខតសីសង្ហវក់ោនជា
មួយភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់) ខដេត្តមកា រេើករឡើង រស់ោត់ថា អងគជំនំជប្មោះេំបានរអើរេើរឡើយ698។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី ផៃយ
ុ រៅនឹងអវីខដេោត់បានអោះអាង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើកា
វ កត់សម្ភគេ់ោ៉ៅង្ាស់លាស់
រេើកា េិចា ណាទាំងរនោះ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីភាេអា្ទទួេយកបានថ្ន្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស
និងបានរញ្ញជក់ថា អងគជំនំជប្មោះនឹងយកមកអនវតា រៅរេេរ ើកា
វ សរប្ម្រេើកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយ
េកខណ៍អកស

699

។ រ៉ៅខនា នួន ជា េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ំរពាោះកា អោះអាងោ៉ៅងទូេំទូលាយ រស់ោត់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើកា
វ េិចា ណាទាំងរនោះរឡើយ700។

293>រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា ្រមេើយណាមួយខដេ“រេើករឡើងេីធាតផសំសំខាន់ថ្នរ ឿងកាី
ឬជារ់ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញា្ំរពាោះមខ វាងភាលី រ៉ៅខនាេំខមនរញ្ញាពាក់េ័នត
ធ ូ្ត្ត្ ឬរនាៃរ់រនសំរនាោះរទ”ប្តូវខត់ភក់ឱ្យ
រ ើកា
វ រដញរ់ភេ701។ រដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានរោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្ រស់តលាកា
ICTY និង ICTR ខដេបានរញ្ញជក់ថា កនុងកាេៈរទសៈខរររនោះ ប្រសិនររើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស
ខដេរ ើរវ ់ភយសកសី អា្ប្តូវបានទទួេយក សកសីរនាោះក៏អា្ប្តូវបានរកាោះរៅ រដើមបីសួ រដញរ់ភេរ់ភយភា

697

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ៣១។

698

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦១ ដេ់ ១៦២។

699

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី កា
ី ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៤។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា

ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេកបាន (E299) កថាខណឌ ១៨ ជាអាទិ៍។
700

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។

701

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦២។

186
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358104
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លីជំទាស់702។ ដូរ្នោះ រញ្ញាេំខមនសែិតរៅរេើ ថារតើភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស អា្ប្តូវបានទទួេយក ខដ
ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាសិត
ែ រៅរេើ ថារតើ វចធានកា រខនែមអវីខេោះ ខដេបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីធានាសិទធិ រស់ជន
ជារ់រចាទរនាោះ។ រញ្ញារនោះ ប្តូវបានរញ្ញជក់ត្តម យៈយតាិសស្តសាខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅ
រេើរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន (E299)
សស្តសារនោះ

រហ្ើយរ់ភយខផអករេើយតាិ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេរេើករឡើងថា

្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ទាក់ទងរៅនឹង“រញ្ញាសំខាន់”

េំអា្ទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះ703។

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះ រេើភសាត្ត
ុ ងខដេេំប្តូវបានេិនិតយរ់ភយ
ភាលីកា ពា កាីរៅកនុងខផនកខាងរប្កាមកនុងសេដីការនោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញ
ថា នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សកនុងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស រនោះរឡើយ។

294>ស ររស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ រៅរេេខដេសរប្ម្ថា ្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួស
សកខីកមមផ្លៃេ់ម្ភត់ អា្ទទួេយកបាន រ៉ៅខនាប្តូវសែិតរៅរប្កាមេកខខណឌមួយ្ំនួន។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ស
ណា រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ល.៤.ខ.ទមៃនថ្់ នភសាត្ត
ុ ង ខដេបានផាេរ់ ៅរេើ្រមេយ
ើ ជាលាយេកខណអ
៍ កស ជំនស
ួ សកខក
ី មមផ្លៃេ់ម្ភត់

295>រញ្ញាទីេី ខដេប្តូវរ់ភោះប្សយលឺ

ុ ង
ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ រ់ េករៅរេើភសាត្ត

ជាលាយេកខណ៍អកស ខដ ឬោ៉ៅងណា។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“ខកខានមាងរហ្ើយ
មាងរទៀត”កនុងកា វាយតថ្មេឱ្យបានប្តឹមប្តូវរេើភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន
លាយេកខណ៍អកស

704

និងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង្ំរពាោះ្រមេើយជា

។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រ៉ៅខនារេើករឡើងេំបានេមអិត705។

អំណោះអំណាងសំខាន់ រស់េួកោត់ លឺថា (i) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ ខតបានផាេ់សំអាងរហ្តជាលាយ

702

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើទីរី រស់ភាលីកា ពា កាីសំឱ្យទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

និងឯកស ភាជរ់ជាមួយរ ឿងកាី

Nzabonimana (ICTR) កថាខណឌ ១៨។ សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY)
កថាខណឌ ១៣។
703

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្ទីេី សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ១៩ និងរជើងទំេ័ ៧១។

704

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៥៩។

705

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩, ១១៧ និង ៤៦៨។

187
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358105
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

េកខណ៍អកស
(ii)

កនុងកា សរប្ម្ រស់ខួ ន
េ អំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងរៅរេើ្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស នីមួយៗ706

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកខតរៅរេើ្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រ៉ៅរណា
ណ ោះកនុងកា រង្ហាញនូវអងគ

រហ្តលនេឹោះខដេរចាទជារញ្ញា707 និង (iii) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណាេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន
រេើប្រភេថ្ន្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

708

។

296>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសីខដេេំ

បានរង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងេំប្តូវបានសួ រដញរ់ភេរ់ភយអងគជំនំជប្មោះ និងភា
លីរនាោះ ជាទូរៅប្តូវខតផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារជាងភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមមខដេសកសីបានផាេ់រៅ្ំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះ។ រេើកខេងខតកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយខដេរ ើរវ ឡើងរ់ភយកា ចោេ័យសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត
ជារោេកា ណ៍ តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារប្តូវផាេ់្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងខដេេំប្តូវបានប្រមូេជាក់លាក់សប្ម្ភរ់រោេ
រំណងថ្នកា ជំនំជប្មោះរេើរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ

ដូ្ជាកនុងក ណីថ្នកា រ ៀររារ់ខដេប្រមូេរ់ភយ

Henri

LOCARD François PONCHAUD និង Stephen HEDER។ ទីមួយ រនោះលឺរ់ភយស អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងអា្នឹងេំម្ភនឱ្កាសកនុងកា វាយតថ្មេរេើអតា្ ចត រស់រលគេ កនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម និងសួ រដញ
រ់ភេរំភឺរេ េើរញ្ញានានារឡើយ។ ទីេី

រោងត្តមយតាិសស្តសាខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន រស់តលាកា អឺ ៉រសាីេី

សិទធិមនសស កា ់ភក់េិ ទធភាេេំអា្ខផអកខតមួយមខ ឬរ់ភយេំបានេិចា ណាខវងឆ្ៃយរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់
សកសីណាម្ភនក់ខដេភាលីកា ពា កាីេំម្ភនឱ្កាសសួ រដញរ់ភេរឡើយ រេើកខេងខតជនជារ់រចាទប្តូវបានផាេ់
ឱ្កាសប្លរ់ប្ោន់កនុងកា ជំទាស់ភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំនឹងខេួន709។ ទីរី ភាេលួ រជឿទក្ិតបា
ា ន ភាេ្ាស់លាស់ និង
ប្តឹមប្តូវថ្ន្រមេើយរប្ៅតលាកា ខដេ ប្រមូេបានេីខាងរប្ៅប្ករខ័ណឌថ្ននីតិ វច ី រស់តលាកា

ទទួេ ងផេ

706

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។

707

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៩ ១១៧ និង

៤៦៨។
708

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៤ ដេ់ ១៦៥។

709

សូមរមើេ ឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី Al-Khawaja ទេ់នឹង្ប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) កថាខណឌ ១២៧,

១៤៧។ សេដីការ ឿងកាី Kazakov ទេ់នឹងប្ររទស សសុី (ECtHR) កថាខណឌ ២៩។

សូមរមើេផងខដ

សេដីការ ឿងកាី

Popović (ICTY) កថាខណឌ ៩៦ (“កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេេំអា្សំអាងខតមួយមខលត់ ឬរ់ភយខវោះកា េិចា ណាខវងឆ្ៃយរេើភសាុ
ត្តង រស់សកសីខដេជនជារ់រចាទោមនឱ្កាសនឹងសួ សំណួ

ឬេំបានសួ កនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចរសរ
ើ សួ

ឬរៅរេេជំនំជប្មោះ។

រោេកា ណ៍រនោះអនវតា្ំរពាោះ“អងគរហ្តណាខដេសំខាន់េំអា្ខវោះបានសប្ម្ភរ់កា ់ភក់េិ ទធ ភាេ”(រជើងទំេ័ េររចាេ))។

188
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358106
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស កងវោះទប្មង់ខររទ និងកា ធានាបាន រហ្ើយសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
ឆេោះុ រញ្ញចង
ំ នូវកាីបា មាអំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា

រ់ភយបានរញ្ញជក់ថា “អងគជំនំជប្មោះក៏

បានេិចា ណាផងខដ រេើកា កំណត់អតាសញ្ញាណ កា សួ រដញរ់ភេ ភាេេរមអៀង ប្រភេ និងកត្តាជំ ញ ឬក
ងវោះថ្នកត្តាទាំងរនោះ រស់សមីរលគេ និងប្រភេថ្នភសាត្ត
ុ ង។ រ់ភយស ោមនឱ្កាសកនុងកា សួ រដញរ់ភេអំេី
ប្រភេ ឬសមីរលគេថ្នភសាត្ត
ុ ង ភសាត្ត
ុ ងរនោះប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ប្សេ”710។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
ិ
យក្ិតទ
ា ក់ភក់រៅរេើ“រញ្ញា ថារតើភាលីម្ភនឱ្កាសជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ង”711 និងបានសារ់ស ណាេមអត
កនុងអំឡុងរេេសវនាកា សាីេីភាេអា្ទទួេយកបានរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង

និងទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើភសាុ

ត្តង712ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយក្ិតទ
ា ក់ភក់ផងខដ អំេីរញ្ញាខដេភាលីកា ពា កាី
េំម្ភនឱ្កាសសួ រដញរ់ភេសមីជនម្ភចស់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

និងថា រញ្ញារនោះនាំឱ្យម្ភនឥទធិេេ

រេើទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើ្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនាោះ713។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់
ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ រដើមបីទទួេយក្រមេើយប្ររភទរនោះមួយ្ំនួន

រនាៃរ់េីបានសារ់កា ស ណា រស់ភាលីរេើ

ឯកស នីមួយៗ714 រហ្ើយបានេនយេ់េីេកខណៈេិរសសថ្នប្ររភទឯកស នីមួយៗ715។ ឧទាហ្ ណ៍ អងគជន
ំ ំ

710

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

711

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

712

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦។

713

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន

(E299) កថាខណឌ ១៩។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៥។
714

សវនាកា រេើកទីរីសីេ
ា ីឯកស ៖ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/46.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៣

ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/47.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/49.1។ រស្កាីសរប្ម្
រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើសំ់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងឧរសមព័នធ ក១ ដេ់ ក៥ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
និងរៅនឹងឯកស ខដេបានដកប្សង់រៅកនុងកថាខណឌថ្នរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២១ និង
៣០។ រស្កាីសរប្ម្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើសំ់ភក់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងឧរសមព័នធ ក៦ ដេ់ ក១១
រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា និង រ់ភយភាលីដថ្ទរទៀត ឯកស រេខ (E185/1.3) ថ្ងៃទី ០៣ ខខ
រស្កាីសរប្ម្រេើកទីរីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ កថាខណឌ ១៣, ១៩។

ខដេបានរសនើសំឱ្យទទួេយករៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

(E185/2) កថាខណឌ ២០, ២៤ និង ២៦។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ២១,
២៣, ២៦, ៣០ និង ៣២។
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01358107
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ជប្មោះបាន ករឃើញថា ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ររើរទាោះជាអា្ទទួេយកបានក៏រ់ភយ ក៏េំ
អា្ទទួេបានស្ចធា ណ៍ថ្នភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន

និងកនុងក ណីខដេកាេៈរទសៈេំម្ភនភាេ្ាស់លាស់

កនុងកា រំរេញពាកយសំទាង
ំ រនោះ ដូរ្នោះពាកយសំទាង
ំ រនោះ ប្រខហ្េជា“ទទួេបានតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទាររ៉ៅរណា
ណ ោះ
ប្រសិនររើម្ភន”716។

297>កនុងកា ោំប្ទអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះេំបានអនវតារទ់ភឋនទាំងរនាោះ នួន ជា បានរេើករឡើង
ថា អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់“កា រោងជាក់លាក់សូមបីខតមាង […] រៅរេើរញ្ញាថ្នកា េំបានសួ រដញរ់ភេ ឬ
ភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នថ្នកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឬពាកយរណាឹង
ណាមួយរឡើយ”717។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រញ្ញារនោះេំខមនជាកំហ្សទូរៅរៅកនង
ុ
វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរទ

ររើរ ៀររៅនឹងកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តជាក់

លាក់រនាោះ។ ទីមួយ រ់ភយស េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវរៅកនុងប្ករខ័ណឌ្ារ់ អ.វ.ត.ក. ថា ប្តូវផាេ់សំអាង
រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស កនុងកា វាយតថ្មេរេើ្រមេើយនីមួយៗ718
កនុងកា ជំនំជប្មោះរ់ភយឆ្រ់ ហ្័សរឡើយ។
សលាដំរូង

រខនែមរេើរនោះរទៀត

រហ្ើយកា រ ើខវ រររនោះេបា
ំ នជាប្ររោជន៍
ម្ភនឧទាហ្ ណ៍ជារប្្ើនខដេអងគជំនំជប្មោះ

បានផាេ់កា រោងោ៉ៅងជាក់លាក់រៅរេើភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នថ្ន្រមេើយជាលាយេកខណ៍

អកស នីមួយៗ719។

715

រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ ២៣ ដេ់ ៤៤។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ទទួេ

យក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៦ ដេ់ ៣៣។
716

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ទទួេយក្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស (E96/7) កថាខណឌ ២៩។

717

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣។

718

អ.វ.ត.ក. េំបានអនម័តរទ់ភឋនថ្នកា ទទួេយក្រមេើយរប្ៅតលាកា ដូ្ម្ភនខ្ងរៅកនុង វចធាន ៦៨ ថ្នវចធានសាីេីនីតិ វច ី និងភសាុ

ត្តង រស់តលាកា

ICC។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា សរប្ម្រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីភាេអា្ទទួេយកបានថ្នភសាត្ត
ុ ង រ ឿងកាី

Bemba កថាខណឌ ៨១ ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICC បាន ករឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា
ICC

ម្ភនកំហ្សរ់ភយបានសរប្ម្“ទទួេយក្រមេើយខដេបានកត់ប្ត្តេីមនរ់ភយោមនកា េិចា ណារេើ្ំណ្នីមួយៗរ់ភយប្រុង

ប្រយ័តន”រនាោះ េំអា្អនវតាបាន្ំរពាោះរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននរឡើយ។
719

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេកា

េៈរទសៈខដេកនុងរនាោះ កំណត់រហ្តថ្នកា សារ់្រមេើយ វាង នួន ជា និង ខខម ងន ប្តូវបានរ ើរវ ឡើង និងបាន ករឃើញថា ប្រតិចា ឹក
ជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នកា សារ់្រមេើយម្ភនមូេ់ភឋនលួ ឱ្យរជឿទក្ិតបា
ា នសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញអំេីអងគរហ្ត )។

អងគជំនំជប្មោះ
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298>ទីេី

រញ្ញាខដេសមល
ុ សមញជាងរនោះរទៀតរនាោះ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ្រមេើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស រប្ៅតលាកា ប្ជុេហ្ួសរហ្តរេក ខដ
្រមេើយរប្ៅតលាកា រស់សកសីខតមួយ

ឬោ៉ៅងណា។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា

េំអា្យកមករ ើជា
វ មូេ់ភឋនកនុងកា រង្ហាញអងគរហ្តលនេឹោះខដេជា

រញ្ញា វចវាទ វាងភាលីបានរឡើយ និងបានរោងរៅរេើ្ំណ្មួយ្ំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងខដេអងគជំនំជប្មោះបានរ ើដ
វ ូរចានោះ720។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងេិចា ណារៅកនុងខផនកសមប្សរ
ថ្នសេដីការនោះ ប្រសិនររើ្រមេើយរប្ៅតលាកា ប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខពស់រេករនាោះ និងជាេិរសសរេើ
រញ្ញា ថារតើកា ់ភក់េិ ទធភាេបានខផអករៅរេើ្រមេើយរប្ៅតលាកា ខតមួយមខលត់ ឬរ់ភយេំបានេិចា ណាខវង
ឆ្ៃយរៅរេើ្រមេើយ រស់រលគេខដេភាលីកា ពា កាីេប្ំ តូវបានផាេ់ឱ្កាសសួ រដញរ់ភេ។

299>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា និង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងវច
ទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ស
ី ស្តសា

្ំរពាោះកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមកនុង

តលាកា ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រាេ់ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខទាង
ំ រនោះប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ល.៥.កា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម

300>រ់ភយរហ្តថា

េំម្ភនកា រោងជាក់លាក់រៅរេើពាកយខដេថា “ភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម” អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរេើករឡើងថា “រ់ភយេំម្ភនឱ្កាសេិនិតយរេើប្រភេរដើម ឬសមីរលគេថ្នភសាត្ត
ុ ង ភសាត្ត
ុ ង
រនាោះអា្នឹងប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ប្សេ”721។ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េំបានជំទាស់រៅនឹងកា រញ្ញជក់
្ាស់លាស់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរទ់ភឋន

ខដេអា្អនវតាបាន្ំរពាោះកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង

្ចាមអារា៉ មរនាោះរទ722 រ៉ៅខនា េួកោត់ខរ ជារចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានអនវតារទ់ភឋន
កនុងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរៅវចញ723។ ជាេិរសស នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជា

សលាដំរូង កថាខណឌ ៣៩៧ (អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិចា ណារឃើញថា កំណត់ប្ត្តថ្នកា សម្ភាសន៍ខដេបានរ ើរវ ឡើង
រ់ភយ Stephen HEDER េំលរបីប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងសំខាន់រឡើយ)។
720

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៣ និង ១៦៥។

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។

191
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358109
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រប្្ើនរេើករប្្ើនស បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មខដេម្ភនេកខណៈអនាមិក និង/ឬេំម្ភនអវីោប្ំ ទរខនែម
កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញអំេីអងគរហ្តសំខាន់ៗខដេប្តូវបានរង្ហាញរៅកនុង វចវាទរនាោះ724។

ោត់ជំទាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជារ ឿយៗរ ើេ
វ ំបានប្តឹមប្តូវកនុងកា កំណត់្ ចតេកខណៈ ឬកនុងកា េិចា ណារេើភសាុ
ៃ ់ ៃ រៅរេើភសាត្ត
ុ ង ប្តូវបានរង្ហាញ្ាស់
ត្តង្ចាមអារា៉ ម725។ ោត់បានរេើករឡើងថា “កា រំពានោ៉ៅង ន
រៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបាន

សម្ភេរ់រៅឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេបានខផអកខតរៅរេើកា សនៃនា រស់ Philip SHORT ជាមួយនឹងអនកភូមិ
រ៉ៅរណា
ណ ោះ” ខដេកា យេ់រឃើញរនោះ “រនាៃរ់មក បានកាេយជាមូេ់ភឋនដ៏សំខាន់កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសនិ់ភ
ន ឋ ន រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងកា កំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រកើតម្ភនចារ់ត្តង
ំ េីមនឆ្នំ ១៩៧៥ ហ្ូតមក”726។

301>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ

ើកា
វ វាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើភសាុ

ត្តង្ចាមអារា៉ ម និងថា កា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អំេីកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានរ ើឱ្
វ យ
ម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំ និងោមនអងគរស្កាីរឡើយ727។ ទាក់ទងរៅនឹងស ណា រស់ រខៀវ សំផន សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានជំទាស់ថា

រខៀវ

សំផន

េំបានរោងជាក់លាក់ណាមួយរដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ រឡើយ

ដូរ្នោះកា អោះអាងខដេោមនមូេ់ភឋនោំប្ទ លរបីរដិរស រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់រ ើកា
វ េិចា ណារនារទៀតរឡើយ728
។

302>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កា ្ងអេ
ុ រង្ហាញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី

រទ់ភឋនខដេអា្អនវតាបាន្ំរពាោះកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម េំរចាទជារញ្ញារឡើយ រហ្ើយ នួន
ជា ក៏បានទទួេសគេ់ផងខដ ថា ម្ភនភាេប្សរោនរៅនឹងយតាិសស្តសាអនា ជាតិ729។ ជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេ រស់តលាកា ICTR បានរង្ហាញថា “តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង និងទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅឱ្យភសាត្ត
ុ ង

724

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧០។

725

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧១។

726

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧០។

727

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៩១ ដេ់ ៩៣។

728

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៧។

729

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៦៨ ដេ់ ១៦៩។
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01358110
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[្ចាមអារា៉ ម] ជា មមត្តអា្ប្សេជាងភសាត្ត
ុ ងខដេសកសីបានផាេ់រប្កាមកា រ ើស
វ មបង និងសកសីខដេ
ប្តូវបានសួ រដញរ់ភេរ់ភយភាលី”730 និងថា អាប្ស័យរៅត្តម“កាេៈរទសៈរផសងៗខដេរកើតម្ភនជំ វចញភសាុ
ត្តង្ចាមអារា៉ មរនាោះ”731។ រនោះជាយតាិសស្តសាខដេប្តូវបានទទួេសគេ់រ់ភយតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិមន
ិ
ុ ង្ចាមអារា៉ មអា្ទទួេយកបាន េោះប្ត្តខតម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង732 និងថា អងគជន
ំ ំ
អ្ិថ្ស្តនាយ៍ខដេថា ភសាត្ត
ជប្មោះសលាដំរូងមួយអា្សំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មខដេេម្ភ
ំ នកា រញ្ញជក់រខនែម កនុងកា រង្ហាញេី
អតែិភាេថ្នធាតផសំរទឧប្កិដរឋ ឡើយ ររើរទាោះរីជាកា ប្រុងប្រយ័តន លឺជាេកខខណឌតប្មូវរៅកនុងកាេៈរទសៈខររ
រនោះក៏រ់ភយ733។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា អនវតាត្តមរោេកា ណ៍រនោះបាននាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន
តលាកា ICTR យេ់រឃើញថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអា្ផាេ់រស្កាីសននិ់ភឋនខផនក
អងគរហ្តរ់ភយខផអកខតមួយមខលត់រៅរេើពាកយ្ចាមអារា៉ មេំ្ាស់លាស់

និងេំប្តូវបានរផៃៀងផ្លៃត់ប្តឹមប្តូវ

កនុងក ណីខដេេំម្ភនកា ផាេ់ភាេជាក់លាក់ណាមួយរង្ហាញអំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នថ្នកា រ ៀររារ់ ខដេ
សកសីនិោយសំរៅរៅរេើរនាោះរឡើយ734។

ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមួយម្ភនឆនាៃនសិទធិ

ោ៉ៅងទូេំទូលាយកនុងកា េិចា ណារ់ភយប្រុងប្រយ័តន និងរជឿជាក់រេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មសប្ម្ភរ់រ ើជា
វ មូេ

730
731

សេដីការ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ ៩៦ ដកប្សង់សេដីការ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ ៣៩។
សេដីការ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ ៣៩ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្សាីេភ
ី សាត្ត
ុ ងរ ឿងកាី Aleksovski កថាខណឌ

១៥។
732

សេដីការ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ ១៥៩។ សេដីការ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ ៣៤, ១៤៨, ២០៧

២៦៥ និង ៣១១។ សេដីការ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ ១៧៨ និង ២៥៦។ សេដីការ ឿងកាី Lukić និងអនកដថ្ទរទៀត
(ICTY) កថាខណឌ ៣០៣។
733

សេដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ១៣៣ រជើងទំេ័ ៣២០។ សេដីការ ឿងកាី Hategekimana (ICTR) កថា

ខណឌ ២៧០។
734

សេដីការ ឿងកាី Ndindabahizi (ICTR) កថាខណឌ ១១៥ និងទំេ័ ៤៩។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Kalimanzira

(ICTR) កថាខណឌ ៧៧ ដេ់ ៨០ (រដិរស កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរ់ភយខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីខដេេំម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអត
ិ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកាេៈរទសៈថ្នអងគរហ្ត និងេំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើកា រ ៀររារ់ជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម ខដ
ឬោ៉ៅងណា)។ សេដីការ ឿងកាី Muvunyi (ICTR) កថាខណឌ ៦៨ ដេ់ ៧០ (យេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
ប្រប្េឹតស
ា មរហ្តផេរ់ភយម្ភនកា ប្រុងប្រយ័តនកនុងកប្មិតមួយតប្មូវកនុងកា ខផអកកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេទាំងប្សុងរេើភសាត្ត
ុ ងមិន
ផ្លៃេ់ និងេំម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអិត និងពាកយ្ចាមអារា៉ ម)។

193
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358111
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

់ភឋន ឬជាកា ោំប្ទកនុងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ735 រហ្ើយភាលីម្ភចស់រណាឹងសទកខប្តូវម្ភនកាតេវកិ្ចកនុងកា
រង្ហាញឱ្យរឃើញថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយខដេអា្យកភសាត្ត
ុ ងខរររនោះ មករ ើស
វ ំអាង
រហ្តជាក់លាក់រនាោះរឡើយ736។

303>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ

ររើរទាោះរីជា នួន ជា បានរោងរៅរេើឧទាហ្ ណ៍

មួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម
ដំរូងក៏រ់ភយ737 ក៏ោត់បានប្តឹមខតអោះអាងថា

រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយេំបានទទួេសគេ់

ឱ្យបាន្ាស់លាស់េីប្ររភទថ្នភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មខរររនាោះ ឬកា េិចា ណាឱ្យបានេអិតេអន់កនុងកា រជឿជាក់
រេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ738។ កា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខតមួយលត់ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងរៅកនុងអំណោះអំណាង
រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លឺពាក់េ័នន
ធ ឹងរោេនរោបាយ រ.ក.ក.ថ្នកា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន
និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេ នួន ជា បានជំទាស់កា យេ់រឃើញរនោះថា បានខផនកខតមួយលត់
រេើសកខីកមម្ចាមអារា៉ ម រស់ Philip SHORT អំេីកា សម្ភេរ់រៅឧដងគ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរ ើ វ
កា វាយតថ្មេរេើអំណោះអំណាងដូ្ខាងរប្កាមរនោះរៅកនុងរ ចរទសាីេីកា េិភាកាអំេីអំណោះអំណាងដថ្ទរទៀត
ខដេបានរេើករឡើងប្រឆ្ំងនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ម្ភនអតែិភាេថ្នរោេ

នរោបាយរនោះ។

735

សេដីការ ឿងកាី Rukundo (ICTR) កថាខណឌ ១៨៨។ សេដីការ ឿងកាី Ndindabahizi (ICTR) កថាខណឌ ១១៥។ សេ

ដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ១១៥។ សេដីការ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ ៣៤, ២០៧, ៣១១។ សេ
ដីការ ឿងកាី Muvunyi ឆ្នំ ២០០៨ (ICTR) កថាខណឌ ៧០ និង ៨១។ សេដីការ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ ៣៩ និង
១៧៨។ សេដីការ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ២៨១។ សេដីការ ឿងកាី Gatete (ICTR) កថាខណឌ ៩៩។
សេដីការ ឿងកាី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ ៣៩៧។
736

សេដីការ ឿ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 និងកថាខណឌ
៤៧១, ៤៧៤, ៤៨៦, ៤៩០, ៥១១ និង ៨៣២។
738

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧០ ដេ់ ១៧១។
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304>រខៀវ

សំផន បានប្តឹមខតអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានខផអកខតរេើពាកយ

្ចាមអារា៉ ម

រ៉ៅខនាេំបានផាេ់កា រោងជាក់លាក់រដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាងរនោះរឡើយ739។

អោះអាងេីកំហ្ស

រ់ភយោមនកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរខនែមឱ្យបាន្ាស់លាស់រនាោះ

កា ខដេប្ោន់ខត
លឺេំបានរំរេញត្តម

រទ់ភឋនសាីេីកា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកាតេវកិ្ច
ប្តូវផាេ់សំអាងរហ្តរេញរេញក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះេំបានតប្មូវឱ្យរញ្ញជក់អោះអាងប្លរ់ជំហានថ្នកា ផាេ់
សំអាងរហ្ត រស់ខួ ន
េ ឱ្យបានេិសា រនាោះរឡើយ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះប្តូវបានសនមតថា បានរ ើកា
វ វាយតថ្មេោ៉ៅង
ប្តឹមប្តូវរាេ់ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់រៅ្ំរពាោះមខខេួន

ដរារណាោមនកា រង្ហាញណាមួយថា

អងគជំនំជប្មោះេំបាន

េិចា ណារេញរេញរេើភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ណាមួយរនាោះ740។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញ
ថា រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ រខៀវ សំផន បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញផងខដ រៅរេើកា យេ់រឃើញខផនក
អងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានខផអករ់ភយេំប្តឹមប្តូវ ត្តមកា អោះអាង រស់ោត់ រៅរេើភសាុ
ត្តង្ចាមអារា៉ ម741។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ប្រសិនររើជនជារ់រចាទបានរេើករេញរេញនូវកា រចាទប្រកាន់អំេី
កំហ្សរៅកនុងស ណារណាង
ឹ សទកខ រស់ខួ ន
េ រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរ ើកា
វ េិចា ណារេើកា

រចាទប្រកាន់ទាង
ំ រនាោះត្តមក ណីសមប្សរ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អំណោះអំណាងខដេថា ជាទូរៅ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនវតាឱ្យបានប្តឹមប្តូវនូវរទ់ភឋនសាីេីកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មរនាោះប្តូវ
រដិរស រចាេ។
៤.ល.៦.កា សំអាងរហ្តរេើភសាត្ត
ុ ង រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី

305>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ីរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រដើមរណាឹង ដឋរបរវ

ណីបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាីត្តមវច ីសស្តសារីប្ររភទ (i) ត្តម យៈកា ផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង(សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី) (ii) ត្តម យៈកា រ ើរវ ស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនា

739

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១៦ និងរជើងទំេ័ ២៤១ (សប្ម្ភរ់ឧទាហ្ ណ៍ជាក់្ាស់ សូម

រមើេខាងរប្កាម)។
740

សូមរមើេឧ. សេដីការ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ ១៩៥។ សេដីការ ឿងកាី Simba (ICTR) កថាខណឌ ១៥២។

សេដីការ ឿងកាី Haliliović (ICTY) កថាខណឌ ១២១។ សេដីការ ឿ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។

195
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358113
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រៅ្ងរញ្ច រ់ថ្នកា ផាេ់សកខីកមមកនុងតលាកា (រស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនា) និង (iii) ត្តម យៈកា ផាេ់សកខីកមម
អំេផ
ី េរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះរៅកនុងសវនាកា យៈរេេរួនថ្ងៃ
សប្ម្ភរ់រោេរំណងរនាោះរៅរេេ្ងរញ្ច រ់ថ្នកា ជំនំជប្មោះ

ខដេបានកំណត់កាេរ ចរ្ឆទជាក់លាក់

(“សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ)

និង (រស្កាីខងេង រស់ជន ងរប្ោោះអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់”) ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោន។

306>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់កនុងកា វាយតថ្មេរេើសកខីកមម

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗរ់ភយខផអករេើភាេអា្រជឿជាក់បានថ្នសកខីកមមរនាោះ
កនុងកា ផាេ់សំអាងរហ្តទាក់ទងរៅនឹងេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ742។ នួន ជា ហាក់រីដូ្ជា្ង់អោះអាងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំលរបីសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីទាេ់ខតរសោះ រៅរេេរ ើ វ
សំអាងរហ្តសាីេីេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ររើរទាោះរីជាត្តម យៈអំណោះអំណាង រស់ោត់អា្យេ់បានថា
ោត់បានរេើកជារោរេ់ថា

ជាកា េំប្តឹមប្តូវរទ្ំរពាោះកា សំអាងជា្មបង

ឬខតមួយមខរៅរេើសកខីកមម

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរនាោះ ឬថា ជាទូរៅ សកខីកមមខរររនោះលរបីប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារជាង
ររើរ ៀររៅនឹងសកខីកមម រស់សកសី743។ នួន ជា បាន ំេឹកខដ ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរសនើសំកា សរប្ម្អំេីរញ្ញារនោះ

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន“អនញ្ញាតត្តមសំរណើសំ

”744។ ោត់បានរេើករឡើងថា វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រប្ពាោះថា តួនាទី រស់រដើម
រណាឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ម្ភនកប្មិត រហ្ើយររើរោងត្តមវចធានថ្ផៃ
កនុង និងប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំអា្ប្តូវបានសារ់ដូ្សកសីរឡើយ និងម្ភនតួនាទី
ប្តឹមខតោំប្ទសហ្ប្េោះរាជអាជាារ៉ៅរណា
ណ ោះ745។ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ថា សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
ខវោះេកខខណឌធានាខសេីសកខីកមម រស់សកសីខដេតប្មូវឱ្យម្ភនដូ្ជា េកខខណឌតប្មូវកនុងកា រ ើស
វ មបង និងកា

742

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៤។

743

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៦។

744

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៤ រោងរៅរេើស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារេើសកខីកមម រស់រដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណី (E267) និងរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3)។
745

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៧ ដេ់ ១៩៩។
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ហាមឃាត់មិនឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយសហ្ប្េោះរាជអាជាា និងភាលីកា ពា កាីមនរេេផាេ់សកខីកមម ីឯរដើមរ
ណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភនរស ភា
ី េកនុងកា េិរប្ោោះរោរេ់ជាមួយនឹងរមធាវី រស់ខួ ន
េ បាន746។

307>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនា

និងសកខីកមមសីេ
ា ី

ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនា និងសកខីកមមសីេ
ា ីផេរ៉ៅោះ
ពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

“លរបីប្តូវបានដករ្ញទាំងប្សុងេីកា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់

ទងរៅនឹងអងគរស្កាីថ្នកា រចាទប្រកាន់”747

និងថា

“រាេ់សំអាងរហ្តនីមួយៗទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមសេ
ីា ី

ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង សប្ម្ភរ់រោេរំណងណា
មួយ លឺជាកំហ្សអងគ្ារ់ រេើកខេងខតសំអាងរហ្តទាក់ទងរៅនឹងសំណង និងកា ប្រកាសរទាស”748។ នួន
ជា បានអោះអាងថា កា សំអាងរៅរេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ លឺផយ
ៃុ រៅនឹងកា រញ្ញជក់មង
ា
រហ្ើយមាងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកខីកមមរនោះ“េំចាត់ជាភសាត្ត
ុ ងសប្ម្ភរ់់ភក់េិ ទធ ភាេ”
749

រឡើយ។ នួន ជា ក៏បានរោងផងខដ រៅរេើកា អនវតា រស់តលាកា ICTY និងតលាកា ICC ួមទាំងកា

អនវតាថ្នយត្តា ិកា កនុងប្សុក រដើមបីោប្ំ ទកា ជំទាស់ រស់ោត់ខដេថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ង
រប្ោោះ អា្រប្រើប្បាស់ប្តឹមខតសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នកា ប្រកាសរទាសរ៉ៅរណា
ណ ោះ750។

308>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា ផាេ់សំអាងរហ្តរ់ភយខផអក

រេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

និងបានរេើករឡើងថា

“ត្តមទសសនៈទូរៅថ្នរស្កាីសរប្ម្

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស្កាីខងេងទាំងរនោះ […] មិនររងកើតជាភសាត្ត
ុ ងខដេរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន
ជារ់រចាទរឡើយ”751។

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

(“រ់ភយស រហ្តរនោះរហ្ើយរទើរកា យេ់រឃើញនីមួយៗថ្នអងគរហ្តខដេបានខផអករេើខតសកខីកមមអេ
ំ ផ
ី េរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ
លឺជាកំហ្សអងគរហ្ត។ កំហ្សអងគរហ្តជាក់លាក់ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទប្តូវបានរ ៀររារ់រៅកនុងស ណារនោះទាំងមូេ ”)។
749

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩០។

750

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៨ និង ១៩២។

751

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣០។

197
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358115
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

309>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ស ណា រស់ នួន ជា បានរំថ្ភេកា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង និងមិនរអើរេើេីប្រវតាិនីតិ វច ីខដេពាក់េ័នស
ធ ីេ
ា ីរញ្ញារនោះ រហ្ើយបានរេើករឡើងថា ម្ភនកា ប្េម
រប្េៀងោនរៅវចញរៅមក វាងភាលី

កនុងកា សួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរេើរញ្ញាអងគរហ្តខដេជារ់ពាក់

េ័ន752
ធ ។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់ថា នួន ជា រ្ចរ
ុ បននប្រកាន់រោេជំហ្ ផៃយ
ុ េីរោេជំហ្ កនុងរេេជំនំ
ជប្មោះ និងថា កា ផ្លេស់រូ ា រនោះបានរារាំ ង នួន ជា មិនឱ្យជំទាស់តវា៉អំេីរញ្ញារនោះរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ
ំ អស់បានដឹងថា ធាតផសំថ្នសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់
រឡើយ753។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ភាលីទាង
រស់ជន ងរប្ោោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងេិ ទធភាេរនាោះ

អា្ប្តូវបានេិចា ណារ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង754។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនអងគរស្កាីដូ្ោន និងប្លរ់រេេ
ទាំងអស់េំបានរចាទប្រកាន់កំហ្សខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រទ755។

310>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានរឆេើយតរថា

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ោមន

មូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់ េីរប្ពាោះ នួន ជា បានដឹងរហ្ើយថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យផាេ់ភសាត្ត
ុ ង
ជាសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

និងរស្កាីខងេងអំេីទកខ

រវទនា756។ សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតារទ់ភឋនប្តឹមប្តូវកនុងកា
កំណត់នីតិ វច ី និងទប្មង់ខរររទសប្ម្ភរ់សួ រដញរ់ភេរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រនាៃរ់មកបានយកភសាត្ត
ុ ង
ទាំងរនោះមកសំអាងសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ 757។
៤.ល.៦.ក.កា សំអាងរេើសកខក
ី មម រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី

311>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា រៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិវច

ី្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រដើមរណាឹង ដឋ

របរវណីប្តូវបានទទួេសគេ់ថា ជា“ភាលី”មួយ ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា និងជនប្តូវរចាទ/ជនជារ់

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។

756

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ ៨៤ ដេ់ ៩១។

757

ស ណាតរ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ កថាខណឌ ៧០ ដេ់ ១៦៨។

198
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358116
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រចាទខដ ។ ខផអកត្តមកា សរងកត រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ758កនុងឋានៈរនោះ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភន
សិទធិមួយ្ំនួនកនុងកា ្ូេ ួម ប្េមទាំងសិទធិកនុងកា សំឱ្យរកាោះរៅសកសី និងសួ សំណួ សកសីផងខដ រ៉ៅខនា តួ
នាទី រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លឺរដើមបី“ោំប្ទអយយកា ” និងទាមទា សំណង។

312>ដូ្ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់

759

វចធាន ២៣(៤) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា “រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េំអា្

ប្តូវបានសួ សំណួ ដូ្សកសី មមត្តរៅកនុងរ ឿងកាីខតមួយរនោះបានរទ” និងរង្ហាញឱ្យរឃើញផងខដ រៅកនុងម្ភប្ត្ត
៣១២

ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ខដេខ្ងថា

“រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីមិនអា្ប្តូវបានរលសារ់យក

្រមេើយកនុងឋានៈជាសកសីបានរទ”។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ម្ភប្ត្តរនោះេំខមនម្ភនន័យថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
មិនអា្ផាេ់សកខីកមមរៅរេើរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ់ភក់េិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ឬថា អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងេំអា្ទទួេយកសកខីកមមទាង
ំ រនាោះមកេិចា ណាបានរឡើយ រៅរេេផាេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត
ឋ មម
រស់ខួ ន
េ ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីជារលគេខដេបានអោះអាងថា ោត់ជាជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កិដក
ខដេរចាទប្រកាន់រនោះ

ជាញឹកញារ់ទទួេបានតួនាទីោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា េណ៌នាអំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍

ខដេររងកើត

បានជាមូេ់ភឋនកនុងកា រចាទប្រកាន់។ ប្រសិនររើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី មិនអា្ទទួេយកបាន
វាេិតជាេំអា្នាំរៅ កកា រង្ហាញកា េិតអំេីកា រចាទប្រកាន់ប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទបានរឡើយ។

313>េិតប្បាកដណាស់

វចធានថ្ផៃកនុងបានសនមតថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអា្ផាេ់េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹង

េិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ។ វចធាន ៥៩ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងអំេីេកខខណឌ រ់ភយខផអកត្តមេកខខណឌរនោះ សហ្
រៅប្កមរសើរអរងកតអា្សារ់្រមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចរសើរសួ ។
របញ្ាតិរា នោះេំបានកំណត់ថា

កា សួ សំណួ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមខតរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណង

រៅកនុងរទ
និងេំប្តូវរ៉ៅោះ

ពាេ់ដេ់រញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងេិ ទធភាេ រស់ជនសងស័យរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ វចធាន ៩១(១) ថ្ន
វចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា “អងគជំនំជប្មោះប្តូវសារ់្រមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សកសី និងអនកជំនាញ រៅត្តម
េំ់ភរ់េំរ់ភយខដេខេួនយេ់ថា

ម្ភនប្ររោជន៍”។

ដូ្រនោះ

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានរេើកយកមក

និោយ ប្េមោនជាមួយនឹងសកសី និងអនកជំនាញថា ជាមរ ាបាយសប្ម្ភរ់រង្ហាញកា េិតទាក់ទងរៅនឹងកា
រចាទប្រកាន់ប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្សំអាងរេើសកខីកមម

758

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីសិទធិ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (F10/2) កថាខណឌ ១១ ដេ់ ១៤។

759

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៧។
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01358117
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងកា កំណត់អំេីេិ ទធភាេ
កមម រស់ជនជារ់រចាទផងខដ

ដូ្ោនរៅនឹងកា ខដេអងគជំនំជប្មោះសំអាងរេើសកខី

ប្រសិនររើជនជារ់រចាទសរប្ម្្ិតផ
ា េ
ា ់សកខីកមម760។ រ់ភយរហ្តថា ឋានៈ

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អា្ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង និង/ឬភាេអា្រជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម
េំម្ភនរហ្តផេអវីប្តូវរដិរស សកខីកមមរនោះរឡើយ។

314>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ

វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា ទទួេយកសកខីកមម

រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េំអា្ប្តូវបានចាត់ទកថា ជាកំហ្សរឡើយ។ រអៀង ស ី បានរេើករញ្ញា ថារតើ
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អា្ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យផាេ់សកខីកមមត្តមកា ដឹងឮ រស់ខួ ន
េ អំេរី ឿងកាីប្េហ្មទណឌបាន
ខដ ឬោ៉ៅងណា និងបានជំទាស់ថា ោ៉ៅងរហា្ណាស់ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីលរបីប្តូវបានតប្មូវឱ្យផាេ់សកខី
កមមរប្កាមកា រ ើស
វ មបង761។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្អនវតាត្តមវច ីសស្តសាដូ្ោនរៅកនុងសំណំ

រ ឿង ០០១762 រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះរញ្ញជក់ថា ទមៃន់ខដេបានផាេ់រៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរប
រវណីនឹងប្តូវរ ើកា
វ វាយតថ្មេរៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ រ់ភយខផអករេើភាេអា្រជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម
និងថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំតប្មូវឱ្យផាេ់សកខីកមមរប្កាមកា រ ើស
វ មបងរឡើយ763។ វច ីសស្តសា រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងអនញ្ញាតឱ្យរ ើកា
វ វាយតថ្មេអំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមមនីមួយៗ រ់ភយខផអករេើកត្តាមួយ
្ំនួនដូ្ជា អតា្ ចត រស់រលគេខដេផាេ់សកខីកមម ភាេសីសង្ហវក់ោន ឬមិនសីសង្ហវក់ោនទាក់ទងរៅនឹងអងគ
រហ្តសតានម័ត កា ជំ ញទឹក្ិតរា ់ភយខេួនឯង កា អោះអាងរំភឺរ
េ ខនែម និងកាេៈរទសៈនានាថ្នរ ឿងកាី764។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ោ៉ៅងជាក់លាក់រៅកនុងសេប្កម (ររើរទាោះជាជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជា
ឯកស ក៏រ់ភយ្ោះ)ថា

កនុងកា វាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ង

អងគជំនំជប្មោះបានេិចា ណារេើ“អតាសញ្ញាណ

កា សួ

760

សូមរមើេ វចធាន ៩០ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។

761

សំរណើ រស់ រអៀង ស ី សាីេីសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E57)។

762

សេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ ៤២, ៥៣។

763

សូមរមើេ កិ្ចប្រជំរ ៀរ្ំសវនាកា ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១១ ឯកស រេខ E1/2.1 ទំេ័ ៨២។ រស្កាី

សរប្ម្សាីេីកា រ ើស
វ មបង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E74) ទំេ័ ១។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3)
កថាខណឌ ២១-២២។
764

សូមរមើេ ក ណីចាបា
ំ ្់ខកខប្រ (mutatis mutandis) សប្ម្ភរ់ភសាត្ត
ុ ងសកសី សេដីការ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ

១៣៨។ សេដីការ ឿងកាី Đorđević (ICTY កថាខណឌ ៣៩។ សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ១៩៤។ សេ
ដីការ ឿងកាី Bikindi (ICTR) កថាខណឌ ១១៤។ សេដីការ ឿងកាី Musema (ICTR) កថាខណឌ ៣៦។

200
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សំណួ ភាេេំរអៀង ប្រភេរដើម និងកត្តាជំ ញ ឬកងវោះថ្នកត្តាជំ ញ រស់សមីជន និងប្រភេរដើមថ្នភសាត្ត
ុ ង
”765។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេ

សគេ់ឋានៈេិរសស រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ766។

315>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើកត្តាខដេម្ភនេកខណៈេិរសស់ភ្់រ់ភយខឡកអំេី
តួនាទី រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

(ឧទាហ្ ណ៍

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីេំបានរ ើស
វ មបង

ផេប្ររោជន៍

្មបង រស់េួករលរដើមបីទាមទា សំណង និងកងវោះកា ់ភក់ទណឌកមម្ំរពាោះកា ផាេ់សកខីកមមខកេងកាេយ និងេទធ
ភាេកនុងកា េិរប្ោោះេិភាកាជាមួយនឹងរមធាវីកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី767) កត្តាទាំងអស់រនោះប្តូវ
បានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង់ភក់រញ្ចូ េកនុងកា អនវតានូវ វច ីសស្តសា រស់ខួ េន

និងប្តូវបានេិចា ណារៅរេេ

រ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង និងរេើទមៃន់ថ្នសកខីកមម រស់រដើមរណាឹ ដឋរបរវណីនីមួយៗ។ ត្តម មមត្ត
កត្តាទាំងរនោះេំបានរង្ហាញេីកំហ្សអងគ្ារ់រៅកនុង វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។

316>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដិរស

រចាេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹង

ប្តូវេិចា ណា្ំរពាោះកា រេើករឡើងជាក់លាក់រខនែមរទៀត រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រៅកនុងខផនកពាក់េ័នថ្ធ នសេដីការនោះ។
៤.ល.៦.ខ.កា សំអាងរេើរស្កាខី ងេងអំេទ
ី កខរវទនា និងសកខក
ី មមអេ
ំ ផ
ី េរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

317>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់្រមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ំនួន

១៣ នាក់ ខដេរ ើរវ ស្កាីខងេង

អំេទ
ី កខរវទនា រនាៃរ់េីកា ផាេ់សកខីកមម រស់ខួ ន
េ រៅកនុងសវនាកា រេើអងគរស្កាី768 និងបានសារ់រដើមរណាង
ឹ

765

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៤។

766

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣០។

767

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៩៧ ដេ់ ២០៦។

768

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ E1/117.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (យឹម សវណណ ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1។ ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ
E1/138.1។ ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ិកា
ឆ
ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស សរា៉ ន់) ឯកស រេខ E1/145.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី, រៅ នី) ឯកស
រេខ E1/146.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ូន

ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃ ០៦ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌ)ី ឯកស E1/149.1។ ប្រតិ

201
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358119
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដឋរបរវណី្ំនួន ១៥ នាក់ កនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាកា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ769។ ភាលីម្ភនឱ្កាស
សួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេសវនាកា រេើអងគរស្កាី រ៉ៅខនាភាលីប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យរ ើរវ ស
្កាីអ ិរាយរេើកា ខងេងអំេីទកខរវទនាខតកនុងក ណីខដេរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរនាោះបានចាករ្ញេីរនៃរ់សវ
ណ ោះ770។ ភាលីក៏អា្សួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាកា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់
នាកា រ៉ៅរណា
រស់ជន ងរប្ោោះបានផងខដ ររើរទាោះរីប្តឹមខតសរងខររ៉ៅរណា
ណ ោះ771។

318>រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ
ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ

ឬោ៉ៅងណា រៅរេេសំអាងរៅរេើសកខីកមមអំេី

ឬរស្កាីខងេងអំេីទកខរសកកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តទាក់ទង

រៅនឹងេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ត្តមកា េិនិតយជា

រឋម េំរឃើញម្ភនអតែរទ្ារ់ជា ម្ភនណាមួយខដេបានខ្ងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា្សំអាង
រៅរេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ ឬរស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនាសប្ម្ភរ់រោេរំណងកនុងកា ផា
េ់កា យេ់រឃើញរនាោះរឡើយ។ អនរលាមត្តមវចធាន ៨៧ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃន
ា ន។
សិទធិកនុងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេកនុង្ំរណាមរនាោះម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នធ និងអា្រជឿទក្ិតបា

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (Denise AFFONCO) ឯកស រេខ E1/153.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ
២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1។
769

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាូ សទាធ វី) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ
E1/197.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃ ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ)
ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហ្ូ ្នាែ) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី
២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆង រអងេី) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់)
ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ )ី ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតិចា ឹក
្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យិន ំដួេ) ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌី
ណា) ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ររ សផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1។ ប្រតិចា ឹក
្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសឿន សវណឌី) ឯកស រេខ E1/200.1។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(រសង សីវត្តែ) ឯកស រេខ E1/200.1។
770

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៨។

771

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1 ទំេ័ ៩៣។

202
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358120
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

319>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា

កា អនវតា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនផៃយ
ុ េីកា អនវតា

មនៗ ឬកា អោះអាងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះរឡើយ។ កា សំអាង រស់ នួន ជា រៅរេើសំណំរ ឿង ០០១
េជា
ំ រ់ពាក់េ័នរធ នាោះរទ។ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) ខដេោត់បានរោងរៅរេើរនាោះ772
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា ផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នរទឧប្កិដរឋ េើជន ងរប្ោោះ លឺជាកា រេើក
យកមកេិចា ណារញ្ញាពាក់េ័នធ រៅរេេរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កិដរ
ឋ ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់ថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ
រឃើញអំេីេិ ទធភាេរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

េំអា្យកមកសំអាងកនុងកា យេ់

រស្កាីសរប្ម្ដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១

ខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើ773 ខដេកនុង្ំរណាមរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
ម្ភនសិទធិកនុងកា សួ ជនជារ់រចាទ សកសី និងអនកជំនាញខដេប្តូវផាេ់សកខីកមមរេើអតា្ ចត រស់ជនជារ់រចាទ
អំេីរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផានាៃរទាស ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្រនាោះ េំរឃើញម្ភន្ំណ្ណា
ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរញ្ញជក់ថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ េំអា្យកមករប្រើប្បាស់
រដើមបីកំណត់អំេីេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរឡើយ។

320>រៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាទូរៅបានអនញ្ញាតឱ្យរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

“រង្ហាញជាទូរៅអំេទ
ី កខរវទនាកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ” រនាៃរ់េីរញ្ច រ់សកខីកមម រស់ខួ ន
េ
រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

រៅប្លរ់រេេទាំងអស់ខួ ន
េ បាន“រ ើកា
វ ខរងខ្ក វាងសកខីកមម

រេើអងគរហ្តខដេរចាទជារញ្ញា ខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹម វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងប្តូវ់ភក់ឱ្យ
សែិតរប្កាមកា េិភាការដញរ់ភេជាមួយនឹងកា ខងេងជាទូរៅអំេីទកខរវទនា
រ ើរវ ឡើងរ់ភយរស ីរៅរេេរញ្ច រ់កា ផាេ់សកខីកមម រស់ខួ ន
េ ”774។
ដំរូងបានប្ររមើេរឃើញថា

ខដេរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអា្

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះសលា

រស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនាអា្នឹងម្ភនេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ ៅនឹងេិ ទធភាេ រស់ជន

ជារ់រចាទ។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខណនាំសហ្រមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមរណាឹង ដឋ

772

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៩ រជើងទំេ័ ៥១២ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថា

ខណឌ ៥៩៦។
773

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៩ រជើងទំេ័ ៥១៣ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្អំេីសិទធិ រស់សហ្រមធាវី

តំណាងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនអំេីកា ប្រកាសរទាស (001-E72/3) កថាខណឌ ៤៦។
774

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៤។
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01358121
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របរវណី“កំឱ្យម្ភនកា ជំ ញរ ើកា
វ រចាទប្រកាន់ងីៗ
ម រទៀតប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទរៅដំណាក់កាេរនាោះ”
បានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

“កនុងក ណីខដេម្ភនកា ំរលាភរំពានសិទធិ រស់ជនជារ់រចាទ

បានផាេ់ឱ្កាសប្លរ់ប្ោន់ឱ្យរ ើកា
វ ជំទាស់”775។

ជាសំខាន់

និង

ភាលីកា ពា កាីប្តូវ

រៅកនុងសែនភាេមួយខដេរស្កាីខងេងអំេទ
ី កខ

រវទនាបានរ ើកា
វ រចាទប្រកាន់ងីប្ម រឆ្ំងនឹង រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកសំរណើ រស់
ជនជារ់រចាទសំឱ្យរកាោះរៅរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខដេបានរ ើកា
វ រចាទប្រកាន់រនាោះមកសួ រខនែម776។ ម្ភន
កា រញ្ញជក់្ំនួន ២ ្ំណ្ ដូ្តរៅ ទីមួយ រៅរេេខដេរស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនាេំប្តូវបានរ ើរវ ឡើងកនុង

រោេរំណងរង្ហាញនូវេ័ត៌ម្ភនងមីពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទនានា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងភាលីបានដឹងថា
នឹងម្ភនរញ្ញារនោះបានរកើតរឡើង។ ទីេី កា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកសំរណើសំឱ្យរកាោះ
រៅរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីសរឡើង វចញ រញ្ញជក់ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់ថា េ័ត៌ម្ភនខដេ
ម្ភនរៅកនុងរស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនាជាសកាានេេ

អា្ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់កា កំណត់អំេីេិ ទធភាេ

រស់ជនជារ់រចាទ។ រ៉ៅខនាប្រសិនររើផយ
ៃុ េីរនោះ វចញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំចាបា
ំ ្់ផេ
ា ់ឱ្កាសឱ្យជនជារ់
រចាទរសនើសំឱ្យរកាោះរៅរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រដើមបីរ ើកា
វ សួ រដញរ់ភេសរឡើង វចញរឡើយ។ អាប្ស័យរៅ
រេើ នួន ជា ខេួនឯងកនុងកា រ ើស
វ ំរណើសំខរររនោះរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះ។

321>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា ទប្មង់ខរររទខដេភាលីរសនើរឡើងសប្ម្ភរ់សួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនា
កា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះខដេប្តូវបានអនម័តយករ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង777
កា ំេឹង រស់ភាលីថា

រង្ហាញអំេី

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអា្ផាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់

រចាទ778។ ជាសំខាន់ ម្ភនកា យេ់ប្សរកនុង្ំរណាមរនាោះថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអា្ប្តូវបានសួ អំេីរញ្ញា
ទាំងអស់ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាី779

និងអា្ផាេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេជា្ំណ្សំខាន់ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយ

775

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៧។

776

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ខងេងអំេីទកខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ ១៩។

777

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1ទំេ័ ៩៣។

778

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨២ ដេ់ ៨៩។

779

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨៦។

204
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ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358122
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រងខំ780 និងអា្ប្តូវបានជំទាស់រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា និងប្កុមរមធាវីកា ពា កាីខដេប្តូវបានផាេ់រេេរវលា
ជាក់លាក់សប្ម្ភរ់សួ សំណួ រនាោះ781។

322>ស ររស្កាីមក

េំម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់កា ចារ់អា មមណ៍ថា

េ័ត៌ម្ភនរៅកនុងរស្កាីខងេងអំេីទកខរសក ឬសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះេំអា្យកមករប្រើប្បាស់
រដើមបីកំណត់អំេីេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរនាោះរទ ដូរ្នោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ្ំរពាោះរញ្ញារនោះប្តូវ
រដិរស រចាេ។

323>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា កា អនវតា

រស់តលាកា កនុងប្សុក និងអនា ជាតិបានរង្ហាញថា រស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនា រស់ជន ងរប្ោោះេំអា្យកមក
រប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់អំេីេិ ទធភាេបានរឡើយ782។ យតាិសស្តសាខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើរនាោះម្ភនដូ្ជា
ប្ររទសអូស្តសាេី កាណា់ភ អីប្សខអេ ញូហ្សីេខេន និងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ប្េមទាំងតលាកា ICC ផងខដ
ម្ភន ររនីតិ វច ីខសៗោន ខដេកនុងរនាោះេំម្ភនរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ូេ ួមរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រដើមរ
ណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នក
ធ នុងកប្មិតតិ្តួ្រៅនឹងរញ្ញា្ំរពាោះមខ។

324>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុង
កា សំអាងរៅរេើរស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនា និងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះរដើមបីយកមករ ើជា
វ ភ
សាត្ត
ុ ងសតានម័តរឡើយ។ កា រចាទប្រកាន់ជាក់លាក់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង និងទមៃន់ខដេបានផាេ់
រៅរេើរស្កាីខងេងអំេីទកខរវទនានីមួយៗ និងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ នឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរៅ
កនុងខផនកខដេពាក់េ័នរធ ៅកនុងសេដីការនោះ783។

780

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨៦។

781

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៨៦ ដេ់ ៨៧។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា

ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1ទំេ័ ៩៣។
782

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៨។

783

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៥០៣។
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៥.ល.៧.កា សំអាងរេើសកខក
ី មម រស់អក
ន ជំនាញ និងប្រភេមិនផ្លៃេ់

325>កនុងកា េិភាកាអំេីភាេអា្ទទួេយកបាននូវភសាត្តុ ង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នសំណំរ ឿង

០០២/០១

ខេួនបានសារ់មតិរោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញសាីេី“រញ្ញាររ្ចករទសជាក់

លាក់ រដើមបីជួយដេ់អងគជំនំជប្មោះកនុងកា ខសវងយេ់អំេីភសាត្ត
ុ ងខដេបានរង្ហាញរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំ
ជប្មោះ”784។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់្រមេើយអនកជំនាញ្ំនួន ៣ នាក់785 ម្ភនដូ្ជា Philip
SHORT David CHANDLER និង

ឹម សធារា៉ ។

រស់ជន ងរប្ោោះរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ786។

ឹម សធារា៉ បានផាេ់សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ផូវេ ្ិតា
ជនជារ់រចាទេំបានរេើកអំណោះអំណាងណាមួយ

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។

326>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ជារោេកា ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់
្ាស់លាស់នូវកប្មិតមតិរោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញ រ៉ៅខនាត្តមកា អនវតាជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះបានខផអករៅ
រេើសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញជាប្រចាំ

រដើមបីយកមករ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់កនុងកា ោំប្ទដេ់សំអាងរហ្តខដេ

កំេងម្ភន វចវាទ វាងភាលី787។ េួកោត់បានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សផងខដ រ់ភយស
សំអាងជាញឹកញារ់រៅរេើកិ្ចកា រស់អក
ន និេនធខដេេំបានមកផាេ់សកខីកមមរៅកនុងតលាកា រដើមបីយកមករ ើ វ
ជាប្រភេរដើមដ៏ម្ភនស ៈសំខាន់ជារប្្ើន

កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេកំេងម្ភនវចវាទ

រនោះ និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានខិតខំប្រឹងខប្រងេិតប្បាកដកនុងកា វាយតថ្មេរេើជំនាញ រស់អក
ន និេ
នធនីមួយៗ ឬអនកជំនាញ ឬេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនបានចាត់ទកកំណត់ប្ត្តថ្នអងគរហ្តរនោះថា ម្ភនភាេអា្
រជឿទក្ិតបា
ា នរនាោះរឡើយ788។

784

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៣០។

785

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣២។

786

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១៤២ និង ១១៥០។

787

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៧ ដេ់ ២០៩។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១១៨។

788

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៧ ដេ់ ២១១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤

និង ១១៨។
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327>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន និង នួន ជា េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយខដេអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អក
ន ជំនាញ និងប្រភេមិនផ្លៃេ់789រនាោះរទ។

328> វចធាន ៣១(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា “សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត ឬអងគជំនំជប្មោះ អា្ខសវង កជំនួយេី
មតិរោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញអំេីរញ្ញាខដេយេ់រឃើញថា

ម្ភនស ៈសំខាន់ចាបា
ំ ្់ដេ់កា រសើរសួ

ឬកិ្ច

ដំរណើ កា នីតិ វច ី្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.”។ ខផនកដថ្ទរទៀតថ្នរញ្ាតិរា នោះ ម្ភនខ្ងេមអិតទាក់ទងរៅនឹង វច ីសស្តសា
ខដេអនកជំនាញបានរំរេញកិ្ចកា រស់ខួ ន
េ ។

ប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ

ម្ភនខ្ងអំេីកា ចាត់ត្តង
ំ អនក

ជំនាញឱ្យជួយរៅប្កមរេើទិដភា
ឋ េររ្ចករទសថ្នរ ឿងកាី និងបានររងកើតរទរបញ្ាតិេ
ា មអិតទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើ
ប្បាស់អក
ន ជំនាញកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅដំណាក់កាេរសើរសួ

790

។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

យតាិ

សស្តសា និងកា អនវតាជាអនា ជាតិបានទទួេសគេ់ថា សកសីជំនាញប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងរោេរំណងផាេ់
្ំរណោះដឹងឯករទស ខដេអា្ជួយដេ់តលាកា អងគរហ្តឱ្យយេ់ដឹងអំេីភសាត្ត
ុ ងខដេបានរង្ហាញ791។ យតាិ
សស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍បានរញ្ញជក់ថា

តួនាទី រស់អក
ន ជំនាញកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី

រៅ្ំរពាោះមខតលាកា ទាំងរនោះ លឺរដើមបីផេ
ា ់សកខីកមម្ំរពាោះរញ្ញាប្សរត្តមជំនាញជាក់លាក់ រស់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាមិនផា
េ់សកខីកមមរេើអងគរហ្តខដេម្ភនជរម្ភេោះ ឬ្ំរពាោះអំរេើ ឬកា ប្រប្េឹតា ឬកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់
ជនជារ់រចាទ ដូ្សកសី មមត្តរឡើយ792។ រោងត្តមមូេរហ្តរនោះ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមនសសឃាតខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ
មខលត់រេើសកខីកមម រស់សកសីជំនាញខដេជាពាកយ្ចាមអារា៉ មតោនេី ដងរនាោះ
ដំណាក់រណាឹងសទកខ793។ យតាិសស្តសា រស់តលាកា

ខដេបានខផអកខតមួយ

ប្តូវបានរដិរស រចាេរៅ

ICTY និង ICTR បានរញ្ញជក់រខនែមរទៀតថា រៅ

789

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១០៧។

790

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ១៦២ ដេ់ ១៧១ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ។

791

សេដីការ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ ២៨៧។ សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ១៩៨។ សេ

ដីការ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ ៣០៣។ សេដីការ ឿងកាី Simba (ICTR) កថាខណឌ ១៧៤។ សេដីការ ឿងកាី
D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ ១១៧។
792

សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ២១២, ៥០៩ និង ៥១១។ សេដីការ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ

២៨៨។ សេដីការ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ២២៦ រជើងទំេ័ ៥០៣។
793

សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៥០៨ ដេ់ ៥០៩។
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្ំរពាោះមខតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះ (i) សកសីជំនាញប្តូវបានផាេ់រស ីភាេរឆេើយរៅត្តមជំនាញ រស់ខួ ន
េ 794
(ii) រៅរេេផាេ់សកខីកមមរេើរញ្ញារប្ៅជំនាញ រស់ខួ ន
េ សកខីកមមរនាោះ“នឹងប្តូវចាត់ទកថា ជាមតិរោរេ់ផ្លៃេ់
ខេួន រស់សកសីជំនាញ រហ្ើយនឹងប្តូវងេឹងខងេងសមប្សរផងខដ ”795 (រញ្ញជក់ថា មតិរនោះរៅខតអា្ប្តូវបាន
េិចា ណារ់ភយតលាកា អងគរហ្ត) និង (iii) រលគេរនោះអា្ម្ភនេទធភាេរដើ តួនាទីជាសកសីជំនាញផង និងតួ
នាទី រស់សកសីអងគរហ្តផងខដ

329>នួន

796

។

ជា បានរោងរៅរេើឧទាហ្ ណ៍មួយ្ំនួនខដេកនុងរនាោះបានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ម្ភនកំហ្សរ់ភយស បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT និង David CHANDLER797។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម

រស់អក
ន ជំនាញរដើមបី្នរៅរ ើកា
វ សននិ់ភឋនអំេីអងគរហ្តណាមួយ ត្តម មមត្ត េំប្តូវបានហាមឃាត់ ដរារ
ណាតួនាទី រស់អក
ន ជំនាញ

ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមជួយដេ់តលាកា អងគរហ្តកនុងកា “ខសវងយេ់អំេីភសាត្ត
ុ ង

ខដេបានរង្ហាញកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះ”798
ខដេេំអា្រជឿទក្ិតបា
ា នរនាោះរឡើយ។
ទក្ិតបា
ា ន
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រ់ភយេំកាេយជាយនាកា សប្ម្ភរ់រេើករង្ហាញភសាត្ត
ុ ង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

កត្តាជាលនេឹោះកនុងកា វាយតថ្មេអំេីភាេអា្រជឿ

និងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ

ប្តូវម្ភនកា េិនិតយេិ្័យរ់ភយប្រុងប្រយ័តនអំេី

សេដីការ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ១៩៨ (ដកប្សង់សេដីការ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ ៣០៣)។

សេដីការ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ ២៨៧។ សេដីការ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ២២៥។
795

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ទទួេយក បាយកា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Robert Donia រ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ ១១។

796

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ ២៨៨ “ដូរ្នោះ រ់ភយស បាយកា ណ៍ និងសកខីកមម រស់សកសី

ជំនាញអា្ខផអករេើអងគរហ្តខដេបានេិេណ៌នារ់ភយស សកសី មមត្ត ឬបានខផអករេើអងគរហ្តេីភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត សកសីជំនាញ
ជារោេកា ណ៍េំអា្ផាេ់សកខីកមមរ់ភយផ្លៃេ់ខួ េនអំេីសកមមភាេ ឬអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ រ់ភយោមនកា រកាោះរៅផងខដ

មកផាេ់សកខីកមមកនុងនាមជាសកសីអងគរហ្ត និងរ់ភយោមនកា រង្ហាញ្រមេើយ រស់ោត់ផងខដ

រ់ភយអនរលាមត្តមវចធានជា ម្ភន

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកសីអងគរហ្ត” (រជើងទំេ័ េររចាេ រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។
797

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៩។ រៅកនុងរជើងទំេ័ ពាក់េ័នធ នួន ជា បានប្តឹមខតរោងរៅរេើ្ំណ្ខដេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើអនកជំនាញទាំងេី ូររនោះ។
798

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង កថាខណឌ ៣០ រជើងទំេ័ ៨២។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Nahimana

(ICTR) កថាខណឌ ១៩៨ ( ួមរញ្ចូ េរស្កាីរោងដកប្សង់រៅកនុងរជើងទំេ័ ៤៧៣)។
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ប្រភេខដេអនកជំនាញបានទាញយកមករ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋន799។

ជាទូរៅ

រនោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងអំឡង
ុ

រេេថ្នកា សួ រដញរ់ភេ800។ ក ណីខដេប្រភេរដើមេំអា្ទទួេបាន និងរផៃៀងផ្លៃត់រេញរេញ ភសាត្ត
ុ ង
រស់អក
ន ជំនាញរនោះប្តូវផាេ់ទមៃន់រខាយ រ់ភយស េទធភាេប្តូវបាន ឹតតបិតសប្ម្ភរ់ភាលី និងតលាកា សួ
ន ជំនាញរនាោះ801។
រដញរ់ភេរេើកា សននិ់ភឋន រស់អក
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សូមរមើេ ឧ. រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ទទួេយក បាយកា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Ratko រ ឿងកាី Tolimir (ICTY) កថាខណឌ ១៥

(“រៅកនុងកា រង្ហាញអំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន

ប្តូវខតម្ភនេ័តម្ភ
៌ នប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេខដេរប្រើប្បាស់កនុងកា ោំប្ទ

្រមេើយ រស់អនកជំនាញខដេប្តូវខតរង្ហាញ្ាស់លាស់ ខដេអា្ឱ្យភាលីដថ្ទរទៀត ឬអងគជំនំជប្មោះសួ រដញរ់ភេរេើមូេ់ភឋនខដេ
សកសីបានខផអក្រមេើយ រស់ខួ េនសប្ម្ភរ់កា រ ើរវ ស្កាិសននិ់ភឋនរនាោះ។ កនុងក ណីោមនកា រោង្ាស់លាស់ ឬប្រភេអា្ កបានរទ
រនាោះ អងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវចាត់ទក្រមេើយរនោះជាមតិរោរេ់ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់សកសី និងងេឹងខងេងអំេីភសាត្ត
ុ ងរ់ភយសមប្សរ” (រជើង
ទំេ័ េររចាេ))។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ទទួេយក បាយកា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Robert Donia រ ឿងកាី D. Milošević (ICTY)
កថាខណឌ ៨។ រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ជូដំណឹង រស់ភាលីកា ពា កាីត្តមវចធាន ៩៤ សៃួន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកសីជំនាញ រស់អយយកា
Richard Butler (ICTY) កថាខណឌ ៣០ (តម្ភេភាេរៅកនុង វច ីសស្តសា និងប្រភេខដេរប្រើប្បាស់រ់ភយសកសីជំនាញ ួមទាំងកា
សំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេសនមត និងបានរង្ហាញរនាោះ លឺជាកត្តាមួយខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា
វាយតថ្មេភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន និងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អនកជំនាញ)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណា
រឃើញថា កា វាយតថ្មេរ់ភយប្រុងប្រយ័តនរេើប្រភេ រស់អនកជំនាញ ជាកា សមប្សរ ជាេិរសស ដូ្កនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន តលាកា
អងគរហ្តេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រ់ភយអនកជំនាញខផនកប្រវតាិសស្តសា (Philip SHORT និង David CHANDLER)
រប្ពាោះ្ំរណោះដឹង រស់អនកជំនាញរនោះ និងកា វចភាល ត្តមកា កត់សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា (កនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថា
ខណឌ ២១១) រសៃើ ខតដូ្ោននឹងកា េិចា ណា រស់រៅប្កមខដេពាក់េ័នន
ធ ឹងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននខដ ។
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រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹង រស់ភាលីកា ពា កាីដិត្ិតអ
ា នកជំនាញ Richard Butler (ICTY) កថាខណឌ ១៥។ សូមរមើេផងខដ

រស្កាីសរប្ម្រេើ្រមេើយ រស់សកសីជំនាញរ ឿងកាី Galić (ICTY) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧ (ប្រភេខដេរប្រើប្បាស់រ់ភយសកសីជំនាញកនុង
កា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ េន ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យ្ាស់លាស់ និងង្ហយប្សួេដេ់ភាលីអា្ កបានត្តមកា រសនើសំរដើមបីរប្តៀមរ ៀរ្ំ
សប្ម្ភរ់សួ រដញរ់ភេ)។
801

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្រេើសរំ ណើសំដករ្ញនូវ បាយកា រស់អនកជំនាញ រ ឿងកាី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ ២២ ដេ់

២៣ (បានទទួេយក បាយកា ណ៍ រស់អនកជំនាញរ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង ររើរទាោះរីជាម្ភនកា រញ្ញជក់តិ្តួ្អំេីប្រភេ្ំរពាោះកា សនិ់ភ
ឋ ឋន
រនាោះក៏រ់ភយ ក៏រ៉ៅខនាបានរញ្ញជក់ថា កត្តារនោះនឹងប្តូវយកមកេិចា ណារៅរេេវាយតថ្មេរេើទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅឱ្យ បាយកា ណ៍រនោះ
រៅរេេខដេអនកជំនាញប្តូវបានសួ រដញរ់ភេ និងរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរញ្ញជក់ថា ភាេ
អា្ កបាន និងកា រផៃៀងផ្លៃត់រេើប្រភេ រស់អនកជំនាញ ត្តមកា េិភាការ្ចរ
ុ បនន លឺជាកត្តាខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា វាយតថ្មេរេើ
តថ្មេភសាត្ត
ុ ង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា េិតខដេថា យតាិសស្តសាអនា ជាតិេំបានរ់ភោះប្សយទាក់ទងរៅនឹ ងស ៈសំខាន់ថ្នកត្តារនោះរៅ
ដំណាក់កាេថ្នភាេអា្ទទួេយកបាន េំសំខាន់រឡើយ។ សូមរមើេ A. Singh, ‘ភសាត្ត
ុ ង រស់អនកជំនាញ’ in K. Khan, C.
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330>ជាក់លាក់ជាងរនោះរទៀត នួន ជា បានជំទាស់ថា ម្ភនកា យេ់រឃើញជារប្្ើន រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខដេម្ភនកំហ្សកនុងកា សំអាងរៅរេើមតិរោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញ802។ នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណា
ងដូ្ោនទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេបានោំប្ទរ់ភយកា ដកប្សង់កិ្ចកា ខផនកសិកា

ឬប្រភេមិនផ្លៃេ់

ដថ្ទរទៀត803។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តឹមខតរ ើកា
វ សរងកតរៅកនុងដំណាក់កាេរនោះថា កា រោងភាល
រប្្ើនខដេ នួន ជា បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញរនាោះ ប្តឹមខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមិន
ផ្លៃេ់(ម្ភនន័យថា កា យេ់រឃើញរនោះេំខមនជាសនូេ ឬមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់រង្ហាញេីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់
រចាទរឡើយ)

និង/ឬ

ប្តូវបានដករ្ញេីប្រភេរផសងៗរទៀតថ្នភសាត្ត
ុ ង

ួមទាំងសកខីកមមផ្លៃេ់ផងខដ

804

។

Buisman, C. Gosnel (eds), រោេកា ណ៍សីេ
ា ីភសាត្ត
ុ ងថ្នយតាិ ម៌ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ (Oxford: ប្េឹតិរ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសកេវចទាេ័
យ Oxford ឆ្នំ ២០១០) ទំេ័ ៦២៩។
802

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៩។

803

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១០។

804

ជាឧទាហ្ ណ៍ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១៤ រជើងទំេ័ ៣១៨ រោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អនក

ជំនាញ និងឯកស សិកាកនុងោំប្ទកា សរប្ម្ថា រៅកនុងអំឡុ ងរេេ ហ្ូតមកដេ់ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ “រ.ក.ក. បាន់ភក់រ្ញ
េកខខណឌកា ង្ហ កាន់ខតេំបាករឡើងៗរៅរេើសម្ភជិកសហ្ក ណ៍”។ ដូ្បានរេើករឡើងរ់ភយ នួន ជា ររើរទាោះរីជា រនោះេំម្ភន
ប្រភេោំប្ទរប្ៅខតេីភសាត្ត
ុ ង រស់អនកជំនាញ

និងឯកស សិកា(សកសីអងគរហ្តខដេបានដកប្សង់េំបានសំរៅរៅរេើ “េកខខណឌ

កា ង្ហ កាន់ខតេំបាករឡើងៗ”រៅកនុងសហ្ក ណ៍)ក៏រ់ភយ ក៏ នួន ជា េំបានរង្ហាញថា កា យេ់រឃើញរនោះ លឺជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា
់ភក់េិ ទធ ភាេរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាយេ់រឃើញថា ម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹងកា វាយ
ប្រហា រេើប្រជាជនសី វចេ និងថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីកា វាយប្រហា និងដឹងថា អំរេើ រស់ខួ េន លឺជាខផនកថ្នកា វាប្រហា រនោះ
រ់ភយស កា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើរដើមបីជំ ញ និងប្សរត្តមរោេនរោបាយ និងខផនកា រស់រកស (សេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេី
ទីប្កុង និងទី ួមរខតានានារ់ភយរងខំ“ប្តូវបានររងកើតរឡើងប្សរត្តមម្ភោ៌នរោបាយរកសយូ េង់ណាស់មករហ្ើយ ខដេរផ្លាតរេើកា
រ ើក
វ សិកមម”(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩០ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះ កថាខណឌ ១១៦)។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី

េំម្ភនកា យេ់រឃើញណាមួយបានខផអករេើេកខខណឌកា ង្ហ រៅសហ្ក ណ៍

រ៉ៅ ខនាបានខផអករេើអតែិភាេថ្នរោេ

នរោបាយរកសកនុងកា ររងកើតសហ្ក ណ៍។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើកាេៈរទសៈរខនែម។ ឧទាហ្ ណ៍
មួយរទៀត លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា នួន ជា ម្ភនសិទធិអំណា្រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ង
រប្កាយរៅកនុងរកស និងថា កា ប្លរ់ប្លង រស់ោត់លាតសនធឹងដេ់រញ្ញារោធា(សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
កថាខណឌ ៣៤៨)។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេផាេ់កា យេ់រឃើញទាំងរនាោះ“បានយេ់ប្សរ”ជាមួយនឹងទសសនៈ
រស់អនកជំនាញេី ូររនាោះក៏រ់ភយ ក៏រស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ េនបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើ ន

ួមទាំងសកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្ត
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្ំណ្មួយ្ំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អក
ន ជំនាញ
លត់កនុងកា ទាញយករស្កាីសននិ់ភឋនសនូេរនាោះ

ឬប្រភេមិនផ្លៃេ់ខតមួយមខ

នឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នខា
ធ ងរប្កាម805។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតួនាទី រស់ Philip SHORT ជាកា កត់សម្ភគេ់
ផងខដ ថា រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
េ
រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹង Philip Short ថា ោត់“ប្តូវបានភាលីរសនើរឡើងជា្មបង រ់ភយស ្ំរណោះដឹងផ្លៃេ់ខួ ន
រស់ោត់្ំរពាោះអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ […]។ ដូរ្នោះរហ្ើយ[ោត់]ប្តូវបានរកាោះ
រៅកនុងនាមជា[សកសីជំនាញ]

ររើរទាោះរីជា[ោត់]អា្នឹងប្តូវបានសួ សំណួ អំេីអងគរហ្តត្តមកា យេ់ដឹង

ផ្លៃេ់ខួ ន
េ [ រស់ោត់]ទាក់ទងរៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រ់ភយ”806។ ដូរ្នោះ រង្ហាញឱ្យរឃើញ្ាស់ត្តង
ំ េី
ដំរូងថា រលាក Philip SHORT មិនប្តឹមខតម្ភនតួនាទីរ ើជា
វ អនកជំនាញរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងជាសកសីអងគ
រហ្តផងខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្មួយខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើ ខដេកនុងរនាោះ Philip SHORT
បានររញ្ច ញមតិរោរេ់ខដេទំនងជាខសជំនាញ រស់ោត់807 នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើកា យេ់រឃើញ
ពាក់េ័នធ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ808 ជាមូេ់ភឋនសនូេសប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេោ៉ៅងដូ្រមា្
រឡើយ និងេំបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានចាត់ទកទសសន រស់ Philip SHORT ប្ោន់ខតជា
មតិរោរេ់ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ ឬេំបានងេឹងខងេងរេើទសសនរនោះឱ្យបានសមប្សរ។

331>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេរេើឯក
រទស រស់អក
ន ជំនាញរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រនាៃរ់េីបានសារ់ភាលីទាង
ំ អស់អំេរ
ី ញ្ញាអនក
ជំនាញរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់លណវឌឍិដេ់ David CHANDLER និង Philip SHORT ថា
ជាអនកជំនាញអំេី រ.ក.ក. និងរ ឿងរា៉ វនានារៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ809 រហ្ើយ ួមទាំង នួន ជា ផង
ខដ ក៏បានទទួេសគេ់េួកោត់ថា ជាអនកម្ភនជំនាញពាក់េ័នធ រ់ភយបានរញ្ចូ េរ្
ម ោះ រស់អក
ន ទាំងេី រៅកនុង
និងឯកស រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយនាសម័យរនាោះ(សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៣៤ ដេ់
៣៤១)។
805

សូមរមើេឧ. កថាខណឌ ៨៨០ ដេ់ ៨៨១, ៨៨៨, ៩២០។

806

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ ១៨។

807

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២០៩។

808

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៣៨ ដេ់ ៥៣៩។

809

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ ១៧ ដេ់ ១៨។
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រញ្ជ ីសកសីខដេខេួនបានរសនើស810
ំ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើកា ជំទាស់
រស់ នួន ជា អំេីអនកជំនាញរៅកនុងរណាឹងសទកខរឡើយ811។

332>នួន

ជា បានជំទាស់្ំរពាោះកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើអតែរទស រស រ់ភយ Ben

KIERNAN និង Elizabeth BECKER ខដេជា“ប្រភេមិនផ្លៃេ់”ថ្នភសាត្ត
ុ ង ររើរទាោះរីជារប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់
រហ្តផេរផសងក៏រ់ភយ

និងក៏បានជំទាស់ផងខដ អំេីកា កងវោះនូវភាេប្បាកដប្រជា រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ន និេនធទាង
ំ េី
ដំរូង និងកងវោះជំនាញ រស់អក

812

។ ស ណាទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទ

្ាស់លាស់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សរប្ម្យកមតិរោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញរ ើ វ
ជាមូេ់ភឋនកនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ

និងកា រញ្ញជក់េំ្ាស់

ថារតើប្រភេខដេបានរប្រើប្បាស់រ់ភយអនក

ជំនាញរនាោះបានរំរេញត្តមរទ់ភឋនថ្នកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង ខដ ឬោ៉ៅងណា813។ ្ំរពាោះរញ្ញារនោះ រខៀវ សំ
ផន បានរង្ហាញជាក់លាក់ប្តឹមខតេី ្ំណ្ លឺទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចកា រស់ Ben KIERNAN ខដេោត់បាន
អោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកិ្ចកា រនោះរដើមបីោំប្ទកនុងកា ផាេ់សំអាងរហ្តមួយ

្ំនួន រស់ខួ ន
េ ររើរទាោះរីជាកិ្ចកា រនោះម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកនុងកប្មិតតិ្តួ្កាី814 និងទាក់ទងរៅនឹងកិ្កា
ច
រស់ Elizabeth BECKER ខដេោត់បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើប្រភេរដើម
ខតមួយមខលត់ កនុងកា ោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រផសងរទៀត815។

810

សូមរមើេ រស្កាីសរងខរអំេីរញ្ជ រី ្មោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរ់ភយ នួន ជា (E9/10) និងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរងខររនោះ

(E9/10.1) ទំេ័ ២៩ ដេ់ ៣២ និង ១៨២ ដេ់ ១៨៥។ រស្កាីសរងខរខដេប្តូវបានរ ើរ
វ ្ចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេបាន
រសនើរឡើងរ់ភយ នួន ជា (E93/4) និងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរងខររនោះ (E93/4.3) ទំេ័ ២២ និង ១២០ (ភាសអង់រលេ ស)។
811

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១១។

812

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២១១ (“កា សនក់រៅមួយ យៈរេេខេី រស់ Elizabeth Becker ជាអនករាយ

កា ណ៍រៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ ១៩៧៤ សឹងខតេំអា្ឱ្យោត់ម្ភនមូេ់ភឋន ជំនាញ ឬ្ំរណោះដឹងរ ើកា
វ វាយតថ្មេ
ោ៉ៅងទូេំទូលាយអំេី

រ.ក.ក.

ឬរ ើកា
វ អោះអាងរញ្ញជក់អំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេោត់េំបានរៅជិត

និងេំបានសរងកត។ […] Ben

KIERNAN អា្ម្ភនជំនាញតិ្តួ្រំផត រ៉ៅខនាភាេមិនេរមអៀងកនុងកា វចភាល រស់ោត់ខដេជាមនសសអប្រិយ និងលួ ឱ្យសអរ់រខពើម

ខដេរ ើអ
វ វីៗរដើមបីេយ អំេីជនជាតិរវៀតណាមរនាោះ លួ ឱ្យសងស័យ”)។
813

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ និង ១១៨។

814

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ និងរស្កាីរោងខដេបានដកប្សង់រជើងទំេ័ ៥៥។

815

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ និងរស្កាីរោងខដេបានដកប្សង់ រជើងទំេ័ ៥៦។
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333>កា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ្ំរពាោះកា ទទួេយកអតែរទ និងជំនាញ រស់ Elizabeth BECKER មករ

ើវ

ុ ោនរៅនឹងជំហ្ េីដំរូង រស់ នួន ជា ផងខដ ខដេថា
ជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះ េំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទរឡើយ រហ្ើយផៃយ
រលាកប្សី Elizabeth BECKER លរបីប្តូវបានរកាោះរៅឱ្យមករ ើជា
វ សកសីអងគរហ្តរដើមបីផេ
ា ់សកខីកមមកនុង

្ំរណាមរនាោះអំេី ្នាសមព័នរ
ធ ញ្ញជ រស់ រ.ក.ក. ប្េមទាំងបានរង្ហាញថា រលាកប្សីអា្ផាេ់នូវកា យេ់ដឹង
អំេីេកខខណឌមនឆ្នំ ១៩៧៥ កនុង ររសធា ណ ដឋខខម

និងថា កនុងនាមជាអនកស េ័ត៌ម្ភនជនជាតិអារម៉ៅ ចក

ម្ភនក់កនុង្ំរណាមេី នាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យ្ូេមកប្ររទសកមពជា
ុ កនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររត
យយមួយ យៈរេេខេីរៅឆ្នំ ១៩៧៨ ខដេរលាកប្សីអា្ផាេ់នូវកា រំភឺអ
េ ំេីសែនកា ណ៍នារេេរនាោះបាន816។
រខនែមរេើរនោះ កិ្ចកា រស់ Elizabeth BECKER ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមខត
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ817 ឬកា យេ់រឃើញខដេបានរ ើរវ ឡើងត្តម
យៈប្រភេរផសងៗថ្នភសាត្ត
ុ ង818។

រខៀវ

សំផន

ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា ទទួេយកកិ្កា
ច
រស់

Elizabeth BECKER មករ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ង រ៉ៅខនាបានជំទាស់ខតប្តង់្ំណ្ខដេអងគជំនំជប្មោះបានរោងរៅរេើ
កិ្ចកា រនោះជាេិរសសរ៉ៅរណា
ណ ោះ819។
កិ្ចកា ទាំងរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ត្តមកា េិនិតយរៅរេើសំអាងរហ្តខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រោងរៅរេើ
បានរប្រើប្បាស់ប្តឹមខតរ ចរទប្រវតាិសស្តសាខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ

រហ្ើយេំម្ភនអាន

ភាេណាមួយរៅរេើកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា ឬ រខៀវ សំផន រនាោះរទ820។ រហ្តដូរ្នោះ កា ជំទាស់

816

សូមរមើេ រស្កាីសរងខរអំេីរញ្ជ រី ្មោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរ់ភយ នួន ជា (E9/10) និង ឧរសមព័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរងខររនោះ

(E9/10.1) ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៦។ រស្កាីសរងខរខដេប្តូវបានរ ើរ
វ ្ចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរ់ភយ នួន ជា
(E93/4) និងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរងខររនោះ (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។
819

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤។

820

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤ រជើងទំេ័ ៥៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ ៨១ (“កា វចវឌឍន៍ដំរូងអំេីប្រវតាិសស្តសាថ្នេិទធិកមមយ
ុ នីសក
ា នុងកមពជា
ុ ជារ់ទាក់ទងោ៉ៅងជិតសនិទធជាមួយនឹងកា
ប្រឆ្ំងនឹង ដឋអំណា្អាណានិលមបារាំង និងជាេិរសស កា តស៊ាូប្រ់ភរ់អាវ រនាៃរ់េីសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ខដេរ ើរវ ឡើងរ់ភយ
ខខម ឥសស និងរកសកមមយ
ុ នីសឥ
ា ណូ ឌ ្ិន”) កថាខណឌ ៨២ (“រៅ្ងឆ្នំ ១៩៥៣ រនាៃរ់សរមា្នររាតាមសីហ្នបានទទួេជ័យជរមនោះរៅ
កនុងប្េោះរាជរូនីយកិ្ចទាមទា ឯករាជយ

ប្ររទសកមពជា
ុ បានទទួេឯករាជយរឡើង វចញ។ រនាៃរ់េី្ោះហ្តែរេខារេើអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សឺ
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រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើកិ្ចកា រស់រលាកប្សី
Elizabeth BECKER ប្តូវរដិរស រចាេ។

334>ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

Ben KIERNAN ត្តមកា េិនិតយរេើកំណត់រហ្តសវនាកា រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានេាោមទទួេបានសកខីកមម រស់ោត់ផ្លៃេ់កនុងតលាកា រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះបាន“ទទួេ
សគេ់ […] ថា ោត់ លឹជាអនកជំនាញម្ភនក់កនុង្ំរណាមអនកជំនាញអនា ជាតិដេ
៏ បីអំេី ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ
និងថា អងគជំនំជប្មោះបានចាត់ទកថា ជំនាញ រស់ោត់ទំនងជាអា្ ួម្ំខណកដេ់កា ខសវង កកា េិតកនុងសំណំ
រ ឿង ០០២ បាន”821។ រ់ភយស េំទទួេបានរជាលជ័យកនុងកិ្ចខិតខំប្រឹងខប្រងរកាោះរៅ Ben KIERNAN
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្ថា “រស្កាីសននិ់ភឋន រស់ Ben KIERNAN ប្រសិនររើម្ភនតថ្មេជាភសាុ
ត្តង ក៏ម្ភនតិ្តួ្ខដ រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រនោះ រប្ពាោះអនកនិេនធ ូររនោះមិនប្តូវបានសួ រដញរ់ភេ្ំរពាោះមខ
រនាោះរទ”822។

រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើអតែរទររប្ងៀន រស់

Ben

KIERNAN ជារប្្ើនរេើករប្្ើនស823។ រ៉ៅខនា ដូ្បានរង្ហាញខាងរេើ824 ភាលរប្្ើនថ្នរស្កាីរោងទាំងរនោះ លឺ
ប្ោន់ខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ
ថ្នភសាត្ត
ុ ង

និងបានខផអករេើប្រភេរផសងៗ

ួមទាំងសកខីកមមផ្លៃេ់ផងខដ ។ កា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ្ំរពាោះភាេប្បាកដប្រជា រស់ Ben

KIERNAN ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំអា្រជឿជាក់បានរឡើយ។

ខណវឆ្នំ ១៩៥៤ ខដេប្ោន់ខតជាកា រញ្ច រ់រេើប្ក់ភសរ៉ៅរណា
ណ ោះនូវសស្តង្ហគមដំរូងរៅឥណូ ឌ ្ិន […]”) កថាខណឌ ៨៣ (“កនុងឆ្នំ
១៩៥៥ សរមា្ នររាតាម សីហ្ន បានប្រកាស់ភក់រាជបរេេ័ងករដើមបីរ ើជា
វ ប្រធាន ដឋថ្នកមពជា
ុ ។ ប្េោះអងគបានទទួេជ័យជមនោះកនុងកា
របាោះរឆ្នត

និងបានររងកើតរកសសងគមរាស្តសានិយម

ខដេម្ភនរោេនរោបាយរ រទសអេាកិតយខដេ ួមរញ្ចូ េរោេនរោបាយ

រដិរស មិន្ូេ ួមអងគកា សនធិសញ្ញាអាសីអារលន យ៍”) កថាខណឌ ៧៧៤ (“រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី [រៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្នំ
១៩៦៧] កា ប្លរ់ប្លងរកសរៅកមពជា
ុ រៅេំទាន់ ឹងម្ភំ ប្លរ់ប្ោន់រៅរឡើយកនុងកា ររើកទូលាយប្ររទស”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
821

អនសស ណៈសាីេីសកខីកមម រស់ Ben KIERNAN (E166/1/4) ទំេ័ ២។

822

អនសស ណៈសាីេីសកខីកមម រស់ Ben KIERNAN (E166/1/4) ទំេ័ ២។

823

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 និង ២៣៨៥។
824

សូមរមើេខាងរេើ កថាណឌ ៣៣៤។
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335>ម្ភនរស្កាីរោង្ំនួន ៣ ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចកា

រស់ KIERNAN ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីោំ

ប្ទកា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងអាជីេ និងដំរណើ ជី វចត រស់ រខៀវ សំផន េីដំរូង825 រ៉ៅខនា កា យេ់រឃើញ
ទាំងរនោះបានខផអកជា្មបងរៅរេើសកខីកមម និងអតែរទស រស រ់ភយផ្លៃេ់ រស់ រខៀវ សំផន826។ ្ំរពាោះរស្
កាីរោង្ំនួន ២ រទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអតែរទស រស រស់ Ben KIERNAN អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា រោងទាំងរនោះទំនងជាោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង
កា អំរេើប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន ខដេជាមូេ់ភឋនថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់ ដូ្ជា កា
្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងវលគរណាុោះរណា
ា េមរនាលមន៍ វចជាជ

រដើមបីឱ្យជនជាតិខខម ខដេ ស់រៅរ រទសប្តឡរ់

មកប្ររទសខេួន វចញ827។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ នឹងរ ើកា
វ រ់ភោះប្សយអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នសំអាងរហ្ត
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអតែរទស រស ទាំងរនោះ
រហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រដើមបីកំណត់េីភាេសមរហ្តផេថ្នសំអាង

រៅកនុងខផនកថ្នសេដីការនោះខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវខផនក

ប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ រខៀវ សំផន828។

825

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៥២ (“េីេី រៅរីខខរនាៃរ់េោ
ី ត់បានមកដេ់ទីប្កុងបា៉ៅ ីស

រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមប្កុមម្ភ៉ៅក់សីស ខដេប្តូវបានររងកើត និង្ូេ ួមជាប្រចាំរ់ភយនិសសិតខខម ដថ្ទរទៀតរៅកនុងប្ររទសបារាំ ង ួម
ម្ភន រអៀង ស ី សឡុត ស រអៀង ី ចទធ និង សន រសន”) កថាខណឌ ៣៥៣ (“ដូ្សម្ភជិកដថ្ទរទៀតកនុងប្កុមរនាោះខដ រខៀវ សំផន
បាន្ូេ ួមជាមួយរកសកមមយ
ុ នីសបា
ា រាំង”) កថាខណឌ ៣៥៨ (“រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ រខៀវ សំផន បាន កាមខតំខណងកនុងប្កុម
រស់ោត់ ហ្ូតដេ់ោត់ប្តូវបានរងខំឱ្យលាខេងមខតំខណងរនោះរៅពាក់កណា
ា េឆ្នំ ១៩៦៣”)។
826

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១០៥៧, ១០៦២, ១០៨១ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៣

ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័ ៤៩ ដេ់ ៥១, ៥២, ៥៩ ដេ់ ៦០, ៦២ និងរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំ
ផន ប្រវតាិសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ និងជំហ្ រស់ខាំរ
ុ នារនាៃរ់ (E3/18) ្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៤ ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦ និង
៣៨ ដេ់ ៣៩។
827

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៧៩ (“ ួមទាំងកា រ ើស
វ នៃ កថា រខៀវ សំផន បានរដើ តួនាទីកនុងកា អរ់ ំ

អនកខដេប្តឡរ់េីរ រទស រ់ភយបានររើកវលគសិកាអរ់ ំរោេនរោបាយោ៉ៅងរហា្ណាស់មួយជាមួយអនកទាំងរនាោះកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
”) កថាខណឌ ៧៥៧ (“រខៀវ សំផន បានររើកវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជរេើរញ្ញាវនាខដេប្តឡរ់មកេីរ រទស និងអនក ដឋកា កនុង
្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ រៅ ក-១៥។ កនុងអំឡុងវលគសិកាទាំងរនោះ ោត់បានរង្ហាញថា កា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុង លឺជាកា ប្តឹមប្តូវ
ខដេោត់បានអោះអាងថា បានរំបាត់រចាេនូវកមមសិទធិឯកជន និងទរ់សកត់កា អត់ឃាេន និងបានររប្ងៀនថា ្ំរណោះវចជាជខដេបានមក
េីកា អរ់ ំ រស់េួកអាណានិលម និង្ប្កេតាិប្តូវខតេររំបាត់រចាេឱ្យអស់ ”)។
828

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ១០១៥។
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336>រខនែមរេើរនោះរទៀត

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស កា អោះអាងជាទូរៅ រស់ នួន ជា ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង “េំបានប្រឹងខប្រងរ់ភយរសមោះប្តង់កនុងកា វាយតថ្មេរេើឯករទស រស់អក
ន ជំនាញ ឬ
អនកនិេនធទាង
ំ រនាោះរឡើយ”829 រ់ភយស េំបានរង្ហាញមូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់។

337>ស ររស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន េបា
ំ នរង្ហាញេី
កំហ្សណាមួយខដេតប្មូវឱ្យម្ភនកា រ ើអ
វ នារាលមន៍ រស់តលាកា រេើរណាឹងសទកខ

្ំរពាោះកា សំអាង រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់អនកជំនាញ ឬ“ប្រភេមិនផ្លៃេ់”។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទ
ឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ល.៨.កា វាយតថ្មេរេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីអងគរហ្ត

338>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវ

ណី និងសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ រប្្ើនជាងសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសីអងគរហ្ត រដើមបី្នរៅរ ើរវ ស្កាីសននិ
់ភឋន រៅរេេខដេសកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្តរនោះ“លឺជាមូេ់ភឋនថ្នសេប្កមរនាោះ”830។ នួន ជា បាន
ជំទាស់រខនែមរទៀតថា

សកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្តេី រៅរីនាក់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅ

កនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រនាោះ េំអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន ឬជាកា សំអាងរ់ភយេំម្ភនកា េនយេ់រកប្សយ ជា
េិរសស្ំរពាោះសកខីកមម រស់ François PONCHAUD Stephen HEDER ឌ្ ភី ភួន និង េឹម សត831។
នួន ជា បានរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀតរៅរេើសកខីកមម រស់ោត់
ផ្លៃេ់សប្ម្ភរ់់ភក់រនៃក
ុ

រ់ភយេំរជឿទាេ់ខតរសោះ្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ រស់ោត់រនាោះរទ832។

ប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា េិចា ណាឱ្យបាន

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។

832

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៣ ដេ់ ១៨៤។
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សមប្សររេើភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ

និងភសាត្ត
ុ ងខដេបានរដញរ់ភេរៅរេើភាេអា្រជឿជាក់បានថ្នសកសី

រ់ភយ្ងអេ
ុ រង្ហាញជាេិរសស្ំរពាោះ ខអម រអឿន នូ រ ៉ៅ ភី ភួន និង ឌ្833។

339>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើតថ្មេជាភ

សាត្ត
ុ ងថ្នសកសីអងគរហ្ត និងថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
រនោះរទ834។
៤.ល.៨.ក.អនកជំនាញ François PONCHAUD និង Stephen HEDER

340>នួន

ជា បានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅរេើភសាត្ត
ុ ង រស់

François PONCHAUD និង Stephen HEDER “កនុងរោេរំណងមិនសមរហ្តផេ”លឺថា “ហ្ួសឆ្ៃយេី
ខដនកំណត់”កនុងកា រកាោះរៅអនកទាំងេី មកផាេ់សកខីកមម

ជាសកសីអងគរហ្ត្ំរពាោះប្េឹតិកា
ា ណ៍ពាក់េ័ន្
ធ ំនួន

តិ្តួ្ខដេោត់បានរឃើញរ់ភយផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ835។ កនុងកា ោំប្ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បាន្ងអេ
ុ រៅរេើ
រជើងទំេ័ មួយ្ំនួនរៅកនុងសេប្កម

និងបានរេើករឡើងថា

“កា រោងរៅរេើរជើងទំេ័ នីមួយៗរនោះ

ម្ភន

កំហ្សអងគ្ារ់”836។

341>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា François PONCHAUD និង Stephen HEDER ប្តូវបាន
រកាោះរៅប្សររេេជាមួយនឹង David CHANDLER និង Philip SHORT រដើមបីមកផាេ់សកខីកមមអំេី

833

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣។ រខៀវ សំផន បានរេើករខនែមថា រៅរេេេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ង

ទាំងមូេ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនទទួេយកភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីខដេជាអនកសមលំនិត អនកខដេ
ទទួេផេ ប្ររោជន៍កនុងកា កហ្ក និងសកខីកមម រស់អនកខដេរង្ហាញភាេផៃយ
ុ ោនជាសតានម័ត។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងស
ទកខ រស់ រខៀវ

សំផន កថាខណឌ ១១៤ ដេ់ ១១៥។ ផៃយ
ុ េីកា រចាទប្រកាន់ រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងរេើសកសី ខអម រអឿន នូ រ ៉ៅ ភី ភួន និង ឌ្ ស ណា រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំម្ភនកា រោងណា
មួយោំប្ទជាក់លាក់រេើសកខីកមមខដេបានរញ្ញជក់ខាងរដើមរនោះ អាប្ស័យរហ្តរនោះប្តូវបានរដិរស រចាេរ់ភយេំចាំបា្់េិចា ណារនា
រទៀតរឡើយ។
834

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាណឌ ៩៤ ដេ់ ៩៧ ១០៧ និងរជើងទំេ័ ៨៦ ដេ់ ៨៧។

835

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០។

836

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០ និងកា រោងខដេបានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៤៧៩។

217
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358135
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្េឹតិកា
ា ណ៍មនឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រចាទប្រកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427)837។ កនង
ុ
្ំរណាមរនាោះ Stephen HEDER ក៏ប្តូវបានរកាោះរៅផងខដ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខណៈេិរសស រស់ ់ភឋភិបាេ
ថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ និងតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ838។ François PONCHAUD ប្តូវបានសារ់សកខីកមម
កនុង្ំរណាមសកសី្ំនួន ២៣ នាក់ដថ្ទរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និង
ទីេី

839

។

342>ត្តមកា េិនិតយរស្កាីរោងរៅរជើងទំេ័

កនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង

សកខីកមម រស់ François PONCHAUD និង Stephen HEDER បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា សកខីកមមទាង
ំ រនោះ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទដថ្ទរទៀត

និងរកើតរ្ញមិនប្តឹមខតេីកា បានរឃើញ

រ់ភយផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងបានឮេីសកសី ឬបានសម្ភាសន៍រ់ភយផ្លៃេ់ ឬបានប្សវប្ជាវ ករឃើញផងខដ
។ ផៃយ
ុ រៅនឹងកា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា François PONCHAUD និង Stephen HEDER “បាន
រឃើញោ៉ៅងយូ ប្តឹមខតេីេី រៅរីរម្ភ៉ៅងរ៉ៅរណា
ណ ោះនូវប្េឹតិកា
ា ណ៍មួយ្ំនួន កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិរ
ុ ចារ់ត្តង
ំ េីឆ្នំ ១៩៦៥841
រតយយ”840 រ់ភយរហ្តថា François PONCHAUD បាន ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជា
រហ្ើយអា្និោយភាសខខម បានោ៉ៅងសៃត់842

ខដេជាជនរ រទសម្ភនក់កនុង្ំរណាមជនររទស្ងរប្កាយ

រងអស់ខដេបានចាករ្ញេីប្ររទសកមពជា
ុ
រនាៃរ់េីខខម ប្កហ្មដរណាើមបានទីប្កុងភនំរេញ843 និងបានផាេស
់ កខី
កមមថា បានរឃើញប្េឹតិកា
ា ណ៍ពាក់េ័នម
ធ ួយ្ំនួនរកើតរឡើងរ៉ៅនាមនឆ្នំមនរនាោះ និង ួមទាំងកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររ

837

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី អនកជំនាញ និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ ៣១។

838

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី អនកជំនាញ និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ ៤២។

839

រស្កាីសរប្ម្សែេ សាីេីសកសី អនកជំនាញ និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ ៦០ ដេ់ ៦១។

840

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៤។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងអំេី Sydney SCHANBERG និង Al

ROCKOFF រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានេិភាកាភសាត្ត
ុ ង រស់ François PONCHAUD និង Stephen HEDER។ សូមរមើេ ស ណារ
ណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៤, ១៨០ ដេ់ ១៨២ រជើងទំេ័ ៤៥៦។
841

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៦ ដេ់ ៨។

842

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៦

និង ៩។
843

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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។

218
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358136
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ844។ រនាៃរ់េីោត់បានចាករ្ញេីប្ររទសកមពជា
ុ រៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥
ោត់បានប្រមូេកា វចវឌឍន៍េ័ត៌ម្ភនោ៉ៅងរប្្ើន ដូ្ជាកា សម្ភាសន៍ជនរភៀសខេួនរៅកនុងប្ររទសថ្ង និងប្ររទស
បារាំង សារ់ វចទយុ រស់ខខម ប្កហ្ម និងអានឯកស រផសង845។ ប្រភេទាំងរនោះបានកាេយជាមូេ់ភឋនមួយខផនកកនង
ុ
សកខីកមម រស់ោត់846។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កេំរឃើញអំេីភាេមិនប្រប្កតី រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង កនុងកា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង រស់ François PONCHAUD។

343>ទាក់ទងរៅនឹង

Stephen HEDER

នួន ជា បានរេើករឡើងថា “អងគជំនំជប្មោះ[សលាដំរូង] បាន

េិចា ណាោ៉ៅងេិរសសរៅរេើមតិរោរេ់[ រស់ោត់]” និង ំឭកថា Stephen HEDER ធាេរ់បានររប្មើកា
រៅកនុងកា ចោេ័យសហ្រៅប្កមរសើរអរងកត និងកា ចោេ័យសហ្ប្េោះរាជអាជាាថ្ន អ.វ.ត.ក. និងថា ោត់ជា
អនកប្ពាង“រេង់សប្ម្ភរ់ដីកាសននិ់ភឋនរញ្ជូ នរ ឿងឱ្យរសើរសួ កនុងខខមីនា ឆ្នំ ២០០៤ រ់ភយត្តម យៈកា របាោះេមព
ផាយរសៀវរៅសាីេីរលគេប្បាំេី ូរសប្ម្ភរ់កា រចាទប្រកាន់”847។

រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ

អំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា “ប្រសិនររើ Heder ប្តូវបានរកាោះរៅមករ ើជា
វ អនកជំនាញ ោត់ប្តូវផាេ់សកខីកមមរ់ភយ

អេាប្កឹតរំផត និងរ់ភយភាេសតានម័តជាេកខណៈវចទាសស្តសា”848 េំអា្រជឿជាក់បានរឡើយ។ េំម្ភន
សញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមរ់ភយមិនអេាប្កឹត និងេំម្ភនសតានម័តជាក់
ខសាងរនាោះរទ ឬថា សកខីកមម រស់ោត់លួ ខតម្ភនអេាប្កឹតភាេ និងភាេសតានម័តរប្្ើនជាងរនោះ ប្រសិនររើ
ោត់បានផាេ់សកខីកមមកនុងនាមជាអនកជំនាញ ខដេេំខមនកនុងនាមជាសកសីអងគរហ្តរនាោះ។ នួន ជា ខេួនឯងផ្លៃេ់
ក៏បានរសនើសំឱ្យរកាោះរៅ Stephen HEDER មករ ើជា
វ សកសី និងបានទទួេសគេ់ោត់ថា ជា“អនកជំនាញនាំ

844

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ៤០,

៤៣ ដេ់ ៤៥, ៤៩ ដេ់ ៥០។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 និង ៧៦។
845

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៤៧, ៥៧

ដេ់ ៧២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤០ ដេ់ ៥០។

847

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២។

848

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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មខរលសាីេីកមពជា
ុ ”849 និងបានទទួេសគេ់ថា Stephen HEDER ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ្រនាេោះេីឆ្នំ
១៩៧៣ ហ្ូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥ ប្េមទាំងបានរ ើដ
វ ំរណើ កមានារៅកាន់រខតាកំេង់ចាម និងឧដងគ រនាៃរ់េីកា
្ូេកាន់ការ់រ់ភយកងទ័េខខម ប្កហ្មកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ និង ១៩៧៤850។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អតែរទជារប្្ើនស
រស រ់ភយ Stephen HEDER ខដេជាកមមវតែថ្ុ នសកខីកមម រស់ោត់រនាោះ ប្តូវបាននិេនធរឡើងរៅមនរេេ្ូេ
ររប្មើកា ង្ហ រៅ អ.វ.ត.ក. ដូរ្នោះ េម្ភ
ំ នឥទធិេេេីកា ររប្មើកា ង្ហ រស់ោត់រៅ អ.វ.ត.ក. រនាោះរឡើយ851។

344>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ នួន ជា ក៏បានរចាទប្រកាន់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភ
សិទធិ រស់ោត់កនុងកា ជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់

និងសិទធិទទួេបានតេយភាេតទេ់រ់ភយបាន

អនញ្ញាតឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាាទទួេបានមតិរោរេ់ រស់ Stephen HEDER ត្តម យៈកា ររងកើតសំណួ
រស់ខួ ន
េ ជាេកខណៈរសើរសួ េីអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងកា ប្សវប្ជាវរឋម រស់ោត់

រ៉ៅខនាក ណីរនោះេំបាន

អនញ្ញាតឱ្យសកសួ ដូ្ោនរៅរេេម្ភនកា សួ រដញរ់ភេរ់ភយភាលីកា ពា កាីរទៀតរនាោះរទ852។ នួន ជា បាន

849

សូមរមើេ រស្កាីសរងខររញ្ជ ីរ្មោះសកសីខដេរសនើរ់ភយ នួន ជា (E9/10) និងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរងខររនោះ (E9/10.1)

ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៦។ រស្កាីសរងខរប្តូវបានរ ើរ
វ ្ចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេរសនើរ់ភយ នួន ជា (E93/4) និងឧរសមព័នរធ ៅ
នឹងរស្កាីសរងខររនោះ (E93/4.3) ទំេ័ ៤០ (ភាសអង់រលេ ស)។
850

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៧៨។

851

សូមរមើេ រសៀវរៅ រស់ S. HEDER និង B. TITTEMORE រលគេប្បាំេី នាក់សប្ម្ភរ់កា កាត់រទាស៖ កា ទទួេខសប្តូវរេើ

ឧប្កិដក
ឋ មម រស់ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/48 ឆ្នំ ២០០៤។ រសៀវរៅ រស់ S. HEDER៖ េិទធិកមមយ
ុ នីសរា ៅកមពជា
ុ និងលំ ូរវៀ
តណាម ឯកស រេខ E3/22 ឆ្នំ ២០០៤។ បាយកា ណ៍ រស់ S. HEDER និង M. MATSUSHITA៖ កិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ
ជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅប្េំខដនខខម ថ្ង ឯកស រេខ E3/1714 ្ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០។ ប្រតិចា ឹកថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់
Steve HEDER (SH) ជាមួយ រអៀង ស ី (IS) ឯកស រេខ E/89 ្ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦ (កាេរ ចរ្ឆទថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍)
។ កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/543 ្ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦។ កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់
S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E190 ្ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩៩។ ប្រតិចា ឹកកំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍
រស់ S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E573 ្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩៩។ បាយកា ណ៍ រស់ S. HEDER៖

កា វាយតថ្មេរឡើង វចញនូវតួនាទី រស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់ និងកម្ភមភិបាេថានក់រប្កាមកនុងឧប្កិដក
ឋ មមថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ៖ កា ទទួេ
ខសប្តូវ រស់កមពជា
ុ រៅកនុងទសសនៈប្រហាក់ប្រខហ្េ ឯកស រេខ E3/4527 ្ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៣។
852

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២ រជើងទំេ័ ៤៩០ រោងរៅរេើកា ដករស្កាីជូនដំណឹងេីរំណង (E287/2)

កថាខណឌ ៦ ដេ់ ១២ រជើងទំេ័ ២៣។ នួន ជា ក៏បានរសនើសំជារឋមឱ្យរកាោះរៅ Stephen HEDER មកផាេ់សកខីកមមអំេ“ី រោេ
រំណង និងលណភាេថ្នកិ្ចរសើរសួ ថ្នកា ចោេ័យ រស់សហ្រៅប្កមរសើរអរងកតកនុងសំណំរ ឿង ០០២” ជាេិរសស កិ្ចប្រជំកនុង
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រេើករឡើងថា

រដើមបីទូទាត់្ំរពាោះកា ំរលាភរំពានខដេរចាទប្រកាន់រនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំលរបី

សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER រឡើយ853។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
ម្ភន វច ីសស្តសារ ើឱ្
វ យភាន់ប្្ឡំទាក់ទងរៅនឹងកា សកសួ Stephen HEDER រៅកនុងតលាកា ខដេប្រខហ្េ
ជារកើតមកេីកា ចាត់ត្តង
ំ ូរោត់ជាសកសីអងគរហ្ត រ៉ៅខនាមិនខមនសកសីជំនាញរនាោះ854។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
រនោះលួ កត់សម្ភគេ់ថា រ់ភយស ្រមេើយ រស់ោត់ជារប្្ើនបានខផអករេើរទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងរលគេរផសងៗ
ឬឯកស ខដេោត់បានេិនិតយ ដូ្ នួន ជា បានរេើករឡើង855 រទើររនោះជាកា េំសមប្សរកនុងកា ខរងខ្កភាេ
ខសោន វាងមួយខផនកកា ដឹង រស់ HEDER

ខដេទទួេបានត្តម យៈរទេិរស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ និងមួយខផនក

រទៀតជាមួយនឹងមតិរោរេ់ខដេបានខផអករេើកា ប្សវប្ជាវ រស់ោត់រនាោះរឡើយ856។

នួន

ជា បាន្ងអេ
ុ

រង្ហាញរៅរេើ្ំណ្ជារប្្ើនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង “បានរ ើហ្
វ ួសឆ្ៃយ”េីខដនកំណត់ថ្នតួនាទី រស់
វ យភាន់ប្្ឡំខរររនោះបាន ំរលាភរេើសទ
ិ ធិ
HEDER ជាសកសីអងគរហ្ត857 រ៉ៅខនាេំបានេនយេ់េមអិត ថារតើកា រ ើឱ្

ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ខដេកនុងរនាោះ សហ្រៅប្កមរសើរអរងកត Marcel LEMONDE បានរង្ហាញរ្តនា្ង់ប្រមូេភសាត្ត
ុ ងខដេ
ម្ភនេកខណៈ់ភក់រនៃក
ុ ជាង សប្ម្ភរ់សំណំរ ឿង ០០២។ សូមរមើេ រស្កាីសរងខររញ្ជ ីរ្
ម ោះសកសីខដេរសនើរ់ភយ នួន ជា (E9/10)

និងឧរសមព័នរធ ៅនឹងរស្កាីសរងខររនោះ (E9/10.1) ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៦។ រស្កាីសរងខរខដេបានរ ើរ
វ ្ចរ
ុ បននភាេអំេីរញ្ជ ីរ្
ម ោះ
សកសីខដេបានរសនើរឡើងរ់ភយ នួន ជា (E93/4.3) ទំេ័ ៤០ ដេ់ ៤១ (ភាសអង់រលេ ស)។ កា តវា៉ ដំរូង រស់ោត់អំេីកា មិនផាេ់ឱ្
កាសកនុងកា សួ សំណួ Stephen HEDER រេើប្េឹតិកា
ា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចរសរ
ើ សួ (សូមរមើេ កា ដករស្កាីជូនដំណឹងេី
រំណង (E287/2) កថាខណឌ ១៣) េំប្តូវបានរញ្ញជក់សជាងមីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរឡើយ។
853

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨២។

854

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ់ភ 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 រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ

២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០ (HEDER បានសំអាងរៅរេើកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ោត់
ជាមួយ ខកវ េក) ៣៤០ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័ ៧១ ដេ់ ៧៣
(្រមេើយខផអករេើកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនរភៀសខេួន) ៣៤៤ (្រមេើយខផអករេើកាេកំណត់រេេរវលា រស់ Tim Carney ខដេ
បានខផអករនារទៀតរេើកា រកខប្រ រស់

FBIS)

៤៧៩

(ខផអករេើកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ោត់ជាមួយអនកជំនាញរោធាជនជាតិជរ៉ៅន)

៦៦៥ (ខផអករេើកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយរលគេម្ភនក់) ២៦៥៤ (ខផអករេើកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួន)។
857

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨០ និងរជើងទំេ័ ៤៧៩។
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រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវដូ្រមា្រឡើយ858។ ដូ្ោនខដ

រទាោះរីជាម្ភនកា មិន

រេញ្ិតោ
ា ៉ៅ ងណាក៏រ់ភយ ក៏សហ្រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា រៅខតម្ភនេទធភាេសកសួ សកសីខដ

រហ្ើយ

រញ្ញារនោះក៏មិនបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រ់ភយវច ីសស្តសា ឹតតបិត រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរង
ូ កនុងកា កប្មិត វចសេភាេថ្នកា ត្តំងសំណួ រៅកាន់ Stephen HEDER រឡើយ។
៤.ល.៨.ខ.សកសី ឌ្ ភី ភួន និង េឹម សត រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី ខអម រអឿន និង នូ រ ៉ៅ

345>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណារេើភសាត្តុ ងរ់ភោះរនៃកុ ខដេទទួេ
បានេី ឌ្859រនាោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញរនាោះ លឺសំរៅរេើរស្កាីខងេង រស់ ឌ្ ខដេថា សម
មិត“ា េីន” និង/ឬ“ជាម”រៅប្កសួងកា រ រទស ជាទូរៅជាអនកទទួេរនៃក
ុ នាំអក
ន រទាសរៅកាន់មនៃី សនាស
ិ ខ
ស-២១860។ លរបីរដិរស រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់រ ើកា
វ េិចា ណារនារទៀត្ំរពាោះកា រចាទប្រកាន់ រស់ រខៀវ
សំផន

ខដេថា

រស្កាីខងេងខាងរេើជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើកមក

េិចា ណា រ់ភយរហ្តថា រខៀវ សំផន េំបានរញ្ញជក់្ាស់ ថារតើរស្កាីខងេងរនោះររងកើតឱ្យម្ភនវចមតិសងស័យ
អំេីេិ ទធភាេ រស់ោត់ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។

858

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា រៅកនុងក ណីមួយ្ំនួន ្រមេើយ រស់ Stephen HEDER អា្ចាត់ទកោ៉ៅងសមប្សរ

ថា ជាទសសនៈផ្លៃេ់ខួ េន (សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៦២៩ (HEDER ររញ្ច ញរោរេ់រេើ
កា រប្រើប្បាស់េំ្ាស់លាស់នូវពាកយ“មជឈិមរកស”) ៦៣១, ៦៣៧, ៦៣៨, ៦៤៤ និង ៦៤៦ (HEDER បានរញ្ញជក់អំេីអតែន័យថ្ន
រេខសម្ភៃត់“៨៧០” និងបានេនយេ់ថា រ.ក.ក. ម្ភនរ្តខកខប្រពាកយរេ្ន៍រដើមបីលាក់បាង
ំ ធាតេិត រស់ថានក់ដឹកនាំ) ១៧១៧ (កា
រកប្សយពាកយ“komchat”កម្ភចត់)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូ្បានរញ្ញជក់ នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរេើមតិរោរេ់ផ្លៃេ់ខួ េន រស់សកសីអងគរហ្តបាន ំរលាភរំពានរេើសិទធិទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ ឬរណា
ា
េឱ្យម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ខដេអា្រម្ភឃៈសេប្កមបានោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។
859

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ ឯកស

រេខ E1/62.1 (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) ទំេ័ ៥៨ ដេ់ ៥៩។
860

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) ឯកស រេខ E1/62.1 ទំេ័ ៦១ (ភាស

ខខម ), ៨៨ (ភាសបារាំ ង)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/62.1 ទំេ័ ៦១ ដេ់
៦២ (ភាសខខម េិេណ៌នាអំេីសមមិត“ា េីន”“ជាម”) ៧៦ ដេ់ ៧៧ (ភាសអង់រលេ ស“Chean”/“Cheang”)។
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346>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំរអើរេើរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ោត់្ំរពាោះភាេ

អា្រជឿជាក់បាន រស់ ភី ភួន861 ត្តមកា េិត អងគជំនំជប្មោះបានរ់ភោះប្សយោ៉ៅងេិរសសរេើកា ជំទាស់ រស់
រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ862។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
េបា
ំ នេិចា ណារេើរញ្ញាថ្នកា ្ងចាំ ភាេផៃយ
ុ ោនសំខាន់ៗ និងភាេរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន
និង នូ រ ៉ៅ 863។

347>ត្តមកា េិនិតយរៅកនុងប្រតិចា ឹក រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខអម រអឿន ខដេ រខៀវ សំផន បានជំទាស់
រនាោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេមិនសីសង្ហវក់ោនខេោះរៅកនុងសកខីកមម864។ ខអម រអឿន បានទទួេសគេ់ថា
ម្ភនរញ្ញាេំបាកកនុងកា ំេឹករឡើង វចញរៅត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយ

នូវប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងអស់ យៈ

រេេ ៤០ ឆ្នំកនេងរៅ និងរ់ភយម្ភនកា រ៉ៅោះទងគិ្ផេូវ្ិតា បានរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា ្ងចាំ រស់ោត់865។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រខៀវ សំផន េំបានផាេ់រស្កាីរោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬ
្ំណ្រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយខដេរង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណា បានរ ើ វ
ឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា សរប្ម្រៅកនុងសេប្កម។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ នូ រ ៉ៅ រខៀវ សំផន េំបានផាេ់
កា រោងណាមួយខដេរញ្ញជក់អំេីភាេេំសីសង្ហវក់ោន ឬកា ភាជរ់ទំនាក់ទំនងសកខីកមមខដេអោះអាងថា េំប្តឹម
ប្តូវរនាោះរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេបានរចាទប្រកាន់ថា

ម្ភនកំហ្សរនាោះរទ។

អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

348>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា រ់ភយរឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងេំសីសង្ហវក់ោន និងេំអា្រជឿទក្ិតបា
ា នក៏រ់ភយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅខត្រ្សមិនប្េមអនវតាកាតេវកិ្ចផេ
ា ់រហ្តផេរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ ន
េ

861

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣។

862

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៤២៥។

863

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣។

864

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ E1/117.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៥ (រង្ហាញេីកាេ

រ ចរ្ឆទខសោនទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់ឳេក រស់ោត់) ទំេ័ ២១ ដេ់ ២២ (រង្ហាញេីភាេផៃយ
ុ ោនកនុងកា រ ៀររារ់ថ្នកា សេរ់ម្ភាយ
រស់ោត់ និងកា ស់រៅកនុងវតាមួយ)។
865

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ (E1/117.1) ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។

223
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358141
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រនោះលឺជា“កំហ្សអងគ្ារ់ោ៉ៅង ំរ ង”866។ រនាៃរ់មក នួន ជា បានរោងរៅរេើកា ប្រប្េឹតា រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង្ំរពាោះសកខីកមម រស់ ឌ្ ខដេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានជំទាស់ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើរញ្ញាថ្នភាេអា្រជឿជាក់បាន រស់ ឌ្867។ ជាេិរសស នួន ជា បាន ំេឹកអំេី
កា រញ្ញជក់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) ខដេថា ឌ្ បានសវោះ
ខសវងរសនើសំកា “សប្ម្ភេតួនាទី រស់ខួ ន
េ រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមនានា”

និង“ទម្ភេក់កា ទទួេខសប្តូវ រស់ខួ ន
េ

សប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មមរៅឱ្យអនកដថ្ទ”868 និងបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី“បាន
រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ្ ជានិ្ច និងជាញឹកញារ់បានយកមករ ើជា
វ ប្រភេដ៏ម្ភនស ៈសំខាន់ កនុងកា ោំ
ប្ទដេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេម្ភនកា ជំទាស់ោ៉ៅងខាេង
ំ ”869 រ់ភយេំបានប្រឹងខប្រងរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា កា សំអាងខរររនោះប្តឹមប្តូវរឡើយ និងេំបានេិចា ណារេើកា ទទួេសគេ់ រស់ ឌ្ មាងរហ្ើយមាងរទៀត
ខដេថា ោត់េំបានដឹងរ់ភយផ្លៃេ់កនុងរេេរនាោះ្ំរពាោះសំអាងរហ្តមួយ្ំនួនខដេោត់បានផាេ់សកខីកមមរទ870
។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា សំអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេើ
សកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងរោេរំណង់ភក់រនៃក
ុ ខដេោមនភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ រហ្ើយប្រសិនររើម្ភនក៏ម្ភនតិ្
តួ្រំផត កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញសំខាន់ៗខដេប្តូវបានជំទាស់រ់ភយភាលីកា ពា កាី871 រ៉ៅខនាអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស

ឬេំរអើរេើរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ដូ្ជារស្កាីខណនាំ រស់ រ៉ៅេ េត មិន

ប្តូវ“រ៉ៅោះពាេ់”ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

872

។ នួន ជា បានអោះអាងថា កា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងេំបានទទួេសគេ់ភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ខដេម្ភនរៅ្ំរពាោះមខ

លឺជា“កំហ្សអងគ្ារ់ជាក់ខសាង”873។

រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េឹម សត ខដេ
ជាសកសីម្ភនក់កនុង្ំរណាមសកសីរីនាក់ខដេបានផាេ់ភសាត្ត
ុ ងអំេីកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

បាននិោយ

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 រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៣៦៨។

869

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៦។

870

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៦ ដេ់ ១៧៧ និងរស្កាីរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ ៤៧១។

871

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៨ និងរស្កាីរោងកនុងរជើងទំេ័ ៤៧២។

872

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥៦៦។

873

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៨។

224
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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01358142
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កហ្ករៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រហ្ើយថា កា ្ងចាំ រស់ េឹម សត េំប្តឹមប្តូវរេើ្ំណ្ជា
រប្្ើន រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្យកសកខីកមមរនោះមកសំអាងរ់ភយេំចាបា
ំ ្់ផេ
ា ់រហ្តផេ កនុងកា រ ើ វ
ដូរចានោះរឡើយ874។

349>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខផអករេើអំណោះអំណាងប្តង់្ំណ្រនោះ នួន ជា េំបាន
រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រ៉ៅខនាបានរចាទរេើកំហ្សអងគ្ារ់រ់ភយស
ឋ េថ្នសិទធិទទួេបាន
កា េំបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ875ទាក់ទងរៅនឹងទិដភា
កា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱ្យរ្ញរស្កាីសរប្ម្ម្ភនសំអាងរហ្

ត។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំខមនរាេ់្ំណ្ថ្នសំអាងរហ្តកនុងសេប្កមសទធ ខតរ ើឱ្
វ យកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីេំ
បានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរថា ម្ភន្ំណ្ខវោះខាតមួយ
្ំនួនរៅកនុងកា េិភាកា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់

ឌ្

ខដេលរបីប្តូវបានេិចា ណា

រ់ភយប្រុងប្រយ័តន រ់ភយស ម្ភនកា សរប្ម្រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ថា ឌ្ ខវោះនូវភាេអា្រជឿជាក់បាន
រ់ភយស ម្ភនកា ជំ ញកនុងកា សវោះខសវងទម្ភេក់កា ទទួេខសប្តូវរ្ញេីខួ ន
េ

ររើរទាោះរីជា

ោត់ប្តូវបាន

សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខក៏រ់ភយ រហ្ើយសំណំរ ឿង រស់ោត់កនុងរេេរ្ចរ
ុ បននប្តូវ
បានរញ្ច រ់ក៏រ់ភយ ក៏ោត់រៅខតសំសប្ម្ភេកត្តាជំ ញនានារដើមបីឱ្យផតេីកា រចាទប្រកាន់ខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី កា េិនិតយរឡើង វចញរេើសំអាងរហ្ត និងរស្កាីរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ្ ខដេ នួន ជា បាន
ជំទាស់ រង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា រោងទាំងរនោះេំតប្មូវឱ្យ្ងភាជរ់រៅនឹងកា យេ់រឃើញសំខាន់ៗ និង/ឬ េំ
តប្មូវឱ្យម្ភនភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតោំប្ទោ៉ៅងរប្្ើនរៅកនុងសំណំរ ឿងរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា សំអាងរេើ
សកខីកមម រស់ ឌ្ ប្តង់្ំណ្រនោះេំខមនជា្ំណ្សំខាន់រទ876។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កា េិនិតយរឡើង វចញរេើ
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ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៩។
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សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២០៥ ជាអាទិ៍។
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រប្រៀររ ៀររស្កាីរោងដកប្សង់រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៧១ ជាមួយនឹងសេប្កមសលា

ដំរូងរជើងទំេ័ ៣២៦ ដេ់ ៣៤០ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងមួយ្ំនួនអំេរី ោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងកា ករមៃ្ខាមង
ំ ) រជើងទំេ័ ៦១៥
(សំអាងកនុង្ំរណាមរនាោះរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ រខៀវ សំផន ឯកស រេខ E3/27 ្ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ទំេ័
៨ (“លណៈមជឈិមមិនម្ភនអំណា្េិតប្បាកដរនាោះរទ ខសេីលណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍ ”)) ១០០៤ ដេ់ ១០០៦ (សំអាងរេើសកខីកមម រស់ សឡុ
ត បាន និង នង សផង់ រខនែមរេើ កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្ រដើមបីោប្ំ ទកា យេ់រឃើញថា ជាខផនកមួយថ្នកា ទទួេខសប្តូវ រស់
ោត់សប្ម្ភរ់“កិ្ចកា សធា ណៈ” តួនាទី រស់ នួន ជា ួមរញ្ចូ េកា ចាត់ត្តំង និងកា ់ភក់េិន័យសម្ភជិករកស) ១៧២ (សំអាងកនុង
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កា យេ់រឃើញ ឬកា រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ្ ខដេ នួន ជា េំបាន្ងអុេរង្ហាញជាក់លាក់រឃើញថា
ផៃយ
ុ រៅនឹងកា អោះអាងរញ្ញជក់ រស់ោត់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើកា
វ េិចា ណារេើកា ទទួេសគេ់

រស់ ឌ្ ខដេថា ោត់កនុងរេេរនាោះេំបានដឹងអំេីអងគរហ្តមួយ្ំនួនខដេោត់ផេ
ា ់សកខីកមម ដូ្ជា តួនាទីជាន់
ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុង“មនៃី ៨៧០” ខដេជាកា រចាទប្រកាន់មួយថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
េិចា ណារឃើញថា ឌ្ បាននិោយសំរៅរេើតួនាទីជាន់ខពស់ជាទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុង ររកមពជា
ុ
ប្រជា ិររតយយ កនុងអតែរទសប្ម្ភរ់សិកា និងពាកយ្ចាមអារា៉ ម877។

350>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ភី ភួន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិភាកា

រេើតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន ថា អា្រជឿជាក់ និងទក្ិតបា
ា ន។ ឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេរដញ
រ់ភេរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនកា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹងវតាម្ភន រស់ រខៀវ សំផន កនុងកិ្ចប្រជំរៅខខ មិងនា ឆ្នំ
១៩៧៤ រៅកនុងភូមិម្ភឃជាកខនេងខដេបានយេ់ប្សរជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ878 អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានេិចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ ភី ភួន “ម្ភនភាេ្ាស់លាស់” ដូ្ោនជាមួយនឹង“េ័ត៌ម្ភន
ខដេផាេ់រ់ភយ សួង សីរលឿន” ខដេរនោះម្ភនេកខណៈលួ ឱ្យទក្ិតបា
ា នជាងរសកខីកមម រស់ប្រេនធ នួន ជា រខៀវ
សំផន

ខដេប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេញរេញមនរេេរដិរស ថា

េំអា្រជឿ

្ំរណាមរនាោះរេើេិខិត រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា ោំប្ទកា យេ់រឃើញថា លណៈកម្ភម ិកា មជឈិមរកស ភូមិភាល តំរន់ និងប្សុក ម្ភន
សិទធិកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ ឬរផៃ ប្រជាជនរៅកនុងតំរន់ រស់ខួ េនបាន) ១៧៦០ (សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ និងជាឯកស មួយ្ំនួន ជា
េិរសស រេើឯកស រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ៖ េិនិតយកា កាារ់ និងអនវតាម្ភោ៌នរោបាយ សា រសដឋកិ្ច និងរ ៀរ្ំប្ររទសប្លរ់
ខផនក ឯកស រេខ E3/781 ្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេរញ្ញជក់កនុងទំេ័ ៣១ ថា “ប្េោះវចហា រសនើ [ប្រជាជន] ៥ មឺន
្ំរពាោះមខសិន។

[…] ដូរ្នោះររណាើ ៗ ជូន ២ មឺនសិន”កនុងកា ោំប្ទកា យេ់រឃើញដំណាេ់ោនកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៦) រជើងទំេ័

១៨៧៣ (សំអាងរេើទូ រេខ រស់ប្កសួងកា រ រទសសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ឯកស រេខ

E3/3559 ួមទាំងអតែរទ រស់ François PONCHAUD ជាកា រខនែមរេើសកខីកមម រស់ ឌ្ កនុងកា េិភាកាតួនាទី រស់កង្េ័ត
កនុងសហ្ក ណ៍) ១៩២៣ ជាអាទិ៍ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនសាីអំេីកា តស៊ាូវណណ ៈ និងរោេនរោបាយរកសប្រឆ្ំងនឹង “ប្រជាជនងមី”)
២៥៤២ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើន ដូ្ជា ទូ រេខ រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ រដើមបីោប្ំ ទកា យេ់រឃើញដំណាេោនកនុងសេប្កម
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៨) ២៦៤៣ (ប្រភេភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនកនុងកា ោំប្ទកា យេ់រឃើញខដេថា រៅ្ងឆ្នំ
១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបានរនាកំណត់រោេរៅអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណៈខខម និងប្លួ ស រស់េួករល)។
877

សេប្កម រស់អងគជនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៩៦។
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សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៤៧២។
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ទក្ិតបា
ា ន និងរ ើរវ ឡើងកនុងរោេរំណងជួយរាី រស់ោត់879។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ កនុងកា សននិ់ភឋនថា ម្ភនកិ្ច
ប្រជំមួយរផសងរទៀតខដេបាន្ូេ ួមរ់ភយរមដឹកនាំជាន់ខពស់ រស់ រ.ក.ក. កាេេីរដើមខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥
រដើមបីេិភាកាអំេីកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ថា ភី ភួន
“ម្ភនវតាម្ភនរៅខកប ទីរនាោះខដ និងបានរ ៀររារ់អំេីដំរណើ រ ឿងោ៉ៅងេមអិត” និងថា ខេួន“បានទទួេយកភសាុ
ត្តង រស់ ភី ភួន ទាក់ទងរៅនឹងកា េិេណ៌នាទូរៅថ្នកិ្ចប្រជំរនោះ និងអនក្ូេ ួមម្ភនដូ្ជា នួន ជា និង រខៀវ
សំផន” និងថា “ភសាត្ត
ុ ង រស់ ភី ភួន រេើរញ្ញារនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែម្ំណ្សំខាន់ៗរ់ភយជនជារ់
រចាទ”880។

351>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើសកខីកមមរ់ភោះរនៃក
ុ រស់

ភី ភួន ខដេថា រ៉ៅេ េត បានខណនាំជាក់លាក់ “េំប្តូវរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ” ខដេប្តូវ
បានផាេ់តថ្មេភសាត្ត
ុ ងេំរសមើោននឹងភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ រនាោះ881 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញថា ខផនកា វាយេក
្ងរប្កាយកនុងកា ំរ់ភោះប្ររទស ប្តូវបានរ ៀរ្ំរឡើងរៅកនុងកិ្ចប្រជំកាេេីខខ កកក់ភ ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេកនុង
រេេរនាោះ “នួន ជា រ៉ៅេ េត រខៀវ សំផន ប្រធានភូមិភាល ប្រធានតំរន់ និងរមទ័េរផសងរទៀត បានេិភាកាោន
អំេីរទេិរស

រស់រកសរៅឧដងគ ជាកខនេងខដេអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់

ប្ទាយ ំ” និងថា ខផនកា រនោះប្តូវបានអោះអាងរញ្ញជក់កនុងកិ្ចប្រជំរៅរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥882។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងរេើខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងកា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយ
រស់រកសទាក់ទងរៅនឹង“ខាមង
ំ ”ខដេខផនកត្តមអងគជំនំជប្មោះ បាន ួមរញ្ចូ េទាំងអតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា
ណ ដឋខខម ផងខដ រនាោះ ប្តូវបានផសេវផាយត្តម យៈវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជ រ់ភយរមដឹកនាំរកស ួមម្ភន

879

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៩។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរ់ភោះប្សយរញ្ញា ថារតើកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសមរហ្តផេខដ ឬោ៉ៅងណា ខាងរប្កាម កថាខណឌ ១០០៩។
880

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៤។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរ់ភោះប្សយរេើរញ្ញា ថារតើកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា ខាងរប្កាម 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 ប្រវតាិ កថាខណឌ ១៤៣ ដេ់ ១៤៧ (រោងរៅរេើ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន ជាញឹកញារ់ និងជាេិរសសប្តង់កថាខណឌ ១៤៤
ដេ់ ១៤៦ និងរជើងទំេ័ ៤១៦ ដេ់ ៤២៥)។
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នួន ជា និង រខៀវ សំផន883។ ភី ភួន ក៏បានអោះអាងថា រៅរេេោត់បានមកដេ់ទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ទទួេបានកា ខណនាំេី រ៉ៅេ េត មិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន េន់ នេ់ េីរប្ពាោះេួករលបាន
្ោះចាញ់ខខម ប្កហ្មរហ្ើយ884។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើកា
វ រោងទាេ់ខតរសោះរៅរេើខផនករនោះថ្ន

សកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងសេប្កមរឡើយ។

352>កា ប្តឹមខតថា ម្ភនភសាត្តុ ង រ៉ៅខនាេំប្តូវបានរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ
េំខមនម្ភនន័យថា ភសាត្ត
ុ ងរនាោះេំប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះយកមករ ើកា
វ េិចា ណាកនុងកា វាយតថ្មេរឡើយ េីរប្ពាោះ
អងគជំនំជប្មោះមួយប្តូវបានសនមតថា បានវាយតថ្មេរាេ់ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់ខដេម្ភនរៅ្ំរពាោះមខខេួន ដរារណាេំ
ម្ភនកា រញ្ញជក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរអើរេើទាង
ំ ប្សុងរេើភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ណាមួយ885។ លួ កត់
សម្ភគេ់ កា សនមតរនោះអា្ជំទាស់បានកនុងក ណី ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ង
883

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៨។

884

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន ឯកស រេខ E3/24 ្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ទំេ័ ៤ (“ភភ៖ ខាំុ

្ូេភនំរេញរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ជាមួយនឹង សន រសន រដើមបីរមើេសភាេកា ណ៍ រ់ភយ រ៉ៅេ េត ជាអនកចាត់ឱ្យម
ក។ ខាំរុ ឃើញថា ប្រជាជនរ្ញរ្ញរៅប្លរ់ទិស និងមខសញ្ញាទាំងអស់ខតរៅមិនទាន់រ្ញអស់រទ។ […] FL៖ រតើម្ភនរញ្ញជឱ្យត្តម
កខាមង
ំ រទ? ភភ៖ អត់ម្ភនរទ រប្ពាោះរលរេើកទង់សរហ្ើយ។ ម្ភនរស្កាីខណនាំ្ាស់ថា កំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់រល […] រេេសស្តង្ហគមរៅ
សម ភូមិលឺរផសង ឥឡូវរល្ោះចាញ់រយើងរហ្ើយរយើងមិនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រលរទម្ភនខតសវលមន៍អរអ សទ

និងជួយរល រឆេើយនឹងសំណួ

រផសងខដេរលសួ រយើង។ ោត់និោយថា [េួកោត់លឺជា] “ខខម ដូ្ោន” កំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ឱ្យរសោះ។ រនោះជាសំដី រស់ រ៉ៅេ េត”)។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៧០ (“ស៖ សំណួ រស់ខាំរ
ុ នាៃរ់
ទាក់ទងរៅនឹងទាហានថ្ន ររ េន់ នេ់។ រតើម្ភនកា រញ្ញជ ឬកា ខណនាំជាក់លាក់អវីឱ្យរ ើបា
វ រអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដ ឬរទ?
្៖ ររើរលចាញ់ រលរេើកទង់ស។ រយើងអត់ម្ភនអ៊ានឹងរ៉ៅោះពាេ់រលរទ។ អាហ្នឹងរលម្ភនរោេនរោបាយ្ាស់លាស់ខតមាង។ រៅកនុង
សម ភូមិរផសង ររើរលចាញ់រហ្ើយ រលរេើកទង់សរៅរហ្ើយ រយើងអត់ម្ភនរ៉ៅោះពាេ់រទ លឺ់ភ្់ខាតខតមាង លឺខណនាំ់ភ្់ខាតអត់ម្ភនឱ្យ
រ៉ៅោះពាេ់រទ”)។
885

សូមរមើេកនុង្ំរណាមរនាោះ សេដីការ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ ១៩៥។ សេដីការ ឿងកាី Zigiranyirazo

(ICTR) កថាខណឌ ៤៥។ សេដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ៧៤។ សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថា
ខណឌ ១១។ សេដីការ ឿងកាី Ndindahabizi (ICTR) កថាខណឌ ៧៥។ សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ២៣។
សេដីការ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ ១២៣។ សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ៣៥៣។ សេដីកា

រ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ២៥៦។ សេដីការ ឿងកាី Nchamihigo (ICTR) កថាខណឌ ១៦៦។ Mrkšić និង Šljivančanin
(ICTY) កថាខណឌ ២២៤។ សេដីការ ឿងកាី Strugar (ICTY) កថាខណឌ ២៤។ សេដីការ ឿងកាី Limaj (ICTY) កថាខណឌ
៨៦។ សេដីការ ឿងកាី (ICTY) កថាខណឌ ៩២។
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ខដេម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័ន្
ធ ាស់លាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រនាោះ886។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានចាត់ទកថា ជា“កា េំអា្ទទួេយកបាន”រៅរេេខដេអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នសកខីកមមខដេខេួនេំបានទាត់រចាេ

កនុងក ណីខដេភសាុ

ត្តងរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ា “ខដេម្ភនស ៈរំផត”887។

353>ត្តមកា េិនិតយរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឃើញថា

កំណត់រហ្តថ្នសំណំរ ឿងបាន

់ភក់រញ្ចូ េភសាត្ត
ុ ងប្សរដៀងោនរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រ់ភយ ភី ភួន ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានទទួេយកោ៉ៅង្ាស់លាស់រនាោះ៖
[រនាៃរ់េីខខមប្កហ្មបាន្ូេ និងដរណាើមបានទីប្កុងភនំរេញ] ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ជារប្្ើន
បានប្កវីទង់សសំ្ោះចាញ់ បាន់ភក់អាវ ្ោះ និងរ់ភោះឯកសណា
ឋ ន រស់េួករលរចាេ។ កងទ័េខខម

ប្កហ្មប្តូវបានខណនាំមិនឱ្យបាញ់អក
ន ខដេប្កវីទង់សរឡើយ888។
កងទ័េខខម ប្កហ្មរផសងរទៀតបានទទួេរញ្ញជថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន់ភក់អាវ
្ោះ អា្ប្តូវបានជរមេៀសជាប្រជាជន ឬប្តូវបានយករៅរ ៀនសូប្ត ខតររើអក
ន ណាខដេមិនទម្ភេក់អាវ
្ោះរទ ប្តូវបាញ់សម្ភេរ់889។

354>ភសាត្តុ ងរនោះសីសង្ហវក់ោនជាមួយនឹងខផនកថ្នសកខីកមម រស់

ភី ភួន ខដេ នួន ជា បានរចាទប្រកាន់អងគជំនំ

ជប្មោះថា េំបានរេើកយកមកេិចា ណារនាោះ ដូ្ជា រទរញ្ញជទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រេាឹតរា ៅរេើទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ខដេបាន្ូេស ភាេ ប្តូវបានរ្ញរ់ភយថានក់ដឹកនាំរកសមិនយូ រ៉ៅនាមនរៅមនរេេដរណាើម
បានទីប្កុងភនំរេញ890។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករញ្ញាកា ខណនាំរនោះ

886

សេដីការ ឿងកាី Zigiranyirazo (ICTR) កថាខណឌ ៤៥។ សេដីការ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ ១៩៥។ សេ

ដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ២៣។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ៦១៨។
887

សេដីការ ឿងកាី Zigiranyirazo (ICTR) កថាខណឌ ៤៥ ដេ់ ៤៦។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Ntabakuze (ICTR)

កថាខណឌ ១៧១។
888

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០២ (រជើងទំេ័ េររចាេ និងរស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

889

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៥។

890

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/131.1 ទំេ័ ៦៩ ដេ់ ៧០ រោងរៅរេើ

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ម្ភស រវឿន ឯកស រេខ ្ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៣ ERN (ភាសខខម ) 00418519។
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រៅកនុងកា េិភាកាអំេីកា ប្រប្េឹតរា េើទាហាន
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយក៏រ់ភយ

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នកា
ក៏អងគជំនំជប្មោះេំបានរ ើដ
វ ូ្ោនរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់

រឃើញ រស់ខួ ន
េ សាីេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។
រឃើញថា

ខផអកត្តមរ ចរទរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណា

ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា រញ្ញជណាមួយរ្ញេីថានក់រេើពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរា េើ

ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

េិតជាម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នខា
ធ េង
ំ រៅកនុងកា សរប្ម្អំេីរញ្ញា

រនោះ។ កំថាដេ់រៅេិចា ណា ប្តឹមខតកា េំបានរេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីភសាត្ត
ុ ងសំខាន់
ខដេម្ភនតថ្មេរ់ភោះរនៃក
ុ បានរនាោះ លឺជាកំហ្សអងគ្ារ់ រហ្ើយរញ្ញា ថារតើកំហ្សរនោះអា្រម្ភឃៈខផនកខដេ
ពាក់េ័នរធ ៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ នឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរៅកនុងខផនក
ខាងរប្កាម891។

355>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្ត

ប្លរ់ប្ោន់ថា មូេរហ្តអវីបានជាខេួនសំអាងរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេី
ំ ំ
ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេម្ភនភាេមិនសីសង្ហវក់ោនរៅកនុងសកខីកមម រស់ េឹម សត រនាោះ892 អងគជន
ជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណាអំេីភាេមិនសីសង្ហវក់ោនរៅ
កនុងសកខីកមមរនោះជារប្្ើនដងរៅកនុងសំអាងរហ្តទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រនាោះ893។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះ
អំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ និងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់រនាោះ េំ
ម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទរឡើយ។ នួន ជា បានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ រេញរេញអំេីខេឹមស ថ្នភាេេំ
សីសង្ហវក់ោនរៅកនុងសកខីកមម រស់សកសីរី ូរ

ប្េមទាំងរេើកនូវរញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សំអាងរេើសកខីកមម

នីមួយៗ រស់សកសីទាង
ំ រនាោះផងខដ រៅកនុងខផនកពាក់េ័នថ្ធ នស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ខដេរចាទប្រកាន់
អំេក
ី ំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ894។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

891

សូមរមើេ ជាេិរសសស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥១ ដេ់ ៥៨០ សូមរមើេផងខដ ខាងរប្កាម កថាខណឌ

៩៤៨។
892

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៧៩។

893

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៤, ៦៦៥, ៦៦៩, ៦៧៦, ៦៧៧។

894

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៤៩ ជាអាទិ៍។
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នឹងប្តូវេិចា ណារេើកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់សកសីទាង
ំ រនោះ រៅកនុងខផនក
សមប្សរខាងរប្កាម895។
៤.ល.៨.ល.ជនជារ់រចាទ នួន ជា

356>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សំអាងរេើសកខីកមម រស់ោត់

សប្ម្ភរ់រោេរំណង់ភក់រនៃក
ុ រ់ភយេំខដេរជឿជាក់រេើភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ណាមួយរឡើយ និងថា ោត់កប្ម
រសនើសំឱ្យរង្ហាញរហ្តផេអំេីកា វាយតថ្មេេីភាេអា្រជឿជាក់បានរេើសកខីកមម រស់ោត់896។

357>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា
កា មិនសមរហ្តផេរទ

ខផអករេើកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ ជាទូរៅេំខមនជា

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទទួេយកសកខីកមម រស់សកសីមួយខផនក

រហ្ើយ

រដិរស ខផនកដថ្ទរទៀត និងថា រនោះជាឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា វាយតថ្មេរេើភាេអា្
រជឿទក្ិតបា
ា ន្ំរពាោះខផនក់ភ្់រ់ភយខឡករផសងរទៀតថ្នសកខីកមម រស់រលគេណាម្ភនក់
េមអិតេីមូេរហ្តខដេខេួនទទួេយកខផនកខេោះ

រ់ភយេំចាំបា្់រង្ហាញ

រហ្ើយរដិរស រចាេខផនកដថ្ទរទៀតរនាោះរឡើយ897។

អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ កា អោះអាងជាទូរៅរ់ភយោមនមូេ់ភឋន រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្ជើស
រ ីសយកខតភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ មកសំអាង និងបានផាេ់ប្តឹមខតកា រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំបានេនយេ់េមអិតរខនែមទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្ណាខដេម្ភនកំហ្សរនាោះ ប្តូវរដិ
រស រចាេ។

358>ខផអកត្តមេកខខណឌតប្មូវ នួន ជា បានផាេ់កា េនយេ់្ាស់លាស់ខតមួយ្ំណ្រ៉ៅរណាណោះ លឺទាក់ទងរៅ
នឹងកា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសំដី រស់ោត់ រៅកនុងខខសភាេយនាឯកស

សប្តូវ រស់

895

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៤៨៧ ជាអាទិ៍។

896

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៣ និងរស្កាីរោងប្តូវបានដកប្សង់រៅកនុងរជើងទំេ័ ៤៩២។

897

សូមរមើេកនុង្ំរណាមរនាោះ សេដីការ ឿងកាី Rukundo (ICTR) កថាខណឌ ៨៦។ សេដីការ ឿងកាី Kamuhanda (ICTR)

កថាខណឌ ២៤៨។ សេដីការ ឿងកាី Kajelijeli (ICTR) កថាខណឌ ១៦៧។ សេដីការ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ
១៨៤ និង ២៥៤។ សេដីការ ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ ១១០។ សេដីការ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ ៨៨
និង ១២៧។ សេដីការ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ២៤៣, ២៥៣។
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ប្រជាជន898ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរា ៅរេើអក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

និងកា សំអាងរេើខផនក

ថ្នភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ ខដេកនុងរនាោះ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា ខេួនបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា សរប្ម្
ករមៃ្“ជនមហាកបត់”្ំនួន ៧ នាក់ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស ខផនកថ្នភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ
ខដេកនុងរនាោះ នួន ជា បានរដិរស ថា េំបានដឹងអំេីកា សម្ភេរ់ណាមួយរេើទាហាន ឬអនក ដឋកា សមញ្ាថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរឡើយ899។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើខផនកខដេ

នួន

ជា

បានទទួេសគេ់រៅកនុង

ខខសភាេយនារនាោះកនុង្ំរណាមប្រភេជារប្្ើនដថ្ទរទៀតថ្នភសាត្ត
ុ ង កនុងកា យេ់រឃើញថា អនក ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់ភាេមរនាៃរ់េីដរណាើមបានទីប្កុងភនំរេញ900។ រប្កាយមករទៀត រៅកនុងកា
េិចា ណារេើរញ្ញា ថារតើ នួន ជា េំបានរារាំង ឬេំបាន់ភក់រទាស្ំរពាោះកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា “រៅកនុងកិ្ចសម្ភាសន៍មួយ នួន ជា បានអោះអាងថា
ប្រសិនររើោត់បានដឹងអំេីកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ោត់នឹងចាត់ វចធានកា រញ្ឈរ់ភាេម”901 រ៉ៅខនា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះេំបានរជឿជាក់រេើកា អោះអាងរនោះរឡើយ និងបានកំណត់ថា “តួនាទី រស់ នួន ជា កនុងកា ររងកើតរោេ
នរោបាយរដើមបីកំណត់រោេរៅ បានរង្ហាញផៃយ
ុ េីរនោះរៅវចញ”902។

359>ផៃយុ រៅនឹងកា អោះអាងរញ្ញជក់ រស់

នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំបានចាត់ទកកា េិចា ណា

រនោះ ជា“កា េិចា ណា វចេរៅវចេមក” ឬ“េំសមប្សរ”903រឡើយ រ់ភយរហ្តថា កា ររងកើត“រោេនរោបាយ
កំណត់រោេរៅ”

រៅកនុងកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរកើតម្ភនមនកា សម្ភេរ់រៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនកា រង្ហាញ្ាស់លាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានដឹងអំេីខផនកថ្នភ
សាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ខដេម្ភនរៅកនុងកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ នួន ជា និងបានរេើកយកមកេិចា ណា ខដេរញ្ញារនោះ

898

ភាេយនាឯកស រស់ រងត សមបតាិ៖ សប្តូវ រស់ប្រជាជន ប្រតិចា ឹក E3/4001 ឆ្នំ ២០០៧។

899

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ១៨៤។

900

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ ៥០១ ដេ់ ៥០៣ និងរជើងទំេ័ ១៥១០។

901

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៣៨ រជើងទំេ័ ២៨៧០ រោងរៅរេើរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាកា

រដញរ់ភេ (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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បានរង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈកា រោង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើខផនករនាោះ

រៅកនុងសេប្កម

រស់ខួ ន
េ ។ រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា រោេនរោបាយកំណត់
រោេរៅេិតជាម្ភនអតែិភាេ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ លឺជាកមមវតែថ្ុ នទឡហីក ណ៍រណាឹងសទកខ់ភ្់រ់ភយខឡកមួយ
រទៀត ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងោ៉ៅងរេញរេញជាងរនោះរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ រ់ភយបាន
រេើករឡើងជាងមីរទៀតអំេីកា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានេិចា ណារេើ្ំណ្ ខដេជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះ
រនៃក
ុ រៅកនុងកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ខួ ន
េ 904 ខដេរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរៅកនង
ុ
ខផនកសមប្សរខាងរប្កាម905។
៤.ល.៨.ឃ.រស្កាស
ី នន់ភ
ិ ឋន

360>ស ររស្កាីមក ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ខដេបានរចាទប្រកាន់អំេី
កំហ្សរៅកនុង វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងកា វាយតថ្មេរេើសកសីអងគរហ្ត ប្តូវរដិរស រចា
េ។
៤.ល.៩.កា ដករ្ញភសាត្ត
ុ ងខដេបានមកេីកា រ ទា
ើវ ណកមម

361>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា

“ភសាត្ត
ុ ងខដេប្តូវបានទទួេយកសប្ម្ភរ់រោេរំណងម្ភន

កប្មិត ដូ្ជា ភសាត្ត
ុ ងថ្ន្រមេើយខដេទទួេបានត្តម យៈកា រ ើទា
វ ណកមម អា្យកមកសំអាងបានសប្ម្ភរ់
ខតរោេរំណងម្ភនកប្មិតរ៉ៅរណា
ណ ោះ រហ្ើយេំទាក់ទងរៅនឹងកា រញ្ញជក់កា េិតថ្ន្រមេើយរនាោះរឡើយ”906។

362>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា កំណត់ោ៉ៅងដូរ្នោះ និងបាន

ជំទាស់ថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានមកេីកា រ ើទា
វ ណកមមេំអា្រប្រើប្បាស់ប្រឆ្ំងនឹងជនជារ់រចាទបានរឡើយ រ៉ៅខនា
ជនជារ់រចាទអា្រប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងរនោះកនុងកា កា ពា ខេួនបាន907។ ោត់រញ្ញជក់ថា “កំហ្សរនោះេំអា្រ ើឱ្
វ យ

904

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥១ ដេ់ ៥៨០។

905

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៨៦៩ ជាអាទិ៍។

906

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៥ និងកា រោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៩៦។

907

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៧០៦ ដេ់ ៧២២។
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សេប្កម[ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង]រៅជារម្ភឃៈរនាោះរទ

រ៉ៅខនា្ំណ្រនោះម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅ

សប្ម្ភរ់យតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម”908។

363>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា កា ទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នឹងនាំឱ្យម្ភនកា រេើក
ទឹក្ិត្
ា ំរពាោះកា រ ើទា
វ ណកមម រហ្ើយ“ជាកា រំថ្ភេផូវេ ្ារ់ និងរ ើឱ្
វ យបាត់រង់ខផនកសីេ ម៌”909។

364>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា “ភាលីខដេម្ភនរំណងរាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម ប្តូវ […]
រញ្ញជក់អំេីកា រចាទប្រកាន់្ំរពាោះកំហ្សអងគ្ារ់ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម”910។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា
រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគ្ារ់ រ់ភយេំបានរង្ហាញេីកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ ជាទូរៅេំ
អា្ទទួេយកបានសប្ម្ភរ់កា េិនិតយរឡើង វចញថ្នរណាឹងសទកខរេើអងគរស្កាីរឡើយ។
អស់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានវាយតថ្មេ

និងរដិរស

ប្លរ់កាេៈរទសៈទាំង

ួ្រហ្ើយរៅកនុងរស្កាីសរប្ម្េីមខ911រេើខេឹម

ស ថ្នអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានមកេីកា រ ើទា
វ ណកមម រនាៃរ់េីបាន ួម
រញ្ចូ េោននូវស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ត្តម យៈកា រោងរនាោះ។

365>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរញ្ញារនោះ េំប្តូវរេើកមកេិចា ណា
តរៅរទៀតរឡើយ។

908

ស ណារណាឹងសទកខ នួន ជា កថាខណឌ ៧០៧។

909

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦។

910

វចធាន ១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង(រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង(“អងគជំនំជប្មោះតលា

កា កំេូេប្តូវសរប្ម្រណាឹងសទកខជំទាស់នឹងសេប្កមរេើអងគរស្កាី ឬរស្កាីសរប្ម្ថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង […] កំហ្ស
រេើអងគ្ារ់រណា
ា េឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរេើអងគរស្កាី ឬរស្កាីសរប្ម្រនាោះ”) និង វចធាន ១០៥(២) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (“ភាលីខដេ
ម្ភនរំណងរាឹងសទកខ្ំរពាោះរស្កាីសរប្ម្ណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេររើកផេូវសទកខភាេមៗ […] ប្តូវ […]
រញ្ញជក់អំេីកំហ្សអងគ្ារ់ និងប្តូវរង្ហាញថា កំហ្សរនាោះរណា
ា េឱ្យរស្កាីសរប្ម្ម្ភនរម្ភឃភាេ”)។
911

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាីេីភសាត្ត
ុ ងបានមកេីកា រ ើទា
វ ណកមម (F26/12) កថាខណឌ ២៦ ដេ់ ២៨, ៣០ ដេ់ ៤៧, ៦០

ដេ់ ៦៥, ៦៩។
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៤.ល.១០.កា រង្ហាញឯកស ខដេសកសីេស
ំ គ េ់

366>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា អនញ្ញាតឱ្យម្ភនកា រង្ហាញ
ឯកស ខដេសកសីេំសគេ់កនុងរេេជំនំជប្មោះ

រដើមបីឱ្យសកសីរ ើកា
វ សននិ់ភឋន

ខដេជាកា ជំ ញឱ្យសកសីរ ើ វ

ប្រម្ភណវច ីខដេេំប្តូវបានអនញ្ញាត និងថា កា រង្ហាញឯកស ដេ់សកសីកនុងអំឡុងរេេថ្នកា រសើរអរងកតេំ
អា្រ ើយ
វ តាិកមម្ំរពាោះកា រង្ហាញរនោះរៅកនុងរេេជំនំជប្មោះបានរឡើយ912។

367>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

រខៀវ សំផន េំបានរេើកមូេ់ភឋនោំប្ទកា អោះអាង រស់ោត់អំេី

កំហ្សអងគ្ារ់ ឬអងគរហ្ត និងេំបានរង្ហាញអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ខដេរកើតរ្ញេីសកខីកមម រស់សកសីខដេបាន
រចាទថា រ ើប្វ រម្ភណវច ីរនាោះរឡើយ913។

368>ត្តមកា េិនិតយរេើខផនកថ្នប្រតិចា ឹកខដេ

រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើកនុងកា ោំប្ទកា ជំទាស់ រស់

ខេួនរឃើញថា ផៃយ
ុ រៅ វចញអវីខដេោត់បានអោះអាង ជាទូរៅអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានអនញ្ញាតឱ្យម្ភនកា
់ភក់ឯកស សួ រដញរ់ភេសកសីខដេសកសីេំបានដឹងេីមនមករនាោះរទ

និងបានោំប្ទកា ជំទាស់ រស់ភាលី

កា ពា កាីពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ ប្េមទាំងបានខណនាំសហ្ប្េោះរាជអាជាាឱ្យរជៀសវាងសួ សំណួ ខដេនាំឱ្យសកសីរ ើ វ
ប្រម្ភណវច 914
ី ។ រហ្តរនោះ ស ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ េំម្ភនមូេ់ភឋនប្តឹមប្តូវរឡើយ
រហ្ើយរណាឹងសទកខខផនករនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

912

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស

រេខ E1/55.1 ទំេ័ ៣ ដេ់ ១០។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (
ដេ់ ៥៩។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (

ិន ណាវី) ឯកស រេខ E1/67.1 ទំេ័ ៥៤

ឹម សធារា៉ ) ឯកស រេខ E1/68.1 ទំេ័ ៣ ដេ់ ១៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះ

ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សលឹម េមត
ុ ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័ ២៩ ដេ់ ៣៨។
913

ស ណាត រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១១០។
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សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/55.1 ទំេ័ ៩ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ […] តំណាង

សហ្ប្េោះរាជអាជាាប្រឹងខប្រងររញ្ជ ៀសនូវកា ត្តំងសំណួ ណាខដេនាំឱ្យសកសីផេ
ា ់ទសសនៈផ្លៃេ់ខួ េន ឬររញ្ច ញមតិរោរេ់ផ្លៃេ់ខួ េន
រេើឯកស ”)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/67.1 ទំេ័ ៥៨ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ បាទអ
លណរប្្ើនរមធាវីកា ពា កាី។ រលាកសហ្ប្េោះរាជអាជាា ប្តូវអនវតាឱ្យបានប្តឹមប្តូវរៅត្តមអវីខដេរយើងបានអនវតា ួ្កនេងមករហ្ើយ
ត្តំងេីរដើមទីថ្នកា េិភាការដញរ់ភេថ្នរ ឿងកាីរនោះ។ រហ្ើយ្ំរពាោះសកសីនានារៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំ រូង ្ំរពាោះឯកស
ខដេម្ភនរំណង្ង់់ភក់្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ។ រហ្ើយប្តូវសួ ដេ់សកសីអំេីកា ខដេខេួនធាេរ់បានរឃើញ បានជួរ និងបានសគេ់
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៤.ល.១១.កា រដរិ ស សំរណើសរំ ផៃៀងផ្លៃត់ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស

369>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា រដិរស សំរណើសំរង្ហាញ

សំរៅរដើមថ្នឯកស មួយ្ំនួន និងេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងប្រភេរដើម និងដំរណើ ថ្នកា កាទកឯកស
និងបានរោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស
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(E185) ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

នូវឯកស ខដេខេួនរ៉ៅនរ៉ៅង់ភក់រដញរ់ភេ ខដ ឬរទ ? ររើអត់រទ អងគជំនំជប្មោះនឹងរង្ហគរ់ឱ្យដកឯកស រនាោះរ្ញ”)។ ប្រតិចា ឹក្ោះ
ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/68.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៥ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ […] សកសី
រៅអា្្ងចាំបានរទថា ឯកស ទាំងរួនទំេ័ ខដេរយើងបាន់ភក់ជូនរលាកេិនិតយអមាញ់មិញរនោះ រតើរលាក្ងចាំរទថារលាកបាន
ធាេរ់បានរឃើញ

ឬក៍រលាកប្តូវអនករសើរអរងកតថ្នសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតរៅកនុងអំឡុងរេេសា រ់សកខីកមម រស់រលាករៅដំណាក់

កាេរនាោះ រតើរលបានរង្ហាញ្ំរពាោះរលាក ខដ ឬ រទ រៅកនុងខណៈរេេខដេរលសួ ្រមេើយរលាករនាោះ? រលាក សឡុត បាន៖ រៅកនុង
កា សួ ្រមេើយរនាោះ បានយកឯកស ឱ្យខាំេ
ុ ី រីសនេឹក។ រ៉ៅខនា ខាំរុ មើេរៅរឃើញថា ដូ្ជាមិនម្ភនរៅកនុងឯកស ទាំងរួនរនោះរទ។ ខាំុ
កា ្ងចាំហ្ឹង
ន លឺអ៊ា្ឹង បានយកមកឱ្យខាំ។
ុ រហ្ើយខាំថា
ុ ខាំម
ុ ិនដឹងរទ អកស េីណារទ ខាំបា
ុ នជប្ម្ភររលាកអ៊ា្ឹងបាទ។ […] ប្រធានអងគ
ជំនំជប្មោះ៖ […] មស្តនាី ដឋបាេតលាកា រង្ហគរ់ឱ្យដកយកឯកស ទាំងរួនរនាោះប្តឡរ់មកវចញ ”)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១២ (សលឹម េមត
ុ ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័ ៣២ ដេ់ ៣៤ (“ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ សកសីកំអាេ់ទាន់រឆេើយតរ! សូម
អរញ្ជ ើញតំណាងរមធាវីអនា ជាតិកា ពា កាីរលាក នួន ជា។ រលាក PESTMAN៖ សូមអ លណរលាកប្រធាន។ ខាំស
ុ ូមជំទាស់សំណួ
រនោះ។ រ់ភយសកសីបាន្ងអេ
ុ រង្ហាញថា ោត់មិនខដេបានរឃើញឯកស រនោះរទេីមនមក។ រហ្ើយសហ្ប្េោះរាជអាជាាដូ្ជាេាោម
ឱ្យសកសីោត់សននិ់ភឋនថា រ្
ម ោះមនសសរៅរេើឯកស រនោះ លឺជា --ខដេថាអនករផសងរទខដេនិោយេីរ ឿងរនោះ។ រប្ពាោះថាសកសីមិន
សគេ់ មិនដឹង មិនរឃើញឯកស រនោះោត់មិនអា្រ ើកា
វ ទសសន៍ទាយបានរទ រ់ភយខផអករៅរេើកា សរប្ម្ រស់តលាកា េីខាងរដើម
លឺថា--រហ្ើយកំឱ្យតលាកា ដកយកឯកស រនោះមកវចញ […] ប្រធានអងគជំនំជប្មោះ៖ សូមអរញ្ជ ើញរមធាវីជាតិកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំ
ផន។ រលាក លង់ សំអន៖ បាទ សូមអ លណរលាកប្រធាន។ ខាំស
ុ ូមរខនែមរៅរេើសហ្កា ីខដេបានជំទាស់រទៀត។ លឺថា ជាេិរសស
លឺសកសីមិនខដេបានរញ្ញជក់ថា សមមិតា ខហ្ម រនោះទទួេរនៃក
ុ ខាង ណសិ ស និងរាជ ់ភឋភិបាេហ្នឹងរទ ោត់មិនខដេបានរឆេើយអ៊ា្ឹង
េីមនមករទ។ រហ្ើយអវីខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងអមាញ់មិញ លឺជាកា រេើកនាំមខរទៀតផងបាទ […] ប្រធានអងគជំនំ
ជប្មោះ៖ សកសីរមើេឯកស ហ្នឹងមាងរទៀតរមើេ៍ រតើរលាកធាេរ់បានរឃើញឯកស រនោះេីមនមករទ ជាេិរសសរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន
កា សារ់សកខីកមម រស់រលាក

រ់ភយអនករសើរអរងកតថ្នកា ចោេ័យសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថ្នអងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាកនុងតលាកា

កមពជា
ុ ខដេបានរ ើស
វ ម្ភាសន៍ជាមួយរលាកកនេងមក។ រលាក សលឹម េមត
ុ ៖ សូមរោ េរលាកប្រធាន ខាំបា
ុ ទរេេខដេរសើរអរងកត
ហ្នឹងមិនខដេបានរង្ហាញឯកស រនោះឱ្យខាំរុ ឃើញរទ។ រហ្ើយររើនិោយអំេីកា ចាត់ត្តំង ររៀរណាៗ កនុង ណសិ ស ឬកមពុជាប្រជា ិរ
រតយយ ខាំម
ុ ិនដឹងជាន ណាកាន់អៗ
៊ា ខាំម
ុ ិនខដេបានដឹង បានរនោះរទ។ រហ្ើយខាំ-ុ -ឯកស រយើងរទើរខតរឃើញអមាញ់មិញហ្នឹង។ ប្រធាន
អងគជំនំជប្មោះ៖ រស្កាីជំទាស់ រស់រមធាវីកា ពា កាីទាង
ំ េី ប្កុមម្ភនប្រសិទធភាេ។ មស្តនាី ដឋបាេតលាកា

ដកឯកស រនោះរ្ញេី

សកសី”)។
915

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨។
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បានអនញ្ញាតឱ្យ់ភក់ឯកស មួយ្ំនួនរៅ្ំរពាោះមខខេួន916។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា រ់ភយស អំឡុងរេេ
ថ្នកា ករកើតប្េឹតិកា
ា ណ៍បានកនេងផតជាយូ មករហ្ើយ

និងភាេប្្រូកប្្រេ់ខដេបានរកើតម្ភនរៅប្ររទស

កមពជា
ុ រនាៃរ់េីឆ្នំ ១៩៧៩ រទើរទាមទា ឱ្យម្ភនកា ប្រុងប្រយ័តនកនុងកប្មិតមួយ រៅរេេរប្រើប្បាស់ឯកស
្មេងខដេោមនឯកស រដើម និងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឆ្ង យ ខដេបានេនយេ់ថា “ វច ីសស្តសាខដេ
ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់អតាសញ្ញាណប្រភេរដើមខដេទីកខនេងរដើមេិតប្បាកដេំប្តូវបានសគេ់រនាោះ ជាវច ី
សស្តសាប្រកររ់ភយភាេរប្ោោះថានក់” និងសកខីកមមរនោះបានជំទាស់រៅនឹងស្ចធា ណ៍អេ
ំ ីភាេជារ់ពាក់េ័នធ និង
ភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន917។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
ផងខដ កនុងកា យេ់រឃើញថា នួន ជា បានរប្រើប្បាស់សិទធិមិនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ រៅរេេខដេោត់រសនើសំ
េិនិតយរមើេឯកស រដើមមួយ្ារ់ខដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា កា យេ់រឃើញខរររនោះ ជា្រមេើយោមនស
េេភាេរៅនឹងសំរណើប្សរ្ារ់កនុងកា ខសវង កកា រញ្ញជក់េីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស

918

។

370>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខវោះភាេជាក់លាក់ និងេំបាន្ងអេ
ុ
រង្ហាញ ថារតើកំហ្សខដេបានរចាទប្រកាន់នាឱ្
ំ យរម្ភឃៈកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ ឬម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ោ៉ៅង
ដូ្រមា្រនាោះរទ919។

371>រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស

(E185) បានរដិរស កា ជំទាស់ រស់ រអៀង ស ី នួន

ជា និង រខៀវ សំផន ្ំរពាោះកា ់ភក់ឯកស ខដេបានរសនើរ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង និងឯកស ខដេបានរោងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) បានមកេីមជឈមណឌេឯកស
កមពជា
ុ (“DC-Cam”) រៅកនុងេី វលគដំរូងថ្នកា ជំនំជប្មោះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១920 រ់ភយកនុង្ំរណាមរនាោះ
ខផអករេើមូេ់ភឋនប្រភេរដើម

និងកា និេនធថ្នឯកស ខេោះៗ

និងបានសរប្ម្រសនើឱ្យដកឯកស ទាំងរនោះរ្ញ

916

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ៦៤។

917

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨ និងរស្កាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៦៥។

918

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា)

ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៩។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/26.1 ទំេ័
៣ ដេ់ ៦ និង ២៨។
919

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៨ (v) និង ១០៩។

920

ខផនកទីេី ដំរូងថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នរធ ៅនឹង៖ (i) សវត្ត និង (ii) ្នាសមព័នធ ដឋបាេ និងកា ទំនាក់ទំនង និងធាតផសំ

ខេោះថ្នតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ។ សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ១។
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ដរារណាម្ភនកា រញ្ញជក់្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ថ្នកា កាទកឯកស
រញ្ញជក់ភាេប្តឹមប្តូវ និងភាេអា្ទក្ិតបា
ា នថ្នឯកស ទាំងរនោះផងខដ

921

372>ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ខដេបានរោងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ

និងខេឹមស

ួមទាំងកា

។
(D427) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរញ្ញជក់្ាស់ថា ឯកស ទាំងរនោះប្តូវបានសនមតថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ និងអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន ( ួម
រញ្ចូ េទាំងកា រញ្ញជក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវផងខដ ) េីរប្ពាោះថា ឯកស ទាំងរនោះប្តូវបានេិនិតយរឡើង វចញ និងបាន
វាយតថ្មេរ់ភយសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតអំេីភាេជារ់ពាក់េ័នធ និងប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខេោះៗ និងមា៉ៅ ង
រទៀត ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្តូវបានរាឹងឧទធ ណ៍រៅអងគររ ជំនំជប្មោះ ួ្រហ្ើយ922។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងក៏បានសរប្ម្ផងខដ កនុង្ំរណាមរនាោះថា

ឯកស រដើមម្ភនេកខណៈសមប្សរ

និងទទួេបាន

ទមៃន់ ន
ៃ ់ជាងឯកស ងត្មេង និងថា រ់ភយស េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវខផនកនីតិ វច ីរៅ អ.វ.ត.ក. កនុងកា រកាោះ
រៅសកសីមករញ្ញជក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនាោះរទ

ររើរទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី

ក៏សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹង

ដំរណើ ថ្នកា កាទកឯកស និងប្រភេរដើម អា្នឹងជួយដេ់កា វាយតថ្មេអំេីទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើឯក
ស មួយ្ំនួនខដ

923

។

373>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស

រាេ់កា ជំទាស់រៅនឹងប្រភេរដើមថ្នឯកស រស់

DC-Cam

រ់ភយបានយេ់រឃើញថា វច ីសស្តសាខដេ DC-Cam រប្រើប្បាស់កនុងកា ទទួេបាន កា កាទក់ភក់ និងកា ពា
ឯកស េីសម័យកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ អា្រជឿទក្ិតបា
ា ន924។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានផាេ់ស្ចធា ណ៍ខដេអា្ជំទាស់បានដេ់ឯកស រស់ DC-Cam ថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ និង
ភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នត្តមរស្កាីរញ្ញជក់ដំរូង

( ួមទាំងកា រញ្ញជក់េីភាេប្តឹមប្តូវផងខដ )925។

រស្កាី

សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេផាេ់ស្ចធា ណ៍រនោះ បានខផអករេើខផនកសំខាន់ខេោះៗថ្នសកខីកមម រស់
ឆ្ង យ ជានាយក រស់ DC-Cam926 ខដេបានអោះអាងរញ្ញជក់កនុង្ំរណាមរនាោះថា ឯកស ្មេង និងឯក

921

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ១១ និង ១៥ (ii) ១៥ (v) ១៥ (ix) ១៧ និង ១៩។

922

រស្កាីសរប្ម្្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (E185) កថាខណឌ ២០ និងរស្កាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៤៦។

923

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២១ និងរស្កាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ ៤៧។

924

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២៨។

925

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២៨។

926

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកស (E185) កថាខណឌ ២៦ ដេ់ ២៨។
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ឯកស រេខ F36

ស រសកន(scanned)ខដេបានរផាើរៅ អ.វ.ត.ក. លឺសទធខតរ្ញេីឯកស រដើម និងថា DC-Cam បានរប្តៀមខេួន
ជួយដេ់ភាលីរេើកា រញ្ញជក់ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស ្មេងជាមួយនឹងឯកស រដើមត្តមកា រសនើសំ927។ រខៀវ សំ
ផន េំបានរេើកមូេ់ភឋនោំប្ទរេើរញ្ញា ថារតើសកខីកមម រស់ ឆ្ង យ ម្ភនមនៃិេសងស័យទាក់ទងរៅនឹងនីតិ វច ី
ឬមូេរហ្តអវីបានជាសកខីកមមរនោះរចាទជារញ្ញារៅរេើស្ចធា ណ៍ខដេថា ឯកស រស់ DC-Cam ម្ភនភាេ
ប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។

374>្ងរប្កាយ ត្តមកា េិនិតយរឡើងវចញរេើខផនកថ្នសកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ
រេើ រង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស មួយ្ំនួនខដេ់ភក់្ំរពាោះមខខេួន
សប្ម្ភរ់កា សួ សំណួ ដូ្ជា ឯកស ្មេងថ្នកា របាោះេមពផាយទង់រដវិ តាន៍ ជារដើម928។ ឯកស ទាំងរនោះ លឺ
សែិតកនុង្ំរណាមឯកស ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកថា នឹងទទួេបានអតែប្ររោជន៍េីស្ចធា
ណ៍ខដេអា្ជំទាស់បាន

ត្តមរស្កាីរញ្ញជក់ដំរូងអំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន

និងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស

រ់ភយស ប្រភេរដើមថ្នឯកស រនោះរ្ញេី DC-Cam929។ កា ទទូ្្ង់េិនិតយរមើេឯកស រដើម រៅមនរេេ
ា ់្រមេើយ្ំរពាោះសំណួ ណាមួយ រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នឯកស រនាោះ ប្តូវបានរឆេើយតររ់ភយអងគជំនំ
ោត់ផេ
ជប្មោះសលាដំរូងខដេបាន ំឭកថា រនាៃរ់េីបានសរប្ម្អំេរ
ី ញ្ញារនោះ ួ្រាេ់រហ្ើយ កា រនារដិរស
ជា មិនប្េមផាេ់្រមេើយ្ំរពាោះសំណួ

រស់ នួន

អា្នឹងប្តូវបានរកប្សយថា ជាកា រប្រើប្បាស់សិទធិមិនរឆេើយតរនឹង

សំណួ ខដេោត់បានអនវតាសិទធិរនោះោ៉ៅងជាក់្ាស់ជារនារនាៃរ់930។

375>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កេំរឃើញកំហ្សរៅកនុងវច
អនកជំទាស់រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស
ភាេប្តឹមប្តូវត្តមរស្កាីរញ្ញជក់ដំរូង

ីសស្តសារនោះរឡើយ។

អាប្ស័យរេើភាលីខដេជា

ខដេតលាកា បានផាេ់ស្ចធា ណ៍ខដេអា្ជំទាស់បានថា ម្ភន
និងកា រផៃៀងផ្លៃត់លួ ខតប្តូវបានរសនើរឡើងរ់ភយភាលីខដេជាអនកជំទាស់

927

សូមរមើឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១២ (ឆ្ង យ) ឯកស រេខ E1/38.1 ទំេ័ ១០ ដេ់ ១៥។

928

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 និង្មេងថ្នកា ផសេវផាយ រស់ រ.ក.ក ួមទាំងឯកស ថ្នទសស
នាវដាីទង់រដិវតាន៍ ខដេទទួេបានេី DC-Cam)។
930

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័ ២៨ ដេ់ ៣០ និងប្រតិចា ឹក

្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/26.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៦ និង ២៨។
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ខដេកនុងក ណីរនោះ នួន ជា លួ ខតរញ្ជូ នសម្ភជិកថ្នប្កុមរមធាវីកា ពា កាី រស់ខួ ន
េ រៅ DC-Cam រដើមបីេិនិតយ
រមើេឯកស រដើមខដេ ងកា ជំទាស់រនោះ ដូ្អវីខដេ ឆ្ង យ បានរញ្ញជក់។ េំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា
នួន ជា បានរ ើដ
វ ូរចានោះរឡើយ និងរ់ភយេំម្ភនអវីយកមករ ើជា
វ មរ ាបាយកនុងកា ជំទាស់រៅនឹងស្ចធា ណ៍អំេី
ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស ខដេរចាទជារញ្ញារនោះ រប្ៅខតេីកា តវា៉ខដេោមនមូេ់ភឋនោំប្ទរ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូរ្នោះ ស្ច
ធា ណ៍រនោះចាត់ទកថា រៅខតប្តឹមប្តូវដខដេ។ កា រដិរស

រស់ នួន ជា មិនរឆេើយនឹងសំណួ រ់ភយខផអករេើ

រញ្ញាថ្នឯកស របាោះេមពផាយទង់រដវិ តាន៍ ខដេផាេ់រ់ភយ DC-Cam ជាផេវចបាក ប្តូវបានរកប្សយោ៉ៅង
សមរហ្តផេរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា ជាកា សរប្ម្្ិតា រស់ នួន ជា កនុងកា រប្រើប្បាស់សិទធិមិន
រឆេើយតរនឹងរញ្ញាទាំងរនោះ។ រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញ ថារតើខួ ន
េ បានទទួេ ង
ផេរ៉ៅោះពាេ់ ឬេយសនកមម ោ៉ៅងដូ្រមា្ខេោះ រ់ភយស វច ីសស្តសា រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង្ំរពាោះកា
ជំទាស់ រស់ នួន ជា អំេភា
ី េប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះរឡើយ។

376>អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរញ្ញារនោះ ប្តូវ
រដិរស រចាេ។
៤.ល.១២.កា សំអាងរេើរទ់ភឋនេប្ំ តឹមប្តូវសាេ
ី រ
ី នៃក
ុ ថ្នកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង

377>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញត្តម

យៈកា អនវតានូវរោេលំនិតថ្នប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេអំេីរទ់ភឋន“ជំរនឿរ់ភយឥសស ្ិត”ា

ជាជាងរទ់ភឋនប្រេ័នធ

្ារ់អង់កូេសក់សងកនុងកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង“ឱ្យហ្ួសេី វម
ច តិសងស័យ”ខដេោត់បានេិេណ៌នាថា ម្ភនេកខណៈ
អតារនាម័តតិ្តួ្ រហ្ើយតឹង ឹងខាេង
ំ ជាង931។ ោត់បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្សកនុងកា ផាេ់រស្កាីសននិ់ភឋនមួយ្ំនួន រ់ភយេំបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបាន់ភក់េិភាការដញរ់ភេ
និងេំសមរហ្តផេទាេ់ខតរសោះ រហ្ើយេំបានផាេ់រហ្តផេោំប្ទដេ់កា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនទាំងរនាោះរទ932។
រខនែមរេើរនោះ ោត់បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់រ់ភយបានអនវតាសង
ា ់់ភ េី
រផសងោន ្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងខដេ់ភក់រ់ភយរមធាវីកា ពា កាី និងភសាត្ត
ុ ងខដេ់ភក់រ់ភយអយយកា

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 េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ំរពាោះអំណោះអំណាងណាមួយ
រស់ខួ ន
េ ខដេប្ោន់ខតអោះអាងរ់ភយោមនកា រង្ហាញនូវកំហ្សណាមួយរឡើយ934។

379>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ត្តមសំរៅថ្នសេប្កមជាភាសខខម

និងភាស

អង់រលេស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា “កនុងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេ អងគជំនំជប្មោះប្តូវខតម្ភនកា
រជឿជាក់ថា

េិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទប្តូវហ្ួសេី វចមតិសងស័យ”

ីឯសំរៅជាភាសបារាំងរេើករឡើងថា

“[p]our condamner un accusé, la Chambre de première instance doit avoir ‘l’intime conviction’
de sa culpabilité”(កនុងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតម្ភន

ជំរនឿរ់ភយឥសស ្ិតអ
ា ំេីេិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរនាោះ)935។

រៅកនុងសំរៅទាំងរនោះ

លឺជាកា ដកប្សង់

ុ រ្ញេី វចធាន ៨៧(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ជាភាសខខម អង់រលេស និងបារាំងត្តមសំរៅនីមួយៗ។ អងគ
ទាំងប្សង
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា៖
រដើមបីរ់ភោះប្សយភាេមិនសីសង្ហវក់ោន វាងកា ខ្ងខសោន
(១)

ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេរង្ហាញេីរទ់ភឋន

រៅកនុងសំរៅភាសរផសងៗថ្នវចធាន ៨៧

“រ់ភយរេើសេី វចមតិសងស័យ”

ត្តម្ារ់កំមិនឡ

(Common Law) និងទសសនាទាន “ជំរនឿរ់ភយឥសស ្ិតា (intime convinction)” ត្តម្ារ់សី វចេ
(Civil Law) អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះបានរប្រើប្បាស់ វច ស
ី ស្តសា ម
ួ មួយ វាយតថ្មេរៅរេើភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នភ័សត្ត
ាុ
ង។ រនាៃរ់ េីបានវាយតថ្មេរៅរេើ ភ័សត្ត
ាុ ងរ់ភយម្ភនសំអាងរហ្ត ួ្ អងគជំនំជ ប្មោះនឹងរ ើកា
វ រក

ប្សយ វច ម តិ សងស័យរ់ភយផាេ់ប្ររោជន៍ដ េ់ជនជារ់រចាទ936។

380>រហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា អងគជំនំជប្មោះបានសរប្ម្យករទ់ភឋន

រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ។ រេើសេីរនោះរទៀត ត្តមកា េិនិតយរេើសំរៅថ្នសេប្កមជាភាស
បារាំង ឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេបា
ំ នរប្រើប្បាស់ពាកយ ជំរនឿរ់ភយឥសស ្ិតា (intime
conviction) រឡើយ រ៉ៅខនារប្រើពាកយថា ឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ (il ne fait aucun doute) រៅវចញរទ រៅរេេ

934

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១០៧។

935

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២២ រោងរេើ វចធាន ៨៧(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។

936

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២២ (រស្ការ
ី ញ្ញជក់រខនែម)។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជា

ភាសបារាំ ង

បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវដូ្ោន(“[អងគជំនំជប្មោះ]ប្តូវរកប្សយរាេ់ វចមតិសងស័យទាក់ទងរៅនឹងេិ ទធ ភាេ រស់ជន

ជារ់រចាទឱ្យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រចាទ”)។
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រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ រនាោះ937។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានសរប្ម្យករទ់ភឋនរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរនាោះ ប្តូវរដិរស រចាេ។

381>ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្រសសសេ់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងស ណា រស់

រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េំបានផាេ់នូវកា រោងណាមួយរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ ោត់បានប្តឹមខត
រោងរៅរេើសេដីកា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍រ៉ៅរណា
ណ ោះ
“សប្ម្ភរ់ជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់លាក់ សូមរមើេដូ្ខាងរប្កាម”

និងប្តឹមខត្ងអេ
ុ រង្ហាញថា

រ់ភយេំបានរង្ហាញនូវកថាខណឌថ្នស ណារ

ណាឹងសទកខ រស់ោត់រដើមបីឱ្យអា្កត់សម្ភគេ់បាន938។ ស ណាខដេម្ភនេកខណៈទូរៅ និងេំម្ភនមូេ់ភឋន
ោំប្ទ្ាស់លាស់ខរររនោះ ប្តូវរដិរស រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់េិចា ណារនារទៀតរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
ប្រសិនររើរញ្ញារនោះបានរេើករឡើងប្លរ់ប្ោន់រៅកខនេងណាមួយកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់រនាោះ

អងគ

ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយស ណារនោះត្តមភាេសមប្សរ។
៤.ឃ.រទឧប្កិដខឋ ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ
៤.ឃ.១.កា រ ម
ើវ នសសឃាត

382>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា
ខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

937

នួន ជា និង រខៀវ សំផន ម្ភនេិ ទធ ភាេេីរទមនសសឃាត

ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៤, ១៤២, ១៥២, ៣៤៧, ៤១១, ៤១៥ និង ៤២៦។ សូម

រមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤០ (“អងគជំនំជប្មោះយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់មិនបាន
រ ើឱ្
វ យម្ភនវចមតិសងស័យរនាោះរទ ទាក់ទិននឹងវតាម្ភន រស់ រខៀវ សំផន”) កថាខណឌ ៣៣៣ (“អងគជំនំជប្មោះមិនអា្សននិ់ភឋនឱ្យហ្ួសេី
វចមតិសងស័យថា ោត់ លឺជាសម្ភជិកលណៈកម្ភម ិកា រោធាកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយបានរទ”) កថាខណឌ ៣៦២
(“អងគជំនំជប្មោះេិចា ណារឃើញថា

រនោះេំខមនជារហ្តផេប្លរ់ប្ោន់ខដេអា្រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យបានរឡើយទាក់ទងរៅ

នឹង រខៀវ សំផន”)។ លួ កត់សម្ភគេ់ថា សេប្កមជាភាសខខម អង់រលេ ស បារាំង ប្តូវបានរ្ញកនុងរេេខតមួយជាឯកស រដើម។

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លប្មរទំេ័ ។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងភាសបារាំ ងមិនខមន
ជាឯកស រកខប្រ ដូ្រនោះ ម្ភនតថ្មេជាផេូវកា រសមើោនដូ្នឹងភាសខខម និងអង់រលេ សខដ ។
938

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័ ២៣១ ដេ់ ២៣៣, ២៣៥ ដេ់ ២៣៧ និង ២៤៧។ រជើងទំេ័ ២៣៤ េំ

ម្ភនប្ររោជន៍ដូ្ោន រ់ភយស ប្ោន់ខតរោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៣៣ ថ្ន្ារ់សេ
ី ា ីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ខដេខ្ងអំេីសិទធិទទួេបាន
កា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ។
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មួយ ជាកា សម្ភេរ់រ់ភយខស្ារ់នូវជនសី វចេ និងទាហាន ួមទាំងកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌរផសងៗ និង
កងវោះកា ផាេ់ជំនួយ ជារដើម939 និង ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជចារ់ត្តំងេី្ងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥940។

383>រៅរេេវាយតថ្មេេីផេរ៉ៅោះពាេ់្ំរពាោះកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរប្្ើនរទ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរញ្ញជក់ថា កា យេ់រឃើញសប្ម្ភរ់កា រ ើម
វ នសសឃាត និងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ និងកនុង
អំឡុងរេេកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ បានខផអករេើកា សម្ភេរ់ដូ្ខាងរេើរនោះ941។ រ់ភយ
ស រទឧប្កិដប្ឋ តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ករឃើញកា សម្ភេរ់ ង្ហគេថា

ជារទរេមើសជាក់លាក់ជាង ខដេបានប្សូររញ្ចូ េកា រ ើម
វ នសសឃាតផងខដ

942

។ ជាេទធផេ នួន ជា និង

រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ( ួមរញ្ចូ េកា រ ើម
វ នសសឃាត) សប្ម្ភរ់ប្េឹតិ ា
កា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ943។

384>រៅកនុងរណាឹងសទកខ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្តុ ងថ្នកា រ

ើម
វ នសសឃាតនីមួយៗ មិនម្ភនភាេ ឹងម្ភំ

ខដេអា្ឱ្យតលាកា អងគរហ្តឥតេរមអៀង រជឿជាក់ហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា េិតជាម្ភនកា រ ើម
វ នសសឃាតណា
មួយបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ944។ ជាេិរសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ និងអងគរហ្ត រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (i) បានខផអករេើភសាុ
ត្តងរប្ៅតលាកា

និងសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី945 (ii) បានរំរផេើសេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស និង

កា រប្រើអំរេើហ្ិងា946 (iii) េំបានេិចា ណារខនែមរេើរញ្ញា ថារតើេិតជារកើតម្ភនកា 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 ខផនកសរប្ម្រស្កាី។

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 និង ៤២៦។
946

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២២, ៣២៦, ៤២២ ដេ់ ៤២៩។
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រហ្ើយម្ភនភាេខស្ារ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា947 និង (iv) ម្ភនកំហ្សរ់ភយេំបានយក្ិតទ
ា ក់ភក់េិចា ណារេើ
សកខីកមម រស់សកសី្ំរពាោះប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ កនុងកា វាយតថ្មេរេើភាេេំសីសង្ហវក់ោនខដេរ៉ៅោះពាេ់
ដេ់ភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន948។

385>ប្សរដៀងោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង (i) បានសំអាងរ់ភយេំ

ប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា

និងសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងខផនកសំអាងរហ្ត949 (ii)

បានរំរផេើសេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនមនសសសេរ់950

(iii)

បាន ំ

រលាភរំពានរេើរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ ត្តម យៈកា អនវតានូវរទ់ភឋនេំប្តឹមប្តូវ្ំរពាោះធាតផសំអតារនាម័
តថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាត ខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៥951 និង (iv) ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តរ់ភយបានរំថ្ភេ
សកខីកមម រស់សកសី្ំរពាោះប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ952។

386>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា
កំហ្សអងគរហ្ត

ជនជារ់រចាទេំបានរង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

ឬអងគ្ារ់កនុងកា វាយតថ្មេ រស់ខួ េនរេើកា រ ើម
វ នសសឃាតកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំ

រៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងថា អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ បានរំខរករ្ញជាខផនកតូ្ៗរ់ភយ
េំបានផាេ់ទមៃន់ប្តឹមប្តូវដេ់ភសាត្ត
ុ ង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

និងេំបានកំណត់្ ចតេកខណៈប្តឹមប្តូវថ្ន

វច ីសស្តសាកនុងកា ទទួេយកភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ953។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ្ំរពាោះធាតផសំអតារនា

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 ើកា
វ រចាទប្រកាន់ជាទូរៅអំេីកា រប្រើប្បាស់េំសមប្សរនូវ្រមេើយរប្ៅតលាកា រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាំងមូេជាជាងកា រចាទប្រកាន់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ េន៖ សូម

រមើេឧ. កថាខណឌ ២៩, ១១៧ និង 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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ម័តថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាត ខដេម្ភនអតែិភាេរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥954។ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង ួម
ទាំងភាេេំសីសង្ហវក់នានា កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនោ៉ៅងសមរហ្តផេថា ោ៉ៅងរហា្ណាស់ម្ភនអតីតអនក
ដឋកា ថ្ន ររ េន់ នេ់ ្ំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅទីរនាោះខដ

955

។

៤.ឃ.១.ក.កា កំណត់នយ
ិ មន័យអំេធា
ី តផសំអតារនាម័តថ្នកា រ ម
ើវ នសសឃាតរៅកនង
ុ ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតិ

387>ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តថ្នកា រ

ើម
វ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង រនាៃរ់េីបានរញ្ញជក់ថា កា រ ើម
វ នសសឃាតខដេជារទឧប្កិដក
ឋ នុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតិេំតប្មូវឱ្យម្ភនកា លិតទកជាមន បានសំអាងរេើរទ់ភឋនខដេខេួនបានអនវតារៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេ
រទ់ភឋនរនោះបានខផអករេើសេដីការ ឿងកាី Kordić និង Čerkez រស់តលាកា ICTY956 និងបានកំណត់និយម
ន័យអំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតថាជា៖
រ្តនា រស់ជនជារ់រចាទ ឬជនណាម្ភនក់ ឬរប្្ើននាក់ខដេជនជារ់រចាទជាអនកទទួេខសប្តូវប្េហ្ម
ទណឌទាំងកា សម្ភេរ់

ឬទាំងកា រងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរកាយរ់ភយម្ភនរហ្តផេដឹងថា

អំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមរនាោះមខជារងកឱ្យម្ភនកា បាត់រង់ជី វត
ច មនសស957។

388>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា កា កំណត់និយមន័យខរររនោះេំអា្អនវតាបានរឡើយ េីរប្ពាោះរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត រ្តនាផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់ លឺជាេកខខណឌតប្មូវរៅកនុង្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ

954

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៩៧ ដេ់ ១៩៨។

955

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៧១ ដេ់ ២៩១។

956

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១២ (ii) រជើងទំេ័ ១២៥៧ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះ សេដីកា

រ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ៣៧ (រ់ភោះប្សយរេើកា កំណត់និយមន័យថ្នអំរេើមនសសឃាតថា ជាកា ំរលាភ
រំពានរេើ្ារ់ និងទំរនៀមទម្ភេរ់សស្តង្ហគម អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរំណងរោង
រៅរេើសេដីការ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ១១៣ ខដេតមកេ់សេប្កមរ ឿងកាី Kordić និង Čerkez
(ICTY) កថាខណឌ ២៣៥ ដេ់ ២៣៦)។
957

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១២(ii)។
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ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ958។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយស បានសំអាងរៅរេើយតាិសស្តសា រស់តលាកា

ICTY និង

ICTR

ខដេត្តមកា រេើករឡើង រស់ោត់ថា បានអនវតារទ់ភឋនថ្នធាតផសំអតារនាម័ត ខដេម្ភនកប្មិតទារជារេើក
ដំរូងរៅកនុងប្រវតាិថ្ន្ារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ959។ រខៀវ សំផន ក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា យតាិសស្តសា រស់
តលាកា ICTY និង ICTR េំម្ភនេកខណៈឯកភាេោនរឡើយ រ់ភយបានរោងរៅរេើសេប្កមរេើកដំរូង
មួយ រស់តលាកា ICTR កនុងរ ឿងកាី Kayishema និង Ruzindana960។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា កា
សំអាងរេើរទ់ភឋនថ្នធាតផសំអតារនាម័តកប្មិតទាររនោះ នាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ំរលាភរេើរោេកា ណ៍
នីតានកូេភាេ និងថា កំហ្សរនាោះបាននាំឱ្យរម្ភឃៈរាេ់កា យេ់រឃើញទាំងអស់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ្តនា រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសសឃាត961។

389>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា
សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ

កា កំណត់និយមន័យថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតខដេអងគជំនំជប្មោះ

ួមម្ភនកា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវ “ប្តូវបានររងកើតរឡើង

ោ៉ៅង្ាស់លាស់រៅកនុង្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ និងជារោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់រៅកនុងប្រេ័ន្
ធ ារ់ជាតិ
រៅឆ្នំ ១៩៧៥”962។

390>ជារញ្ញារឋម

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា កំណត់និយមន័យអំេីធាតផសំអតា

រនាម័តថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសំអាងរៅ

រេើរនាោះ អា្ ួមរញ្ចូ េផងខដ នូវរោេលំនិតថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតរ់ភយប្ររោេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតរឃើញថា តលាកា

ICTY ក៏បានរប្រើប្បាស់ផងខដ នូវសញ្ញាណថ្ន រ្តនា

ប្ររោេ (dolus eventualis) ខដេប្តូវបានសគេ់រៅកនុងយត្តា ិកា ខដេរកើតរប្កាយប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធ
្ារ់សី វចេ (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 និង 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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ខដេេនយេ់េមអិតរៅរេើកា កំណត់និយមន័យថ្នធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវថ្នរទមនសសឃាតថា ជាឧប្កិដក
ឋ មម
សស្តង្ហគម បានយេ់រឃើញថា៖
កា កំណត់នយ
ិ មន័យខដេជាេកខណៈររ្ចករទសរេើរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) ម្ភន
ដូ្តរៅ៖

ប្រសិនររើចា ីរង្ហាញេីអាករបកិ ចោខដេរងកឱ្យបាត់រង់ជី វចត

ចា ម្ភ
ី នរ្តនាសម្ភេរ់

រ់ភយស ចា “ី សប្មរសប្មួេខេួនទទួេយក” ឬ“ប្សុោះប្សួេទទួេយក”ររើរទាោះរីទន
ំ ងជានឹងម្ភនកា
សេរ់ករ៏ ់ភយ។ ដូរ្នោះ ប្រសិនររើកា សម្ភេរ់ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយ“មិនរអើរេើអំេីតថ្មេជី វចត រស់
មនសស” ររើរទាោះរីអរំ េើរនាោះម្ភនហានិភ័យតិ្តួ្ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏អា្កំណត់បានជាកា សម្ភេរ់
មនសសរ់ភយរ្តនា។ កា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ឃាតរ់ភយប្ររោេរៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក

ខដេប្តូវបានចាត់្ណា
ំ
ត់ថានក់ជាកា រ ើម
វ នសស

អា្រំរេញត្តមេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ថ្នប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេ

សាីេីរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រញ្ញជក់ថា រោេលំនិតថ្ន

រ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) េំបាន ួមរញ្ចូ េនូវរទ់ភឋនថ្នកា រ ស
វ ប្រខហ្ស ឬរ ស
វ
ប្រខហ្សទាំងប្សុងរឡើយ963។

391>ររើរទាោះរីជាម្ភនកា ទទួេសគេ់ភាេខសោន វាងសញ្ញាណថ្ន

Recklessness

និងរ្តនាប្ររោេ

(dolus eventualis) ររើនិោយរ់ភយប្តួសៗលឺ ្ំណ្ទីមួយ ជាកា រផ្លាតរៅរេើទិដភា
ឋ េថ្នកា យេ់ដឹង
រហ្ើយទីេី

រេើទិដភា
ឋ េថ្នឆនៃៈរៅកនុងអាករបកិ ចោ រស់ចា ី្ំរពាោះេទធផេ964ក៏រ់ភយ

ក៏អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េំរឃើញម្ភនភាេខសោន្ាស់លាស់រនាោះរឡើយ រ់ភយស រៅកនុងរោេ
កា ណ៍ថ្នរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) ម្ភនរោេលំនិតរញ្ញជក់េីធាតផសំសតានម័តថ្នភាេខដេនឹង
រកើតម្ភន និង“កា រង្ហាញេីភាេមិនរអើរេើ” ខដេរនោះប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ965
ីឯយតាិសស្តសាខដេខផអករេើរោេកា ណ៍ Recklessness ក៏ម្ភនកា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សននិ់ភឋនអំេីរ្តនាផង

963

សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៥៨៧ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

964

សូមរមើេ Elies VAN SLIEDREGT៖ កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរប្កាម្ារ់អនា ជាតិ ប្េឹតិរ
ា ័ប្តេ័ត៌

ម្ភនសកេវចទាេ័យ Oxford ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៤៥។
965

សូមរមើេឧ. Cassazione Penale (Sezioni Unite, សំណំរ ឿងរេខ 38343) (តលាកា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអីត្តេី)។

Bundesgerichtshof, 1 StR 262/88 (តលាកា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) (កា ឆេងរមររាល HIV ត្តម យៈកា ួមរភទ)។
Bundesgerichtshof, 5 StR 35/55 (តលាកា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៣៦៣ ជារដើម ៣៦៩ (រ ឿងកាីខខសប្កវា៉ ត់ខសបក)។
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ខដ

966

។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរប្រើប្បាស់ពាកយរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) រនោះ ដូ្

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាី

Stakić ខដ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះទទួេ

សគេ់ថា ខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង កា រង្ហាញេី Recklessness រៅកនុងកា រ ើម
វ នសសឃាត ទំនងជារំរេញ
ត្តមេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ថ្នរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) រហ្ើយកា រង្ហាញរ្តនាប្ររោេ (dolus
eventualis) ទំនងជារំរេញត្តមេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ថ្ន Recklessness ខដេសញ្ញាណទាំងេី រនោះរំរេញោនរៅ
វចញរៅមក។

392>រញ្ញាទីមួយខដេប្តូវរ់ភោះប្សយលឺ

ថារតើ“កា រ ើម
វ នសសឃាត”ខដេជារទឧប្កិដក
ឋ នុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតិ តប្មូវឱ្យម្ភនកា លិតទកជាមន ខដ
មនសសរនាៃរ់េីបានសញ្ជ ឹងលិតោ៉ៅង្ាស់មួយ យៈ

ឬោ៉ៅងណា កនុងន័យថា ចា ីបានរង្ហាញេីរ្តនាសម្ភេរ់
ខដេេអា
ំ ្រប្រើប្បាស់នូវសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ

(dolus eventualis) បានរឡើយ។ រនោះលឺជាជំហ្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTR កនុងរ ឿងកាី
Kayishema and Ruzindana ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរនាោះ967។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន
តលាកា ICTR បានកត់សម្ភគេ់ថា សំរៅជាភាសបារាំងថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTR បានរប្រើប្បាស់
នូវពាកយឃាតកមមលិតទកជាមន“assassinat” សប្ម្ភរ់“កា រ ើម
វ នសសឃាត” និងថា “រៅកនុងប្រេ័ន្
ធ ារ់សី វចេ
ភាលរប្្ើន កា លិតទកជាមន លឺជានិ្ចកាេជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់ឃាតកមមលិតទកជាមន ‘assassinat’”
រ់ភយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើប្កមប្េហ្មទណឌបារាំង968។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងថ្នតលាកា ICTR យេ់រឃើញថា “ររើរទាោះរីជាម្ភនកា ជំទាស់ថា ត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ លឺ
ជាកា រ ើម
វ នសសឃាតខដេជារទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិ ជាជាងឃាតកមមលិតទកជាមន […] តលាកា រនោះ
ប្តូវបាន្ងកាតេវកិ្ចោ៉ៅងេិរសសរ់ភយពាកយរេ្ន៍រៅកនុងេកខនិក
ា ៈថ្នតលាកា
ជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា

966

ICTR”969។ ដូរ្នោះ អងគជន
ំ ំ

ICTR េំបានរញ្ញជក់កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា លិតទកជា

សូមរមើេឧ. រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Woollin (សភាជាន់ខពស់ ្ប្កភេអង់រលេ ស)។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Nedrick (តលាកា ឧទធ ណ៍

្ប្កភេអង់រលេ ស)។ សូមរមើេ Elies VAN SLIEDREGT៖ កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរប្កាម្ារ់អនា

ជាតិ ប្េឹតិរ
ា ័ប្តេ័តម្ភ
៌ នសកេវចទាេ័យ Oxford ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៤៣។
967

សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema និង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១៣៩។

968

សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema និង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១៣៧ រជើងទំេ័ ៧៤។

969

សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema និង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១៣៨។
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មនថា ជាេកខខណឌតប្មូវត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់រឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានរញ្ញជក់ថា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខដន
កំណត់ថ្នយត្តា ិកា រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា យតាិសស្តសារប្កាយៗមករទៀត រស់តលាកា ICTY
ួមទាំងយតាិសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា រនោះផងខដ េំបានទទួេយកកា លិតទកជាមន
ំ ំ
ថា ជាេកខខណឌតប្មូវថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតខដេជារទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើយ970 ររើរទាោះរីជាអងគជន
ជប្មោះសលាដំរូងមួយ្ំនួនថ្នតលាកា

ICTR

បានអនវតាត្តម វច ីសស្តសាកនុងរ ឿងកាី

Kayishema

and

Ruzindana 971 ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ។

393>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេរៅមនអងគរហ្តខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង្ំរពាោះមខ
តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះ

មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រៅកនុងសំរៅជាភាសបារាំងបានរប្រើពាកយឃាតកមមលិតទកជាមន(assassinat) ្ំខណក
ឯសំរៅជាភាសអង់រលេស វចញបានរប្រើពាកយកា រ ើម
វ នសសឃាត (murder) រហ្ើយសំរៅជាភាស សសីរប្រើ

970

សេដីការ ឿងកាី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ ៥៤៧។ សេប្កម រ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ ៣៤៨។ សេប្កមរ ឿង

កាី Kordić និង 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 ទាំងរ្តនាសម្ភេរ់ទាំងរ្តនារងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ
រ់ភយេំរអើរេើេីជី វចតមនសស លឺប្លរ់ប្ោន់រនាោះ បានរោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Kayishema និង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ
១៣៩ ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនកា លិតទកជាមន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić េបា
ំ នេិភាការញ្ញារនោះរនារទៀត
រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ រៅរេេអនវតា្ារ់រៅរេើអងគរហ្ត អងគជំនំជប្មោះេំបានេិភាកាអំេីធាតផសំថ្នកា លិតទកជាមន(សូមរមើេ
កថាខណឌ ៨១៨ ៨២០ និង 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៖ “្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិកំណត់ថា លឺជាអំេីថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតខដេ
ររងកើតបានជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ រហ្ើយេំខមនជាឃាតកមមលិតទកជាមន‘Assassinat’រឡើយ។ រហ្តរនោះ ម្ភនរហ្តផេ
ប្លរ់ប្ោន់កនុងកា សនមតថា សំរៅជាភាសបារាំងថ្នេកខនិក
ា ៈ ម្ភនកំហ្សរៅកនុងកា រកខប្រ”។ ប្តង់្ំណ្រនោះ ម្ភនកា ខសោនរៅ
កនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY និង ICTR សូមរមើេ Gideon Boas, James L. Bischoff និង Natalie L. Reid ធាតផសំ

ថ្នរទឧប្កិដត្ត
ឋ ម្ារ់អនា ជាតិ ប្េឹតិរ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសកេវចទាេ័យ Cambridge ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៥៨ ដេ់ ៥៩។
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ប្បាស់ពាកយមនសសឃាត(убийство)។ សំរៅទាំងរីម្ភនកា រញ្ញជក់ប្តឹមប្តូវដូ្ោន972 រ់ភយម្ភនខតសំរៅ
ភាសបារាំងរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេរង្ហាញរ់ភយប្ររោេនូវកា លិតទកជាមន។ កា រកប្សយរេើ មមនញ្ាថ្នតលាកា
រោធាអនា ជាតិ

តប្មូវឱ្យអនម័តអតែន័យមួយខដេសប្មរសប្មួេត្តមអតែរទខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង

(IMT)

វ នសសឃាត (murder) ឬ “ubijstvo”
រោេរៅ និងរោេរំណងថ្នសនធិសញ្ញា973 រហ្ើយពាកយរេ្ន៍ កា រ ើម
ហាក់ដូ្ជាម្ភនមូេ់ភឋនឯកភាេោនខតមួយ974។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅកនុងកា អនម័តរោេកា ណ៍
Nuremberg

រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៥០ អតាន័យខសោន វាងភាសអង់រលេស និងបារាំង

ប្តូវបានកត់សម្ភគេ់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភាេខសោន និងោមនកា េិភាកាផសផេោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏ពាកយទាំង
រនោះរៅខតរប្រើប្បាស់ខដ

975

។ សំរៅជាភាសបារាំងថ្នរស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹង

សនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិ ក៏បានរប្រើប្បាស់ពាកយឃាតកមមលិតទកជាមន (assassinat) រៅកនុង
ម្ភប្ត្ត ២(១០)

រស់ខួ ន
េ ផងខដ

រ់ភយបានរ ើប្វ កមនីយកមមរេើរទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិ។ ជាកា លួ ឱ្យ

ចារ់អា មមណ៍ កនុងម្ភប្ត្ត ២(៩) ខដេបានរ ើប្វ កមនីយកមមរេើរទឧប្កិដប្ឋ រេ័យេូជសសន៍ រស្កាីប្ពាងប្កម

វ នសសឃាត (meurtre)។ កា ខកខប្រ
ឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងមនសសជាតិ បានរប្រើប្បាស់ពាកយកា រ ើម
ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដប្ឋ រេ័យេូជសសន៍រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនថា
ជារញ្ញារនោះ

អា្ប្រកាស់ភក់រទាសបាន

“រទរេមើសខដេរចាទ

ររើរទាោះរីជារទរេមើសរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយម្ភនកា លិត

ទកជាមន ឬោមនក៏រ់ភយ”976។ េំម្ភន បាយកា ណ៍អំេីកា រេើករឡើងថា ជាកា សមមូេោន វាងកា រ ើម
វ នសស

ឃាត/ឃាតកមមលិតទកជាមន (assassinat) ខដេជារទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិ977។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
កំណត់ប្ត្ត រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិ (ILC) េំបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់រេើ្ំណ្រនោះរឡើយ។

972

សូមរមើេ កិ្ចប្េមរប្េៀងទីប្កុងឡុងដ៏្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៤៥ ខផនកខដេម្ភនអានភាេ។

973

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៣(៤) ថ្នអនសញ្ញាទីប្កុង Vienna សាីេី្ារ់សនធិសញ្ញា។

974

សូមរមើេប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទមនសសឃាតថ្នឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម រ ឿងកាី In Re Ahlbrecht (No. 2) (តលាកា ប្េហ្ម

ទណឌេិរសស ប្ររទសហ្ូឡង់)។
975

រោេកា ណ៍្ារ់អនា ជាតិប្តូវបានទទួេសគេ់រៅកនុងេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម Nuremberg និងរៅកនុងសេប្កម

រស់តលាកា រនោះ រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំ រស់លណៈកមមកា សាីេី្ារ់អនា ជាតិឆ្នំ ១៩៥០ ភាល II។ សូមរមើេផងខដ កំណត់រហ្ត
សរងខរថ្នកិ្ចប្រជំរេើកទី ៤៨ ភាល I ទំេ័ ៥៧ កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៧។
976

កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកិ្ចប្រជរំ េើកទី ២៦៧ ភាល I ទំេ័ ១៣២ កថាខណឌ ៥១។

977

កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកិ្ចប្រជរំ េើកទី ៤៨ ភាល I ទំេ័ ៥៦ កថាខណឌ ៩៤ និង ៩៥។
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394>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កេំរឃើញថា

ម្ភនយតាិសស្តសាជាក់ខសាងណាមួយរៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ

វ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើ
ខដេបានខ្ងថា កា លិតទកជាមន ជាធាតផសំមួយថ្នកា រ ើម
យ។ ្ំណ្សំខាន់ លឺថា សំរៅសេប្កមជាភាសបារាំង រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) បានរប្រើ
ប្បាស់ពាកយឃាតកមមលិតទកជាមន

(assassinat)

ខដេអា្ជំនួសោនរៅវចញរៅមកជាមួយនឹងពាកយកា រ ើ វ

មនសសឃាត (meurtre) បាន រ់ភយ ួមរញ្ចូ េ្ំណ្ខដេកនុងរនាោះសំរៅសេប្កមជាភាសអង់រលេសរប្រើ
វ នសសឃាត (murder) រ៉ៅរណាណោះ978។
ប្បាស់ខតពាកយកា រ ើម

395>សេប្កមរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងរវជជសស្តសា

រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចកខដេបាន

ជំនំជប្មោះកនុងទីប្កុង Nuremberg បានផាេ់នូវកា រំភឺអ
េ ំេធា
ី តផសំអតារនាម័តថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតរៅកនុងកិ្ច
ដំរណើ កា នីតិ វច ីរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទី II។ តលាកា រនោះបាន់ភក់េិ ទធភាេជនជារ់រចាទមួយ្ំនួនេីរទ
មនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រ់ភយស កា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើេ
វ ិរស ន៍នានាខផនក
រវជជសស្តសា979។

កា រ ើេ
វ ិរស ន៍រនោះបានរងកេយសនកមមោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ ដេ់ ូរកាយជន ងរប្ោោះ980។

រៅរេេ

ខដេកា រងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ដេ់ ូរកាយ លឺជារំណងរ់ភយផ្លៃេ់ រស់ជនជារ់រចាទ េីរប្ពាោះជនជារ់រចាទ
កនុងរេេរនាោះម្ភនមូេរហ្តសមប្សរដឹងថា

ជន ងរប្ោោះទំនងជានឹងសេរ់រ់ភយស េទធ ផេថ្នកា រ ើ វ

េិរស ន៍រនោះ។ ដូរ្នោះ រ់ភយស ម្ភនកងវោះកនុងកា កំណត់និយមន័យជាក់លាក់អំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នកា រ ើ វ
មនសសឃាតរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងរវជជសស្តសា
តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធា រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក

រទើរអា្រ ើកា
វ សនមតោ៉ៅង្ាស់លាស់ថា

េំបានតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញេីរ្តនារ់ភយផ្លៃេ់កនុងកា

សម្ភេរ់ រដើមបីសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាតរៅកនុងកាេៈរទសៈរនោះរឡើយ។ រ៉ៅខនា ជាកា ប្លរ់ប្ោន់

978

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) [កនុងខផនកសាីេី្ារ់ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម និងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ង

មនសសជាតិ ខដេពាកយទាំងេី រនោះរប្រើប្បាស់ជំនួសោនបាន៖ “ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ្ាស់ណាស់ថា រៅមន
រេេសស្តង្ហគម អនកប្រឆ្ំ ងនរោបាយ រស់ណាហ្សុី ប្តូវទទួេ ងកា ឃំខួ េន ឬសម្ភេរ់ […]។ រោេនរោបាយរលៀរសងគត់ រ ើទ
វ កខ
រករមនញ និងកា សម្ភេរ់ជនសី វចេខដេប្តូវបានសងស័យថាប្រឆ្ំ ងនឹង ់ភឋភិបាេ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ់ភយឥតរអៀនខាមស់ […]”។

សូមរមើេផងខដ ទំេ័ ៦៩ (កា េិភាកាអំេ“ី កា រ ើម
វ នសសឃាត”ខដេជាខផនកថ្នអំរេើមូេ់ភឋនរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ៖
“ខផនកា រនោះ ួមរញ្ចូ េកា រ ើម
វ នសសឃាត កា រ ើទ
វ កខរករមនញរេើអនកខដេប្តូវ ឬេំប្តូវបានសងស័យ ”។ ទំេ័ ១៩៥ (“កា សម្ភេរ់ជន
ី ោ
ជាតិជវហ្
វ ៉ៅ ងតិ្ 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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កនុងកា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា អំរេើសកមម និងអំរេើអកមម រស់ខួ ន
េ ទំនងជានាំឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់
និងប្េមទទួេយកេទធផេរនោះខដេប្សររៅនឹងសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ

(dolus

eventualis)

និង

Recklessness។ រនោះលឺជាកា រញ្ញជក់ោ៉ៅង្ាស់ថា

កនុងអំឡុងរេេរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទី II កា រ ើ វ

មនសសឃាតខដេជារទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិ

បាន ួមរញ្ចូ េសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ

(dolus

eventualis) ផងខដ ។ រញ្ញារនោះនឹងប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរទៀតរៅរេេរ ើកា
វ េិចា ណារៅរេើកា អនវតាកនុង
ប្សុកទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដថ្ឋ នកា រ ើម
វ នសសឃាត។

396>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ររើរទាោះរីជាកា កំណត់

និយមន័យជាក់លាក់ ខសៗោនក៏រ់ភយ ក៏កា រ ើម
វ នសសឃាតជាទូរៅប្តូវបានយេ់ថា ជាកា សម្ភេរ់មនសស
រ់ភយខស្ារ់និងរ់ភយរ្តនា(ខសេីកា រ ស
វ ប្រខហ្ស)981។ រៅកនុងយតាិសស្តសាជារប្្ើនម្ភនរទឧប្កិដម
ឋ ួយ
្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់មនសសរ់ភយរ្តនា (ជាឧទាហ្ ណ៍ “កា រ ើម
វ នសសឃាត” “មនសសឃាតោមន
ម ណរ្តនា”កនុង្ារ់កមពជា
ុ 982
ប្ររោេ”រៅកនុង្ារ់អង់រលេស

“កា រ ើម
វ នសសឃាត”
និងខវេ៍

(Wales)

“កា សម្ភេរ់មនសស”

និង“មនសសឃាតរ់ភយ

ួមទាំងប្ររទសអូស្តសាេី983ឃាតកមមលិតទកជាមន

(assassinat) កា រ ើម
វ នសសឃាត(meurtre) និងមនសសឃាតរ់ភយោមនរំណងសម្ភេរ់(homicide praeter
intentionnel) កនុង្ារ់បារាំង984 កា រ ើម
វ នសសឃាត(Mord) និងកា សម្ភេរ់មនសស(Totschlag) កនុង្ារ់អា
េេម
ឺ ៉ៅង់985 មនសសឃាតលិតទកជាមន(asesinato) និងកា សម្ភេរ់មនសស(homicido) កនុង្ារ់រអសា៉ៅញ986 និង

981

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា អតែន័យថ្នពាកយ“intentional”រ្តនា េំម្ភនេកខណៈសីសង្ហវក់ោនរៅកនុងយតាិសស្តសា

កនុងប្សុក និងថា យតាិសស្តសាខេោះរប្រើពាកយ“culpable”លួ ់ភក់ទណឌកមម ររើរទាោះរីជាម្ភនន័យរផសងៗោនក៏រ់ភយ ក៏រដើមបីរង្ហាញេីកា
សម្ភេរ់ខស្ារ់បានខដ ។ រៅកនុងសេដីការ្ចរ
ុ បនន ពាកយ“intentional”រ្តនា ប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងន័យដូ្ខាងរប្កាម។
982

ម្ភប្ត្ត ៥០១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៥៦ (ភាេខសោន វាងមនសសឃាតរ់ភយរ្តនា និងោមនម ណរ្តនា) ម្ភប្ត្ត

៥០២ (មនសសឃាតខដេរងករឡើងកនុង្ំរណាមរនាោះរ់ភយកា រ ស
វ ប្រខហ្ស) និងម្ភប្ត្ត ៥០៣ (មនសសឃាតម ណរ្តនារទកនុង
ឧប្កិដថា
ឋ ន ក់ទីមួយ ួមរញ្ចូ េអំរេើរ្តនារងកេយសនកមមរ់ភយោមនរ្តនាសម្ភេរ់ ខតរណា
ា េឱ្យសេរ់ ) និង ម្ភប្ត្ត ៥០៤ (មនសស
ឃាត)។
983

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៤០២ ជាអាទិ៍។

984

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ២២១-១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌបារាំ ង (មនសសឃាតរ់ភយរ្តនា) ម្ភប្ត្ត ២២១-៣ មនសសឃាតលិតទកជាមន

(assassinat) ម្ភប្ត្ត ២២២-៧ (អំរេើហ្ឹងា និងេយសនកមមរេើ ូរកាយខដេបានរណា
ា េឱ្យសេរ់)។
985

ខផនក ២១១, ២១២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌអាេេឺម៉ៅង់ឆ្នំ ១៨៧១។
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កា សម្ភេរ់មនសស(Omicido) មនសសឃាតរ់ភយោមនរំណងសម្ភេរ់(Omicidio preterintenziononale) និង
កា រ ើឱ្
វ យមនសសសេរ់ខដេរកើតរ្ញេីអំរេើខស្ារ់(Morte o lesione come conseguenza di altro
delitto) កនុង្ារ់អីត្តេី987)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំរឃើញម្ភនេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ជា ួម រដើមបីអា្ខរងខ្កឱ្យ
រឃើញភាេខសោន វាងទប្មង់រផសងៗថ្នកា សម្ភេរ់រ់ភយរ្តនារឡើយ988។
រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់

អា្ជាកា េំប្តឹមប្តូវកនុងកា ផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់រៅរេើកា អនវតាកនុងប្សុកទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់

លាក់ខដេសំរៅរៅរេើ“កា រ ើម
វ នសសឃាត”
ខដេសែិតរប្កាមកា េិចា ណារនោះ)989។

(ឬភាេសមមូេជាភាសថ្នយត្តា ិកា រស់ប្ររទសនីមួយៗ

ផៃយ
ុ រៅវចញ

ចាំបា្់ប្តូវេិនិតយរេើរាេ់រទរេមើសទាំងអស់ថ្នអំរេើ

មនសសឃាតរ់ភយរ្តនា។ កា េិចា ណាខរររនោះ រង្ហាញរៅកនុងយត្តា ិកា កនុងប្សុកទាំងអស់ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិនិតយរនាោះរឃើញថា ធាតផសំអតារនាម័តថ្នអំរេើមនសសឃាតរ់ភយរ្តនា លឺជាេកខ
ខណឌតប្មូវ ររើរទាោះរីជាចា ីបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរ់ភយរ្តនាកនុងកប្មិតទារជាងរ្តនារ់ភយផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់
ក៏រ់ភយ។

397>ប្កមប្េហ្មទណឌឆ្នំ

១៩៥៦

បាន ួមរញ្ចូ េមិនប្តឹមខតរទឃាតកមម(េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវអំេីកា លិត

ទកជាមន) និងរទហ្នកមម(មនសសឃាតលិតទកជាមន)រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរទមនសសឃាតរ់ភយោមន
ម ណរ្តនា

លឺរៅរេេខដេជនរេមើសម្ភនរ្តនាប្តឹមខត្ង់ឱ្យ

986

ម្ភប្ត្ត ១៣៨.១, ១៣៩.១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរអសា៉ៅញឆ្នំ ១៩៩៥។

987

ម្ភប្ត្ត ៥៧៥, ៥៨៤, ៥៨៦ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌអីត្តេី។

988

ឺចារ់រេើ ូរកាយរលគេណាម្ភនក់

រ៉ៅខនា

ជាឧទាហ្ ណ៍ កនុង្ារ់បារាំ ងមនសសឃាតលិតទកជាមន (assassinat) និងកា រ ើម
វ នសសឃាត (meurtre) ខសោនរ់ភយស

ធាតផសំថ្នកា លិតទកជាមន ្ំខណកឯកនុង្ារ់ រស់ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ និងរអសា៉ៅញវចញ កា រ ើម
វ នសសឃាត/កា រ ើម
វ នសសឃាតលិត

ទកជាមន “Mord”/“asesinato” ខសខរេកេីកា រ ើម
វ នសសឃាត/កា សម្ភេរ់មនសស (Totschlag)/(hom icido) រ់ភយស កត្តាសែន
ទមៃន់រទាសមួយ្ំនួន(ដូ្ជាចា ីបានប្រប្េឹតរា ់ភយរប្រើេបិ្កេលិតទកជាមន)។ រៅកនុងប្ររទសរ៉ៅូឡូញ និង សសុី ពាកយ(កា សម្ភេរ់
មនសស)ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាប្ររភទថ្នរទរេមើស ួមខដេម្ភនប្ររភទរទរេមើសតូ្ៗខដេម្ភនធាតផសំរខនែម។
989

សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ៤៣១៖ “ វច ីសស្តសាសមញ្ា ឬវច ីសស្តសាខដេបានកប្មិតរៅត្តមភាេ

ជាក់លាក់ថ្នយតាិសស្តសាេិរសសកនុងប្សុក

ប្តឹមខតអា្រ ើឱ្
វ យម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំ

ឬកា ប្សវប្ជាវឥតប្ររោជន៍រៅរេើភាេសមញ្ា

ខដេ េិបាកយេ់រនាោះ។ រៅកនុងប្រេ័ន្
ធ ារ់ជាតិ ពាកយរេ្ន៍ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងរ ចរទ្ារ់ជាក់លាក់ និងអតែន័យជាក់លាក់
ថ្នពាកយរនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រ់ភយផ្លៃេ់ត្តម យៈយតាិសស្តសាថ្នប្រេ័នរធ នាោះ។ អតែន័យរនោះអា្េំជារ់ពាក់េ័នធ រៅរេេពាកយរេ្ន៍ទាង
ំ
រនោះប្តូវបានអនវតារៅកនុងយត្តា ិកា អនា ជាតិ”។
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អំរេើរនាោះរណា
ា េឱ្យសេរ់រៅវចញ990។ រខនែមរេើរនោះ ប្កមរនោះក៏ខ្ងផងខដ ថា ចាត់ទកថា ម្ភនរ្តនាបាន
កាេររើឃាតក ប្រហា ោ៉ៅងរេញទំហ្ឹង

កាេររើម្ភនមខ រួសមតសំរេើខួ ន
េ អនកសេរ់

កាេររើរឃើញថា

ឃាតក បានរ ីស កកខនេងដំណំរៅរេើខួ ន
េ អនកសេរ់ខមន991។

398>ប្កមប្េហ្មទណឌប្ររទសបារាំង

តប្មូវឱ្យម្ភនរ្តនារ់ភយផ្លៃេ់សប្ម្ភរ់រទឧប្កិដថ្ឋ នកា រ ើម
វ នសសឃាត

(meurtre)992។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានតប្មូវថា ចា ីប្តូវខតម្ភនរ្តនាជាក់លាក់កនុងកា សម្ភេរ់រឡើយ។ ជា
វ យ
កា ប្លរ់ប្ោន់ខដេថា ចា ីបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនានូវអំរេើខដេខេួនដឹងថា អំរេើទាំងរនោះ ជា មមត្តអា្រ ើឱ្
ជន ងរប្ោោះសេរ់បាន993។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អាប្ស័យរេើកាេៈរទសៈ្ំណ្
រនោះប្សរដៀងោននឹងសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កនុងប្កមប្េហ្មទណឌ
បារាំង រទមនសសឃាតរ់ភយោមនរំណងសម្ភេរ់ (homicide praeter intentionnel)

ួមរញ្ចូ េនូវរហ្ត

កា ណ៍ខដេកនុងរនាោះ ចា ីម្ភនរ្តនាប្រប្េឹតអ
ា ំរេើហ្ិងារៅរេើជន ងរប្ោោះ រហ្ើយេទធផេខដេេំម្ភនរ្តនា
រនោះ បានរណា
ា េឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់994។

399>្ារ់ រស់ប្ររទសខរ៊ាេហ្សុីក (Belgium) ក៏ម្ភនកា រកប្សយដូ្ោនរនោះផងខដ អំេីធាតផសំអតារនាម័ត
ថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាត ខដេកនុងរនាោះទទួេសគេ់ថា ធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់កា រ ើម
វ នសសឃាត អា្
ប្តូវបានរំរេញរ់ភយស កា ដឹង រស់ចា ីថា អា្នឹងម្ភនមនសសសេរ់រកើតរឡើង។ មា៉ៅងវចញរទៀត រដើមបី់ភក់
េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាត ជនរេមើសប្តូវខតបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាកនុងកា សម្ភេរ់ ឬទទួេយកផេវចបាកថ្ន

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

សវនាកា រៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៩០ (តលាកា ប្េហ្មទណឌជាន់ខពស់បានរាំ ង)។ សូមរមើេផងខដ

Jean-Yves

MARECHAL “ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទរេមើស” LexisNexis Jurisclasseur Code Fasc.20 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ កថា
ខណឌ ៣០។
994

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ២២២-៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌបារាំ ង៖ “អំរេើហ្ិងារណា
ា េឱ្យសេរ់រ់ភយោមនរ្តនាសម្ភេរ់ ប្តូវ់ភក់េនធនាោ

១៥ ឆ្នំ”។
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កា សេរ់រនោះ “[l]a réalisation de la conséquence mortelle de son acte pour l’éventualité où elle se
produirait”995។

400>រៅកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ ត្តម យៈយតាិសស្តសាតៗោនបានទទួេសគេ់ថា សប្ម្ភរ់កា ់ភក់េិ ទធភាេេីរទ
មនសសឃាតរ់ភយរ្តនា(“(Mord)/(Totschlag)”) រ្តនាប្ររោេ(dolus eventualis) លឺប្លរ់ប្ោន់996។
កនុងប្ររទសអីត្តេី997 និងរអស៉ៅាញ998ទទួេសគេ់ដូ្ោនរនោះខដ ។

401>កនុងប្ររទសរ៉ៅូឡូញរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) ត្តមទម្ភេរ់ប្តូវបានចាត់ទកជាទប្មង់ថ្នរ្តនា
ដូ្បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ កនុងរទរបញ្ាតិខា ដេកំណត់ថា កា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេ្ារ់បានហាមឃាត់ លឺជាកា ប្រប្េឹតា
រឡើងរ់ភយរ្តនា

រៅរេេចា ី“ម្ភនឆនៃៈប្រប្េឹតា

ឬប្ររមើេរឃើញនូវេទធភាេអា្នឹងរកើតរឡើងនូវរ្ច័យ

រ់ភយស កា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរនោះ រហ្ើយចា ីបានទទួេយក”999។

402>យត្តា

ិកា ខដេប្រកាន់យកត្តមប្រេ័ន្
ធ ារ់អង់កូ េសក់សង

ក៏បានទទួេយកធាតផសំអតារនាម័ត

កនុង

កប្មិតទារជាងរ្តនារ់ភយផ្លៃេ់្ំរពាោះរទឧប្កិដទា
ឋ ក់ទងរៅនឹងមនសសឃាតរ់ភយរ្តនា ដូ្រ ៀររារ់ខាង
េរប្កាម។

403>្ំរពាោះប្ររទសអង់រលេស

វ នសសឃាត និងមនសសឃាតរ់ភយប្ររោេ ឬ
និងខវេ៍(Wales) កា រ ើម

រ់ភយស រ្ច័យខដេរកើតរឡើងេីអំរេើខស្ារ់ អា្ប្តូវបានចាត់្ំណាត់ថានក់ជាមនសសឃាតរ់ភយរ្តនា។
995

Jacques VERHAEGEN “កា េំរអើរេើរ់ភយរ្តនា ឬរ្តនារេមើស ? ខខសរនាៃត់ខរងខ្ក” ប្េឹតិរ
ា ័ប្ត រស់តលាកា

ថ្ងៃទី ៣១

ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០១ រេខ ៦០០៦។ សូមរមើេផងខដ Jacques Joseph HAUS៖ រោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់ប្េហ្មទណឌខរ៊ាេហ្ិ

ករ់ភយ J-J Haus ឆ្នំ ១៨៧៩ N. 314-315។
996

រស្កាីសរប្ម្្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០០ 1 StR 675/99 (តលាកា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) ប្េឹតិរ
ា ័ប្តប្រចាំសបាាហ្៍សីេ
ា ី

យតាិ ម៌ ឆ្នំ ២០០០ ទំេ័ ១៧៣០។
997

សូមរមើេឧ. សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីរ្ចុរបននណាមួយ ប្កមប្េហ្មទណឌ Cassazione (Sez. I, សំណំរ ឿងរេខ ១៦៥៨៥) (តលាកា

តលាកា កំេូេ អឺត្តេី)។
998

សូមរមើេឧ. សេប្កមរេខ ៥១០/ឆ្នំ ១៩៩៨ (តលាកា កំេូេ រអសា៉ៅញ), សេប្កមរេខ ៥២៩/ឆ្នំ ២០០៥ (តលាកា

កំេូេ រអសា៉ៅញ)។
999

ម្ភប្ត្ត ៩(១) ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញឆ្នំ ១៩៩៧ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ ម្ភប្ត្ត ៧(១) ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញឆ្នំ ១៩៦៩។

ម្ភប្ត្ត ១៤ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌរ៉ៅូឡូញឆ្នំ ១៩៣២ (“រៅរេេប្ររមើេដឹងេីេទធ ភាេខដេអា្រណា
ា េឱ្យម្ភនរទរេមើស ឬអំរេើរេមើស
រនាោះ រៅខតទទួេយក”)។

255
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358173
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

្ំណ្ទីមួយ បាន ួមរញ្ចូ េកា រ ើឱ្
វ យសេរ់រ់ភយរ្តនា ឬរ្តនារងកេយសនកមមោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ1000។
តលាកា ប្ររទសអង់រលេសបានទទួេយកសញ្ញាណថ្ន“រ្តនាប្ររោេ ខដេម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់
ឱ្យ[ចា ី] ប្ររមើេរមើេរឃើញនូវេទធផេខដេ្ារ់បានហាមឃាត់ ខដេម្ភនេទធ ភាេខពស់ ឬប្បាកដថានឹង
រកើតរឡើង ររើរទាោះរីជាដឹងថា េទធ ផេរនាោះ េំខមនជារោេរំណង រស់ខួ ន
េ ក៏រ់ភយ”1001។ កនុងន័យរនោះ សភា
ជាន់ខពស់ រស់្ប្កភេអង់រលេសបានអនម័តថា កា រ ើម
វ នសសឃាតប្តូវបានរង្ហាញមិនប្តឹមខតរៅរេេចា ីម្ភន
រ្តនាសម្ភេរ់ ឬរងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយជន ងរប្ោោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងរៅរេេខដេចា ីបានដឹង
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយអនក
ឬបានប្ររមើេរមើេរឃើញថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ អា្រ ើឱ្
វ យមនសសសេរ់ ឬក៏ម្ភនេយសនកមម ន
ដថ្ទ រ់ភយោមនរអើរេើ្ំរពាោះផេវចបាករឡើយ1002។

404>រៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក

ប្កមប្េហ្មទណឌលំ ូ (ខដេម្ភនឥទធិេេរេើកា ររងកើត្ារ់រៅកនុង ដឋមួយ្ំនួន

រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក) បានខ្ងថា “រទមនសសឃាត លឺជាកា រ ើម
វ នសសឃាត រៅរេេខដេ៖ (ក) ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយរ្តនា ឬរ់ភយដឹង ឬ (ខ) ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយប្ររោេកនុងកាេៈរទសៈខដេ
រង្ហាញឱ្យរឃើញ្ាស់លាស់នូវកា មិនរអើរេើទាង
ំ ប្សុងដេ់តថ្មេថ្នអាយជី វចតមនសស”1003។

405>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
១៩៨៥

ត្តមប្កមប្េហ្មទណឌកាណា់ភ ឆ្នំ ១៨៩២ ខដេបានរ ើ វ វចរស នកមមកនុង ឆ្នំ

េំបានកប្មិតកា សម្ភេរ់មនសសរ់ភយរ្តនាប្តឹមខតក ណីរ្តនារ់ភយផ្លៃេ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

លឺ“រទ

ឃាតកមម លឺជាអំរេើមនសសឃាត (ក) រៅរេេខដេជនណាម្ភនក់បានរងកឱ្យម្ភនកា បាត់រង់អាយជី វចតមនសស
(i) ម្ភនរំណងរ ើឱ្
វ យអនកដថ្ទសេរ់ ឬ (ii) ម្ភនរំណងរងកឱ្យអនកដថ្ទទទួេ ងេយសនកមមខាង ូរកាយខដេជន

1000

រ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង R (សភាជាន់ខពស់ រស់្ប្កភេអង់រលេ ស) ទំេ័ ៧៥។

1001

អតែរទ រស់ Glanville Willians “រ្តនាប្ររោេ”ប្េឹតិរ
ា ័ប្ត្ារ់ រស់ Cambridge ភាល ៤៦ (ឆ្នំ ១៩៨៧) ទំេ័ ៤១៧។

1002

រ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង R (សភាជាន់ខពស់ រស់្ប្កភេអង់រលេ ស) ទំេ័ ៧៥។

1003

ប្កមប្េហ្មទណឌលំ ូ រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក ខផនក ២១០.២(១) (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ ខផនក ២.០២ (២-ល)៖

ខដេកំណត់និយមន័យកា មិនយក្ិតទ
ា ក់ភកថា

“ជនណាប្រប្េឹតរា ់ភយរ ស
វ ប្រខហ្េទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំសតានម័តថ្នរទ

រេមើស រៅរេេជនរនាោះេំបានលិតអំេីហានិភ័យខពស់ខដេធាតផសំសតានម័តនឹងរកើតម្ភន ឬនឹងរកើតរ្ញេីអំរេើ រស់ខួ េន។ ហានិភ័យ
ប្តូវខតសែិតកនុងេកខណៈ ឬកនុងកប្មិតមួយខដេរៅរេេេិចា ណារេើេកខណៈថ្នអំរេើ និងរោេរំណងថ្នអំរេើ រស់ចា ី និងកាេៈរទ
សៈ ខដេចា ីបានដឹង កា េំរអើរេើរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា មិនរោ េត្តមរទ់ភឋនទាំងប្សុងថ្នកា ប្រប្េឹតខា ដេរលគេរោ េ្ារ់ទូរៅ
អា្សរងកតដឹងរៅកនុងសែនភាេ រស់ចា ីបាន”។

256
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358174
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រនាោះបានដឹងថា េយសនកមមរនោះអា្នឹងរណា
ា េឱ្យសេរ់ រហ្ើយជនរនាោះេំរអើរេើ ថារតើម្ភនកា សេរ់រកើតរឡើង
ឬក៏ោមនរនាោះរទ”1004។

406>រោងត្តមប្កមប្េហ្មទណឌឥណាឌ កា សម្ភេរ់មនសស លឺជាឃាតកមមខដេប្តូវទទួេរទាស “ប្រសិនររើអំរេើ
ខដេរណា
ា េឱ្យមនសសសេរ់ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយរ្តនាសម្ភេរ់ ឬ […] ប្រសិនររើប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយ
រ្តនារងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ រ៉ៅខនាចា ីដឹងថា កា ប្រប្េឹតខា រររនោះ ជន ងរប្ោោះទំនងជានឹង
សេរ់”1005។ កា កំណត់និយមន័យអំេីកា រ ើម
វ នសសឃាតរនោះ ក៏ម្ភនខ្ងដូ្ោនផងខដ រៅកនុងប្កមប្េហ្មទណឌ
សិងរ
ា ី1006។

407>រៅប្ររទសអូស្តសាេី

កា រ ើម
វ នសសឃាតប្តូវបានកំណត់និយមន័យថា ជាអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមខដេ

រ ើឱ្
វ យមនសសសេរ់“រ់ភយកា មិនរអើរេើរៅរេើអាយជី វចតមនសស ឬរ់ភយរ្តនាសម្ភេរ់ ឬរ្តនារងកេយសន
កមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរកាយរេើរលគេណាម្ភនក់”1007។ ប្រេ័ន្
ធ ារ់អង់កូ េសក់សង រស់ប្ររទសអូស្តសាេី ក៏ទទួេ
សគេ់មនសសឃាតរ់ភយប្ររោេជាេី ប្ររភទ ំៗលឺ

រ់ភយរ្តនា និងរ់ភយោមនរំណងសម្ភេរ់។ មនសស

1004

ប្កមប្េហ្មទណឌកាណា់ភ ជំេូក ៤៦, ខផនក ២២៩ (ក)។

1005

ខផនក ៣០០ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌឥណា
ឌ ។

1006

ម្ភប្ត្ត ៣០០ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌសិងរ
ា ី។

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)។ តលាកា កនុងប្សុកបានទទួ្ជាទូរៅ្ង់បានកប្មិត
មួយខពស់ថ្នកា យេ់ដឹងជាមនអំេកា
ី សេរ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយខដេផេ វចបាកអា្រកើតម្ភនសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញអំេី
កា រ ើម
វ នសសឃាត។ កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេអំេីកា រ ើម
វ នសសឃាតរៅប្ររទសអូស្តសាេី រកើតម្ភនខតកនុងក ណីខដេម្ភនកា ដឹង
ជាមនេីភាេ្ាស់លាស់ (ខដេេខំ មនជាភាេទំនងជា) អំេីកា សេរ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរកាយរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង
Jakac [ឆ្នំ ១៩៦១] VR 367 រោងរៅរេើរ់ភយប្សរោនកនុងរ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង R (សភាជាន់ខពស់ ្ប្កភេអង់រលេ ស)។ រ ឿងកាី
R ទេ់នឹង

Hallett (តលាកា កំេូេ South Australia ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី Pemble ទេ់នឹង

R (តលាកា ជាន់ខពស់

ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Windsor (តលាកា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី La Fontaine ទេ់នឹង R
(តលាកា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី Boughey ទេ់នឹង R (តលាឧទធ ណ៍រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ ប្ររទសអូស្តសាេី)។

រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Crabbe (តលាកា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី)។
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ឃាតរ់ភយោមនរំណងសម្ភេរ់បាន ួមរញ្ចូ េមនសសឃាតរ់ភយរ្តនាប្ររោេ1008

ត្តម យៈអំរេើខស

្ារ់1009 ឬកា មិនរអើរេើទាង
ំ ប្សុង1010។

408>រៅកនុងទវីរអាស្តហ្វិកខាងតបូង“កនុងកា េិចា ណារេើរញ្ញាថ្នរ្តនាសម្ភេរ់មនសស

(រដើមបី កឱ្យរឃើញនូវ

រទមនសសឃាតខដេប្តូវ់ភក់ទណឌកមម) លឺប្តូវរង្ហាញ ថារតើ[ជនជារ់រចាទ]បានដឹងជាមននូវេទធភាេខដេថា
អំរេើ រស់ខួ ន
េ [...] អា្នឹងរណា
ា េឱ្យម្ភនផេវចបាកដេ់សេរ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា និងថា ជនជារ់រចាទមិន
ា េឱ្យមនសសសេរ់រនាោះរឡើយ”1011។
រអើរេើ ថាអំរេើរនោះបានរណា

409>ត្តមកា េិនិតយរេើកា អនវតារៅកនុងយតាិសស្តសាខដេបានរេើករឡើងខាងរេើរង្ហាញថា

រ់ភយស េំម្ភន

កា ឯកភាេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើរ្តនាសម្ភេរ់ខដេសែិតកនុងកប្មិតទារជាងរ្តនារ់ភយផ្លៃេ់ប្តូវបាន
ចាត់ទកថាជា “កា រ ើម
វ នសសឃាត”(ឬជាពាកយខដេម្ភនន័យសមមូេរៅកនុងភាសពាក់េ័នរធ ផសងៗរទៀត) ខដ
ឬោ៉ៅងណារនាោះ ដូរ្នោះកា រ ើឱ្
វ យមនសសសេរ់រ់ភយរ្តនាកនុងកប្មិតទារជាងរ្តនារ់ភយផ្លៃេ់ រ៉ៅខនាខពស់ជាង
កា មិនរអើរេើរនាោះ (ដូ្ជា រ្តនាប្ររោេ ឬ recklessness) លឺជាកា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌ និងប្តូវបាន
ចាត់ទកថា ជាកា រ ើម
វ នសសឃាតរ់ភយរ្តនា។ រ់ភយរហ្តថា រទមនសសឃាត កនុង្ារ់អនា ជាតិ ប្តូវបាន

1008

D. LANHAM និងអនកដថ្ទរទៀត ្ារ់ប្េហ្មទណឌប្ររទសអូស្តសាេី ប្េឹតិរ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភន រស់សហ្េ័នឆ្
ធ ន ំ ២០០៦ ទំេ័ ២១០

ដេ់ ២១១។
1009

អំរេើអនីតានកូេ លឺជាអំរេើខដេផៃយ
ុ រៅនឹង្ារ់ប្េហ្មទណឌ។ អំរេើរប្ោោះថានក់ លឺជាអំរេើខដេរ រើវ ឡើងរ់ភយម្ភនហានិភ័យខដេ

អា្ដឹងបានថា នឹងម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រកើតរឡើង។ សូមរមើេ រ ឿងកាី Wilson ទេ់នឹង R (តលាកា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី)។

សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Holzer (តលាកា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី)។ រ ឿងកាី Burns ទេ់នឹង R (តលាកា
ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័

៧៥។ រ ឿងកាី Lane ទេ់នឹង R (តលាកា ឧទធ ណ៍រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ New South Wales

ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ៧៥។
1010

កា មិនយក្ិតទ
ា ក់ភក់ខដេជាអំរេើរេមើស ួមរញ្ចូ េរ្តនាកនុងកា រ ើស
វ កមមភាេខដេរងកឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់ រ់ភយរហ្តថា

កា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា មិនរោ េត្តមរទ់ភឋនថ្នកា ប្រុងប្រយ័តន

ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់រលគេសមរហ្តផេរៅកនុងកា

េៈរទសៈនានា និងរងកហានិភ័យកប្មិតខពស់ ឬភវនីយភាេថ្នកា រណា
ា េឱ្យម្ភនកា សេរ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូររាងកាយ។ សូម

រមើេ រ ឿងកាី Nydam ទេ់នឹង R (តលាកា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ៤៤៥ ប្តូវបានអនម័តកនុងរ ឿងកាី R ទេ់នឹង
Lavender (តលាកា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ១៣៦។ រ ឿងកាី Wilson ទេ់នឹង R (តលាកា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី)
ទំេ័ ៤៩។រ ឿងកាី Burns ទេ់នឹង R (តលាកា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសាេី) ទំេ័ ១៩។
1011

រ ឿងកាី ដឋ ទេ់នឹង Malinga (ឆ្នំ ១៩៦៣) ទំេ័ ៦៩៤ F - H និងទំេ័ ៦៩៥ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។
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កំណត់និយមន័យថា ជាកា សម្ភេរ់រ់ភយរ្តនា ដូរ្នោះម្ភនកា យេ់្ាស់ថា កា រ ើម
វ នសសឃាតរនោះប្តូវ ួម
រញ្ចូ េរ្តនាផ្លៃេ់ ប្េមទាំងកា សម្ភេរ់រ់ភយរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)/reckless ផងខដ ។

410>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នកា រ ើម
វ នសស

ឃាតខដេជារទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិខដេម្ភនអតែិភាេកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវខតកំណត់និយមន័យឱ្យម្ភន

េកខណៈទូលាយ (largo sensu) រដើមបី ួមរញ្ចូ េនូវរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)/reckless ផងខដ ។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន។
៤.ឃ.១.ខ.កា រ ម
ើវ នសសឃាតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី
មួយ

411>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់អតាសញ្ញាណថ្នកា សម្ភេរ់

ឬកា សេរ់ជារប្្ើនប្ររភទ ខដេជា

កា រ ើម
វ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយថាជា៖
កា សម្ភេរ់ជនសី វចេខដេ ឹង ស
ូ មិនប្េមសារ់ត្តមរទរញ្ញជ

(i)

ខដេ្ង់ប្តឡរ់មករប្កាយវចញ

ឬ

សម្ភេរ់រ់ភយេម្ភ
ំ នរហ្តផេទាេ់ខតរសោះ
(ii)

កា សេរ់ជន ងរប្ោោះជារប្្ើនរ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស និង

(iii)

កា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

412>នួន

ជា និង រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាងជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អនក ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេប្តូវបានរល“កំណត់

រោេរៅ”សប្ម្ភរ់ប្រហា ជី វចត និងអនកខដេេំបាន ត់រល្ខេួនរ្ញេីទីប្កុងប្តូវបានសម្ភេរ់រឡើយ។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានជំទាស់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាតទាំងមូេ និងកា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់ប្ររភទដថ្ទរទៀតថ្នជន ងរប្ោោះ។
៤.ឃ.១.ខ.១.កា សម្ភេរ់ជនសី វេ
ច

413>ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ជនសីវចេ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ
“ជន ងរប្ោោះជារប្្ើនខដេបានរដិរស មិនចាករ្ញេីផោះៃ សំខរង
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រស់ខួ ន
េ រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ ក៏ដូ្ជា អនកខដេមិនបានរ ើត្ត
វ មកា ខណនាំភាេមៗ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្មកនុង
អំឡុងរេេចាករ្ញេីទីប្កុង

ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង”1012។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន

សននិ់ភឋនផងខដ ថា “ម្ភនភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនរង្ហាញអំេីកា សម្ភេរ់ជនសី វចេទាំងរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ និងកនុង
អំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ់ភយោមនមូេរហ្តរសោះរឡើយ” រ់ភយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើកថាខណឌ
ច
រ៉ៅខនាទាក់ទងរៅនឹងកា
្ំនួន ៣ ត្តំងេីដំរូង ខដេេី កថាខណឌេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់ជនសី វេ
សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ឬទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេជាជន ងរប្ោោះកនុងប្ររភទមួយ់ភ្់រ់ភយខឡក1013

។ រ់ភយស កា សននិ់ភឋនទីេី រនោះម្ភនេកខណៈេំ្ាស់លាស់ ខដេអា្ប្តូវបានយេ់ថាប្ោន់ខតជាកា ទទួេ
សគេ់នូវអតែិភាេថ្នភសាត្ត
ុ ង ជាជាងកា យេ់រឃើញខដេខផអករេើកា វាយតថ្មេជាក់ខសាងថ្នភសាត្ត
ុ ងរនាោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់្ាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា

កា

សម្ភេរ់ជនសី វចេបានរកើតរឡើង រៅរេេខដេជនសី វចេទាំងរនាោះ េំរ ើត្ត
វ មកា រញ្ញជ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម
ួមទាំង “កា សម្ភេរ់រ់ភយោមនមូេរហ្តទាេ់ខតរសោះ”ផងខដ ។

414>កនុងកថាខណឌថ្នសេប្កមខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោង

រៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ សាី

េីកា រ ើម
វ នសសឃាតម្ភនសំអាងរហ្ត្ាស់លាស់រង្ហាញថា “រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងជន ងរប្ោោះជារប្្ើន
បានរ ៀររារ់រឡើង វចញ
រញ្ញជ”

អំេីកា បាញ់សម្ភេរ់ភាេមៗរៅនឹងកខនេង្ំរពាោះប្រជាជនណាខដេមិនប្េមសារ់ត្តម

រ់ភយបានផាេ់កា យេ់រឃើញជាក់លាក់ជារនារនាៃរ់រទៀត1014

និងរង្ហាញថា

“អនកខដេ ឹងទទឹង

េាោមប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវចញ ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់”1015 និងថា “ម្ភនរហ្តកា ណ៍ជារប្្ើនរទៀតខដេ
កងទ័េខខម ប្កហ្ម បានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស ខដេជន ងរប្ោោះទាំងរនាោះ

ួម

ទាំងត្តរាភាេយនាេបីរ្
ម ោះម្ភនក់ អនកររើករ ោនយនាមួយ្ំនួន និងសូមបីខតអនកខដេរខាយកម្ភេំងមិនអា្រនា
ដំរណើ រៅមខរទៀតបាន ក៏ប្តូវបាញ់សម្ភេរ់ផងខដ ”1016។ រៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកា យេ់រឃើញទាំងរនោះ អងគជន
ំ ំ

1012

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ និងរជើងទំេ័ ១៦៥៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៤៧៤ និង ៤៨៦។

1013

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ និងរជើងទំេ័ ១៦៥៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៤៩០, ៥០៧ និង

៥១៣ (កថាខណឌេី ្ងរប្កាយរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា 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
ុ ងជាមួេ់ភឋន រ់ភយបានរង្ហាញរហ្តកា ណ៍្ំនួន ៥៤ រផសងៗោន្ំរពាោះ
កា សម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស1017។

415>នួន

ជា បានរចាទប្រកាន់ថា កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់្ំរពាោះកា សម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុង

រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

ជាកំហ្សអងគរហ្តខដេនាំឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌

េីរប្ពាោះភសាត្ត
ុ ងថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតម្ភនេកខណៈេំ ឹងម្ភំ ខដេេំម្ភនតលាកា អងគរហ្តឥតេរមអៀងណាមួយ
អា្រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា ម្ភនកា សម្ភេរ់ណាមួយបានរកើតរឡើងរឡើយ1018។ នួន ជា
បានអោះអាងថា រាេ់អំរេើសម្ភេរ់នីមួយៗខដេយកមករ ើជា
វ មូេ់ភឋនថ្នកា យេ់រឃើញអំេកា
ី រ ើម
វ នសសឃាត
េំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់រឡើយ1019។ ជាេិរសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ (i) េបា
ំ ន
វាយតថ្មេ

1017

និងងេឹងខងេងឱ្យបានសមប្សរនូវតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងណាមួយ

ឬរេើកាេៈរទសៈខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះ

កា រ ៀររារ់ទាំងរនោះបានសំអាងរេើកា យេ់រឃើញអំេីកា រ ើម
វ នសសឃាតកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥, កថាខណឌ ៤៨៦ រជើងទំេ័ ១៤៥០, កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២ ដេ់ ១៤៦៣។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរង្ហាញកា រ ៀររារ់្ំនួន

៤៥

់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនថ្នកា សម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុងរេេថ្នកា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេផាេ់រ់ភយរលគេ្ំនួន ៤៣ ម្ភនដូ្ជា៖ ផ្លម រមឿន សត ខសម រ៉ៅក សឯម សួង
ឃិត ម្ភ

ិន ខសន សផន ថ្ជ យឹន ោ៉ៅន ញ៉ៅ រអៀម រទៀង ម្ភស មត ររង ររឿន សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេជានិសសិត្ារ់

ម្ភនក់ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន រស់“កមមក ” រេប្ជ េឹមកង/រេប្ជ េឹមលួន ខឹម ណារ ៉ត Denise AFFONÇO េិន ោ៉ៅថ្ង
ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន HUM Ponak ស៊ាង ចាន់ រខៀវ ហ្ន ភួង មំ រហ្ន ី ស៊ាន ស៊ា៊ុំ ជា ម៉ៅម ថ្ផរួន Sydney SCHANBERG
ឡាយ រូនី យឹម សវណណ

្ ផ្លន់់ភរា-ស យស ផេ មម សំរអឿន ជំ សខា ម្ភស សរា៉ ន់ លង់ ណា ចន 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 ( ករឃើញកា សម្ភេរ់្ំនួន ៤៨ ក ណី) រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េទធ ភាេអា្រកើតម្ភនថា រៅរេេរលគេម្ភនក់រ ើកា
វ រ ៀររារ់ជា
រប្្ើនអំេរី ហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់រ់ភយរ្តនា កា រ ៀររារ់មួយ្ំនួនអា្ជារហ្តកា ណ៍ខតមួយ។ សូមរមើេឧ. ពាកយសំត្តំងខេួន
ជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ស់ សត ខសមឯកស រេខ E3/4689 ្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ
00358732-3

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ទំេ័ ៨

ERN (ភាសខខម )

(រ់ភយបានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវបានរញ្ញជឱ្យរៅត្តមផេូវជាតិរេខ ១ និងថា អនកខដេជំទាស់តវា៉ ប្តូវបានបាញ់

សម្ភេរ់រចាេ)។ កំណត់រហ្តសារ្់រមេើយ រស់ សត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ្ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៣
ដេ់ ៤ ERN (ភាសខខម ) 00390312-3 (បានអោះអាងថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនមួយ្ំនួន ខដេ
ប្រជាជនទាំងរនាោះទំនងជាម្ភចស់ផៃោះខដេេំប្េមចាករ្ញេីផោះៃ 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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01358179
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ប្រមូេបានរនាោះ1020 និង (ii) កា ផាេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង
មិន ឹងម្ភំ ខដេប្តូវបាន់ភក់ឱ្យេិភាការដញរ់ភេរទ1021។ រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា
សម្ភេរ់ណាមួយខដេបានរចាទប្រកាន់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ប្លរ់ប្ោន់ក៏រ់ភយ ក៏អា្ប្តូវបានរ ើ វ
យតាិកមមប្សរ្ារ់បានថា ជាកា ចាំបា្់ខាងរោធា រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិនិតយរេើរញ្ញារនោះ
រទ1022។

416>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ជនសីវចេ េំ
បានរជាលជ័យ េីរប្ពាោះ នួន ជា (i) េំបានកំណត់្ ចតេកខណៈប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង1023 (ii) េំបានរេើកភសាុ
ត្តងប្លរ់ប្ោន់រដើមបីោំប្ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ ខដេថា ជាកា សម្ភេរ់រ់ភយប្សរ្ារ់រនាោះ1024 (iii) បាន
រដិរស រ់ភយេំប្តឹមប្តូវនូវភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនប្ររភទ
ត្តងជាឯកស

ួមទាំងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ ភសាុ

និងពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី1025 និង (iv) េំរអើរេើអំេីភសាត្ត
ុ ងខដេបាន

រញ្ញជក់រខនែម1026។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា វច ីសស្តសាប្តឹមប្តូវ លឺេំខមនប្តូវវាយតថ្មេអរំ េើ
សម្ភេរ់នីមួយៗ់ភ្់រ់ភយខឡកេីភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរនាោះរទ
រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា

រ៉ៅខនាប្តូវវាយតថ្មេ

ថារតើភសាត្ត
ុ ងរនាោះប្តូវបាន

កា រ ើម
វ នសសឃាតេិតជាបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស

ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដ ឬោ៉ៅងណា1027។

417>រោងត្តមខាងរេើ ដំរូងអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវកំណត់ ថារតើអំរេើសម្ភេរ់នីមួយៗខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរោងជា្មបងកនុងរជើងទំេ័

េិតជាតប្មូវឱ្យរង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យ 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 លឺជាអំណោះអំណាងមូេ់ភឋន រស់ នួន ជា រហ្ើយសហ្ប្េោះរាជអាជាាទំនងជាជំទាស់រេើ្ំណ្
រនោះ1028។

418>រោងត្តមយតាិសស្តសាខដេពាក់េ័នធ រស់តលាកា ឧប្កិដកឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍

ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេរជឿជាក់រនាោះ បានរង្ហាញថា េំខមនរាេ់អងគរហ្តរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវ
ខតរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ រេើកខេងខតអងគរហ្តខដេជាមូេ់ភឋនថ្នធាតផសំរទរេមើស ឬទប្មង់
ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ ួមទាំងអងគរហ្តខដេសំខាន់រ់ភយខវោះេំបានសប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ ជាេិរសស
អងគរហ្តខដេររងកើតបានជាធាតផសំថ្នរទរេមើស

ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រកាន់រេើជន

ជារ់រចាទ1029។ ត្តមពាកយរេ្ន៍ជាក់ខសាង អា្ម្ភនអងគរហ្តដថ្ទរទៀតខដេចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វម
ច តិ
សងស័យ រ់ភយស ខតម្ភនកា តវា៉កនុងរ ឿងកាី1030។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កនុងក ណីម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់
រហ្ើយ“ប្រសិនររើភសាត្ត
ុ ងណាមួយ ខដេតភាជរ់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរនាោះេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិ
សងស័យ រនាោះដំរណើ ជាខខសសង្ហវក់ថ្នភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ េំោប្ំ ទដេ់កា ់ភក់េិ ទធភាេរឡើយ”1031។ ទាក់ទងរៅ
នឹងកា រង្ហាញេីធាតផសំចាបា
ំ ្់ោ៉ៅងដូ្រមា្ រនោះម្ភនន័យថា ប្តូវអនវតាត្តមរទ់ភឋនកនុងកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង
នីមួយៗ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ តលាកា អងគរហ្តប្តូវខត“រជឿជាក់ឱ្យហ្ួស
េី វចមតិសងស័យ រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេថា ម្ភនកា រង្ហាញរាេ់អងគរហ្តទាំងអស់ខដេជាធាតផសំថ្ន
រទឧប្កិដឋ

និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ

ប្តូវបានរ ើរវ ឡើង

សប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ1032។ ដូ្ោនរនោះខដ

ប្េមទាំងអងគរហ្តខដេសំខាន់មិនអា្ខវោះបាន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICC យេ់

រឃើញថា រៅរេេកំណត់េីរញ្ញា ថារតើរទ់ភឋនរនោះប្តូវបានរំរេញ ខដ ឬោ៉ៅងណា តលាកា អងគរហ្តប្តូវ

1028

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៤៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/7.1

ទំេ័ ៣។
1029

សេដីការ ឿងកាី Halilović (ICTY) កថាខណឌ ១២៩ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ ១៧៤

និងសេដីការ ឿងកាី Blagojević និង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ២២៦។ សេដីកា រ ឿងកាី Milosević (ICTY) កថាខណឌ ២០
រោងរៅកនុង្ំរណាមរនាោះរេើសេដីការ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ ១៧៤ ដេ់ ១៧៥។
1030

សេដីការ ឿងកាី Halilović (ICTY) កថាខណឌ ១២៩។

1031

សេដីការ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ ១៧៥។

1032

សេដីការ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ ១៧៤។ សេដីការ ឿងកាី Mrkšić និងរ ឿងកាី Šljivančanin (ICTY) កថា

ខណឌ ២១៧។
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01358181
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បានតប្មូវឱ្យរ ើកា
វ វាយតថ្មេជា ួម

និងងេឹងខងេងរេើរាេ់ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់រញ្ចូ េោនទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត

រនាោះ1033។

419>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
ឬទាំងមូេ
ត្តងនីមួយៗ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរញ្ញជក់ថា វច ីសស្តសារប្រើប្បាស់្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងប្តួតោន

ប្តូវបានលិតទកជាមនរដើមបីរប្រើប្បាស់ជា្មបងទាក់ទងរៅនឹងភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន្ំរពាោះភសាុ
រ់ភយខផអករេើអតែិភាេថ្នកា រញ្ញជក់រខនែមថ្នភសាត្ត
ុ ង1034

រហ្ើយពាកយរេ្ន៍រនោះប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់កនុងកា រង្ហាញនូវអងគរហ្តសំខាន់ៗ

ឱ្យហ្ួសេី វចមតិ

សងស័យ ជាងអងគរហ្តដថ្ទរទៀត1035។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី យតាិសស្តសារនោះេំបានោំប្ទដេ់កា អោះអាងខដេថា
ភសាត្ត
ុ ងរផសងៗជារប្្ើន

អា្រូកោនរដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌកនុងកា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរ់ភយ

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ង ួម រ់ភយេំលិតេីទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗរឡើយ។ េិតណាស់ វច ីសស្តសាខរររនោះម្ភនន័យថា
ជនជារ់រចាទអា្ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ

រ់ភយប្តឹមខតខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នពាកយ្ចាមអារា៉ មទូរៅ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។

420>ជាេិរសសទាក់ទងរៅនឹងកា រ

ើម
វ នសសឃាត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTY កនុងរ ឿងកាី Stakić ប្តង់្ំណ្ថា កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទមនសស
ឃាតេំប្តូវបានដករ្ញ រ់ភយស ខតេំអា្កំណត់បាននូវ្ំនួនមនសសសេរ់ជាក់លាក់ ឬអតាសញ្ញាណ រស់
ចា ីផ្លៃេ់ និងជន ងរប្ោោះកនុងក ណីនីមួយៗ1036 និងយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់
តលាកា ICTY កនុងរ ឿងកាី Kvočka ខដេថា កា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់
រលគេមួយ េំចាបា
ំ ្់តប្មូវឱ្យ ករឃើញសកសេ រស់រលគេរនាោះរទ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគរហ្តថ្នកា សេរ់ រស់
ជន ងរប្ោោះ

អា្ប្តូវបានសននិ់ភឋនត្តម យៈកាេៈរទសៈខដេរកើតរ្ញេីភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់ខដេបានរង្ហាញ

1033

សេដីការ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ២២។

1034

ឧ. សេដីការ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ ១៧៤។ សេដីការ ឿងកាី Halilović (ICTY) កថាខណឌ ១១៩។ សេ

ដីការ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ២៣២។ សេដីការ ឿងកាី Limaj (ICTY) កថាខណឌ ១៥៣ ដេ់ ១៥៤។
1035

សេដីការ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ២៣៤។

1036

សេដីការ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ២០១ ដកប្សង់រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាាកនុងប្រតិចា ឹកសវនាកា 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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01358182
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1037។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រដើមបីផេ
ា ់មូេ់ភឋនោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញ
ទូរៅហ្ួសេី វចមតិសងស័យ្ំរពាោះកា សម្ភេរ់រនាោះ រហ្តកា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា សម្ភេរ់មនសសប្តូវខតរង្ហាញឱ្យ
ហ្ួសេី វចមតិសងស័យ រ់ភយេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាត
្ំរពាោះរហ្តកា ណ៍នីមួយៗ ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ្ំរពាោះរស្កាីសននិ់ភឋនទូរៅខដេ
រង្ហាញប្តឹមខតថា ម្ភនកា រ ើម
វ នសសឃាតបានរកើតរឡើងរនាោះ េំម្ភនន័យថា ជាកា រង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យ
រទ ដរារណារហ្តកា ណ៍ជាក់លាក់ណាមួយខដេជាមូេ់ភឋនថ្នរស្កាីសននិ់ភឋនរនាោះ េំប្តូវបានរង្ហាញប្តឹម
ប្តូវត្តមរទ់ភឋន។ ្ំនួនថ្នកា សម្ភេរ់ខដេចាំបា្់ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យបានសមប្សរ អាប្ស័យរេើ វច ីសស្តសាថ្ន
កា តវា៉រៅកនុងរ ឿងកាីនីមួយៗ

ខដេរ ឿងកាីមួយអា្ប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ោប្ំ ទដេ់កា យេ់រឃើញអំេីកា រ ើ វ

មនសសឃាតបាន1038 ្ំខណក្ំនួនរប្្ើនជាងរនោះ លឺជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់រង្ហាញេីេំនា ំ ឬ្ ចតេកខណៈ
កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ1039។

421>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេក៏បានេិនិតយផងខដ រេើរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត

ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោង

រៅរេើរៅរេេសវនាកា រេើរណាឹងសទកខកនុងកា ោំប្ទកា រេើករឡើង រស់ខួ ន
េ ខដេថា

កា រ ើម
វ នសសឃាត

នីមួយៗេំចាបា
ំ ្់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ រ់ភយស ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រកាន់ និង
់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេខដេប្សូររញ្ចូ េរទមនសសឃាត1040។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

េិចា ណារឃើញថា យតាិសស្តសារនោះេំម្ភនកា ជារ់េ័នរធ ប្្ើនខាេង
ំ រៅនឹងរញ្ញា្ំរពាោះមខរនាោះរទ។ រៅកនុងរ ឿងកាី
Ntakirutimana អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានរ់ភោះប្សយរេើរញ្ញា ថារតើជន ងរប្ោោះ

1037

សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ២៦០ សំអាងរ់ភយសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៣។

1038

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៧៤៖ “កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេេីរទរចាទណាមួយអា្រ ើរវ ឡើងបាន

ប្រសិនររើម្ភនកា យេ់រឃើញជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តកា ណ៍មួយរៅកនុងរទរចាទរនាោះ។

[…]

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា រហ្តកា ណ៍មួយ្ំនួនថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញ កា សម្ភេរ់ កា រ ើទា
វ ណកមម និងកា រ ើបា
វ រ ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើអនកជារ់ឃំរៅកនុងជំ ំ Omarska”។
1039
1040

សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៣៥៧ ដេ់ ៣៦០។
ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/7.1 ទំេ័

៣ ដេ់ ៤ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី

Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ ៥១៨។ សេដីការ ឿងកាី Rukundo កថាខណឌ ១៨៧, ១៨៩។ សេដីការ ឿងកាី Gacumbitsi
(ICTR) កថាខណឌ ៨៩។ សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៦៥៤។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ខេួនបាន
េិចា ណារេើសេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) ួ្រាេ់រហ្ើយ។
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ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិចាបា
ំ ្់ប្តូវរង្ហាញរ្
ម ោះ ឬេិេណ៌នា ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយបានយេ់រឃើញ
ថា រនោះេំខមនជារញ្ញាចាំបា្់រនាោះរទ1041។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងយេ់
រឃើញខរររនោះក៏រ់ភយ ក៏រនោះេំខមនម្ភនន័យថា កា រ ើម
វ នសសឃាតេំចាបា
ំ ្់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ
រនាោះរឡើយ។ កនុងរ ឿងកាី Gacumbitsi អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានយេ់រឃើញថា ររើ
រទាោះរីជា តំណាងអយយកា េំបានរង្ហាញថា រលគេខដេដីការញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជប្មោះបានរង្ហាញរ្
ម ោះដូ្ជា
ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅទីកខនេងជាក់លាក់ណាមួយ ជាក់ខសាងប្តូវបានសម្ភេរ់ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា រនោះបានសននិ់ភឋនោ៉ៅងសមរហ្តផេថា កា រ ើម
វ នសសឃាតប្តូវបានង្ហាញ។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានយេ់រឃើញថា អងគរហ្តសតានម័តខដេចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញ
រនាោះ លឺថា “ជនរភៀសខេួនជារប្្ើនប្តូវបានសម្ភេរ់” រ៉ៅខនាេំបានយេ់រឃើញថា ទាំងរនោះេំចាបា
ំ ្់រង្ហាញឱ្យហ្ួស
េី វចតិសងស័យរនាោះរឡើយ1042។ ្ងរប្កាយ ្ំណ្ខដេដកប្សង់រ្ញេីសេដីការ ឿងកាី Rukundo (ICTR)
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTR បានេិភាកាអំេីមូេរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

រ ឿងកាីរនាោះបានផាេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតកនុងប្ទងប្ទាយ ំ។
្ំណ្រនោះេំបានរង្ហាញថា កា រ ើម
វ នសសឃាតទាំងរនោះេំចាបា
ំ ្់ប្តូវរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ។

422>ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីរ្ចរុ បនន អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា រចាទប្រកាន់ នួន ជា និង រខៀវ
សំផន េីរទមនសសឃាត និង សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង
អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ
រ៉ៅខនារផ្លាតរេើកា រចាទប្រកាន់ជាទូរៅថា

េំបានរផ្លាតរេើអំរេើមួយៗថ្នកា សម្ភេរ់រនាោះរទ

កងទ័េខខម ប្កហ្មបានសម្ភេរ់ជនសី វចេជារប្្ើនរៅកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ដូ្បានេិេណ៌នាខាងរេើយេ់រឃើញថា ជន
សី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់ ប្រសិនររើេួកោត់មិនប្េមសារ់រញ្ញជ ួមទាំង“កា សម្ភេរ់រ់ភយោមនមូេរហ្តទាេ់ខត
រសោះ”1043។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិភាការេើមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញ

1041

សេដីការ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ ៥១៨។

1042

សេដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ៨៩។

1043

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ និងរជើងទំេ័ ១៦៥៤ និង ១៦៥៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៤៧៤,

៤៨៤ និង ៤៩០ (រជើងទំេ័ ១៦៥៥ ម្ភនកា រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥០៧ និង ៥១៣ ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាកាីបានរ់ភោះប្សយរេើ
កា សម្ភេរ់អនក ដឋកា និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។
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រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់មួយៗរនាោះរទ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានសរងខរភសាត្ត
ុ ងមូេ់ភឋនរនោះ ភាលរប្្ើនរៅ
កនុងរជើងទំេ័ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1044។ ប្លរ់រហ្តកា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះ លឺជាធាតផសំថ្នកា យេ់រឃើញ
ជាទូរៅខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងជាអងគរហ្តខដេប្តូវបានយកមកសំអាងកនុងកា ់ភក់
េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាត ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ។ រនោះលឺរ់ភយស
ប្រសិនររើរហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់ជាក់លាក់េំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរទរនាោះ េំអា្និោយ
បានថា កា យេ់រឃើញខដេថា ជនសី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់រ់ភយស ខតេំរ ើត្ត
វ មរទរញ្ញជ ួមទាំងកា សម្ភេរ់
រ់ភយ“ោមនរហ្តផេទាេ់ខតរសោះ”ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចតិសងស័យប្សរត្តមរទ់ភឋនរនាោះរឡើយ។ រោង
ត្តមរហ្តផេរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់ ថារតើរហ្តកា ណ៍សម្ភេរ់ជាក់លាក់អា្ចាត់
ទកថា បានរង្ហាញរ់ភយសមរហ្តផេ ខដ

ឬោ៉ៅងណា ររើខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេបាន់ភក់រៅ

្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ។

423>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់យករហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់្ំនួន

៥៤ ក ណី។ កនុង្ំរណាមរនាោះ ម្ភនរហ្តកា ណ៍្ំនួន ២ បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សកសី ្ំនួន ១០
រេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេផាេ់ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ខភនក

ឬកា រ ៀររារ់្ចាមអារា៉ មថ្នកា

សម្ភេរ់្ំនួន ៣ រេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសី និង ្ំនួន ២ រេើកំណត់រហ្ត
សារ់្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ខដេជាភសាត្ត
ុ ងប្រមូេរប្កាមកា អនញ្ញាត រស់សហ្រៅប្កម

រសើរអរងកតថ្ន អ.វ.ត.ក. ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភាលីកា ពា កាី ួមទាំងអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងភាលី
ដថ្ទរទៀត េំម្ភនឱ្កាសសួ រដញរ់ភេរៅកនុងសវនាកា រឡើយ។ កា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតថ្នកា សម្ភេរ់បាន
ខផអករេើឯកស ្ំនួន ២០ រេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ្ំនួន ១ រេើេ័ត៌ម្ភនរៅកនុង បាយ
កា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេន័ រវ៉ (Norwegian Government) រៅកាន់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ ្ំនួន ៩ រេើពាកយ
រណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ្ំនួន ៤ រេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន និង្ំនួន ៣ រេើេិខិតរផាើរ់ភយឯកអលគ ដឋ
សែនទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ង1045។

1044

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥ និង កថាខណឌ ៤៨៦

រជើងទំេ័ ១៤៣០។
1045

សកខក
ី មម រស់សកសី៖ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។ ប្រតិ

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/203.1 (SCHANBERG Sydney) ទំេ័ ៣ ដេ់ ៥។ សកខក
ី មម រស់
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រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី៖ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/152.1 (AFFONO Denise) ទំេ័ ៥៥ ដេ់

៥៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅងថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៥៤ ដេ់ ៥៥, ៦១។ ប្រតិចា ឹក
្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៥៩។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស) ឯកស
រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1ទំេ័ ៦៤។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៣។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៧៥ ដេ់ ៧៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆង រអងេី)
ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៦៨ ដេ់ ៦៩, ៧៣។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេយ
ើ រស់សកសី៖ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ខឹម
ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/1747 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00206387។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់
នង រ៉ៅណា
ណ ឯកស រេខ E3/5131 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00165227។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ
រស់ ស៊ាង ចាន់ ឯកស រេខ E3/5505 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00398495 ទំេ័ ៣។ កំណត់រហ្តសា
រ់្រមេយ
ើ រស់រដើមរណាង
ឹ ដឋរបរវណី៖ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ថ្ងៃទី
១៥ ខខ តលាកា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00390312-3 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 )

ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រ៉ៅក សឯម ឯកស រេខ E3/4724 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៨
00358732-3 ទំេ័ ៨។ ពាកយសំត្តង
ERN (ភាសខខម ) 00421489-90 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សួង ឃិត ឯកស រេខ E3/4734
ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ (ភាសខខម ) 00484412-3 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភ

ិន

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 ់ភ 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 ្ោះថ្ងៃទី 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 និង
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424>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ដូ្ នួន ជា បាន ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរហ្តកា ណ៍ជាក់
លាក់នីមួយៗថ្នកា សម្ភេរ់ ម្ភនប្រភេភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ខតមួយលត់ រប្កាមទប្មង់ជាសកខីកមមផ្លៃេ់ ឬឯកស ជា
លាយេកខណ៍អកស រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ េំម្ភនវចធានទូរៅណាមួយខ្ងថា ប្រសិនររើេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរប្្ើនោំប្ទកា យេ់
រឃើញរទរនាោះ

កា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យមួយ េំអា្ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយសមរហ្តផេបាន

រឡើយ1046។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កា យេ់រឃើញមួយប្តូវបានចាត់ទកថា សមរហ្តផេ លឺអាប្ស័យរេើភសាត្ត
ុ ង ថា
រតើម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ និងភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រេើសេីរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ងអំេីរហ្ត

00541003 ទំេ័ ៨ និង 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 ចន 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 កកក់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាស
ខខម ) 00557817ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខសម វី ៈ ឯកស រេខ E3/4678 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា
ិ រស់សែនទូត៖
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323529-30ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦។ បាយកា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេរ រទស និងេិខត
បាយកា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេន័ រវ៉ប្សរត្តមរស្កាីសរប្ម្សាីេីសិទធិមនសសរេខ

៩

(XXXIV)

(ECOSOC)

ឯកស រេខ

E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំេ័ ៣២ ERN (ភាសខខម ) 00228748 (ផ្លម រមឿន)។ េិខិតសែនទូតបារាំង ប្រធាន
រទ៖ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិងនា 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 រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរ់ភយ

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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កា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា សម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ េំលរបីប្តូវបាន
វាយតថ្មេ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនរឡើយ។ តថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះអា្ប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរ់ភយភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងរប្កាមកាេៈរទសៈប្រហាកប្រខហ្េោន និងត្តម យៈ
កា រញ្ញជក់រខនែមរនោះ

អា្រំរេញត្តមេកខខណឌថ្នកា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យបាន។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេ ថារតើកា យេ់រឃើញនីមួយៗ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានរ ើរវ ឡើង
រ់ភយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

425>ជាដំរងូ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា “អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញអតាសញ្ញាណ រស់រលគេណាម្ភនក់ខដេបានេិេណ៌នាថា

បានរឃើញកា

សម្ភេរ់មួយរ់ភយផ្លៃេ់ខភនករនាោះរឡើយ”1047។ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។ ដូ្រង្ហាញខាងរប្កាម
សកខីកមមកនុងតលាកា មួយ្ំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា

រ ៀររារ់ រស់សកសីផ្លៃេ់ខភនកអំេីកា សម្ភេរ់។
៤.ឃ.១.ខ.១.ក.កា សម្ភេរ់រ់ភយស កា មិនរ ត្ត
ើវ មរញ្ញជ

426>ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់មនសសខដេមិនរ

ើត្ត
វ មរញ្ញជ រស់ខខម ប្កហ្ម1048

បានយេ់រឃើញរ់ភយខផអករេើសកខីកមមកនុងតលាកា រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
េិន

ោ៉ៅថ្ង

AFFONÇO និង រស់សកសី ស៊ា៊ុំ ជា ប្េមទាំង្រមេើយរប្ៅតលាកា និងភសាត្ត
ុ ងជាឯកស ផងខដ

427>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងកនុងតលាកា

Denise
1049

។

នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

េិន

ោ៉ៅថ្ង

ខដេបានខផអកជាសំខាន់រេើមូេ់ភឋនថ្នរស្កាី

សរងខរខដេមិនប្តឹមប្តូវថ្នសកខីកមមរនោះ1050។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រៅរេេផាេ់សកខីកមមភាេមៗ
កនុងតលាកា េិន ោ៉ៅថ្ង បានេិេណ៌នាថា កា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនកា រងខំខាេង
ំ រ៉ៅខនាមិនម្ភនអំរេើ

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។

270
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358188
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ហ្ិងា1051។ នួន ជា បានរចាទប្រកាន់ថា េិន ោ៉ៅថ្ង ជាក់ខសាងេំបានផាេ់សកខីកមមរៅកនុងតលាកា អំេីកា សេរ់
ដូ្ខាងរេើ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានអោះអាងថា ោត់បានស រស ្ំណ្ពាក់េ័នរធ នោះរៅកនុងរសៀវរៅមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ1052
។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ត្តមកា េិនិតយរេើប្រតិចា ឹកភាសខខម រង្ហាញថា

សកសីជាក់ខសាងេំបានរញ្ញជក់ថា

្ំណ្ខដេអានឱ្យោត់សារ់រនាោះ ប្តឹមប្តូវរឡើយ1053។ រេើសេីរនោះរទៀត េិន ោ៉ៅថ្ង បានផាេ់សកខីកមម
្ចាមអារា៉ មរ៉ៅរណា
ណ ោះទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តខដេកងទ័េខខម ប្កហ្ម

បានបាញ់សម្ភេរ់រ សវ័យរកមងម្ភនក់

រ់ភយស រ សរនាោះបានរ៉ៅនរ៉ៅងប្តឡរ់រៅផៃោះ វចញ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា រ ៀររារ់រនោះបានផាេ់ទមៃន់ោ៉ៅង
រប្្ើនរ់ភយបានរង្ហាញថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វចេ។ ររើរទាោះរីជា េិន ោ៉ៅថ្ង េំបាន
រឃើញផ្លៃេ់ខភនកអំេីកា សម្ភេរ់ក៏រ់ភយ ក៏ោត់បានឭសនូ កាំរភេើង និងមួយ ំរេ្រប្កាយមកបានរឃើញសកសេ
និងកងទ័េខខម ប្កហ្មម្ភនក់ប្រ់ភរ់រ់ភយអាវ

រៅជិតសកសេរនាោះខប្សកថា “រនោះរហ្ើយអវីខដេបានរកើត

រឡើង្ំរពាោះអនកណាខដេមិនប្េមរ ើត្ត
វ ម”1054

រ់ភយេិចា ណារឃើញថា

កា រ ៀររារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា

សម្ភេរ់រ សវ័យរកមងរនាោះ េំខមន្ំណ្សំខាន់កនុងរសៀវរៅ ឬសកខីកមម រស់ េិន ោ៉ៅថ្ង ខដេម្ភនរប្្ើនខផនក
និងជាក់លាក់រនាោះរទ និងថា កនុងឋានៈ រស់ោត់ជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខដេេំទទួេបានអតែប្ររោជន៍ណា
មួយរនាោះ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមមប្តង់ខផនកជាក់លាក់រនោះម្ភនរហ្តផេប្តឹម
ប្តូវ និងអា្រជឿជាក់បាន។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ រៅកនុងរ ចរទរនោះថា នួន ជា បានរដិរស កនុងកា សួ រដញ
រ់ភេ េិន ោ៉ៅថ្ង រៅកនុងរេេសវនាកា

1051

1055

។

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦, ១២ ដេ់

១៣, ១៧ ដេ់ ១៨ និង ២២ ដេ់ ២៣។
1052

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៨។

1053

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៣ (ជួ ២៥) និង ៤៤

(ជួ )( រតើ្រមេើយ រស់រលាករៅរេេរនោះ ថារតើដូរ្នោះខមន ខដ ឬរទ អវីខដេរលាកបានរឃើញរៅរេេរនាោះ?)។ កា ខដេថា សហ្
ប្េោះរាជអាជាាបានរញ្ញជក់នូវកា រកប្សយ រស់ នួន ជា អំេីកា សួ សំណួ េីមនរនាោះ ជាកា េំជារ់ពាក់េ័ នរធ ឡើយ។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃ
ទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៧។
1054

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៤។

1055

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៥៥។
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428>ទាក់ទងរៅនឹងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

Denise AFFONÇO ខដេផាេ់សកខីកមមអំេីកា សម្ភេរ់មិតា ួម

សលាម្ភនក់1056 នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់រៅកនុងរស្កាីសរងខរថ្នកា ផា
េ់សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ូររនោះថា

ភសាត្ត
ុ ង រស់រលាកប្សី

លឺជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មរនាោះ

រទ1057។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី Denise
AFFONÇO េំបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវកា សម្ភេរ់មិតា ួមសលា រស់ោត់ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏សកខីកមម រស់
ោត់បានរ ៀររារ់េមអិតកនុងកប្មិតមួយខដេសមរហ្តផេ រង្ហាញឱ្យរជឿបានថា ទំនងជាម្ភនកា សម្ភេរ់មិតា
ួមសលា រស់ោត់រៅកនុងកាេៈរទសៈខដេោត់បានេិេណ៌នារនាោះខមន1058។
រ់ភយស សកខីកមម រស់ោត់ម្ភនេកខណៈជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម
ប្រភេថ្នកា ដឹង រស់ោត់

រទាោះជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ

និងេំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹង

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរនាោះ

សកខីកមម រស់

Denise

AFFONÇO េំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា ម្ភនកា សម្ភេរ់មិតា ួមសលា
រស់ោត់បានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សកខីកមមរនោះអា្រញ្ញជក់រខនែមទូរៅរេើកា រ ៀររារ់
រស់ េិន ោ៉ៅថ្ង ប្តង់ថា បានេិេណ៌នាអំេីកា សម្ភេរ់កនុងកាេៈរទសៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន។

429>ទាក់ទងរៅនឹងសកសី ស៊ា៊ុំ ជា ខដេបានផាេ់សកខីកមមថា ប្រធានកងវ រសនាតូ្បានប្បារ់ោត់ថា ប្រជា
ជនខដេ ឹងទទឹងនឹងកា ជរមេៀសរនោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់“អាហ្នឹងរលរ ើបា
វ រមួយេី រៅ

រលបាញ់មួយេី រៅ

បានរេឿនខតមាងប្រជាជន” និងថា កា វាយរ ើបា
វ រមករេើប្រជាជនេីសំណាក់កងទ័េមកេីរូពា៌ខាេង
ំ ជាងរល
រនាោះ1059 នួន ជា បានអោះអាងថា សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះ លឺជារហ្តផេមួយរផសងរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងលរបីរកាោះរៅ រហ្ង សំ ចន មកផាេ់សកខីកមម1060។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ់ភយស ភាេអា្រជឿ

1056

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៥៦។

1057

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៧។

1058

ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៥៦៖ “រៅកនុងសង្ហកត់រយើងមិន

ម្ភនអនកណាជំទាស់រទ រយើងរោ េត្តមរញ្ញជទាំងអស់។ រ៉ៅខនារប្កាយមករទៀតអនកខដេរៅហ្នឹងរទៀតមិតភ
ា កាិខាំរុ ៅរ ៀនរៅវចទាេ័យ
រនាោះ ខដេោត់រៅភនំរេញរដើមបីចារ
ំ ីោ
ា ត់រនាោះ រាីោត់មិនខដេប្តឡរ់មកវចញរទ។ រហ្ើយោត់ ខេួនោត់ មិតភ
ា កាិខាំផ្ល
ុ ៃ េ់រនាោះក៏ប្តូវបាន
រលសម្ភេរ់ខដ សម្ភេរ់រៅនឹងកខនេងខតមាង។ រហ្ើយខដេខាំដ
ុ ឹងរនោះ រ់ភយស រងរអូនោត់ហ្ឹង
ន មកប្បារ់ខាំរុ ៅប្ររទសបារាំ ងរនោះ”។
1059
1060

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៩។ ្ំរពាោះកា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកា រកខប្រ

ភាសអង់រលេ សរេើសកខីកមម រស់ ស៊ា៊ុំ ជា (ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ៨១៤) រនាៃរ់េីេិនត
ិ យរេើឯកស រដើមជា
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បានថ្នសកខីកមម រស់ ស៊ា៊ុំ ជា រទើរកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់សកសី ស៊ា៊ុំ ជា
ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ រហ្ើយជាកា សម្ភអងខដេរញ្ញជក់រខនែមរេើសកខីកមមរ់ភយផ្លៃេ់ខភនក រស់ េិន ោ៉ៅ
ថ្ង។ កា រចាទប្រកាន់រខនែម រស់ នួន ជា1061 ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំរអើរេើកនុងកា រោងរៅរេើ
ភសាត្ត
ុ ង រស់កងទ័េខដេថា េំម្ភនជនសី វចេណាមួយប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះ ជាកា េប្ំ តឹមប្តូវរឡើយ េីរប្ពាោះ
ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើកា
វ េិចា ណា ួ្រហ្ើយរេើសកខីកមមខដេថា េំម្ភនកា រប្រើអំរេើហ្ិងារនាោះ
រឡើយ1062។

430>ភសាត្តុ ងដថ្ទរទៀតខដេោំប្ទកា យេ់រឃើញថា
ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ លឺជាភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា

ជនសី វចេខដេមិនសារ់ត្តមរញ្ញជ រស់ខខម ប្កហ្ម

ដូ្ជា បាយកា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេន័ រវ៉ (Norwegian

Government) រផាើរៅកាន់លណៈកមមកា ថ្នអងគកា សហ្ប្រជាជាតិសីេ
ា ីសិទធិមនសសទាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀររារ់
អំេីកា សម្ភេរ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េិខិតរ្ញេីសែនទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ងទាក់ទងរៅ
នឹងកា រ ៀររារ់ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយប្រមូេបាន
កនុងរេេរសើរសួ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ។ ភសាត្ត
ុ ងរនោះ
ម្ភនតថ្មេទារ ខដេជាកា េិត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្តឹមខតទទួេសគេ់ជាទូរៅ រ៉ៅខនាេំអា្យករប្រើ
ប្បាស់ជាក់ខសាងបានរឡើយ1063។

ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេិតជាេបា
ំ ន

េនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនេិចា ណារឃើញថា ររើរទាោះរីជាម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកប្មិតទារក៏រ់ភយ ក៏ខួ ន
េ រៅ
ខតផាេ់កា យេ់រឃើញរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះហ្ួសេី វចមតិសងស័យទាក់ទងរៅនឹងរហ្តកា ណ៍មួយៗថ្នកា
សម្ភេរ់។ ត្តមកា េិនិតយរេើភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះរឃើញថា ជាញឹកញារ់ភសាុ

ភាសខខម (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៣ (ភាសខខម )(ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ២០ (ជួ ១ ដេ់ ៣))
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កេំរឃើញម្ភនកំហ្ស ំដំកនុងកា រកខប្ររឡើយ។
1061

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩៩។

1062

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៤០២ (ដកប្សង់កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ម្ភស រវឿន

(E3/424) ថ្ងៃទី ១៦ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩) កថាខណឌ ៤៧៥ (“ប្រជាជនខេោះបានរេើករឡើងថា េួករលេំបានរឃើញកា ឹង ូសមិនសារ់

ត្តមរញ្ញជ ឬអំរេើហ្ិងាខដេរកើតម្ភននារេេរប្កាយមករនាោះរទ”) និង ១៤០៦ (ខដេម្ភនរស្ការី ោងរៅរេើសកខីកមម និងភសាត្ត
ុ ង
ដថ្ទរទៀតខដេថា េំម្ភនអំរេើហ្ិងា)។
1063

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២៩៥ ជារដើម។
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ត្តងេំម្ភនកា រ ៀររារ់េមអិត និង/ឬជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម1064។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាភសាត្ត
ុ ង
រនោះរង្ហាញថា អា្ម្ភនកា សម្ភេរ់ជនសី វចេដថ្ទរទៀតខដេេំសារ់ត្តមរញ្ញជ រស់ខខម ប្កហ្ម និងថារតើ ភសាុ
ត្តងរនោះផាេ់កា រញ្ញជក់រខនែមទូរៅរេើសកខីកមមកនុងតលាកា ខដ ឬោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏េំអា្ជាមូេ់ភឋនសម
ប្សរកនុងកា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យខដេថា

ត្តម យៈភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនកា សម្ភេរ់រកើតរឡើងេិត

ប្បាកដរនាោះរឡើយ។

1064

អំេីភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម និង/ឬោមនេ័ត៌ម្ភនេមអិត សូមរមើេផងខដ

បាយកា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេន័ រវ៉ប្សរត្តមរស្កាី

សរប្ម្សាីេីសិទធិមនសសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំេ័ ៣២ ERN
(ភាសខខម ) 00228748 (ផ្លម រមឿន)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភ

ិន 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 ់ភ 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 ចន 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 ់ភ
ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557817-8 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។ រេើសេីរនោះរទៀត កា រ ៀររារ់មួយ្ំនួនេំម្ភនេកខណៈ្ាស់លាស់
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើអនករ ៀររារ់រនាោះបានសំរៅរេើកា សម្ភេរ់ខដេខេួនបានរឃើញ ឬបានឮ ឬសំរៅរេើកា លំរាមកំខហ្ង រស់
កងទ័េខខម ប្កហ្មខដេថា អនកខដេេំរ ើត្ត
វ 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 ឃិត ឯកស រេខ E3/4734 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មិងនា 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 រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD
ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836194-5 ទំេ័ ១១៧ ដេ់ ១១៨។
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431>ររើរទាោះជាម្ភនកា សននិ់ភឋនថា

ភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា ដូ្បានរ ៀររារ់ខាងរេើទាំងមូេេំខមនជាមូេ

់ភឋនសមប្សរកនុងកា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា
ណារឃើញថា រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រៅខតម្ភនតថ្មេសមប្សរកនុងកា េិចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់រនោះ។

432>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេយ
ើ

រស់សកសី ស៊ាង ចាន់ ខដេបានរឆេើយថា ោត់បានរឃើញម្ភន“កា បាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនរ់ភយស េួករល
រាខ កមិនដឹងថាប្តូវរៅផេូវណា”1065។ នួន ជា បានអោះអាងថា ្រមេើយរនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រជាជនខដេ
ប្តូវបានសម្ភេរ់

រ់ភយស េួករលេំសារ់ត្តមរញ្ញជឱ្យចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរឡើយ1066។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណោះអំណាងរនោះេំអា្រជឿជាក់បានរទ េីរប្ពាោះកា រាខ ករនោះអា្ប្តូវបានចាត់
ទកថា ជាទប្មង់មួយថ្នកា មិនសារ់រញ្ញជ។

433>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានរោងផងខដ រៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវ

ណី រខៀវ ហ្ន ខដេបានរញ្ញជក់ថា ខេួនបានរឃើញកា បាញ់សម្ភេរ់ជនខដេប្រឆ្ំងនឹងកា រងខំឱ្យចាករ្ញ
រនាោះ1067 និងកនុងរជើងទំេ័ ដខដេ អងគជំនំជប្មោះបានរោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី សត ខសម ខដេបាននិោយថា បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់មនសសេី រីនាក់1068។
ត្តមអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា ្រមេើយរៅកនុងកំណត់រហ្តរនាោះម្ភនភាេខេីរេក ខដេ
រ ើឱ្
វ យតលាកា អងគរហ្តមិនអា្វាយតថ្មេអំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នរនាោះ1069 ម្ភនមូេ់ភឋនប្តឹមប្តូវ។ ្រមេយ
ើ
អំេីកា បាញ់សម្ភេរ់
1065

ខដេខសេី្រមេើយដថ្ទរទៀតខដេបានេិេណ៌នានូវរទេិរស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ កនុងអំឡុងរេេ

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រខៀវ ហ្ន ឯកស រេខ E3/5559 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00375523

ទំេ័ ៣។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៤ រជើងទំេ័ ១៤០៤។
1068

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយរដើមរណាឹង 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 និងររើរទាោះរីជាបានរឃើញរហ្តកា ណ៍ផ្លៃេ់ខភនកអំេីកា សម្ភេរ់មនសសមួយ្ំនួនក៏រ់ភយ ក៏ប្តឹមខត
ជាកា និោយខេីៗ និងទំនងជានិទាន មមត្ត ជាជាងរទេិរស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

្រមេើយទាំងរនោះេំអា្ចាត់ទកជាភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញេីកា សម្ភេរ់បានរឡើយ

រហ្ើយ្រមេើយរនោះ ប្រសិនររើម្ភនប្តឹមខតជាកា រញ្ញជក់រខនែមតិ្តួ្អំេីកា សម្ភេរ់ដថ្ទរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

434>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ខឹម ណារ ៉ត1070 នួន ជា បាន

អោះអាងថា ្រមេើយ រស់ោត់ លឺជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មអនាមិក1071។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់
រឃើញថា ខឹម ណារ ៉ត បានផាេ់េ័ត៌ម្ភនតិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះទាក់ទងរៅនឹងប្រភេខដេោត់បានឮអំេីកា សម្ភេរ់
រនាោះ។ ដូរ្នោះ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយរនោះេំអា្យកមករ ើជា
វ មូេ់ភឋនសមប្សរកនុងកា យេ់រឃើញអំេីកា
រ ើម
វ នសសឃាត ឬកា រញ្ញជក់រខនែមទូរៅរនាោះរឡើយ។

435>ស ររស្កាីមក ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ជនសីវចេខដេេំសារ់ត្តមកា រញ្ញជ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយខផអករៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នកា សម្ភេរ់មួយក ណីខដេ េិន ោ៉ៅថ្ង
បានរ ៀររារ់ ដូ្បានរញ្ញជក់រខនែមរ់ភយសកខីកមម រស់ Denise AFONÇO ួមទាំង ស៊ា៊ុំ ជា និងភសាត្ត
ុ ងរប្ៅ
តលាកា ផងរនាោះ េំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ រ៉ៅខនារទាោះជាោ៉ៅងណាក៏
រ់ភយ លឺជាកា រញ្ញជក់រខនែមរេើភសាត្ត
ុ ងកនុងតលាកា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា កា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនកា សម្ភេរ់អក
ន ខដេេំសារ់ត្តមរទរញ្ញជបានរកើតរឡើងរនាោះ
ជាកា សមរហ្តផេ។
៤.ឃ.១.ខ.១.ខ.កា សម្ភេរ់អក
ន ខដេេាោមប្តឡរ់មករប្កាយ វចញ

1070

ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/4687 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00356378 ទំេ័ ៤ និងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/1747 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកក ់ភ 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“កា បាញ់សម្ភេរ់អកន ខដេ ឹងទទឹងេាោមប្តឡរ់មកភនំរេញវចញ”

1072

អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយខផអករេើសកខីកមមខតមួយលត់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឡាយ រូនី ខដេ នួន
ជា បានជំទាស់1073។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ ឡាយ រូនី លឺជាភសាុ
ត្តងប្ររភទ្ចាមអារា៉ មទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តថ្នកា សម្ភេរ់
សប្ម្ភរ់រហ្តកា ណ៍ប្សរដៀងោនរនោះខដេអា្ កបានក៏រ់ភយ

និងថា

ររើរទាោះរីជាសកខីកមមផ្លៃេ់ខភនក

ក៏េំប្តូវបានរដញរ់ភេរៅរេេសវនាកា រនាោះ

រទ1074។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ់ភយស ខតេំម្ភនកា េនយេ់ណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ
នឹងមូេរហ្តខដេខេួនចាត់ទកថា សកខីកមម រស់ ឡាយ រូនី ម្ភនភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នប្លរ់ប្ោន់រនាោះ ដូ្
រនោះ ជាកា េំសមរហ្តផេរទខដេថា កា យេ់រឃើញរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វចមតិ
សងស័យ។
៤.ឃ.១.ខ.១.ល កា សម្ភេរ់រ់ភយ“ោមនរហ្តផេ”

437>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញថា

“ម្ភនរហ្តកា ណ៍ខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វចេជា

រប្្ើនក ណីកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស” រខនែមរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
រោងរៅរេើកា រ ៀររារ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ំនួន ៦ ូរ ខដេបានផាេ់សកខីកមមកនុងរេេជំនំជប្មោះថា
បានរឃើញជនសី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់1075រនាោះ ម្ភនដូ្ជា យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញកង
ទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់អក
ន ររើករ ោនយនាម្ភនក់

1072

ួមទាំងរហ្តកា ណ៍រៅផា អូ ឫសសីជាកខនេងខដេកង

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី)

ឯកស រេខ E1/137.1 និង ៧៧ ដេ់ ៧៨ និងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1
ទំេ័ ២២។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 ប្កហ្មខដេម្ភនកាំរភេើង AK47s មិន ញរានឹងសម្ភេរ់អនកខដេរដើ ត្តមផេូវខដេ
ប្តូវរ ើដ
វ ំរណើ

ឬក៏ឃាេតឆ្ៃយេីផូវេ រនោះរទ ោត់ធាេរ់បានរឃើញកា 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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ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358195
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់រស ផៃោះ រហ្ើយអូសមនសសរ្ញមកបាញ់រចាេរៅនឹងម្ភត់ទាវ

1076

។ យស ផេ បានផាេ់

សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្ម បាញ់សម្ភេរ់ថ្តកងឡានម្ភនក់រៅរេើឡាន រហ្ស.អឹម.រស ខដេ
បាន

រ់ជិតវតា្ិនដំខដក1077។

្ ផ្លន់់ភរា-ស បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮសនូ កាំរភេើង រប្កាយមកបាន

រឃើញមនសសម្ភនក់ខដេរទើរខតសេរ់ងីៗ
ម 1078។ មម សំរអឿន បានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកកា បាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជន
ត្តមផេូវ1079។ ជំ សខា បានផាេ់សកខីកមមថា កងទ័េខខម ប្កហ្ម បានបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនខដេេាោមេួ្
ំ 1080 និង រឆង រអងេី បានផាេ់សកខីកមមថា ជិតដេ់សពនប្េោះមនីវងស ោត់បានរឃើញខខម ប្កហ្ម
អងក កនុងឃាេង
ចារ់ខហ្កទា កជាេី

1081

។

438>នួន ជា បានជំទាស់ថា កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវ
ណី យឹម សវណណ និងបានរចាទប្រកាន់ថា រដើមរណាឹង ូររនោះេំបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងរហ្តកា ណ៍ខដេបាន
េិេណ៌នារនាោះរទ និងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តអវីបានជាអនកររើកឡានរនាោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ និងេំប្តូវបាន
សួ រដញរ់ភេរ់ភយភាលីណាមួយរេើកា សម្ភេរ់រនោះផងខដ ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរឃើញម្ភនមូេ
រហ្តអវីខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្តផេេំសមប្សរកនុងកា សំអាងរៅរេើកា រ ៀររារ់ រស់

យឹម សវណណ

រៅរេេខដេកា រ ៀររារ់អំេីរហ្តកា ណ៍មួយថ្នកា សម្ភេរ់ប្រជាជនខដេបានចាក់រស មិន

ប្េមរ្ញេីផោះៃ រៅមាំផ
ុ ា អូ ឫសសី1082 និងរហ្តកា ណ៍មួយរទៀតថ្នកា សម្ភេរ់អក
ន ររើករ ឡាន1083។ រៅកនង
ុ
កាេៈរទសៈរនោះ រ់ភយេិចា ណារឃើញថា យឹម សវណណ កងវោះេ័ត៌ម្ភនេមអិតអំេីកា បានរឃើញរហ្តកា ណ៍ខត
មួយខភេតរេេរដើ កាត់ និងកំេងប្តូវបានជរមេៀសរ់ភយរងខំ និងរ់ភយស កំណត់រហ្តសវនាកា បានរង្ហាញ
ថា នួន ជា េំប្តូវបានរារាំងមិនឱ្យសួ រដញរ់ភេអំេីរហ្តកា ណ៍ទាង
ំ រនោះរៅកនុងរេេសវនាកា

1076

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៥៩ និង ៦២។

1077

ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៦៤។

1078

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៥។

1079

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៦ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៣។

1080

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៧៦។

1081

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆង រអងេី) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៦៩ និង ៧៣។

1082

ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម សវណណ ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៥៩។

1083

ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម សវណណ ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៥៩ និង ៦២។

1084

ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម សវណណ ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំេ័ ៨៧។

1084

អងគជន
ំ ំ
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ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358196
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ជប្មោះតលាកា កំេូេ

េំរឃើញម្ភនភាេេំសមប្សរណាមួយទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរឡើយ រហ្ើយកា យេ់រឃើញរនោះ អនវតាដូ្ោនរៅរេើកា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ្ំរពាោះ
សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី មម សំរអឿន ផងខដ

1085

។

439> នួន ជា ក៏បានជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី ជំ សខា កនុងកា រង្ហាញអំេីកា សម្ភេរ់អក
ន ខដេ្ូេេួ្អងក រៅកនុងឃាេង
ំ 1086។ ជំ សខា ក៏បានយក
អងក មួយបាវ ត់រ្ញរៅផងខដ ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងរនោះរដើមបីោប្ំ ទដេ់កា

យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា “ម្ភនរហ្តកា ណ៍រប្្ើនក ណីខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វចេ
កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ”1087។ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះលរបីបានោំប្ទកា យេ់រឃើញ
ខដេថា កា រប្រើអំរេើហ្ិងារនោះ លឺរដើមបីទរ់សកត់្ំរពាោះខតសកមមភាេខស្ារ់ ដូ្ជាកា េួ្ជារដើម1088។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះប្ោន់ខតជាកា រង្ហាញេីកា រកប្សយមួយខរររផសងរទៀត្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ង រស់ ជំ ស
ខា ខដេម្ភនភាេរជឿជាក់បាន និងេំប្តូវបានជំទាស់ រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងរ់ភយេំសមរហ្តផេរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ រដើមបីោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា ជនសី វចេប្តូវបាន
សម្ភេរ់ ជាេិរសសរៅរេេសម្ភេរ់ជនសី វចេរ់ភយស រហ្តផេេួ្អងក រនោះ លឺជាកា រឆេើយតរេំសម្ភម្ភ
ប្ត។

440>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យកមកសំអាងរនាោះ លឺជាភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា ម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់
រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីកា សម្ភេរ់ឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ។

ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ជាក់លាក់ខដេសំរៅរេើភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេបានសំអាងរេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ ម្ភស សរា៉ ន់

1085

ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៣ (មម សំរអឿន បានរឃើញផ្លៃេ់

ខភនកកា បាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនត្តមផេូវ) ទំេ័ ៤៦ ដេ់ ៥០ (នួន ជា េំបានសួ សំណួ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីអំេីកា សម្ភេរ់ ឬភសាុ
ត្តង រស់ោត់អំេីកា ជរមេៀស)។
1086

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១០។

1087

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២។

1088

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៩១ និង ៣១០។
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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358197
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះបានរប្រើប្បាស់ឯកស រកខប្រ

ខដេខសោនោ៉ៅងខាេង
ំ េីឯកស រដើមជាភាសខខម

និង

េីរប្ពាោះ ម្ភស សរា៉ ន់ បានអោះអាងកនុងតលាកា ថា ប្តឹមខតបានរឃើញរលយកមនសសរ្ញរៅរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេ
ប្តង់្ំណ្រនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានទទួេសគេ់ និងេំបានរ ើកា
វ េិចា ណារឡើយ1089។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជាកា េិត ម្ភនភាេខសោនោ៉ៅងខាេង
ំ វាងសំរៅរដើមជាភាសខខម
កនុងពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ ម្ភស សរា៉ ន់ ខដេថា (“រៅត្តមផេូវ ខាំបា
ុ នរឃើញមនសស
ជារប្្ើនខដេប្តូវបានរលយករៅសម្ភេរ់ជាហ្ូ ខហ្ រ់ភយមិនដឹងមូេរហ្ត”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
វ ំរណើ េី
ភនំរេញរៅបាត់ដំរង) ខាំបា
ុ នរឃើញមនសសរប្្ើននាក់ប្តូវបានសម្ភេរ់រ់ភយមិនដឹងេីមូេរហ្ត”) រ៉ៅខនា រោង
ន
ត្តមសំរៅរដើមខដេប្សរជាមួយប្រតិចា ឹកថ្នសកខីកមមកនុងតលាកា ថា “ខាំរុ ឃើញខតរលយកមនសសរ្ញេីអក
ខដេរដើ ដំរណើ ជាមួយខាំ”ុ 1091 ខដេរនោះរញ្ញជក់ថា ោត់េំបានសរងកតរមើេកា សម្ភេរ់ជាក់ខសាង ឬរឃើញសក
សេរឡើយ រ៉ៅខនាប្តឹមខតសនមតថា ប្រជាជនប្តូវបានសម្ភេរ់។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណា
រឃើញថា ជាកា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើរស្កាីដកប្សង់ថ្ន្រមេើយ រស់
ម្ភស សរា៉ ន់ រ់ភយេំបានរ់ភោះប្សយរេើសំរៅរដើមភាសខខម ថ្នពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
និងសកខីកមមកនុងតលាកា ។

441>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើកា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន
រស់ រេប្ជ េឹមកង1092។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកា រ ៀររារ់រដើមបីោប្ំ ទកា យេ់រឃើញ
រស់ខួ ន
េ ខដេថា មនសសទាំងអស់ប្តូវបានរងខំឱ្យចាករ្ញ

ួមទាំង“អនកជំងឺ និងអនក រួសរ្ញេីមនៃី រេទយ

ប្កុង”1093 និងថា ខខម ប្កហ្មបានសម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស ដូ្ជាអនកខដេរខាយេំអា្រនា

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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ិកា
ឆ 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។

280
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358198
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ដំរណើ រៅមខបានផងខដ

1094

។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេរេើភាេអា្

រជឿទក្ិតបា
ា នថ្នកា រ ៀររារ់រនោះ ររើរទាោះរីជាប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនថ្នកា រ ៀររារ់ រស់ រេប្ជ េឹមកង ម្ភនមនិៃ
េសងស័យក៏រ់ភយ1095។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ជនរភៀសខេួន រេជ េឹមលួន និង
រេប្ជ េឹមកង(រៅសលាដំរូង) ទំនងជាមនសសខតម្ភនក់ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា1096។ ដូ្ខដេ នួន
ជា បានកត់សម្ភគេ់ប្តឹមប្តូវថា រេប្ជ េឹមកង(រៅសលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន េំអា្រឃើញរ់ភយផ្លៃេ់នូវកា
សម្ភេរ់រនាោះបានរឡើយ រ់ភយស រេប្ជ េឹមកង(រៅសលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន រទើរខតបានមកដេ់ទីប្កុង
ភនំរេញភាេមៗរប្កាយកា ជរមេៀស1097។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ផៃយ
ុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា1098 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំខដេរញ្ញជក់ថា ជនរភៀសខេួន ូររនោះជាក់ខសាងេិតជា“បានរឃើញ”រហ្តកា ណ៍រនោះរទ1099។
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ កា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងភាេលួ ឱ្យទក្ិតបា
ា ន រស់ រេប្ជ េឹមកង(រៅ
សលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន េំអា្រជឿជាក់បានរឡើយ រ់ភយបានខផអករេើកា ភាន់ប្្ឡំទាក់ទងរៅនឹងថានក់
ដឹកនាំ រស់

រ.ក.ក.

ខដេរនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកថ្នកា 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។ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François

PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៣៤ និង ៧០ ដេ់ ៧២ (រស្កាីរោងរនោះប្តូវបានខកខប្រឱ្យប្សរត្តមសំរៅខដេ
បានខកតប្មូវ)។
1097

សូមរមើេ កិ្ចដម្ភាសន៍ជាមួយ រេជ េឹមលួន ឯកសរ េខ E3/4060 ថ្ងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ (En) (ភាសខខម )

00823179 ទំេ័ ១ (េឹមលួន “ប្តូវបានចាត់ឱ្យរៅរ ើកា
វ រៅប្េលានយនារៅរពា ិ្ិនតង[កនុងទីប្កុងភនំរេញ]រៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥” អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំទំនងជាថា ោត់បានរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរេេខដេអនកជំងឺប្តូវបានរងខំឱ្យរ្ញេីមនៃី រេទយ
រឡើយ) (En) (ភាសខខម ) 00823180 ទំេ័ ២ (ត្តម បាយកា ណ៍ ោត់បានអោះអាងថា ម្ភនមិតភ
ា កាិ រស់ោត់មួយ្ំនួនបានប្បារ់ថា
ម្ភនកា សម្ភេរ់នសស រ៉ៅខនាោត់េំខដេរឃើញរលសម្ភេរ់មង
ា ណារឡើយ)។
1098
1099

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១៦។
ផៃយ
ុ រៅវចញ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ណរ ងេ លឺជាអនក “បានរឃើញ”អនកជំងឺប្តូវបានរដញរ្ញេីមនៃី រេទយៈ

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៦ រជើងទំេ័ ១៤១១ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរ់ភយ
François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836295 ទំេ័ ២១៨។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញរ្
ម ោះ ណរ ងេ រឡើយ រៅរេេរោងរៅរេើកា រ ៀររារ់រនោះ ដូរ្នោះរ ើវ
ឱ្យម្ភនកា ប្្ឡំថា ជាកា រ ៀររារ់ រស់ រេជ េឹមលង់។
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សំអាងរនាោះរឡើយ។ ស ររស្កាីមក អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
េិចា ណារេើកាេៈរទសៈជាក់លាក់ខដេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ភាេលួ ឱ្យទក្ិតបា
ា ន រស់ រេប្ជ េឹមកង(រៅសលា
ដំរូង)/រេជ េឹមលួន េំទទួេបានរជាលជ័យ។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រ់ភយស កា រ ៀររារ់រនោះ លឺជា
ពាកយ្ចាមអារា៉ ម និងេំប្តូវបានសួ រដញរ់ភេកនុងតលាកា រទើរេំអា្រង្ហាញកា សម្ភេរ់រនោះឱ្យហ្ួសេី វចមតិ
សងស័យ ដូរ្នោះេំអា្ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទាហានខខម ប្កហ្មបាន
បាញ់សេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស

ួមទាំង“អនកខដេរខាយកម្ភេំងមិនអា្រនាដំរណើ រៅមខ

បានផងខដ ”1100។

442>នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ

1101

រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេខផអករេើកា

រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានកត់ប្ត្តរ់ភយ François PONCHAUD ខដេថា ត្តរាភាេយនាដេ
៏ បីម្ភនក់
រ្
ម ោះ លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន1102ប្តូវបានខខម ប្កហ្មកាត់កាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន
កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ1103។
សលាដំរូងបានរោងេំប្តឹមប្តូវរៅរេើភសាត្ត
ុ ង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះ

ុ ងខដេឯកស រដើមជាភាសបារាំងថ្នសកខី
ររើត្តមភសាត្ត

កមម រស់ជនរភៀសខេួនបានរញ្ញជក់្ាស់ថា អនកខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មកាត់កាេរនាោះ លឺជាឱ្សងកា ីម្ភនក់
មិនខមន 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

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានកត់ប្ត្តរ់ភយ

François

PONCHAUD ម្ភនរ្
ម ោះ“លង់ សវួន” រហ្ើយរ្
ម ោះរនោះក៏ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផងខដ ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ
ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ បា៉ៅ េ់ តនៈ E3/4839 ERN (ភាសខខម ) 00526069 ទំេ័ ៦ ម្ភនរ្
ម ោះ “លង់ សំ
រអឿន”ជាត្តរាភាេយនាដ៍េបីេាញ រហ្ើយទំនងជាថា François PONCHAUD រ ើកា
វ កត់ប្ត្តេំបានប្តឹមប្តូវ។
1103

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩០ រជើងទំេ័ ១៤៦២ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ថ្ងៃទី

២៧ ខខ មិងនា 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

េិរសសឱ្សងកា ីម្ភនក់៖ ខខម ប្កហ្មកាត់កាេោត់ 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
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់ រស់(លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន)រឡើយ1105។ ររើរទាោះរីជា
សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនរញ្ញជក់ថា ខខម ប្កហ្មបានកាត់កាេជនសី វចេរ់ភយខស្ារ់ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ប្តង់ថា េំម្ភនេកខណៈ្ាស់លាស់ ថារតើរលគេខដេបាន
រ ៀររារ់រនាោះ ជាសកសីបានរឃើញរហ្តកា ណ៍ផ្លៃេ់ខភនក ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ប្រភេេ័ ត៌ម្ភនអនាមិក ួមជាមួយ
នឹងភសាត្ត
ុ ងខដេជាពាកយ្ចាមអារា៉ មតោនេី ដង

េំអា្យកមករ ើជា
វ មូេ់ភឋន ឹងម្ភំ រដើមបីផេ
ា ់កា យេ់

រឃើញអំេីកា សម្ភេរ់រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះបានរឡើយ។

443>រដើមបីោប្ំ ទកា យេ់រឃើញខដេថា “អនកខដេរខាយកម្ភេំងមិនអា្រនាដំរណើ រៅមខបាន” ក៏ប្តូវកងទ័េ
ខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ខដ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ កនុង្ំរណាមរនាោះរៅរេើកា
រ ៀររារ់ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ខដេប្តូវបានកត់ប្ត្តរៅកនុងេិខិត រស់អលគ ដឋទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ង
ខដេថា“ជនណាខដេមិន្ង់ ឬមិនអា្ជរមេៀសបាន ក៏ប្តូវបានេួកខខម ប្កហ្មសម្ភេរ់រចាេផងខដ ”1106។ នួន
ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ង លឺជា“ពាកយ្ចាមអារា៉ មតោនេី ដង” និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
សប្មរសប្មួេកា រ ៀររារ់ រស់ ស

រ៊ាន ឱ្យសីសង្ហវក់ោនជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ និងេំបាន

េិចា ណាអំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន រស់ ស រ៊ាន រឡើយ រ៉ៅខនា រៅកនុងកា យេ់រឃើញបានសំអាងរេើកា
រ ៀររារ់រនោះ“ខដេហាក់ដូ្ជាោមនរញ្ញា និង ជាមូេ់ភឋនខតមួយលត់”1107។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់
សម្ភគេ់រឃើញថា ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ប្តូវបានសគេ់ថា ជាសកសីផ្លៃេ់ខភនករេើកា សម្ភេរ់អក
ន ខដេមិន្ង់
ឬមិនអា្ជរមេៀសបាន និងបានរឃើញសកសេជារប្្ើនរាយបា៉ៅយរៅត្តមដងផេូវ1108។ កំណត់រហ្តថ្នសកខក
ី មម
រស់ ស

រ៊ាន រសៃើ ខតលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន រហ្ើយ្ំណ្ខេោះបានរ ៀររារ់េមអិតរទៀតផង រ៉ៅខនា រឃើញថា

កំណត់រហ្តរនោះេំបានរ ើរវ ឡើងរប្កាមសមបង និងេំបានសួ រដញរ់ភេរឡើយ រហ្ើយប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយតតី
យជនសប្ម្ភរ់រោេរំណងរផសង ខដេមិនខមនជារោេរំណងថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ និងខវោះភាេ

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

េិខិត រស់សែនទូតបារាំ ង កមមវតែៈុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499663-4 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។

283
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358201
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ខដេ ស រ៊ាន បានអោះអាងថា បានរឃើញរ់ភយផ្លៃេ់ខភនក ប្េមទាំងភាេ
មិន្ាស់លាស់ ថារតើម្ភនរហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់មួយ ឬរប្្ើនក ណីរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជា
កា េំសមរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើឯកស រនោះសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញថា អនកណា
ខដេរខាយេំអា្រនាដំរណើ រៅមខបានប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស
រនាោះរឡើយ1109។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា កា យេ់រឃើញរនោះេំម្ភនកា ោំប្ទេី
សកខីកមមផ្លៃេ់

ឬកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយណាមួយរឡើយ។

ររើខផអករេើ្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

មួយ្ំនួន1110រឃើញថា សកខីកមមរនោះអា្ម្ភនអតែិភាេ រ៉ៅខនាេំប្តូវបានចាត់ខ្ងឱ្យម្ភនកា រដញរ់ភេរៅរេេ
ជំនំជប្មោះរឡើយ។

444>កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

រស់សកសី នង រ៉ៅណា
ណ លឺជាប្រភេមួយកនុង្ំរណាម

ប្រភេជារប្្ើន ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា
ម្ភនរហ្តកា ណ៍ជារប្្ើនក ណីខដេខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ជនសី វចេ1111។ រោងត្តមកំណត់រហ្តរនោះ
បានស រស ថា “អត់រ ើអ
វ ីរទកនុងវតា ប្ោន់ខតរញ្ញជឱ្យរ្ញ ខតរៅខាងរប្ៅវតា ម្ភនរលបាញ់សម្ភេរ់មនសស”1112
។ នួន ជា បានអោះអាងថា កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ ខវោះរស្កាីេមអិតទាក់ទងរៅនឹង
កា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះ និងថា សកសី ូររនោះេំបានេនយេ់ ថារតើខួ ន
េ បានដឹងអំេីកា សម្ភេរ់រនាោះដូ្រមា្រឡើយ1113។
កា រ ៀររារ់រនោះេិតជាខវោះរស្កាីេមអិតប្បាកដខមនទាក់ទងរៅនឹងកា បាញ់សម្ភេរ់រនាោះ

និងទំនងជាភសាត្ត
ុ ង

្ចាមអារា៉ 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 ខដេេិភាកាអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេម្ភនរៅកនុងកថាខណឌដខដេរនោះ។
1112

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់ នង រ៉ៅណា
ណ ឯកស រេខ E3/5131 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៧

ERN (ភាសខខម ) 00165226 ទំេ័ ២។
1113

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣១២។

284
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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445>ផៃយុ រៅនឹងស ណា រស់ នួន ជា

1114

េំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា កា សម្ភេរ់ណាមួយខដេអងគជន
ំ ំ

វ តាិកមមបានថា ជាកា
ជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងរនាោះ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយប្សរ្ារ់ ឬអា្រ ើយ
ចាំបា្់ខផនករោធារឡើយ។ ជាក់ខសាង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ខេួនេំបានសំអាងរេើកា សម្ភេរ់
ខដេ“អា្ម្ភនរហ្តផេថា

រ់ភយស សែនភាេប្រយទធោន”

ឬកនុងក ណីខដេេម្ភ
ំ នភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភន ឬោមនកា ប្រយទធ រនាោះរឡើយ1115។ ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាង រស់ នួន ជា
ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរ់ភយេំសមរហ្តផេរេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើម
រណាឹង ដឋរបរវណី និងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះកនុងកា យេ់រឃើញថា ម្ភនកា សម្ភេរ់រ់ភយ“ោមនមូេ
រហ្តទាេ់ខតរសោះ” ខដេរនោះម្ភនន័យថា មិនអា្ចាត់ទកថា ជាកា សម្ភេរ់រ់ភយខស្ារ់រនាោះរឡើយ1116
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះធាេរ់បានយេ់រឃើញរហ្ើយថា រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់
កា យេ់រឃើញអំេីកា សម្ភេរ់ខដេបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្ររភទរនោះ

ជាកា េំសមរហ្តផេ

និង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំចាបា
ំ ្់រ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា តរៅរទៀតរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណា
កាី

កា សម្ភេរ់ជនសី វចេររើរទាោះជាសែិតរៅកនុងសែនភាេប្រយទធោនក៏រ់ភយ

ក៏េំអា្សនមតថាជាកា សម្ភេរ់

ប្សរ្ារ់បានរឡើយ។

446>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រៅរេេកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីកា សម្ភេរ់បានខផអករេើ

សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបានរឃើញកា សម្ភេរ់រ់ភយផ្លៃេ់ខភនក

និងរ់ភយម្ភនកា

រញ្ញជក់រខនែមរៅវចញរៅមក ប្េមទាំងម្ភនកា រញ្ញជក់រខនែមេីភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់ រស់សកសី និងភសាត្ត
ុ ងជា
ឯកស

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់រឃើញថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអា្សននិ

់ភឋនបានថា

កា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យ

ក ណីនីមួយៗថ្នកា សម្ភេរ់រនាោះ។

េីរប្ពាោះម្ភនកា រ ៀររារ់មួយ្ំរពាោះ

កាន់ខតម្ភនេកខណៈប្សរជាមួយនឹងកា អនវតាប្តឹមប្តូវ

រោេកា ណ៍ថ្នកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវខងមរទៀត

និងប្សរត្តម

ប្រសិនររើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់្ាស់

លាស់នូវកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងក ណីថ្នកា សម្ភេរ់មួយៗ និងបានេនយេ់មូេរហ្តខដេសកខី

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

រ់ភយេំបានរញ្ញជក់េមអិតរេើ

មូេ់ភឋនថ្នកា យេ់រឃើញអំេីកា សម្ភេរ់មួយៗ ដូ្ នួន ជា អោះអាងរនាោះក៏រ់ភយ1118 ក៏េំខមនជាកំហ្សអងគ
្ារ់ ន
ៃ ់ ៃ ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរឡើយ

រេើកខេងខតម្ភនកា រង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទទួេយកភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះរ់ភយេំសមរហ្តផេ។

447>ស ររស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា អា្រជឿជាក់
បានរៅប្តង់្ំណ្ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្ត

កា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា សម្ភេរ់រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា
ណាមួយទាក់ទងរៅនឹងកា វាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ងរនោះ

និងរ់ភយោមនកា េនយេ់អំេីមូេរហ្ត

ខដេថាម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងទារជាងតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងកនុង

តលាកា និងរខនែមរេើរនោះរទៀត ជាទូរៅេំសូវម្ភនភាេជាក់លាក់។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅខតម្ភនមូេ់ភឋនសមប្សរ
និងប្លរ់ប្ោន់ខផអកត្តមភសាត្ត
ុ ងកនុងតលាកា ខដេថា ជនសី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់រ់ភយោមនមូេរហ្ត រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ។

448>រ់ភយរហ្តថា
កា រង្ហាញរៅរទៀត

ភសាត្ត
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស បានរញ្ញជក់្ាស់ថា ម្ភនកា សម្ភេរ់ ីករាេ់ភេជាង
រហ្ើយភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិភាកាទាក់ទងរៅនឹង្ំនួនថ្នកា

សម្ភេរ់ ភាេញឹកញារ់ និងកាេៈរទសៈរនាោះ េំខមនជាមូេ់ភឋនសំអាងសមប្សរកនុងកា សននិ់ភឋនអំេី្ំនួនជន
ងរប្ោោះ េំនា ំ ឬទំហ្ំ ំរ ងថ្នកា សម្ភេរ់រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា េំបានវាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង
រស់អតីតកងទ័េខខម ប្កហ្មខដេថា

េំម្ភនកា រញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់ជនសី វចេ

ប្េមទាំងកា េំបានងេឹងខងេងភសាុ

ត្តង រស់ជន ងរប្ោោះ ខដេេំបានជួរប្រទោះកា រប្រើហ្ិងាកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ លឺជាកា េំសម

1117

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៧៣ “ផាេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងរហ្តកា ណ៍

នីមួយៗ […] ជាវច ីសស្តសាសមប្សរ។ ជនជារ់រចាទម្ភនសិទធិដឹងថា រតើខួ េនប្តូវបាន់ភក់េិ ទធ ភាេេីរទរេមើសមួយទាក់ទងរៅនឹង
រហ្តកា ណ៍ខដេរចាទប្រកាន់រនាោះប្សរត្តមរោេកា ណ៍ថ្នកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ ខដ

ឬោ៉ៅងណា” រ់ភយរហ្តថា កា

រញ្ញជក់រនោះសំរៅរេើកា រចាទប្រកាន់រៅកនុងដីការញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ដូរ្នោះជន
ជារ់រចាទម្ភនសិទធិដឹងថា រតើខួ េនប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេេីរហ្តកា ណ៍ខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងសេប្កម ខដ ឬោ៉ៅងណា។
1118

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាណឌ ២៩១។
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រហ្តផេ ដូ្រនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជាអរបរ ម្ភ រទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស េំ
ប្តូវបាន់ភក់រ្ញ ឬអនវតារ់ភយរទៀងទាត់រឡើយ។
ុ ភនរំ េញ
៤.ឃ.១.ខ.២.កា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទប្ី កង

449>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
ស មូេរហ្តរផសងៗ

“[ជន ងរប្ោោះជារប្្ើន បានសេរ់រៅត្តមផេូវផងខដ រ់ភយ

ួមទាំងជំងឺខដេរណា
ា េមកេីកងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់្ំណីអាហា ទឹក ជំនួយ

រវជជសស្តសា ជប្មក ឬសម្ភា អនាម័យដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ”1119 និងថា “កា សេរ់ រស់ […]
វ នសសឃាត”1120។ រដើមបី
អនកខដេបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌរផសងៗ និងកា ខវោះកា ផាេ់ជំនួយ លឺជាកា រ ើម
រ ើជា
វ មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់រស្កាីសននិ់ភឋន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្តរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ 1121 ជាេិរសសបានយេ់រឃើញថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ ក៏បាន
ជួរប្រទោះនូវេកខខណឌដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ រស់េួករល ដូ្ជា សែិតរៅរប្កាមករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ ខវោះ
រសបៀងអាហា ទឹកសអត ថានំរេទយ ឬជប្មកសនក់រៅប្លរ់ប្ោន់។ រ់ភយប្តូវបានររណាញរ្ញរៅកនុង ដូវរៅា
រហ្ើយប្តូវបានរងខំឲ្យរដើ អស់ យៈរេេជារប្្ើនថ្ងៃ ឬក៏អា្រប្្ើនសបាាហ្៍ផងរនាោះ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស
និងជាេិរសសកម្ភ តូ្ៗ ប្តូវបានទទួេ ងកា អស់កម្ភេំងោ៉ៅងខាេង
ំ និងសឹងខតមិនអា្រដើ រៅមខ ួ្ […]
អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសជារប្្ើនបានធាេក់ខួ ន
េ រខាយ ឬម្ភនជំងឺ រ់ភយស ខតេកខខណឌទាំងរនោះ រហ្ើយម្ភន
អនកខេោះបានសេរ់បាត់រង់ជី វចតផង”

1122

និងថា “រៅរេេជួរប្រទោះនឹងេកខខណឌេំបាកខាេង
ំ និងឥត

រ់

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជន អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយ្ំនួនបានរ ើអ
វ តាឃាត ឬបានសេរ់ភាេ
មៗរ់ភយស ខតកា អស់កម្ភេំងខាេង
ំ កា ហ្ូរមិនប្លរ់ប្ោន់ 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 និងអងគ្ារ់រ់ភយបានសននិ

់ភឋនថា កា រ ើម
វ នសសឃាត ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ1124។
នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“រំរផេើសោ៉ៅងខាេង
ំ រៅរេើឯកសណា
ឋ នភាេ និងភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្ន
េកខខណឌនានាកនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជន”1125

និងបានសំអាងោ៉ៅងរប្្ើនរៅរេើ្រមេើយរប្ៅតលាកា

ខដេេំអា្ទទួេយកបាន សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី1126 ឬភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់1127 កនុងកា េិេណ៌
នាេកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស រហ្ើយបានសននិ់ភឋនរ់ភយេំប្តឹមប្តូវថា េកខខណឌរនោះបានរងកឱ្យម្ភន
កា សេរ់។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើកា យេ់រឃើញ
អំេអ
ី តែិភាេថ្នសកសេកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនថា ប្រជាជនបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្ន
កា ជរមេៀស1128។

451>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា ស ណា រស់ នួន ជា េំម្ភនអងគរស្កាីរឡើយ េីរប្ពាោះ ម្ភនភសាត្តុ ង
រប្្ើនសនធឹកសនាធរ់ោប្ំ ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស និងក
ងវោះកា ជួយ បានរណា
ា េឱ្យអនកខដេប្តូវជរមេៀសសេរ់1129។

452>ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់

នួន ជា រេើកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីេកខខណឌ

ទូរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស1130 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា េំបានរេើក
អំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ ឱ្យបាន្ាស់លាស់ ទាក់ទងរៅនឹងខផនកថ្នរទមនសសឃាត រៅកនុងរណាឹងសទកខរនាោះ

1124

ជា

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៣ ដេ់ ៣២៦។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៤២២ ដេ់ ៤២៩ ខដេ នួន
បានជំទាស់ជាទូរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស

រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះខាងរប្កាមកនុងកថាខណឌ 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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រទ

រ៉ៅខនាបានរោងរៅរេើកា រេើករឡើងរៅកខនេងរផសងរទៀតទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដថ្ឋ ន“អំរេើអមនសស ម៌

ដថ្ទរទៀត”1131រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាងទាំងរនោះ េិតជាជារ់
ពាក់េ័នរធ ់ភយផ្លៃេ់រៅនឹងរទឧប្កិដរឋ នាោះ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយកា រេើករឡើងទាំងរនោះទាក់ទង
រៅនឹងរ ចរទរនាោះផងខដ

1132

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរ់ភោះប្សយខផនករនោះខតអំណោះ

អំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ប្រជាជនសេរ់រ់ភយស

េកខខណឌខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

453>ជាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរញ្ញជក់ជាងមីមង
ា រទៀតថា សប្ម្ភរ់កា រង្ហាញអំេីរទមនសសឃាត

រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

រហ្តកា ណ៍ថ្នកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស

ជាកា

ចាំបា្់ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទី
ប្កុងភនំរេញរនាោះ បានខផអកកនុង្ំរណាមរនាោះរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសីេី ូរ Sidney SCHARNBERG
និង ស៊ា៊ុំ ជា និងរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី យឹម សវណណ ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ រឆ
ង រអងេី នូ ហ្៊ាន់ រេជ ប្សីផេ និង េិន ោ៉ៅថ្ង។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នួន
ជា បានអោះអាងថា ម្ភនរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីមួយ្ំនួនប្តឹមខតបានផាេ់្រមេើយអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ ដេ់ជន ង
រប្ោោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេោត់ចាត់ទកថា ជាភសាត្ត
ុ ងេំអា្ទទួេយកបាន1133។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន
រ់ភោះប្សយ និងបានសរប្ម្រដិរស រេើអំណោះអំណាងរនោះ ួ្រាេ់រហ្ើយ1134។

454>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

កត់សម្ភគេ់រឃើញថា ម្ភនខតសកខីកមម រស់ េិន ោ៉ៅថ្ង មួយលត់ខដេជាសកខីកមមផ្លៃេ់ោប្ំ ទកា យេ់រឃើញ
ខដេថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស […] បានរ ើអ
វ តាឃាត”1135រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស ខដេសកសី
ូររនោះបានអោះអាងថា ត្តមផេូវរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ោត់“បានរឃើញស្តសាីេី ូរ្ងកសម្ភេរ់ខួ ន
េ […] េី កខនេង

1131

សូមរមើេស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២២ រជើងទំេ័ ៨៦២ និង ៨៦៣។

1132

សូមរមើេខាងរប្កាម 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 េិន ោ៉ៅថ្ង េំបានរ ៀររារ់េមអិត រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬភាលី េំ
បានសួ រដញរ់ភេោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។

រ់ភយស សកខីកមម រស់ោត់ខវោះភាេជាក់លាក់រេើ

្ំណ្រនោះ និងេំម្ភនកា រង្ហាញេីមូេ់ភឋនអវីខដេនាំឱ្យោត់អា្សននិ់ភឋនបានថា ស្តសាីទាង
ំ េី ូររនាោះបានរ ើអ
វ តា
ឃាត និងោមនកា រង្ហាញអំេីមូេរហ្តថ្នកា សម្ភេរ់ខួ ន
េ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េំ
ម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអា្សននិ់ភឋនបានថា រហ្តកា ណ៍ខដេ េិន ោ៉ៅថ្ង បានរ ៀររារ់
វ តាឃាតរនោះ លឺរណា
ា េមកេីេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរឡើយ
រនាោះរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ1137ថា កា រ ើអ
។ ភសាត្ត
ុ ងមួយរទៀតខដេទាក់ទងរៅនឹងកា រ ើអ
វ តាឃាត លឺពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សត
ណាវី បានរឃើញ“កា រ ើអ
វ តាឃាតរៅត្តមផេូវ”1138។ កា រ ៀររារ់រនោះមិនប្តឹមខតខវោះភាេជាក់លាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ
ខងមទាំងជាភសាត្ត
ុ ងខដេេំប្តូវបានសួ រដញរ់ភេទាំងប្សុងខដេម្ភនតថ្មេទារ

និងេំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់

រង្ហាញកា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ។

455>មា៉ៅ ងវចញរទៀត កា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនជំ ប្មោះសលាដំរូងខដេថា រ់ភយស “េកខខណឌ

ន
ៃ ់ ៃ និងោមន

រមត្តាកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស អនកខដេប្តូវរលជរមេៀសមួយ្ំនួន ជាេិរសស កម្ភ បានសេរ់រ់ភយស
កា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង

រូកជាមួយនឹងកា ខវោះ្ំណីអាហា

ឬជំងឺរផសងៗ”1139ប្តូវបានោំប្ទរ់ភយសកខក
ី មម

ផ្លៃេ់ រស់ រេជ ប្សីផេ និង ររ សផ្លនី ខដេបានរ ៀររារ់េមអិតោ៉ៅងសមប្សរ អំេីមូេរហ្តខដេកម្ភ តូ
្ៗបានសេរ់រ់ភយស កា ខវោះ្ំណីអាហា

និងជំងឺ1140។ នួន ជា េំបានជំទាស់រៅនឹងខេឹមស ថ្នសកខក
ី មម

1136

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ២២។

1137

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា កនុងអំឡុងរេេសួ សំណួ សកសី េិន ោ៉ៅថ្ង សហ្ប្េហ្ោះរាជអាជាាេំបាន

រញ្ញជក់អំេីកា េិតថ្នខេម
ឹ ស រៅកនុងរសៀវរៅ រស់ោត់ រ៉ៅខនាប្តឹមខតបានរញ្ញជក់ថា េិន ោ៉ៅថ្ង លឺេិតជាអនកស រស អតែរទរនាោះខមន
រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា រ ៀររារ់អំេីកា សេរ់េំអា្និោយបានថា បានរេើករឡើងមាងរទៀតរៅ្ំរពាោះមខតលាកា រឡើយ
(សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ រជើងទំេ័ ១៤៨៩ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ
២០១៣ (េិន ោ៉ៅ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 មិងនា 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 កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស រ់ភយស ខវោះអាហា ថានំរេទយ ទឹករ់ភោះ ឬទឹក រទើរកូន រស់ោត់សេរ់ (ប្រតិចា ឹក្ោះ
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រស់ ររ សផ្លនីរឡើយ1141។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងសកខីកមម រស់ រេជ ប្សីផេ1142
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា ខដេសកសីបានេនយេ់ប្តឹមខតថា

កូន រស់ោត់សេរ់

រ់ភយស ់ភ្់បាយ ់ភ្់ទឹក អត់ថានំ អត់ទឹករ់ភោះឱ្យកូនរៅ1143 ររើរទាោះរីជាោមនកា រញ្ញជក់េមអិតរខនែមរេើ
មូេរហ្តថ្នកា សេរ់ក៏រ់ភយ ក៏េំបានរ ើឱ្
វ យរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កា សេរ់
រ់ភយស េកខខណឌរនាោះ រៅជាេំសមរហ្តផេរឡើយ រ់ភយអងគជំនំជប្មោះបានេិចា ណារឃើញថា េទធភាេ
ខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់រនាោះប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមេីភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត

ួមទាំងសភ វចនិ្័យ
ឆ ផងខដ ។

រស្កាី

សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរ់ភយសកខីកមម រស់ Sidney SCHARNBERG
ខដេបានរ ៀររារ់ថា អនកខដេ“បាន្ូេសែនទូតរៅថ្ងៃរនាៃរ់រនាោះ បានរ ៀររារ់ថា ម្ភនសកសេរៅត្តមផេូវ
និងមនសសខដេសេរ់រ់ភយស ជំងឺ ឬហ្ត់រនឿយរេេរដើ ត្តមផេូវ” (ប្រតិចា ឹកសំរៅភាសខខម រកខប្រខស
េីសំរៅរដើមជាភាសអង់រលេស)1144

ររើរទាោះរីជាសកខីកមមរនោះជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មក៏រ់ភយ

ក៏រនោះរកើត

រ្ញេីសកសីខដេរជឿជាក់បានជាទូរៅ និងផ្លៃេ់រៅរេេរនាោះ ដូរ្នោះបានផាេ់កា ោំប្ទដេ់សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់
រេជ ប្សីផេ និង ររ សផ្លនី។ សកខីកមមផ្លៃេ់ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ1145 ម្ភន

ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ២១) និងរោងរៅរេើរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ររ សផ្លនី
ខដេបានេនយេ់េមអិតថា កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស កូនខចីោត់
កូន រស់ោត់បានសេរ់មួយ ំរេ្រ់ភយស ប្រកា្់

ឺខាេង
ំ និងថា រៅរេេោត់យកកូន រស់ោត់រៅរេទយរោធា

រប្កាយរេេរេទយរោធារនាោះយកសឺរាំងចាក់អវី្ូេកាេកូនោត់(ប្រតិចា ឹក

ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា 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 បានរចាទប្រកាន់ថា សកខីកមម

រស់ ររ សផ្លនី បានរ ើរវ ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា រេើករឡើងអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ជន ងរប្ោោះ ដូ្រនោះេំអា្ទទួេយកបានរឡើយ (អំ
ណោះអំណាងរនោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្រដិរស

ួ្រាេ់រហ្ើយ)។

1142

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៥។

1143

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ២១។

1144

សលាប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៤៩៧ រជើងទំេ័ ១៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣

(Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/203.1 ទំេ័ ៣។
1145

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ៤, ១២ ដេ់ ១៣។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦០ ដេ់ ៦១។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៣។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ
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01358209
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

េកខណៈទូរៅ រ់ភយស េំម្ភនកា ត្តំងសំណួ េីភាលី ឬអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីរញ្ញជក់កា េិត និង
ប្រភេជាក់លាក់ថ្នកា រ ៀររារ់

រទើរសកខីកមមរនោះេំបានោំប្ទរ់ភយសមរហ្តផេដេ់កា សននិ់ភឋនខដេថា

រលគេខដេពាក់េ័នរធ នាោះេិតជាបានរឃើញផ្លៃេ់នូវកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌ

ខដេខសេីកា រឃើញមនសស

រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំងដួេសនេរ់ ឬបានឭថា ម្ភនមនសសសេរ់1146។ តថ្មេថ្នសកខីកមមខដេម្ភន្ំណ្ជារ់ពាក់
េ័នទា
ធ ង
ំ រនោះ ម្ភនតិ្តួ្ប្តឹមរញ្ញជក់េីេកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា សំអាង
ុ ងរង្ហាញអំេីកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌ ជាកា េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។
រេើ្រមេើយទាំងរនោះរ ើជា
វ ភសាត្ត

456>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សកខីកមមផ្លៃេ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរ់ភយភសាត្តុ ងជាឯកស

ខដេកនុងរនាោះម្ភន

បាយកា ណ៍្ំនួន ០២ រស់ ់ភឋភិបាេថ្ន្ប្កភេអង់រលេស និងប្កុមប្រឹការសដឋកិ្ច និងសងគមកិ្ចថ្នអងគកា
សហ្ប្រជាជាតិខដេរៅរេេរនាោះរាយកា ណ៍អំេីកា រ ៀររារ់ រស់រវជជរណឌិតកមពជា
ុ ខដេត្តម បាយកា ណ៍
បានអោះអាងថា េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនកងវោះទឹក កងវោះកា ខងទាំខផនករវជជសស្តសា និងម្ភន
កា ឆេងជំងឺ ដូ្ជា ជំងឺអាសននររាល បានរណា
ា េឱ្យមនសសសេរ់រប្្ើន1147 និងថា កនុងអំឡុងរេេថ្នកា
ជរមេៀសរេេរនាោះោត់បានរឃើញរខាម្កូនរកមងម្ភនក់រៅរ ៀងរាេ់“២០០ ោ៉ៅត (yards)” ខដេកម្ភ ភាលរប្្ើន

ង រអងេី) ឯកស រេខE1/198.1 ទំេ័ ៦៨ ដេ់ ៦៩។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់) ឯកស រេខ
E1/199.1 ទំេ័ ៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៤៤ និង ៤៦។
1146

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំេ័ ៦១ ដេ់ ៦២ (រ ៀររារ់េីមនសសសេរ់រៅត្តមផេូវ រហ្ើយរៅ

រេេរនាោះរឃើញម្ភនកា ជាន់ោនក៏ម្ភន រហ្ើយម្ភនអនកខដេ

ឺហ្ឹង
ន ក៏ម្ភន រហ្ើយ ហ្ូតដេ់ម្ភនអនកសេរ់រទៀត)។ កា សរងខរខេី និង

ទូរៅរៅកនុង្រមេើយរនោះខដេផៃយ
ុ រៅនឹងខផនកដថ្ទរទៀត រស់ យឹម សវណណ ខដេបានរ ៀររារ់េមអិតត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយប្តឹមប្តូវរនាោះ
បានរង្ហាញថា ជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម ឬពាកយេយខដេអា្ម្ភនន័យដូ្រៅនឹងកា រង្ហាញ ូរភាេអំេីមនសសដួេេំអា្រដើ រៅមខបា
ន។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១២ ដេ់ ១៣
(បានរឃើញមនសសបានសេរ់ត្តមផេូវ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ) ឯកស
រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣២ ដេ់ ៣៣ (បានរឃើញអនកខេោះសេរ់ត្តមផេូវ) និងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ា
ន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៦ (អនកខេោះសេរ់ និងទកសកសេរចាេត្តមផេូវ) រនោះជាកា និោយេំ្ាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់ ខដេ
ផៃយ
ុ េីខផនកដថ្ទរទៀតរៅកនុងសកខីកមមរនាោះ។
1147

បាយកា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេ្ប្កភេអង់រលេ ស៖ កា ំរលាភសិទធិមនសសរៅកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/3319 ថ្ងៃទី

១៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00699213 កថាខណឌ ៦។
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01358210
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

បានសេរ់រ់ភយស “ជំងឺប្កេោះ និងរពាោះរវៀនខដេរណា
ា េឱ្យខវោះជាតិទឹកទាំងប្សុង”1148។ ររើរទាោះរីជាភសាុ
ត្តងរនោះជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម

និងរ់ភយស េំម្ភនេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងកាេៈរទសៈថ្នប្រភេកា រ ៀររារ់

និងកា វចភាលអំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន
វចមតិសងស័យោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ

និងេំសមប្សរកនុងកា រង្ហាញ្ំនួនកម្ភ ខដេបានសេរ់ឱ្យហ្ួសេី

ក៏ជាកា រញ្ញជក់រខនែមរៅរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ

េីរប្ពាោះត្តមកា អោះអាង រស់រវជជរណឌិតអំេីមូេរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់ បានខផអករេើកា វាយតថ្មេរ់ភយ
សមរហ្តផេ និងរ់ភយស ត្តមភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ រៅរេេ់ភក់ឱ្យសែិតរប្កាមេកខខណឌដូ្េកខខណឌកនុងរេេ
ជរមេៀសដូ្ជា ករ ា ថ្ងៃរៅាខាេង
ំ អស់កម្ភេំងខាេង
ំ កងវោះទឹក ជប្មក កា ខងទាំខផនករវជជសស្តសា ជាេិរសសកម្ភ
ង្ហយទទួេ ងរប្ោោះដេ់ជី វចតរ់ភយស កងវោះជាតិទឹក។

457>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងរេើភសាត្តុ ងជាឯកស ដថ្ទរទៀត

ដូ្ជា កា ទំនាក់ទំនងកា ទូត

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ1149។
ភាលរប្្ើនពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

និងពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះប្តឹមខតផាេ់រស្កាី

សននិ់ភឋនទូរៅរ់ភយេំម្ភនេនយេ់នូវប្រភេអំេីកា ដឹង រស់សមីរលគេ1150 ដូរ្នោះអា្ជា“កា ្ងចាំជា ួម” ឬ

1148

កា រ ើវ វចភាលមួយខដេរ ៀរ្ំរឡើងត្តងនាមឱ្យអនលណៈកមមកា រស់អនលណៈកមមកា រនោះសាីេីឯកស នានាខដេបាន់ភក់ជូនអន

លណៈកមមកា រនោះ និងលណៈកមមកា សិទធិមនសសត្តមរស្កាីសំរ ្រេខ ៩ (XXXIV) ឯកស រេខ E3/2060 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា
ឆ្នំ ១៩៧៩ ERN (ភាសខខម ) 00294954 ទំេ័ ១៩។
1149

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៤៨៧ ដេ់ ១៤៨៨ និង 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 ួ្ ប្តូវសេរ់ត្តមផេូវ)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សម ផ្ល ឯកស E3/5005 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557817 ទំេ័ ៤ (អនកខេោះម្ភនថ្ផៃរពាោះប្លរ់ខខឆេងទរនេត្តមផេូវ រេេឆេងទរនេរហ្ើយប្តូវេួកវារងខំឱ្យរនា
ដំរណើ រៅមខរទៀត និងេំអា្ប្ទាំបាន អនកឆេងទរនេក៏់ភ្់ខយេ់សេរ់ត្តមផេូវទាំងម្ភាយ និងកូន អនកខេោះរទៀតឆេងទរនេរហ្ើយទកកូន
រចាេប្សរម្ភ្ររាមរឡើងរមម)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ តូ្ មនិនៃ ឯកស រេខ E3/4668 ថ្ងៃទី ២០ ខខ
មករា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00211324 ទំេ័ ៤ (បានរ ៀររារ់ថា មនសសចាស់ជរា មិនអា្រ ើដ
វ ំរណើ រៅមខបាន មា៉ៅ ង
រទៀតរៅត្តមផេូវ ខាំរុ ឃើញម្ភនសកសេជារប្្ើនខដេរដកសេរ់ោ៉ៅងអារណា្អា ម៌ដូ្សតវធាត )។ 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

ឺរ់ភយស ខតេំម្ភនអាហា ប្លរ់ប្ោន់ រហ្ើយរដើ ផេូវឆ្ៃយោ៉ៅងដូ្រនោះ)។ ពាកយរណាឹងជន
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“កា េិេណ៌នា មមត្ត” រ៉ៅខនាេំខមនរទេិរស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ខដេរនោះេំសមប្សរកនុងកា រង្ហាញអងគរហ្តពាក់េ័នធ
រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឯកស ដថ្ទរទៀត ជាេិរសសឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងរេេរនាោះ ម្ភនេកខណៈ
ជាក់លាក់ជាង និងរកើតរ្ញេីសែរ័នខាងរប្ៅ1151 ឬរង្ហាញេ័ត៌ម្ភនេមអិត្ាស់លាស់នូវអវីខដេទំនងជារទ
ុ ត្តងផ្លៃេ់ និងរស្កាីសននិ់ភឋនទូរៅ រស់អងគ
េិរស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ 1152 រនោះអា្ផាេ់កា រញ្ញជក់រខនែមរេើភសាង

ងរប្ោោះ ប្ពារ រខន ឯកស រេខ E3/5406 ថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480181 ទំេ័ ៧ (បានរឃើញ
មនសសសេរ់ត្តមផេូវរ់ភយស អត់អាហា ចាស់ៗសេរ់)។
1151

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ រជើងទំេ័ ១៤៨៧ ទូ រេខ រស់សែនទូតអារម៉ៅ ចកប្រចាំបាងកក

កមមវតែ៖ុ ជនរភៀសខេួនខខម ប្តូវរដើ រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ឯកស រេខ E3/3004 កថាខណឌ ៣ ERN (ភាសខខម ) 00658221 (រាយ
កា ណ៍ថា អនកខដេប្តូវបានរលជរមេៀសបានអោះអាងកា ខវោះទឹក ឬទឹកមិនសអត និងកំរៅថ្ងៃខាេង
ំ បានរ ើឱ្
វ យមនសសចាស់ជរា និង កម្ភ តូ
្ៗសេរ់ និងរកើតជំងឺអាសននររាល។ រៅរេេខដេអនករ ើដ
វ ំរណើ ជិតរៅដេ់ប្កុងកំេង់ចាម មនសសសេរ់រ់ភយជមៃឺអាសននររាលេី ៤ ឬ
៥ នាក់រ ៀងរាេ់ថ្ងៃ)។ ទូ រេខសែនទូតអារម៉ៅ ចកប្រចាំបាងកក កមមវតែ៖ុ កមពជា
ុ ងមី ឯកស រេខ E3/3006 កថាខណឌ ៦ ERN
(ភាសខខម ) 00702181 (ជនជាតិឥណា
ឌ និងេីេីេីនខដេប្តូវបានរងខំរ់ភយប្្ឡំឱ្យរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញនិោយថា មនសសចាស់
រកម ងតូ្ៗ និងអនកជំងឺជារប្្ើនបានសេរ់ភាេមៗ ខណៈខដេេួករលបានរ ើដ
វ ំរណើ រ់ភយស ជំងឺអាសននររាលបានរកើតរឡើងកនុង្ំរណាម
ហ្វូងមនសសខដេរដើ ជាជួ រៅខាងរជើងកខនេងខដេម្ភនកា ខវោះខាតរសបៀងអាហា និងទឹកសអត)។
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 ោះ ខដេរៅដេ់ភូមិរនាោះ េីរប្ពាោះអនកខេោះសេរ់រ់ភយស កា រប្សកឃាេន និងជំងឺ )។ សេប្កម
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៤៩១ រោងរៅរេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ សត ណាវី ឯកស
រេខ E3/4921 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00586773 ទំេ័ ៨ (រៅត្តមផេូវ ោត់បានរឃើញកា រ ើអ
វ តា
ឃាត និងជន ងរប្ោោះថ្នកា អត់អាហា ។ រអូនប្រុសម្ភនក់ និងរអូនប្សី រស់រលាកប្សីខដេរៅរៅរ់ភោះ បានសេរ់បាត់រង់ជី វចតរ់ភយ
ស អត់អាហា )។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៨ រជើងទំេ័

១៤៩១ សកខីកមមជនរភៀសខេួនប្រមូេ

រ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836120 ទំេ័ ៤៣ (រលាក S
បានរ ៀររារ់ថា រៅរនាៃយ កូនរកមងអាយ ៧ ឆ្នំ ខដេបានរដើ ជាមួយឪេកម្ភាយកនុងអំឡុងរេេរម្ភ៉ៅងរៅារំផតរៅរេេថ្ងៃបានសេរ់
រ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងរប្កាយមករនាៃរ់េផ
ី ឹកទឹកត្តមរឹង) ទំេ័ ១៧២ ដេ់ ១៧៣ ERN (ភាសខខម ) 00836250-1 (រ៉ៅក ស ចត បានរ ៀររារ់
អំេីកា សេរ់ រស់ទា កអាយមួយខខ ខដេបាន

ឺ រហ្ើយសេ់ខតខសបក និងឆអឹងរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រៅខប្េករពា ិ៍កនុងប្សុកប្សីសនធ រខតា

កំេង់ចាម ខខម ប្កហ្មបានខឆករឆ េួកោត់ និងបានយកថានំរេទយខដេោត់ទកឲ្យកូនខដេកំេងខត

។
ឺ ២ ថ្ងៃរប្កាយមក កូន រស់

េួកោត់បានសេរ់រ់ភយស មិនម្ភនថានំរេទយ។ ១៥ ថ្ងៃរប្កាយមក កូនទីរួន រស់េួកោត់អាយ ៤ ឆ្នំ បានធាេក់ខួ េន

ឺ និងសេរ់

រ់ភយស ខតមិនម្ភនថានំរេទយ) ERN (ភាសខខម ) 00836296 ទំេ័ ២១៩ (ណរ ងេ បានរេើករឡើងថា កនុង្ំរណាមកូនទាំងអស់
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ជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាេិរសសទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់ រស់កម្ភ តូ្ៗ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
រង្ហាញអំេកា
ី សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស

រ់ភយខផអករេើកា រ ៀររារ់អំេីកា សេរ់ រស់មនសស

ចាស់ និងអនកជំងឺ។ ដូ្ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់1153 រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អឹម ស៊ានៃី បានអោះអាងថា ម្ភា
យរកមក រស់ោត់បានសេរ់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជនរ់ភយស ខតវ័យចាស់ជរា។ រ់ភយស េំម្ភនេត៌
ម្ភនរខនែមណាមួយទាក់ទងរៅនឹងកាេៈរទសៈថ្នកា សេរ់ រស់ម្ភាយរកមកោត់

ជាកា េំសមរហ្តផេកនុង

កា សននិ់ភឋនហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា កា សេរ់រនោះលឺរណា
ា េមកេីកាេៈរទសៈថ្នកា ជរមេៀសទាំងប្សុងរនាោះរទ
1154

។ ម្ភនន័យថា រៅរេេេិចា ណារេើេកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

កេំរឃើញថា ជាកា េំសមរហ្តផេខដេថា េកខខណឌខដេ់ភក់រៅរេើអក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ ជា
កត្តាជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សេរ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសកនុង្ំរណាមប្កុម

ខដេ

ង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផតរនាោះ ម្ភនដូ្ជា ម្ភាយរកមក រស់ អឹម ស៊ានៃី និងអនកជំងឺខដេប្តូវបានរបាោះរង់រចាេ
រៅរេើខប្លកនុងមនៃី រេទយខដេ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ បានរឃើញផ្លៃេ់1155។

458>ផៃយុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់

នួន ជា1156 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរៅរេើកា រ ៀររារ់

រស់ ស រ៊ាន ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងេិខិត រស់សែនទូតបារាំងខដេេំបានសំរៅរេើកា សេរ់រ់ភយស
េកខខណឌ រ៉ៅខនាបានសំរៅរៅរេើកា បា៉ៅន់សមន រស់ ស រ៊ាន ខដេថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសជារប្្ើនបាន
សេរ់ជារនារនាៃរ់រ់ភយស េកខខណឌេំបាករវទនា1157។ ្ងរប្កាយ ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ នួន ជា

្ំនួន ៧ នាក់ខដេចាករ្ញេីភំរន េញជាមួយោត់ កូនរីនាក់បានសេរ់រ់ភយស ជំងឺ និងភាេអត់ឃាេនកនុង យៈរេេ ៣ ខខ) (ពាកយរ
ណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ខកម ខួន (កូនប្រុសទីរី រស់ោត់បានសេរ់ត្តមផេូវ“រ់ភយស អត់បាយ”)។
1153

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៤។

1154

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េិខិត រស់សែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯក

ស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499664-5 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥ ប្តូវបានរោងរៅកនុងរជើង
ទំេ័ ១៤៧២ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ កនុងរជើងទំេ័ រនាោះ ម្ភនកា រោងរៅរេើសលាប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
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រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា

សកសេរៅត្តមដងផេូវលឺជា

សកសេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស ខដេសេរ់រ់ភយស េកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស1158 នួន
ជា បានកំណត់្ ចតេកខណៈថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំប្តឹមប្តូវ។ ផៃយ
ុ រៅនឹងអវីខដេ
នួន ជា បានរេើករឡើងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ និងបានរង្ហាញនូវកា
មនៃិេសងស័យ ថារតើសកសេរៅត្តមដងផេូវខដេបានេិេណ៌នារៅកនុងសកខីកមមរនាោះ លឺជាប្រជាជនខដេបាន
សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា “រ់ភយ
ស ភសាត្ត
ុ ងខដេបានេិភាការៅកនុងខផនក ១០.២.១៣ (“កា សេរ់”) […] សកសេខដេប្តូវបានរឃើញរៅ
រេេជរមេៀសរនាោះ

លឺជាទាហាន ួមទាំងអនកខដេសេរ់កនុងរេេប្រយទធ

និងអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស”1159។

ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើកា
វ សននិ់ភឋនរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងថ្នកា សេរ់រណា
ា េមកេីេកខខណឌ
ថ្នកា ជរមេៀសត្តម យៈកា រេើករឡើង រស់សកសីខដេថា សកសេមួយ្ំនួនរនាោះ លឺជា រស់អក
ន ខដេប្តូវ
វ សននិ់ភឋនរ្ញេីភសាត្ត
ុ ងថ្ន
បានជរមេៀសបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើកា
សកសេ រស់ជន ងរប្ោោះខដេបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌរនាោះរឡើយ។

459>ជាទូរៅ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេខដេ ួមរញ្ចូ េ

សកខីកមមផ្លៃេ់ កា សននិ់ភឋនខដេថា កា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ហ្ួសេី វចមតិសងស័យ ជាកា សមរហ្តផេ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជា្ំនួនមនសសសេរ់េំអា្រញ្ញជក់
បានេីភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿងក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកថា អា្រជឿជាក់បាន
រ់ភយស ្ំនួនមនសសសេរ់រនោះអា្ម្ភន្ំនួនរប្្ើនជាង្ំនួនខដេបានរង្ហាញរៅកនុងភសាត្ត
ុ ងអំេីរហ្តកា ណ៍
មួយៗ។

460>ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងកា

សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។

សលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩៧ ដេ់ ៤៩៨ ខដេរ់ភោះប្សយជាក់លាក់រេើកា សេរ់។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អា្សនមតថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញរៅកនុងកថាខណឌទាំងរនោះ

រហ្ើយេំបានសំអាងរៅរេើកា រ ៀររារ់ រស់

ស

រ៊ាន

សប្ម្ភរ់រស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ េនខដេថា ប្រជាជនបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌ។
1158
1159

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២៦។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០០។
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៤.ឃ.១.ខ.៣.កា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា សីវេ
ច

461>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា

រោធា និងអនក ដឋកា សី វចេថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបាន

កំណត់អតាសញ្ញាណកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ
ជន ងរប្ោោះ

និងរប្កាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់1160។

ម្ភនដូ្ជាអនក ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបាន“កំណត់រោេរៅ”សប្ម្ភរ់

ប្រហា ជី វចតមនរេេដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ1161 ទាហានសមញ្ាខដេបានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ឬខេង
្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងកា ប្រយទធ 1162 និងអនក ដឋកា សី វចេ1163។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា កា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះ លឺជាកា រ ើម
វ នសសឃាតខដេជារទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ និងបាន
យេ់រឃើញផងខដ ថា ម្ភន“ប្រតិរតាិកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ ម្ភនកា រ ៀរ្ំ និងលិតទកជាមន រដើមបីសម្ភេរ់អតីតអនក
ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ររើរទាោះរីជាមិនខមនថា អនក ដឋកា ទាំងអស់បានជួរប្រទោះរជាលវាសនាដូ្ោន

ខរររនោះក៏រ់ភយ”1164។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញទាំងរនោះ រ់ភយេំបានសំអាងរេើភសាុ
ត្តងថ្នកា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេមួយរៅថា

“កា ខឆករឆ ទីប្កុងរេើកទីេី ” (ខដេកនុង

វ យបាត់ខួ ន
េ អនក ដឋកា
អំឡុងរេេរនាោះ ជន ងរប្ោោះអា្េំខមនជាទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ) និងកា រ ើឱ្
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយ និងរជាលវាសនា រស់េួក

ោត់េំដឹងជាោ៉ៅងណារឡើយ1165។

1160

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៣ (រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥០៣, ៥១១, ៥១៣ ដេ់ ៥១៥)។ អងគ

ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជន ងរប្ោោះរប្្ើននាក់ “ប្តូវបានទកមួយ
កខនេងសប្ម្ភរ់សម្ភេរ់រចាេរៅកខនេងរផសងរទៀត”។

ររើរទាោះរីជាកា ផាេ់កា យេ់រឃើញរនោះេំសូវ្ាស់លាស់េីរប្ពាោះអា្ប្តូវបាន

យេ់ថា ជាកា យេ់រឃើញមួយខដេប្រជាជនប្តូវបានទកមួយកខនេងសិន កនុងរោេរំណងរដើមបីសម្ភេរ់អនកទាំងរនោះ រ៉ៅខនាេំប្តូវបាន
សម្ភេរ់ វចញក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់្ាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រ់ភយស បានផាេ់កា យេ់រឃើញអំេី
កា រ ើម
វ នសសឃាត និងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេរនាោះ បានេិចា ណារឃើញថា កា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេប្តូ វបានរង្ហាញហ្ួស
េី វចមតិសងស័យ។
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 និង ៥១៣ ដេ់ ៥១៤។
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462>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា ទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ រ់ភយបានរោងរៅរេើកា រេើករឡើង
រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ
ឬោ៉ៅងណា រៅរេេយេ់រឃើញថា ម្ភនរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

1166

។ រៅរេេរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាកា សមប្សរខដេ

ប្តូវរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះ

រ់ភយស ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនកា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង1167។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ នួន ជា បានអោះអាងថា កា
សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ េំ
ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងេំប្តឹមប្តូវ ម្ភនតថ្មេទារ
និងខផនកខេោះម្ភនេកខណៈរ់ភោះរនៃក
ុ 1168។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ
ខផនកអងគរហ្ត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិេណ៌នា“រៅត្តមអំរេើ្ិតន
ា ូវរហ្តកា ណ៍េស
ំ ីសង្ហវក់ និងេំជារ់
ទាក់ទងោន” វាងកងទ័េខខម ប្កហ្មជាមួយនឹងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
សននិ់ភឋនោ៉ៅងទូេំទូលាយ រស់ខួ ន
េ ខដេថា

រ់ភយេំបានោំប្ទដេ់កា

កា សម្ភេរ់ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅត្តមប្រតិរតាិកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ

ម្ភនកា រ ៀរ្ំ និងលិតទកជាមន1169។

463>រខៀវ

សំផន

បានជំទាស់ដូ្ោនខដ ទាក់ទងរៅនឹងតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រេើកយកមកសំអាង និងកា សននិ់ភឋន រហ្ើយបានអោះអាងថា ប្ទឹសីអ
ា ំេីប្រតិរ
ា តាិកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ លឺរសៃើ ខតេំអា្
ទទួេយកបានជាមួយនឹងកា េិតខដេថា រហ្តកា ណ៍ភាលរប្្ើនប្តូវបានរាយកា ណ៍ថា បានរកើតរឡើងរៅកនុង
ភូមិភាលនិ តី1170។

1166

ស ណរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣២១ រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៦។

1167

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩២ ដេ់ ៥៩៦។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយ

អំណោះអំណាងថ្នកថាខណឌ ៥៨៨ ដេ់ ៥៩១ កនុងរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រៅកនុងខផនកខដេពាក់េន
័ រធ ៅនឹងកា រ់ភោះប្សយរេើកា
សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ (សូមរមើេខាងរប្កាម 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 និង ៥៩៧ ដេ់ ៥៩៩។

1170

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៥៤ ដេ់ ៣៥៦។

298
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358216
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

464>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រ់ភយេិចា ណារៅរេើ“ទមៃនភ់ សាត្តុ ងខដេរញ្ញជក់រខនែម ររើេិនិតយ
ជា ួម”រឃើញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងកា ជំទាស់រនោះ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយ
សមរហ្តផេ1171។

465>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា
សម្ភេរ់ទាហាន

រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីកា

និងអនក ដឋកា សី វចេថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុង

ភនំរេញ បានខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តជាក់លាក់ជារប្្ើនដូ្ជា (i) អនក ដឋកា ជាន់ខពស់ខដេប្តូវ
បានកំណត់រោេរៅជាសធា ណៈសប្ម្ភរ់ប្រហា ជី វត
ច
1172

រៅមនរេេកាន់ការ់ទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានសម្ភេរ់

(ii) អនក ដឋកា សី វចេ និងទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ប្តូវបានប្រហា ជី វចតរៅនឹងកខនេងកនុងទី

ប្កុងភនំរេញ1173 (iii) ទាហានប្តូវបាននាំយករៅសម្ភេរ់រៅកខនេងរផសងរទៀត1174 (iv) ទាហានខដេរោ េត្តម
រស្កាីប្រកាសត្តមវចទយុ និងរមប្កូឱ្យ្ូេរង្ហាញខេួន ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកនុង ឬជំ វចញទីប្កុងភនំរេញ1175 (v)
ទាហានខេោះរទៀតខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយត្តមផេូវ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង
ឬនាំរ្ញរៅ ខដេរប្កាយមក មួយ្ំនួនប្តូវបានសម្ភេរ់1176 (vi) អនកខដេបាន្ោះរ្
ម ោះរៅរកៀនសវយ និង
បាត់ដំរង ប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬ“ប្តូវបាននាំរ្ញរៅ រហ្ើយេំខដេបានរឃើញប្តឡរ់មកវចញរឡើយ”1177។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ក.អនក ដឋកា ជាន់ខស
ព ់

466>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់អំេីកា សម្ភេរ់អកន ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម ខដេខេួនចាត់ទកថា
េិចា ណារឃើញថា

បានរង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ1178

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេជនជារ់រចាទេំបានរេើកអំណោះអំណាងជាក់លាក់រដើមបី

1171

ស ណាត រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៥៩ ដេ់ ១៧៥។

1172

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៣ និង 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 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយសមរហ្តផេថា ជនមហាកបត់េី ូរ (ឡុង រូរ ៉
ត និងប្េោះអងគម្ភចស់ សិ ចមតៈ)1179កនុង្ំរណាម“ជនមហាកបត់ទាង
ំ ប្បាំេី ” និងអនក ដឋកា ជាន់ខពស់រ្
ម ោះ េន់
ណន1180 ួមទាំង អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា1181ផងខដ ប្តូវបានប្រហា ជី វចត1182។

1179

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៣ រជើងទំេ័ ១៥០៨ ដេ់ ១៥១០ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះប្រតិ

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៧ និងប្រតិចា ឹក
្ោះថ្ងៃទី 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 រ់ភយ“ម្ភនខខម ប្កហ្មេី រីនាក់មកជាមួយ” និងររើរទាោះរីជាេំម្ភនអាវ ភជង់់ភក់
ក៏រ់ភយ ក៏“រង្ហាញ្ាស់ថា េួករលលឺជាអនករទាស” និងថា ឡុង រូរ ៉ត ប្តូវបានដឹករ្ញរៅ េី ឬរីនាទីរប្កាយមក)។ ប្រតិចា ឹក្ោះ
ថ្ងៃទី ០៥ ខខ មិងនា 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 និងបាន
នាំមនសសមួយប្កុមរ្ញរៅ ួមទាំងប្េោះអងគម្ភចស់ សិ ចមតៈ និង ហ្ង រួនរហា (អឹង រ៊ានហ្៊ា ឬ អ៊ាង រ៊ានហ្ )ផងខដ )។ បាងកករ៉ៅសាិ៍៖
កា រញ្ញជក់អោះអាងអំេីទំនាក់ទំនងរៅរេេប្រជាជនខខម ចាករ្ញ និងកា ទទួេសគេ់អំេីកា ប្រហា ជី វចតឯកស រេខ E3/604 ថ្ងៃ
ទី ០២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00632772 ( បាយកា ណ៍អំេីកា រញ្ញជក់អោះអាង រស់ រអៀង ស ី ថា ឡុង រូរ ៉ត
ប្តូវបានប្រហា ជី វចត)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/202.1 ទំេ័
១១ (បានឮត្តមមស្តនាីសែនទូតបារាំ ងថា ឡុង រូរ ៉ត និងប្េោះអងគម្ភចស់ សិ ចមតៈប្តូវបានសម្ភេរ់ )។ ទូ រេខសែនទូតអារម៉ៅ ចកប្រចាំបាង
ំ
កក កមមវតែ៖ុ ដំរណើ ទសសនកិ្ច រស់ រអៀង ស ី រៅកាន់ប្ររទសថ្ង ឯកស រេខ E3/3358 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ១៩៧៥ កថា
ខណឌ ៥ ERN (ភាសខខម ) 00602536 (កត់សម្ភគេ់រឃើញថា ដឋមប្នីប្ា កសួងយតាិ ម៌កមពជា
ុ កនុងរេេមួយរផសងរទៀតបានប្បារ់ថ្ងថា
ោត់បានឮដំណឹងថា

ជនមហាកបត់ប្បាំេី នាក់ខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ប្រហា ជី វចត

អនកទាំងរនាោះខដេសែិតរៅកនុង

ប្ររទសកមពជា
ុ
ួមទាំង ឡុង ររ ៉ត និងប្េោះអងគម្ភចស់ សិ ចមតៈ ប្តូវបានសម្ភេរ់ )។ ភាេយនាឯកស រស់ រងត សមបតាិ និង 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 “ប្តូវករមៃ្”ជនមហាកបត់ជាក់ខសាង
ប្តូវបានអនវតារឡើង)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា Sydney SCHANBERG រនាៃរ់មកបានរញ្ញជក់ថា កាេរៅ
សែនទូតបារាំងប្រខហ្េរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់េំខដេបានឮកា រ ៀររារ់ផ្លៃេ់អំេីកា សម្ភេរ់អនក ដឋកា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ណាមួយរឡើយ រ៉ៅខនា“បានទទួេសគេ់ថា ជាកា េិត” រ់ភយស ោត់ដឹងត្តម យៈរមខខម ប្កហ្មរ៉ៅនាមនឆ្នំរប្កាយ
មក(ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/203.1 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៦)។ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

កា សម្ភេរ់អនក ដឋកា េី នាក់រនាោះប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅងសមរហ្តផេរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ទាំងមូេខដេបានរោងរៅរេើរនាោះ រហ្ើយជនជារ់រចាទេំបានជំទាស់រឡើយ។
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សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១៥០៨ ដេ់ ១៥១០ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥

ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័ ៣៣ ដេ់ ៣៦ (បានអោះអាងថា ោត់បានរឃើញ
អនករទាស ៥០ នាក់

រៅមខប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរឡាមេ័ទធរ់ភយ“ប្កុមមនសសប្រ់ភរ់អាវ

ន ន
ៃ ់េី ១០ រៅ ១៥ នាក់” កនុង្ំរណាម

រនាោះម្ភន េន់ ណន ខដេបានខសវង កេទធ ភាេឱ្យអនករទាស ឬអនក ដឋកា កមពជា
ុ ដថ្ទរទៀតរ្ញេីប្ររទសកមពជា
ុ )។ បាងកករ៉ៅសាិ៍៖
កា រញ្ញជក់អោះអាងអំេីទំនាក់ទំនងរៅរេេប្រជាជនខខម ចាករ្ញ ឯកស រេខ E3/604 ថ្ងៃទី ០២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសខខម ) 00632772 ( បាយកា ណ៍អំេីកា រញ្ញជក់ រស់ រអៀង ស ី ថា េន់ ណន ប្តូវបានប្រហា ជី វចត)។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជា េន់ ណន េំសិត
ែ កនុង្ំរណាម“ជនមហាកបត់ទាង
ំ ប្បាំេី ”ខដេប្តូវបានកំណត់រោេ
រៅរដើមបីប្រហា ជី វចតក៏រ់ភយ ក៏ោត់ប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុង្ំរណាម“ជនមហាកបត់ ១៦ នាក់រទៀត”ខដេ“សទធខតប្តូវរឆេើយតរ
រៅ្ំរពាោះមខតលាកា ដឋនូវរាេ់អំរេើអាប្កក់រារ់មិនអស់ និងឧប្កិដក
ឋ មមដ៏សហាវថ្ប្េថ្ផស” ( បាយកា ណ៍ស េ័ត៌ម្ភនកមពជា
ុ ៖ រស្
កាីខងេងកា ណ៍ រស់សរមា្ប្រមខ 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 និង ២៥៩៧ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះ ប្រតិ

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័ ៤០ ដេ់ ៤១ និង 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
ប្កុមរ្ញរៅ ួមម្ភន ហ្ង រួនរហា ផងខដ )។ ទូ រេខ រស់ប្កសួងកា រ រទសបារាំ ង កមមវតែ៖ុ កា ចាករ្ញ រស់ជនរភៀសខេួន
ឯកស រេខ E3/2702 ថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00492870 (រោងរៅរេើទូរេខេីមន៖ ទូ រេខ
ប្កសួងកា រ រទសបារាំ ង កមមវតែ៖ុ កា សំសិទធិប្ជករកាននរោបាយ ឯកស រេខ E3/2694 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥)
កងស៊ាេបារាំ ង Dyrac រាយកា ណ៍ថា ប្េោះអងគម្ភចស់ សិ ចមតៈ និងអនកដថ្ទរទៀត ួមម្ភន អឹង រ៊ា នហ្៊ា ប្តូវបាននាំរ្ញេីសែនទូត
រ់ភយសម្ភជិកថ្នលណៈកម្ភម ិកា ខដេេំសគេ់អតាសញ្ញាណ ខដ ជា ណសិសស ួរ ួមជាតិកមពជា
ុ
ឬ NLA)។ ទូ រេខនាយក់ភឋន
សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក

កមមវតែ៖ុ

កា ផាេ់េ័ត៌ម្ភនេីប្រជាជនអារម៉ៅ ក
ច សាីេីសែនភាេទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់េីកា ដួេ េំ

ឯកស រេខ

E3/4148 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00664000 ទំេ័ ៧ (ជនជាតិអារម៉ៅ ចកខដេប្តូវបានជរមេៀសរាយ
កា ណ៍ថា ប្រធានសភា អ៊ាង រ៊ានហ្ បានចាករ្ញេីសែនទូតបារាំ ងរ់ភយម្ភនកងទ័េ ខខម ប្កហ្មត្តមជាមួយ )។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួន
ជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី អ៊ាង រូណាវា៉ ន់ ឯកស រេខ E3/4679 ្ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )
00323576 ទំេ័ ១០ (កូនប្រុស រស់ អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា បានកត់សម្ភគេ់ថា ោត់ខេងម្ភនដំណឹងអំេីឳេក រស់ោត់ចារ់េីថ្ងៃទី ២១ ខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ មក ខដេជាឆ្នំអាជាា

បារាំ ងបានប្រលេ់ឪេក រស់ោត់រ់ភយរងខំរៅឱ្យេួកខខម ប្កហ្ម)។ អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើភាេខសោន វាងកាេរ ចរ្ឆទខដេបានផាេ់រ់ភយ

អ៊ាង

រូណាវា៉ ន់

និងផាេ់រ់ភយសកសីដថ្ទរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងរេេខដេ អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា បានចាករ្ញេីសែនទូតបារាំ ង រ៉ៅខនារជឿជាក់ថា ជាកា េំខសោនណាស់ណារនាោះរទ។ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា

ប្តូវបាននាំរ្ញេីសែនទូតបារាំងជាមួយប្េោះអងគម្ភចស់ សិ ចមតៈ។ រ់ភយស រហ្ត
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៤.ឃ.១.ខ.៣.ខ.អនក ដឋកា សី វេ
ច
និង ទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង

467>កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា អនក ដឋកា សីវចេថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

និងទាហានបាត់រង់

សមតែភាេប្រយទធ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេងរនាោះ1183 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខក
ី មម
ផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខតមួយលត់ ជាមួយនឹងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ្ំនួន ២ និងឯកស រប្ៅ
តលាកា ្ំនួន ៩ (ជាឧទាហ្ ណ៍ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ
សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ្រមេើយ និង បាយកា ណ៍ជារដើម)1184។

468>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមផ្លៃេ់

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លឹម វា៉ន់ឌី បានផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងអំេីរហ្តកា ណ៍ ខដេឳេកម្ភ រស់ោត់ម្ភនឋានៈជាវ រសនីយ៍ឯកថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
រសេៀកពាក់ឯកសណា
ឋ នរោធា ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រ់ភយកងទ័េខខម ប្កហ្ម រនាៃរ់េីោត់បានររើកឡានហ្សុីរ
ខដេជាឡាន រស់ទាហានអារម៉ៅ ចក មក

រ់រៅមខផៃោះ រស់ោត់រៅរម្ភ៉ៅង ៦ ប្េឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ

ផេរនោះរហ្ើយ រ់ភយេិចា ណារេើកា បាត់ខួ េនរៅរេេរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រ់ភយសមរហ្តផេថា អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា
និង ប្េោះអងគម្ភចស់ សិ ចមតៈ បានជួរវាសនាអាប្កក់ដូ្ោន។
1182

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ្ ផ្លន់់ភរា-ស ផាេ់សកខក
ី មមខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន

ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ឧតាមរសនីយ៍ ថា្់ ស ី (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស) ឯកស
រេខ E1/198.1 ទំេ័ ២២ ដេ់ ២៣ និង ២៧)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះេំអា្ទទួេសគេ់រហ្តកា ណ៍រនោះថា បាន
រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ រ់ភយស ៖ (i) កា រ ៀររារ់រនោះ លឺជាពាកយ្ចាមអារា៉ មទាំងប្សុងទាក់ទងរៅនឹងកាេៈរទសៈ
ពាក់េ័នធ (ii) េំទំនងជាថា រហ្តកា ណ៍រនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនក ដឋកា ជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀតខដេបានរ ៀររារ់ខាងរេើ េំម្ភនភសាត្ត
ុ ង
រញ្ញជក់រខនែម

និង

(iii)

កា សម្ភេរ់រលគេរនោះេំប្តូវបានទទួេសគេ់រ់ភយថានក់ដឹកនាំខខម ប្កហ្មរឡើយ។

ររើរទាោះរីជា

Al

ROCKOFF បានអោះអាងថា អនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានប្រមូេផាំរុ ៅប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ “ប្តូវបានវាយសម្ភេរ់” ោត់ដឹងេ័ត៌ម្ភនរនោះ“រប្កាយមករទៀត” រៅរេេោត់េំបានសនក់រៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ តរៅរទៀត និង
“ដឹងត្តមប្រភេដថ្ទរទៀតខដេ[ោត់]េំសគេ់” (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ឯកស រេខ
E1/165.1 ទំេ័ ៤៣)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ
E1/201.1 ទំេ័ ៤៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦
(ប្េោះរតជប្េោះលណ សូ ហាយ រលាកនិមនា្ូេ ួមកិ្ចប្រជំរៅប្កសួងេ័ត៌ម្ភន ខដេ ឡុង រូរ ៉ត ក៏រៅទីរនាោះ និងប្តឡរ់មកវតាឧណា
រលាមវចញរ់ភយសវតែិភាេ)។
1183

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៧។

1184

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ ៥០៧ រជើងទំេ័ ១៥១៨។
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01358220
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

១៩៧៥1185។

សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ូររនោះបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអិត

និងលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជាកា សមប្សរខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា ម្ភនកា សម្ភេរ់រកើតរឡើង។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូ្ខដេ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ កា សម្ភេរ់រនោះបានរកើតរឡើងេី រីរម្ភ៉ៅងមនរេេរញ្ច រ់
កា ប្រយទធោនជាផេូវកា

1186

។ រហ្តកា ណ៍រនោះ និងកាេៈរទសៈជំ វចញកា សម្ភេរ់(ជន ងរប្ោោះរសេៀកពាក់ឯក

សណា
ឋ នរោធា និងបានររើករ ងយនារោធា) បានរង្ហាញថា ជន ងរប្ោោះប្បាកដជាប្តូវបានចាត់ទកថា ជា
សម្ភជិកថ្នកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ ខដេរៅរេេបាញ់សម្ភេរ់រនាោះ ជន ងរប្ោោះេំបាន់ភក់អាវ ្ោះ ឬេចា
ំ ត់
ទកថា បានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ រ់ភយស ជំងឺ រួស ឬសែិតកនុងកា ឃំឃាង
ំ 1187 និងជារោេរៅរោ
ធា។

កា សម្ភេរ់រនោះររើរទាោះរីជាអងគរហ្តប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅងសមរហ្តផេក៏រ់ភយ

ក៏េំម្ភនេកខណៈជា

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើយ។

469>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ

រដើមរ

ណាឹង ដឋរបរវណី ឃិន សខ បានរឆេើយរៅ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម
ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1188

។ ខផអកត្តមកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ជន ងរប្ោោះេំ

ម្ភនអាវ កនុងថ្ដ រ៉ៅខនាបានរសេៀកពាក់ឯកសណា
ឋ នរោធា រហ្ើយ ឹងទទឹងមិនប្េមចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។
កនុងកាេៈរទសៈរនោះ អា្និោយបានថា ជន ងរប្ោោះេំបានស ភាេ ដូរ្នោះរៅខតជា្ំណ្រោេរៅរោធា
ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើរញ្ញារនោះ1189។

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយដថ្ទរទៀត រស់

ខឹម សំហ្ួន បានផាេ់ភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់ទាហាន ខដេកំេងេាបាេរៅកនុងមនៃី

1185

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌ)ី ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៨៣ ដេ់ ៨៤ និង ៩២ (ភាសអង់រលេ ស),

ទំេ័ ៧២ (ជួ ៤ ដេ់ ៥) និង ៨១ (ភាសខខម )។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ឃិន 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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01358221
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រេទយប្េោះរកតម្ភលា1190។ រ់ភយស ខតភសាត្ត
ុ ងម្ភន្ ចតេកខណៈជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម រហ្ើយសកសី ខឹម សំ
ហ្ួន េំបានផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រទើរកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះេំប្តូវចាត់ទកថា បាន
រង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ
បានរង្ហាញជាក់្ាស់អំេីកា សម្ភេរ់ខស្ារ់នូវទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេបាត់រង់សមតែភាេ

ប្រយទធ។

470>កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ្ងរប្កាយ រស់សកសី

អ៊ាត រសង ខដេអងគជំនំជប្មោះ

បានរោងរៅរេើរនាោះ បានសំរៅរេើរហ្តកា ណ៍មួយខដេកនុងរនាោះ ម្ភនរលគេេី នាក់“ទំនងជា”ទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់រ់ភយកងទ័េនា ី រស់ខខម ប្កហ្ម1191។ ររើរទាោះរីជាប្េឹតិកា
ា ណ៍រនោះបាន
រកើតរឡើងរប្ៅទីប្កុងភនំរេញ រហ្ើយេំបានោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនកា

ុ ភនំរេញ1192ក៏រ់ភយ ក៏រៅខត្ាស់លាស់ថា លឺជាខផនកមួយថ្នកា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងកនុងទីប្កង
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ។ ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កា រ ៀររារ់ រស់សកសី អ៊ាត
រសង បានរង្ហាញនូវកា រញ្ញជក់រខនែមរៅរេើេិខិត រស់សែនទូតបារាំងប្រចាំប្ររទសថ្ង ខដេរាយកា ណ៍អំេី
រទេិរស ន៍ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស

រ៊ាន ថា ខផអកត្តមេិខិតរនោះ ស

រ៊ាន បានសរងកតរឃើញកា សម្ភេរ់

ទាហានរៅកនុងតំរន់ដខដេរនាោះរ់ភយ“នា ីកមមយ
ុ នីស”ា 1193។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ់ភយស អ៊ាត រសង េំបាន
ផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេោត់អា្សននិ់ភឋនបានថា

1190

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00287536 ទំេ័ ៤។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឯកស រនោះ ររើរទាោះរីទំនងជាដូ្ជាម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹង
កា សម្ភេរ់ទាហានខដេបានរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវ រស់ខខម ប្កហ្មឱ្យ្ូេស ភាេក៏រ់ភយ។

សូមរមើេ

សេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១១ រជើងទំេ័ ១៥៣០ ខដេរ ៀររារ់ភសាត្ត
ុ ងោំប្ទកា យេ់រឃើញខដេថា ទាហានថ្ន ររសធា
ណ ដឋខខម ខដេបានរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវឱ្យ្ូេស ភាេ ប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬប្តូវបានរ ើឱ្
វ យបានខេួន។
1191

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 (កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ

រស់ អ៊ាត រសង ប្តូវបានរោងទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងទីប្កុងភនំរេញ)។
1193

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៦៣ រោងរៅរេើេិខិតសែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតារសនីយ៍

ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499666 ទំេ័ ៦។
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ជន ងរប្ោោះទំនងជាទាហាន

រទើរកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស េំអា្រ ើជា
វ មូេ់ភឋន

សប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ។

471>ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀររារ់អំេីកា សម្ភេរ់រៅកនុងឯកស រប្ៅតលាកា ដថ្ទរទៀត

នួន ជា បានរេើក

រឡើងថា កា រ ៀររារ់រនោះេំលរបីប្តូវបានយកមកេិចា ណារឡើយ រ់ភយរហ្តថា ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា សម្ភេរ់ខដេផា
េ់ត្តម យៈសកខីកមមផ្លៃេ់ និងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ“ម្ភនតិ្តួ្ និងរឃើញម្ភនមាងម្ភកេ”1194។ ទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ ខឹម វា៉ន់ឌី េំបានរង្ហាញថា ជាកា
សម្ភេរ់ខស្ារ់រឡើយ1195 រហ្ើយកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយក៏េំម្ភនេកខណៈសមប្សរផងខដ កនុងកា រង្ហាញ
កា សម្ភេរ់ទាហានទាំងរនោះឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ

ររើរទាោះរីប្តូវេិនិតយជា ួមជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតក៏

រ់ភយ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀររារ់រប្ៅតលាកា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ ម្ភន
កា រ ៀររារ់ជារប្្ើនេំរង្ហាញ្ាស់លាស់ថា កា សម្ភេរ់ខស្ារ់1196 េំម្ភនរស្កាីេមអិតប្លរ់ប្ោន់1197 ប្តឹម
ខតរង្ហាញេីកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1198 ជាកា េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១
ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌភូមិសស្តសា ឬរេេរវលា1199 ឬប្តូវបានចាត់ទកថាជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម1200។ ត្តម

1194

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៦។

1195

កថាខណឌខារេើ កថាខណឌ ៤៦៨។

1196

្រមេើយ 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 កា សម្ភេរ់ លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនកខដេ“លាក់រំេួនរៅកនុងផៃោះកនុងអី កនុងេូ
កនុងទឹកអី” និងថា “រនាៃរ់េីកា ដួេ េំកនុងឆ្នំ ១៩៧៥” អតីតទាហានប្តូវបានយករៅអរ់ ំខកខប្រ និងឱ្យ ួ្ជី វចត) ពាកយសំត្តំងខេួនជា
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់ តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ERN (ភាសខខម ) 00526065 ទំេ័ ៥ (ោត់បានរឃើញទាហានថ្ន
ររសធា ណៈ ដឋខខម ខដេប្តូវបានសម្ភេរ់រេេេាោម ត់រល្)។
1197

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836195 ទំេ័ ១១៨។ បាយកា 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 វច្ិកា
ឆ
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00479120 ទំេ័ ៧។
1199

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ប្េំ សខា ឯកស រេខ E3/5392 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វច្ិកា
ឆ
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00479120 ទំេ័ ៧ (សំរៅរេើកា សម្ភេរ់ទំនងជាបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៨។ ផៃយ
ុ រៅវចញបានសនមតថា ម្ភន
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កា កត់សម្ភគេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

កា រ ៀររារ់ខដេរៅរសសសេ់្ំនួន

០៣ រផសងរទៀត បានរង្ហាញេីភសាត្ត
ុ ងសកាានេេជាក់លាក់ និងផ្លៃេ់្ំរពាោះកា សម្ភេរ់1201 រ៉ៅខនាសមីរលគេ
ម្ភចស់្រមេើយរនោះេំខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា រ ៀររារ់ទាង
ំ រនោះេំអា្រញ្ញជក់េី
កា រ ើម
វ នសសឃាតឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ។ ស ររស្កាីមក រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងបានរង្ហាញ្ាស់ថា
ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំ

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ុ ងរនាោះ េំបានរង្ហាញ
រេញ ទាក់ទងរៅនឹងរហ្តកា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា សម្ភេរ់ខដេបានរោងរៅកនុងភសាត្ត

កា អោះអាងថា កា សម្ភេរ់រនោះជាក់ខសាងបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដូ្កា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា
(ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រជើងទំេ័

៦១២)

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកកាេរ ចរ្ឆទរនាោះេំខមនជាកា េិត

រ់ភយស 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 រស់ោត់ខដេប្តូវបារចាទប្រកាន់ថាជាអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងភូមិមួយកនុងរខតាកំេង់ចាម)

។
1200

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ មី ណា ី ឯកស រេខ E3/5397 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00480825 ទំេ័ ៧ (ចារ់ត្តំងេីោត់ប្តូវបានជរមេៀសរ្ញទីកាន់រខតាប្ករ្ោះ កា សម្ភេរ់រងរអូនប្រុស រស់ោត់ខដេបានរកើតរឡើង
រៅកនុងរខតាកំេង់ចាម េំទំនងជាប្តូវបានោត់រឃើញរ់ភយផ្លៃេ់ខភនករនាោះរឡើយ ដូ្កា ទទួេសគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (ស
ណាតរ រស់ស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

កថាខណឌ

១៦៤))។

បាយកា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេន័ រវ៉ត្តម យៈលណៈកមមកា សាីេីរស្កាី

សរប្ម្សិទធិមនសសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម )
00228748 ទំេ័ ៣២ (ផ្លម រមឿន បាននិោយថា ឧតាមរសនីយ៍ នាយទាហាន នាយទាហាន ង េេទាហាន និង និរោជិកខដេខខម
ប្កហ្ម ករឃើញប្តូវបានប្រមូេផាំ ុ និងយករ្ញរៅយរ់រនាោះរៅកំេង់កនៃួត“ជាកខនេងខដេេួករលប្តូវបានសម្ភេរ់” រ៉ៅខនាោត់ទំនងជា
េំបានរឃើញកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះរ់ភយផ្លៃេ់រឡើយ)។
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 ខដេប្តូវបាន្ងថ្ដរៅរប្កាយខនងប្តូវបានបាញ់
សម្ភេរ់រៅខកប ប្ចាំងទរនេ មនរេេប្រជាជន ៥០០ នាក់រផសងរទៀត ប្តូវបានរញ្ចូ នរៅ់ភក់លកទាំងអស់រដើមបីអរ់ ំ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 ់ភឋភិបាេប្តូវបានេួកខខម ប្កហ្ម្ង និងបាញ់សម្ភេរ់)។ បាយកា ណ៍
រស់ ់ភឋភិបាេន័ រវ៉ត្តម យៈលណៈកមមកា សាីេីរស្កាីសរប្ម្សិទធិមនសសរេខ

៩

(XXXIV)

(ECOSOC)

ឯកស រេខ

E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00228748 ទំេ័ ៣២ (ផ្លម រមឿន បានរឃើញកា សម្ភេរ់ទាហាន
កនុងឯកសណា
ឋ នត្តមមហាវចងីរ ៉ៅ រសទង)។
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01358224
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ផងខដ ថា

ជន ងរប្ោោះលឺជាទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ

ឬបានស ភាេរៅរេេសម្ភេរ់។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា សម្ភេរ់ជាក់លាក់រនាោះេំប្តូវចាត់ទកថា បានរង្ហាញោ៉ៅងសមរហ្តផេឱ្យហ្ួសេី វចមតិ
សងស័យប្សរត្តមរទ់ភឋនតប្មូវកនុងកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ង។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ល.ទាហានខដេប្តូវបានយករៅសម្ភេរ់រៅកខនេងរផសងរទៀត

472>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់

កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ

ខដេថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានយករៅសម្ភេរ់រៅកខនេងរផសងរទៀត1202។ កា រ ៀររារ់ជា
លាយេកខណ៍អកស មួយ្ំនួនអំេីកា សម្ភេរ់រនាោះ ទំនងជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម1203 ្ំខណកកា រ ៀររារ់ភាល
រប្្ើនដថ្ទរទៀត ជាក់ខសាងរង្ហាញខតេីកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ ជាជាងកា សម្ភេរ់រៅវចញ1204។ ភសាត្ត
ុ ងរសសសេ់
រផសងរទៀត លឺជា បាយកា ណ៍ថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយជនរភៀសខេួនម្ភនក់1205។ រោងត្តម បាយកា ណ៍រនោះ
ជនរភៀសខេួនជាទូរៅ

បាននិោយសំរៅរៅរេើកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានមកដេ់

អមលាំង“កនុងឆ្នំ ១៩៧៥”1206។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ ថារតើកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះបានរកើត

1202
1203

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥០៨។
កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ 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

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ អ៊ាត រសង ឯកស E3/5267 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00271404 ទំេ័

៣។ បាយកា ណ៍ រស់ S. HEDER និង M. MATSUSHITA៖ រទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅត្តមប្េំខដនកមពុ
ជាថ្ង ឯកស រេខ E3/1714 ខខ កមាៈ ដេ់ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 00324774 ទំេ័ ១០៣។
1206

បាយកា ណ៍ រស់ S. HEDER និង M. MATSUSHITA: កិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅប្េំខដនកមពជា
ុ ថ្ង ឯក

ស រេខ E3/1714 ខខ កមាៈ ដេ់ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 003224774 ទំេ័ ១០៣។
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01358225
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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រឡើងរៅកនុងរ ចរទថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ស ររស្កាីមក ររើ
រទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញលួ ឱ្យរជឿជាក់បានថា ម្ភនកា សម្ភេរ់ក៏រ់ភយ ក៏រៅខតេំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់
សមរហ្តផេសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញមួយខដេប្សរត្តមរទ់ភឋនតប្មូវកនុងកា រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរឡើយ។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ឃ.កា សម្ភេរ់ទាហានខដេបានរ ត្ត
ើវ មកា អំពាវនាវ

473>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា
ឱ្យបាត់ខួ ន
េ រ្ញេីភសាត្ត
ុ ងថ្នកា សម្ភេរ់ទាហាន

1207

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផ្លា្់ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា រ ើ វ

ខដេបានរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវឱ្យប្រលេ់ខួ េនរនាោះរឡើយ1208។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងកប្មិតកា េិចា ណា រស់ខួ ន
េ ប្តឹមរញ្ញា ថារតើកា យេ់រឃើញថា កា សម្ភេរ់
(ខដេខសោនេីកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ )ខដេបានរកើតរឡើងរនាោះ ម្ភនេកខណៈេស
ំ មរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា ររើ
ត្តមកា អោះអាង រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន1209។ កនុង្ំរណាមភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
រោងរៅរេើ ម្ភនខតសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី ស៊ា៊ុំ ជា និងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស
រស់សកសី សំ សិទធី ខឹម សំហ្ួន និង កយ ម៉ៅន រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់រនាោះ។

474>ទាក់ទងរៅនឹង

ស៊ា៊ុំ ជា ោត់បានផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា េីេី រៅរីថ្ងៃ

រប្កាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

ម្ភនកា ប្រកាសត្តមរមប្កូបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីរញ្ចុ ោះរញ្ចូ េ

អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណខខម ឱ្យរង្ហាញខេួន និងថា ទាហានទាំងរនោះរប្កាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់1210។ ររើ
រទាោះរីជាកា ប្តឹមប្តូវខដេថា ោត់េំខដេឭរ់ភយផ្លៃេ់អំេីកា ប្រកាសត្តមរមប្កូទាង
ំ រនោះ និងប្តឹមខតបានឭ
ត្តមរលគេម្ភនក់ខដេររប្មើកា រៅកងរផសងប្បារ់ថា ម្ភនកា សម្ភេរ់ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ1211 ក៏កា 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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៥, ២៥ ដេ់ ២៦។

1211

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៤, ២៥ ដេ់ ២៦, ៤៦, ៤៩ ដេ់ ៥០,

៨៦ (ោត់បានអោះអាងថា េំខដេបានរឃើញកា សម្ភេរ់ណាមួយរឡើយ រ៉ៅខនាបានឮេ័ត៌ម្ភនទាំងរនោះេី រលឿន ខដេរៅកនុងអងគភាេ
ជាមួយោត់។ ោត់ក៏បានរេើករឡើងថា ម្ភនអងគភាេដថ្ទរទៀត់ភក់កា ប្រកាសត្តមរមប្កូយកទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅខនា
ោត់េំបានឮផ្លៃេ់រនាោះរទ)។
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ោត់ម្ភនេកខណៈេមអិត និងបានសំអាងរៅរេើប្រភេនារេេរនាោះ លឺទាហានម្ភនក់រៅកនុងកងរផសងរទៀតខដេ
ជារ់ពាក់េ័នផ្ល
ធ ៃ េ់រៅកនុងកា សម្ភេរ់រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរីជាសកខីកមមរនោះម្ភន្ ចតេកខណៈជាភ
សាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មក៏រ់ភយ ក៏េំខមនជាកា មិនសមរហ្តផេសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខផអកកា យេ់
រឃើញ រស់ខួ ន
េ រេើសកខីកមមរនោះខដ

ខដេត្តមកា េិភាកាខាងរប្កាម រង្ហាញេីកា រញ្ញជក់រខនែមរៅរេើភសាុ

ត្តងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ។

475>ស៊ា៊ុំ

ជា

ក៏បានផាេ់សកខីកមមផងខដ អំេីរហ្តកា ណ៍មួយ់ភ្់រ់ភយខឡកថ្នកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម រៅទួេរោក ខដេទាហានទាំងរនាោះប្តូវបាន“របាកររញ្ញឆតឱ្យរង្ហាញអតាសញ្ញាណ” ត្តម
យៈកា ផសេវផាយត្តមរមប្កូ1212។ កា រ ៀររារ់រនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនេកខណៈជាពាកយ្ចាមអារា៉ មក៏រ់ភយ ក៏
ជាកា រញ្ញជក់រខនែមរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់ ខឹម សំហ្ួន បានផាេ់សកខីកមម

កនុង្ំរណាមរនាោះអំេីកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរោករ់ភយបានេិេណ៌នាថា ោត់បាន
រឃើញដំរងប្រឡាក់្មខដេរប្រើសប្ម្ភរ់សម្ភេរ់រនាោះ1213។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

តលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេអា្សននិ់ភឋនបានថា កា សម្ភេរ់រៅទួេរោករនោះប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វចមតិ
សងស័យ។

476>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី កយ ម៉ៅន ោត់បានអោះអាងថា កង រស់ោត់“េំបាន
រ៉ៅោះពាេ់”ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ណាខដេបានស ភាេរឡើយ រ៉ៅខនាោត់រជឿថា ទាហានទាំងរនោះខដេ
រ ើត្ត
វ មកា ខណនាំ រស់កងទ័េភូមិភាលនិ តីឱ្យរឡើងឡាន“ប្រខហ្េជាប្តូវបានសម្ភេរ់”1214។

អាប្ស័យរហ្ត

រនោះ កា អោះអាងរនោះផាេ់កា រញ្ញជក់រខនែមរេើកា សម្ភេរ់ខស្ារ់រនាោះ។

1212

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ៣៣។

1213

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៦៩។

1214

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 សិទធី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាជំ វចញភាេអា្រជឿ

ជាក់ និងរជឿទក្ិតបា
ា នថ្នកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី សំ សិទធី ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង1215
អងគជំនំជប្មោះបានសរប្ម្រកាោះរៅសកសី ូររនោះ

មកផាេ់សកខីកមមផ្លៃេ់រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ1216

ខដេោត់បានផាេ់រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក់ភ ឆ្នំ ២០១៥។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេតប្មូវ
ឱ្យរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើភាេសមរហ្តផេថ្នកា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេបានខផអករេើភសាុ
ត្តងខដេម្ភនអតែិភាេរៅរេេជំនំជប្មោះ

ួមជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេបានទទួេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ច

ដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខ1217។

478>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

រៅកនុងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស

បានរ ៀររារ់ថា ោត់បានរឃើញកា សម្ភេរ់ប្រជាជនមួយប្កុម
អតាសញ្ញាណថា ជាអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1218

សំ សិទធី

ួមទាំងប្លួស រស់ោត់ខដេប្តូវបានកំណត់

។ សំ សិទធី បានេនយេ់ថា ោត់បាន ួ្ផតេីកា

សម្ភេរ់រ់ភយរ ើេ
វ តជាសេរ់រៅេីរប្កាយម្ភាយ រស់ោត់ខដេប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់1219។ ររើរទាោះរីជា សំ សិទធី
បានអោះអាងទូេំទូលាយអំេីកា រ ៀររារ់រនោះរៅកនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម រស់ោត់ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេរប្កាយេីបានសរងកតរេើអាករបកិ ចោ និងបានវាយតថ្មេរេើរហ្តកា ណ៍កនុងកា េិេណ៌នា បាន
យេ់រឃើញថា សកសី ូររនោះេំអា្រជឿជាក់ និងទក្ិតបា
ា នរ់ភយស មូេរហ្តដូ្ខាងរប្កាម។

479>ជារឋម

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា រ ៀររារ់ រស់ សំ សិទធី េំអា្រជឿជាក់

បានប្តង់្ំណ្ថា ោត់អោះអាងថា បានឆេងកាត់រ់ភយផ្លៃេ់ និងបាន ួ្ផតជី វចតេីកា សម្ភេរ់ខដេោត់បាន
1215

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៥ (កត់សម្ភគេ់រឃើញថា កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាសរមេងថ្នកិ្ចសម្ភាស

ន៍ រស់ សំ សិទធី ប្តូវបានកាត់ផ្លា្់រ់ភយស ឧរក ណ៍ងតសរមេងម្ភនរញ្ញាប្តង់្ំណ្ខដេោត់បានេិ េណ៌នាថា បានរឃើញកា
សម្ភេរ់ និងថា អនករសើរអរងកតខដេបានរ ើរ
វ ទសម្ភាសន៍រនាោះ ក៏ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាខដេរកើតរឡើងដូ្ោនខដ )។
1216

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ២៣ និង ២៦។

1217

សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៤២៦ (ដកប្សង់សេដីការ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៧៥ ដេ់

៧៦)។
1218

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ សំ សិទធី ឯកស រេខ E3/5201 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00212122 ទំេ័ ៤។
1219

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ សំ សិទធី ឯកស រេខ E3/5201 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00212122 ទំេ័ ៤។
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េិេណ៌នារនោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កាេៈរទសៈមួយ្ំនួនខដេ សំ សិទធី រ ៀររារ់កនុង
អំឡុងរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ រសៃើ ខតេំអា្រជឿបាន។ ទីមួយ សកខីកមមរនោះេំលួ ឱ្យរជឿបានរឡើយខដេថា រនាៃរ់
េីបានរឃើញកា សម្ភេរ់ម្ភាយ រស់ខួ ន
េ រនាោះ រកមងប្រុសអាយ ១៣ ឆ្នំ អា្រៅរសៃៀម

ឹងោ៉ៅងរិនប្រសរ់

រ់ភយមិនតក់សត
េុ រនាៃរ់េីប្តូវបានបាញ់សំរៅរៅ កខេួន ប្តូវបានវាយនឹងដំរង និងប្តូវបានអូសទំលាក់អណូ ា ង
1220

និងេំលួ ឱ្យរជឿខដេថា សំ សិទធី និងរអូនជីដូនមួយេី នាក់ អា្ ួ្ផតជី វចតរ់ភយោមន ង រួស1221 រប្កាយេី

ខាមន់ការំ ភេើង្ំនួន ៦ នាក់

ជា ងវង់រៅជិតបានបាញ់ ោះសំរៅរៅ កកនុង យៈរេេយូ

រហ្ើយរនាៃរ់មកម្ភន

កា វាយកាេរកមងៗនឹងដំរង1222។ ទីេី ឱ្កាសម្ភនតិ្តួ្ណាស់ខដេថា ខផអកត្តមសកខីកមម រស់ោត់ កនង
ុ
្ំរណាមប្បាំេី ប្លួស ខដេខខម ប្កហ្មបាននាំយករៅរនាោះ ម្ភនខត សំ សិទធី រអូនប្សីតូ្ រស់ោត់ និងរអូន
ជីដូនមួយេី នាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ ួ្ផតអាយជី វចតេីកា សម្ភេរ់រនោះ1223។ សំ សិទធី េំបានផាេ់រ្
ម ោះជន ងរប្ោោះ
ដថ្ទរទៀតណាមួយថ្នកា សម្ភេរ់រនោះរឡើយ (ររើរទាោះរីជាបានអោះអាងថា ម្ភនស្់ញាតិមួយ្ំនួនរៅកនុងប្កុម
ប្រជាជនរនាោះក៏រ់ភយ)1224 និងេំបានផាេ់អតាសញ្ញាណប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដេសែិតរៅកនុងប្កុមរនាោះ និងអនក
ខដេរៅ ស់រានម្ភនជី វចតរឡើយ រប្ៅខតេីរូន
អ ជីដូនមួយ រស់ោត់រ៉ៅរណា
ណ ោះ1225។ ទីរី េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ថា
រតើ សំ សិទធី បានរដើ ត្តមប្កុមឪេក រស់ខួ ន
េ ោ៉ៅងដូ្រមា្ ររើោត់ប្តូវបានរដញឱ្យប្តឡរ់រប្កាយរ់ភយអនក
ោមខខម ប្កហ្ម ៣ នាក់ខដេប្រ់ភរ់រ់ភយកាំរភេើងរនាោះ1226 ថារតើ ោត់បានរឃើញប្កុមរនាោះប្តូវបានយករៅ

1220

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ២៣ ដេ់ ២៤, ៣០ ដេ់ ៣១ និង ៣៥

ដេ់ ៣៦។
1221

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ២៤, ៣១ ដេ់ ៣៣ (រអូនជីដូនមួយ រស់

ោត់អត់ម្ភនរឃើញប្តូវ រួសអីរទ។ មា៉ៅ ងវចញរទៀត រអូនប្សី រស់ោត់ប្តូវបានវាយនឹងដំរង្ំកាេ) ១០១ ដេ់ ១០៦។
1222

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ២១, ២៤, ៣៣ ដេ់ ៣៤, ១០២ ដេ់

១០៣, ១០២ ដេ់ ១០៣។
1223

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៣៧។

1224

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ១៩។

1225

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ១៩, ៣៧ ដេ់ ៣៨ និង ៩៨ ដេ់ ៩៩។

1226

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៥២ (“រហ្ើយខាំហ្
ុ ឹង
ន តូ្ជាងរល ត់ត្តមឳ

េករៅ រហ្ើយរលរដញមករប្កាយវចញ រដញឱ្យមករៅជាមួយម្ភាយវចញ អត់ឱ្យរៅជាមួយឳេករទ។ ខតខាំម
ុ ិនមក ខាំរុ ៅេួ្រមើេ
សកមមភាេហ្នឹង”), ទំេ័ ៥៤ (“មកដេ់កខនេងទកអីខវ៉អីវា៉ន់ហ្ឹង
ន រលប្តូវរំខរកោន េី នាក់រៅោមប្រេនធ ម្ភនក់នារ
ំ ីរា ្ញរៅការ់រ
រៅការ់រ

ើរដើមបីរបាោះជំ ំរៅ រប្ពាោះវាជិតយរ់រហ្ើយ។ រៅរេេខដេររណាើ ្ូេរៅកនុងថ្ប្េរនាោះ ខាំក
ុ ៏ ត់រៅត្តម ឮថារៅការ់រ

ើ
ើ ខាំុ
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បាញ់សម្ភេរ់ោ៉ៅងដូ្រមា្1227 ររើោត់ប្តូវប្តឡរ់មកប្បារ់ប្កុមម្ភាយ រស់ោត់រ៉ៅខនាោមនន ណារជឿោត់1228 និង
្ងរប្កាយ ោត់បានរ ើដ
វ ំរណើ អស់រេញមួយយរ់ប្តឡរ់មកវតាប្្ករសា្ វចញ1229។

480>រខនែមរេើរនោះរទៀត

សកសី ូររនោះបានរល្រវសមិនរឆេើយនឹងសំណួ ទាក់ទងរៅនឹងកា េមអិតថ្នប្េឹតិ ា

កា ណ៍មនរេេកា សម្ភេរ់រនាោះ

រ់ភយបានអោះអាងដខដេៗនូវរហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់ខដេម្ភនេកខណៈ

ទូរៅ និងប្សរេ្ប្សេិេ1230។ រខនែមរេើរនោះ កា ខដេថា កនេងមកម្ភនកា ្ោះផាយកនុងស េ័ត៌ម្ភនអំេរ
ី ទ
េិរស ន៍ រស់ោត់1231

អា្ជាកា រង្ហាញនូវអតែប្ររោជន៍កនុងកា រ ៀររារ់អំេីរទេិរស ន៍រនោះមាងរទៀត

រ់ភយេំលិតេីកា េិតឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

ត់រៅត្តមឳេកខាំ។
ុ ដេ់ខតរេេរលរដញមករប្កាយវចញ ខាំអ
ុ ត់មក។ ខាំរុ ្ោះខតត្តមរមើេោត់ ហ្ូត។ ដេ់រេេ្ូ េរៅផតថ្ប្េរនាោះ
រឃើញកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ ប្បាំមួយនាក់ហ្ឹង
ន រហ្ើយ

េ រមួយខដេនាំរៅ ខតម្ភនក់រទនាំរៅ េី នាក់រទៀតរៅចាំប្រេនធកូ នរៅកខនេងរនោះ

(កខនេងទកអីខវ៉អីវា៉ន់) យកប្រុសៗរៅមន។ អី្ឹងម្ភនខត

េ រម្ភនក់រទ យកប្រុសៗរៅមនហ្នឹងរនាោះ ថារៅការ់រ

ើហ្ឹង
ន រនាោះ។ រៅ

សេ់េី រៅនឹងកខនេងប្រេនធកូន”)។
1227

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ២៤។

1228

រប្រៀររ ៀរប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៥២ (“រហ្ើយមួយប្សរក់

រប្កាយមក ឮសនូ ផៃោះុ អាវ

ខាំុ ត់មកប្បារ់ម្ភាយ មីងម្ភខាងរប្កាយរនោះ ថាឱ្យនាំោន ត់រៅ រលយកបា៉ៅ រៅបាញ់រចាេអស់រហ្ើយ។ ោត់

អត់រជឿ” “បាទ ខាំរុ ជឿថាឮ រប្ពាោះប្ោន់ខតរេេខដេបាញ់ប្បាវរហ្ើយ ខាំុ ត់មករប្កាយវចញ ខាំម
ុ កប្បារ់ោត់ឱ្យនាំោន ត់ ”) ជាមួយនឹង
ទំេ័ ៥៤ (“អី្ឹងប្ោន់ខតប្ករឡករឃើញរលភជង់ឳេករហ្ើយ ខាំក
ុ ៏ ត់មករប្កាយ ខាំថា
ុ រលយកបា៉ៅ រៅបាញ់រចាេរហ្ើយ។ អី្ឹងខាំឱ្
ុ យោត់
ត់ ោត់អត់ ត់រទ ោត់ថា ោត់មិនរជឿខាំរុ ទ។ ប្រខហ្េជាមួយរម្ភ៉ៅងរប្កាយមក ឮផៃោះុ អាវ ឮផៃោះុ អាវ រៅៗ្ំណ្ខដេខាំស
ុ ងស័យថា
យករៅសម្ភេរ់ហ្ឹង
ន រហ្ើយ”) ជាមួយនឹង ទំេ័ ៩៥ (“ដេ់ខតមួយសនៃោះុ រប្កាយមក មួយរម្ភ៉ៅងហ្នឹងរហ្ើយ រយើង [ឧ. ោត់ និងប្កុមម្ភា
យ រស់ោត់] ឮអាវ ផៃោះុ ។ ឮអាវ ផៃោះុ ខាំក
ុ រស្តញ្ញជេរឡើងមាងរទៀត ខាំខុ ប្សកយំករស្តញ្ញជេរឡើងមាងរទៀត ខាំុ ត់រចាេហ្វូងម្ភាយ ម្ភា
យមីង ម្ភាយររងកើតខដេរៅជាមួយខាំហ្
ុ ឹង
ន ខាំុ ត់រចាេោត់រៅ ោត់រដញចារ់ខាំប្ុ រវាស់ប្ររទាសយកមកខាំ។
ុ មកៗ ង់ចាក
ំ ខនេងដខដេ
វចញ”)។
1229

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៣៤ និង ៤៩ ដេ់ ៥០។

1230

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1ទំេ័ ១០ ដេ់ ១១, ១២ ដេ់ ១៣,

១៤ ដេ់ ១៥, ១៩ ដេ់ ២០, និង ២២។
1231

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (សំ សិទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២, ១១០ ដេ់ ១១២ (េី ឆ្នំមន

ម្ភនអតែរទ្ោះផាយអំេីរទេិរស ន៍ រស់ោត់រៅកនុងកាខសត“រកាោះសនាិភាេ”)។

312
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358230
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

481>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ សំ សិទធី ខវោះភាេអា្រជឿ

ជាក់បាន។ រោងត្តមកា រេើករឡើងខាងរេើ ម្ភនន័យថា ម្ភនភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ដូ្ជា សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ ស៊ា៊ុំ ជា ខដេររងកើតជាមូេ់ភឋនសមរហ្តផេសប្ម្ភរ់កា សននិ់ភឋនបាន
ថា អនក ដឋកា

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវឱ្យរង្ហាញអតាសញ្ញាណប្តូវ

បានសម្ភេរ់។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ង.ទាហានខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាប្ិ៍ តួតេិនត
ិ យ

482>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រជាលវាសនា រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេ

ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយេំប្តូវបានដឹងរឡើយ និងខេួនក៏េំអា្សននិ់ភឋន្ាស់លាស់េី
កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ ទាហានទាំងរនាោះថា េួករលប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះខដ
សលាដំរូងក៏បានអោះអាងផងខដ ថា
រង្ហាញកនុង្ំរណាមរនាោះ

1232

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះ

“ប្រតិរតាិកា សម្ភេរ់អតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”ប្តូវបាន

ត្តម យៈ“កា សម្ភេរ់អតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានកំណត់

អតាសញ្ញាណ […] រៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយរផសងៗ”1233។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
យេ់្ាស់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ម្ភនកា រង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យខដេថា ោ៉ៅង
រហា្ណាស់

ម្ភនទាហានមួយ្ំនួនខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយប្តូវបានសម្ភេ

រ់។

483>ភសាត្តុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តកា ណ៍ជាក់ខសាងថ្នកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេប្តូវ

បានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយ ម្ភនដូ្ជាេិខិតេីសែនទូតបារាំង កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ
ជាលាយេកខណ៍អកស ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ និងពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេម្ភន
កា រ ៀររារ់្ចាមអារា៉ ម រស់ ជំ សខា រទៀង សខម និង ររង ររឿន1234។ ដូ្សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានទទួេ

1232

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៣ និង ៥៥៥។

1233

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1234

េិខិតសែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតារសនីយ៍ ស រ៊ាន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥

ERN (ភាសខខម ) 00499667-8 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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

313
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358231
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សគេ់1235

ឹ ”ថា
មកដង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកា រ ៀររារ់ទាង
ំ រនោះ រដើមបីរង្ហាញថា រលគេខេោះ“រប្កាយ
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់1236។

ររើរទាោះរីជាភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះម្ភនកា

រង្ហាញ្ាស់ថា ម្ភនកា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងក៏រ់ភយ ក៏រ់ភយស េំម្ភនកា ផាេ់សកខីកមមផ្លៃេ់ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញា
រនោះ រទើរជាកា េំសមប្សរកនុងកា រង្ហាញសមរហ្តផេថា កា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បាន
រកើតរឡើងទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់អតាសញ្ញាណ រស់ទាហានទាំងរនោះរៅត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយនានា។
៤.ឃ.១.ខ.៣.្.កា រាយកា ណ៍អេ
ំ កា
ី សម្ភេរ់រៅរកៀនសវយ និងបាត់ដរ
ំ ង

484>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីកា សម្ភេរ់រៅរកៀនសវយ

1237

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

រេើសកខីកមម រស់សកសី François PONCHAUD ខដេបានផាេ់សកខីកមមថា មនសសប្រុសម្ភនក់ខដេោត់បាន
ជួររៅសែនទូតបារាំងកាេេីថ្ងៃទី ២២ ឬ ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ បានប្បារ់ោត់ថា មស្តនាីជាន់ខពស់ និង
ទាហាន េន់ នេ់ ប្តូវបានរងខំឱ្យស រស រ្
ម ោះរេើកាា រខៀនរៅរកៀនសវយ និងរនាៃរ់មកអនកខដេបានរ ើ វ
ត្តម ប្តូវបានសម្ភេរ់1238។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា រ ៀររារ់រនោះេំសីសង្ហវក់ោនរ់ភយស រ សម្ភនក់ខដេ
និោយរៅកាន់ François PONCHAUD េអា
ំ ្រឃើញកា សម្ភេរ់រៅរកៀនសវយ ខដេរកើតរឡើងេី ឬរីថ្ងៃ
រប្កាយកា ជរមេៀស រនាៃរ់មកប្តូវប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវចញ និង្ូេសែនទូតបារាំងខដេរេេរនាោះប្រជាជន
កមពជា
ុ ទាំងអស់ប្តូវបានរងខំឲ្យចាករ្ញេីសែនទូតរនាោះ1239។

រប្ៅេីភាេមិនប្សរោនខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា

បានទទួេសគេ់1240 អងគជំនំជប្មោះតលាកា 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 េំបានអោះអាងអំេីកា កំណត់អតាសញ្ញាណត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយ)។
1235

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៦៧។

1236

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៣ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1237

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៤។

1238

ប្រតិចា ឹ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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្ាស់លាស់ថា ម្ភនកា សម្ភេរ់រកើតរឡើងរៅរកៀនសវយខដេសែិតរៅជិតទីប្កុងភនំរេញ1241។ រទាោះជាោ៉ៅងណា
កាី ភសាត្ត
ុ ងខដេកប្មិតរខាយេំអា្ឱ្យតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេផាេ់កា យេ់រឃើញអំេីកា សម្ភេរ់ឱ្យ
ហ្ួសេី វចមតិសងស័យបានរឡើយ។

485>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៍បានសំអាងផងខដ រៅរេើ

សកខីកមម រស់ François PONCHAUD ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា កា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងរៅ
បាត់ដំរង។ រ់ភយស ខតប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅបាត់ដំរង េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទី
មួយ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះខាងរប្កាមកនុងរ ចរទ ថារតើម្ភន
េំនាថ្ំ នកា សម្ភេរ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា1242។
៤.ឃ.១.ខ.៣.ឆ.រស្កាស
ី នន់ភ
ិ ឋ នទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

486>ជាកា សននិ់ភឋន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ជាន់ខពស់ ដូ្ជា ឡុង រូរ ៉ត េន់ ណន ប្េោះអងគម្ភចស់សិ ចមតៈ និង
អ៊ាង រ៊ានហ្

ជាកា សមរហ្តផេ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា

សម្ភេរ់ទាហាន

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវ

ប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅងសម

រហ្តផេ រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនដូ្ជា ភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ រស់
ស៊ា៊ុំ ជា ខដេបានរញ្ញជក់រខនែមរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។ ភសាត្ត
ុ ងរខនែមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
រង្ហាញ្ាស់លាស់អំេីកា សម្ភេរ់ខស្ារ់នូវទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

កនុងរ ចរទថ្ន

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំ
ណោះអំណាងខដេថា េំម្ភនកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានរង្ហាញឱ្យហ្ួស
េី វចមតិសងស័យរនាោះរឡើយ។

1241

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ទំេ័ ១១១ ERN (ភាសខខម ) 00836188 (ខដេដូ្ោនរៅនឹងកា រ ៀររារ់

ខដេបានសំអាងរៅកនុងរសៀវរៅ រស់ F. Ponchaud: កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកស រេខ E243.1 ERN (ភាសខខម ) 00862316-7)។
អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ François PONCHAUD េំម្ភន“កា រញ្ញជក់រខនែម”េីកា រ ៀររារ់រនោះរ់ភយ
ស ខតេំខមនជាប្រភេ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនរនាោះរឡើយ។
1242

សូមរមើរេើខាងរប្កាម កថាខណឌ ៩១១។
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៤.ឃ.១.ល.កា រ ម
ើវ នសសឃាតខដេបានប្រប្េឹតរា ៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ

487>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនាៃរ់េី ំរ់ភោះ

បានទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ និងកា ្ោះចាញ់ រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ល
ណៈភូមិភាលពាយ័េយបានររើកកិ្ចប្រជំមួយ ខដេបានរ្ញរញ្ញជឱ្យប្រមូេផាំ ុ និងសម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក
ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1243

។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អតីតអនក ដឋកា រារ់ យនាក់ប្តូវបានប្រមូេផារំ ុ ៅ

សលារខតារពា ិ៍សត់ និងប្តូវបានប្រកាសប្បារ់ថា េួករលនឹងប្តូវរៅរ ៀនសូប្ត និងសវលមន៍សរមា្ នររាតាម
សីហ្ន1244។ រនាៃរ់េីកិ្ចប្រជំរៅសលារខតារនាោះ ម្ភនអតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ោ៉ៅងតិ្ ២៥០ នាក់1245
ប្តូវបានដឹកត្តមឡាន1246យករៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ និងប្តូវបានសម្ភេរ់1247។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសនន់ភ
ិ ឋ នថា
កា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះ លឺជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងរទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោយបាយថ្នឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1248។

488>រៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងជា្មបងរៅរេើសកសី្ំនួន ៣ នាក់ ដូ្ជា
េឹម សត ជាអនរញ្ញជកា កងអនរសនាតូ្ថ្នកងទ័េខខម ប្កហ្ម ស៊ាម អាឡាត់ ជាទាហានថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

និង អ៊ាង ឆ្ត់ ជាកងទ័េខខម ប្កហ្ម1249។

489>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានសំអាងរៅ
រេើភសាត្ត
ុ ងេំអា្ទក្ិតបា
ា ន និង“ភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់ និងេំរជឿជាក់បាន” កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ
រៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

និងម្ភនកំហ្សអងគរហ្តរ់ភយស “រប្រើប្បាស់ វច ីសស្តសាេំប្តឹមប្តូវកនុង

កា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង”1250។ ជាេិរសស ជនជារ់រចាទទាំងេី បានរចាទប្រកាន់ថា 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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ដំរូងបានសំអាងរ់ភយេំសមរហ្តផេខតរៅរេើអីខវ ដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាសកខីកមមេំប្តឹមប្តូវ រស់ េឹម
សត កនុងកា រង្ហាញថា លណៈភូមិភាល បានរ្ញរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា
ណ ដឋខខម

ខដេរញ្ញជរនោះេំប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមេីេំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតា និង ្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងរឡើយ1251។

រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា ប្រឹងខប្រង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា សប្មរ
សប្មួេភាេមិនសីសង្ហវក់ោនរៅកនុងភសាត្ត
ុ ង េំសមរហ្តផេរឡើយ1252។ ្ងរប្កាយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន
បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ម្ភនមនសស ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់ រ់ភយ
បានខផអករៅរេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម និងសកខីកមម រស់សកសីខដេេំរជឿទក្ិតបា
ា ន។ ដូរ្នោះ ្ំនួនទាហាន
ខដេជាជន ងរប្ោោះរនាោះេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរឡើយ1253។
៤.ឃ.១.ល.១.កិ្ប្ច រជំ រស់លណៈភូមភា
ិ ល និងកា រញ្ញជសម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម

490>កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា

លណៈភូមិភាលបានរ្ញរញ្ញជឱ្យប្រមូេផាំ ុ និងសម្ភេរ់អតីត

ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើសកសី េឹម

សត មួយលត់ខដេផាេ់សកខីកមមអំេីកា ទទួេរញ្ញជរនោះ1254។

491>រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ េឹម សត ម្ភនកិ្ចប្រជំមួយ(ខដេោត់េំបាន្ូេ ួម) រស់
លណៈភូមិភាលដឹកនាំរ់ភយ ញឹម ស់ ត្ត កន និង ត្ត សត រ៉ៅនាមនថ្ងៃមនប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេ“ខេឹម
ស ប្រជំ លឺប្បារ់រមៗខខម ប្កហ្មថា េួកទាហា និងរ៉ៅូេីសជំនាន់ េន់ នេ់ ឱ្យខតម្ភនពាក់ស័កិប្ា តូវខតយករៅ
សម្ភេរ់រចាេទាំងអស់”1255។ រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយមួយរផសងរទៀត 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

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/4601 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00407761 ទំេ័ ៣។
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បានទទួេរនាោះ

លឺឱ្យ“ប្រមូេទាហាន

និងរ៉ៅូេីសខដេម្ភនរណា
ា េស័កិទា
ា ង
ំ តូ្ទាំង ំខដេម្ភននិនានកា

សម័យ េន់ នេ់ យករៅសម្ភេរ់រចាេ”1256។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រៅរេេផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង សកសី ូររនោះបានអោះអាងថា ោត់េំបានដឹងថា ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ំ រនោះរៅរ ៀន
ខខម ប្តូវខតយករៅសម្ភេរ់រចាេ និងថា កា រញ្ញជប្តូវបានកប្មិតប្តឹមខតយកទាហាន និងមស្តនាីទាង
សូប្តសិន រេេប្តឡរ់មកេីកា រ ៀនសូប្ត វចញ អងគកា នឹងឱ្យ្ូេរ ើកា
វ វចញដខដេ1257។

492>រៅកនុងសេប្កម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរងកតរឃើញថា

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផាេ់សកខីកមម

ផ្លៃេ់ រស់ េឹម សត េំអា្រជឿជាក់បានរឡើយទាក់ទងរៅនឹង“កា យេ់ដឹង រស់ោត់រៅម្ភនកប្មិតអំេី
រោេរំណងឧប្កិដថ្ឋ នកា រញ្ញជរនោះ”1258។ ជាកា េិត េឹម សត រឆេើយផៃយ
ុ នឹងខេួនឯងខដេបានរញ្ញជក់េីដរ
ំ ង
ូ
ថា កា រញ្ញជសម្ភេរ់ដូ្បាន ំឭករ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា “លឺជាកា រញ្ញជ រស់លណៈភូមិភាល [ត្ត ញឹម និង
ត្ត កន]”1259។ រនាៃរ់មក រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េឹម សត បានរញ្ញជក់ថា “រៅរេេរនាោះ [ោត់េិតជាបាន
និោយអំេីកិ្ចប្រជំរេើកទីេី កនុងសលារខតារពា ិ៍សត់] រលបានប្រមូេផាំទា
ុ ហាន និងរ៉ៅូេីស។ ខាំម
ុ ិនដឹងចារ់
អា មមណ៍ លឺថារលយកអនកទាំងរនាោះរៅសម្ភេរ់រចាេរនាោះរឡើយ”1260។ រប្កាយមក េឹម សត បានអោះអាងស
ជាងមីថា “រលប្បារ់[ោត់]ថា េួករនោះប្តូវយករៅសម្ភេរ់រចាេ។ េ័ត៌ម្ភនខដេោត់ទទួេបាន លឺថា អនកម្ភនរ
ណា
ា ស័កិទា
ា ង
ំ អស់ប្តូវរៅរ ៀនសូប្តសិន”1261។

493>រៅរេេវាយតថ្មេអំេីភាេរជឿជាក់ និងរជឿទក្ិតបា
ា ន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរញ្ញជក់ថា៖
អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ោត់ប្តូវបានជំ ញឲ្យរនធូ រនែយ ឬខកខប្រកា ទទួេខសប្តូវ
រស់ោត់្ំរពាោះកា ពាក់េ័នរធ ៅកនុងប្េឹតិកា
ា ណ៍រផសងៗ ខដេរចាទជារញ្ញារនោះ។ អងគជន
ំ ំជប្មោះយេ់

1256

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/364 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00242422 ទំេ័ ២។
1257

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ១៦, ១៩ ដេ់ ២០, ៤០ ដេ់ ៤១

(ដកប្សង់កំណត់រហ្តសារ់្រមេយ
ើ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/4601 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៩)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី
០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/188.1 ទំេ័ ១៥ ដេ់ ១៦, ១៩។
1258

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1259

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ១៥។

1260

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ១៧។

1261

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 ឹងកា ដឹងរ់ភយម្ភនកប្មិត រស់ោត់អំេីរោេរំណង
ឧប្កិដថ្ឋ នកា រញ្ញជទាំងរនោះ មិនលួ ឲ្យរជឿជាក់បានរទ។ រ៉ៅខនាសកខីកមមដំរូង រស់ោត់រៅ្ំរពាោះមខសហ្
រៅប្កមរសើរអរងកតពាក់េ័នរធ ៅនឹងខេឹមស ថ្នកា រញ្ញជទាំងរនោះ

លឺសីសង្ហវក់ោនរៅនឹងេំនាថ្ំ នកា

ប្រប្េឹត។
ា […] រេើសេីរនោះរទៀត សកខីកមម រស់ េឹម សត ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសែនភាេថ្នកា ទទួេ
រញ្ញជខដេ“ថានក់រេើ”ផសេវផាយរនាោះ

ក៏ប្សរោននឹងសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះអំេីប្រេ័នទ
ធ ំនាក់

ទំនងផងខដ ។ រហ្តដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្ន
កា រញ្ញជទាំងរនោះ លឺលួ ឲ្យរជឿជាក់បាន1262។

494>ទនៃឹមនឹងកា រចាទប្រកាន់ រស់

នួន ជា ខដេថា សកខីកមម រស់ េឹម សត េំសីសង្ហវក់ោន និងេំរជឿ

ទក្ិតបា
ា ន និងថា ជាេទធផេ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ1263 ្ំខណក
រខៀវ សំផន វចញបានរេើករឡើងថា េឹម សត លឺជាសកសី“សវហារ់ និងអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន” រ៉ៅខនារចាទ
ប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា រកប្សយ និងកា េរមអៀងរៅ កកំណត់រហ្តសារ់
្រមេើយ រស់សកសី ូររនោះ ជាងសកខីកមមផ្លៃេ់ រហ្តរនោះបាន ំរលាភរំពានរៅរេើរោេកា ណ៍្ំរពាោះមខ1264។

495>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្រុង

ប្រយ័តនរេើភសាត្ត
ុ ង និងផាេ់សំអាងរហ្តរេញរេញទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្តខដេខេួនបានសំអាងរៅរេើភសាុ
ត្តងជាលាយេកខណ៍អកស រស់ េឹម សត ររើរ ៀររៅនឹងសកខីកមមកនុងតលាកា ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេ ំឭកថា “អាប្ស័យរេើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរទ ខដេជាអនកវាយតថ្មេរេើភាេេំសីសង្ហវក់ោនរៅកនុងភ
សាត្ត
ុ ង រស់សកសី […] កនុងកា េិចា ណារេើរញ្ញា ថារតើភសាត្ត
ុ ងរនោះររើេិចា ណាជា ួមអា្រជឿទក្ិតា និង
រជឿជាក់បាន រហ្ើយ្ងរប្កាយប្តូវទទួេយក ឬរដិរស រចាេនូវ្ំណ្ខដេជាមូេ់ភឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះ ខដ
ឬោ៉ៅងណា”1265 និងរៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា“ខេឹមស ថ្នកា រញ្ញជ
រនោះ អា្រជឿជាក់បាន”1266។ ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដ
1262

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1263

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥១។

1264

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣០។

1265

សេដីការ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ ១២២៨។

1266

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1267

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៨២។

1267

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
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ម្ភនតួនាទីកនុងកា េិនិតយរេើអាករបកិ ចោ រស់ េឹម សត និងវាយតថ្មេរេើភាេអា្រជឿជាក់បាន។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះេំបាន ំរលាភរំពានរេើរោេកា ណ៍ថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី្ំរពាោះមខ កនុងកា សំអាង
រៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ េឹម សត ជាជាងសំអាងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី ូររនោះ។

496>រខនែមរេើរនោះ រទាោះជា េឹម សត លឺជាសកសីខតម្ភនក់លត់ខដេជាមូេ់ភឋនសំអាង្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញនូវកា រញ្ញជក់រខនែមប្តង់ថា (i) “ម្ភន
េំនា ំ ួមថ្នកា ប្រប្េឹត”ា និង (ii) “ ្នាសមព័នថ្ធ នកា ទំនាក់ទំនង”។ ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញដូ្ខាងរប្កាម

ខដេរដិរស កា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នេំនាថ្ំ នកា សម្ភេរ់ទាហាន

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1268

។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំនារំ នោះេំអា្យកមករ ើជា
វ កា រញ្ញជក់រខនែមថ្នភសាត្ត
ុ ង រស់ េឹម សត រឡើយ។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំខមនចាត់ទកកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានសំអាងរេើភសាុ
ត្តងថ្ន្ំណ្ទីេី រនាោះថា េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា “អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងអា្សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនសកសីខតម្ភនក់បាន រ៉ៅខនារទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាុ
ត្តងរនាោះ

ភសាត្ត
ុ ងរនាោះប្តូវខតបានវាយតថ្មេរ់ភយម្ភនកា ប្រុងប្រយ័តនសមប្សរ

ទក់ភក់រដើមបីទរ់សកត់កា ជំ ញទឹក្ិតជា
ា មូេ់ភឋនរៅ កសកសីខតម្ភខង”1269។
ជប្មោះសលាដំរូងលរបីោ៉ៅងរហា្ណាស់េនយេ់រ់ភយសរងខរេីមូេរហ្ត

និងប្តូវម្ភនកា យក្ិតា

រខនែមរេើរនោះរទៀត

“អងគជន
ំ ំ

ខដេខេួនបានទទួេយកភសាត្ត
ុ ង

រស់សកសី ខដេអា្ម្ភនកា ជំ ញទឹក្ិតា ឬកា រេើកទឹក្ិតឱ្
ា យ់ភក់រនៃក
ុ រេើជនជារ់រចាទ។ ត្តមវច ីខររ
រនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញេីកា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ រ់ភយប្រុងប្រយ័តនរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ”1270។

រ់ភយស ខតរៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹង

កា វាយតថ្មេរេើភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន និងរជឿជាក់បាន រស់ េឹម សត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿ
ជាក់ថា វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនេកខណៈសមប្សរ។

497>ទាក់ទងរៅនឹងកា រញ្ញជក់រខនែមថ្ន ្នាសមព័នទធ ំនាក់ទំនង
រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់

ររើរទាោះរីជា ្នាសមព័នរធ នោះេំបានរញ្ញជក់រខនែមរៅរេើខេឹមស ថ្នសកខីកមមពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រញ្ញជ

1268

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៩៦២ ជាអាទិ៍។

1269

សេដីការ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ២៧៤។

1270

សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY)កថាខណឌ ១៤៦។
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សម្ភេរ់ក៏រ់ភយ ក៏រៅខតរង្ហាញថា សកខីកមម រស់ោត់អា្រជឿទក្ិតបា
ា ន និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានយេ់រឃើញោ៉ៅងសមរហ្តផេថា រមរញ្ញជកា កងវ រសនា ំបានរ្ញរញ្ញជរនោះរៅឱ្យ េឹម សត1271។

498>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានសំអាងរៅរេើសកខី
កមម រស់ េឹម សត កនុងកា យេ់រឃើញថា ត្ត ញឹម ត្ត កន បានរ្ញរញ្ញជឱ្យប្រមូេអតីតទាហាន និងរូេី
ស និងឱ្យសម្ភេរ់អក
ន ទាំងរនោះ រ់ភយស េឹម សត េំបាន្ូេ ួមកិ្ចប្រជំ រស់លណៈភូមិភាលរ់ភយផ្លៃេ់
រឡើយ1272។ ត្តមកា េិនិតយរឡើង វចញរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត រឃើញថា ោត់បានអោះអាង្ាស់លាស់ថា
“រមរញ្ញជកា កងវ រសនា ំបានប្បារ់ោត់”1273។

រ់ភយស ខតសំអាងរហ្តរេញរេញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេបាន ំឭកខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា េំម្ភនរហ្តផេណាមួយខដេប្តូវ
រដិរស រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរញ្ញារនោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កា ខដេថា
េឹម សត េំបាន្ូេ ួមកិ្ចប្រជំដូ្អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់រនាោះ1274 េំខមនជាកត្តាកំណត់
អំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន

និងទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ងរឡើយ

រ់ភយស ោត់បានទទួេរញ្ញជេីរមរញ្ញជកា កងវ

រសនា ំរនាៃរ់េីកា ប្រជំរនោះ1275។

499>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅ

នឹងកា សំអាងរេើកំណត់រហ្តជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសី េឹម សត រៅកនុងកា យេ់រឃើញ ពាក់េ័នធ
រៅនឹងកា រញ្ញជសម្ភេរ់។
៤.ឃ.១.ល.២.ភាេេស
ំ ស
ី ង្ហវក់ោនដថ្ទរទៀតរៅកនង
ុ ភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រជរំ ៅកនង
ុ សលា
រខតារពា ស
ិ៍ ត់

1271

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៣ ដេ់ ៦៦៥។

1272

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣០។

1273

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ៣៩។

1274

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៣។

1275

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០។
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500>ជនជារ់រចាទបាន្ងអេុ រៅរេើរញ្ញាេំសីសង្ហវក់ោន

និងភាេផៃយ
ុ ោនរៅកនុងភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ច

ប្រជំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់1276។ អំណោះអំណាងទាំងរនោះម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងេ័ត៌ម្ភនេមអិត ខដេេំ
បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញជាក់លាក់រៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគ្ារ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ខេឹមស ថ្នភសាត្ត
ុ ង ប្តូវបានយកមកេិចា ណា
និងរ ើជា
វ មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងសប្ម្ភរ់រ ើ វ
រស្កាីសននិ់ភឋនខផនកអងគ្ារ់ រស់ខួ ន
េ ។ ដូរ្នោះ អំណោះអំណាងរនោះចាំបា្់ប្តូវរ់ភោះប្សយ។

501>ដំរូង នួន ជា បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត រៅរេេខដេអងគជំនំ
ជប្មោះបានសំអាងខតរៅរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ម្ភនក់ររណា
៉ៅ ណ ោះកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញ ដូ្ជា (i)
ររៀរថ្នកា រញ្ចូ នស ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រជំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់
ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

(ii)

ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរៅកាន់អតីតទា

រោេរំណងថ្នកា ប្រមូេផាំអ
ុ តីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ថា

ខខម ប្កហ្មបា មាថា េួករលអា្រ ើរ
វ ដិវតាន៍ប្រឆ្ំងនឹង” និង (iii) រលគេខដេជាអនកររើកឡានរនាោះ1277។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា េ័ត៌ម្ភនរនោះ ម្ភនរៅកនុងសកខីកមម រស់ េឹម សត និងជាកមមវតែុ
ថ្នកា សួ រដញរ់ភេ1278។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង
ររៀរថ្នកា រញ្ជូ នស េំបានសំអាងខតរេើភសាត្ត
ុ ង រស់ េឹម សត ម្ភនក់ររណា
៉ៅ ណ ោះរទ1279។ រ់ភយេិចា 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 ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៣

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័ ១៧ ដេ់ ១៨។
1279

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៦ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ

២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ៥០ ដេ់ ៥៤ (“េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងកា រៅរៅប្រជំប្តូវបានប្បារ់េី
ម្ភត់មួយរៅមួយ។ ឧទាហ្ ណ៍ ស ប្តូវបានរញ្ជូ នេីមនសសម្ភនក់រៅមនសសម្ភនក់រទៀត”)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ រសៀម
រសឿន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ទំេ័ ៣ (បានសារ់ឮខខម ប្កហ្មប្រកាសអំេីអតីតទាហានខដេរៅ
រ ៀនសូប្តរៅអងគ វតា)។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខហ្ម ស ៉ន ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៨ ឯកស រេខ
E3/4808 ទំេ័ ៣ (“ខខម ប្កហ្មប្រកាសត្តមរមប្កូ”)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ស៊ាម អាឡាត់ ថ្ងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០០៨ ឯកស រេខ E3/4637 ទំេ័ ៤ (រេខាតំរន់បានរកាោះរៅអនកទាំងរនាោះឱ្យ្ូេប្រជំរៅសលារខតា)។
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ផងខដ េីរញ្ញាខដេ នួន ជា េំបានរង្ហាញ ថារតើកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខផនកអងគរហ្តបានរ
ណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ោ៉ៅងដូ្រមា្រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងទាំងរនោះ
។

502>នួន

ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតទាក់ទងរៅនឹងកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ង

ថា “រទាោះរីជាទាហាន និងមស្តនាី ដឋកា ជារប្្ើនប្តូវបានអងគភាេកងទ័េខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូ នរៅ្ូេ ួមប្រជំក៏
រ់ភយ ក៏ភ័សត្ត
ាុ ងរង្ហាញថា កា ្ូេ ួមប្រជំ រស់េួករលលឺជាកា សម័ប្ល្ិត”ា 1280។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
យេ់រឃើញថា កា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សរនោះ េំម្ភនឥទធិេេរេើកា យេ់រឃើញទូរៅខដេថា ទាហាន និង
អនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានដឹកត្តមឡានរៅសលារខតារពា ិ៍សត់ និងប្បារ់ថា េួករលនឹងរៅ
្ូេោេ់សរមា្ នររាតាម សីហ្ន និងរៅរ ៀនសូប្ត1281។ ត្តមកា េិនិតយរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរឡើង វចញរឃើញថា
កា ខដេថា ឡាន រស់ខខម ប្កហ្ម បានមកដឹកអនកទាំងរនាោះរៅ្ូេ ួមប្រជំ ឬថា អនកខេោះរ ើដ
វ ំរណើ ត្តម ងយនា
ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ក៏រ់ភយ្ោះ ក៏េំម្ភនឥទធិេេរេើកា យេ់រឃើញទូរៅរនោះរឡើយ1282។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទាក់ទងរៅ
នឹងអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា ប្ោន់ខតរេើករឡើងនូវកា រកប្សយមួយរផសងអំេីភសាត្ត
ុ ង រ់ភយេំបានរង្ហាញ
កំហ្សខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រទ។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង
រនោះ។

1280

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៨។

1281

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៥។

1282

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ៦០ (“រលាកនិោយថា រលឱ្យ

រលាកចាំទទួេឡានខដេប្រមូេអនកទាំងរនាោះ”)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ឆ្ត) ឯកស រេខ
E1/185.1 ទំេ័ ៦៤ ដេ់ ៦៥ (“ខាំប្ុ ោន់ខតសរងកតរឃើញថា អតីតទាហាន េន់ នេ់ ប្តូវបានដឹករៅត្តមឡាន្ូេរៅសលារខតា”)
។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ រអាក ឆឹម ថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5500 ទំេ័ ២ ដេ់ ៣ (“ខាំរុ ឃើញ
ខខម ប្កហ្មប្រមូេទាហាន និងប្រជាជនរៅប្រជំរៅសលារខតា”“្ំរពាោះអនក ដឋកា

និងទាហាន េន់ នេ់ ខាំរុ ឃើញអនកខេោះម្ភនជិោះ

ឡានផ្លៃេ់ខួ េនមកប្រជំ រហ្ើយ្តឡានរៅខាងរប្ៅ រងសលារខតា”)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខហ្ម ស ៉ន ថ្ងៃទី
០៧ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៨ ឯកស រេខ E3/4808 ទំេ័ ៤ (“រនាៃរ់េីខខម ប្កហ្មបានប្រមូេផាំអ
ុ នកទាំងរនាោះ ួ្ 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 ើវ
កា រដើ ប្រមូេទាហាន និងកូនទាហាន រស់ ររ េន់ ណេ់”)។
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503>រខនែមរេើរនោះរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ស៊ាម អាឡាត់ េំអា្ប្បារ់

រ្
ម ោះណារផសង រស់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រប្ៅខតេីរ្
ម ោះ រស់អភិបាេរខតារពា ិ៍
សត់រនាោះ1283 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារ់ភយខផអករៅរេើសកខីកមមរនោះរឃើញថា នួន ជា េបា
ំ ន
រង្ហាញប្តឹមប្តូវនូវកា រេើករឡើង រស់សកសីរនោះរទ។ ស៊ាម អាឡាត់ មិនប្តឹមខតបានផាេ់រ្
ម ោះមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ
(ដូ្ជារ្
ម ោះ“ឧតាមរសនីយ៍ េី ហ្ួន”)1284 រ់ភយខផអកត្តមកា េិនិតយប្រតិចា ឹករឡើង វចញ ខងមទាំងបានរង្ហាញ
ត្តម យៈ្រមេើយ រស់ោត់រៅនឹងសំណួ ទាក់ទងរៅនឹងរ្
ម ោះអនកខដេ្ូេ ួមប្រជំរៅថ្ងៃទីេី ថា

“មនសស

ដខដេ សម្ភសភាេដខដេ មកប្រជំជារនារនាៃរ់”1285ផងខដ ។

504>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងថា ឡានបានដឹកជារប្្ើនរជើង លឺជាកំហ្ស េីរប្ពាោះ ស៊ាម អាឡាត់ េំបានរឃើញឡានដឹករប្្ើនរជើង
រនាោះរ់ភយផ្លៃេ់ខភនករទ1286អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា ខដេ ស៊ាម អាឡាត់ េំបាន
រឃើញឡានដឹករប្្ើនរជើងរនាោះ

ប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ់ភោះប្សយ ួ្រាេ់រហ្ើយ។

រខនែមរេើរនោះ

ស៊ាម អាឡាត់ បានអោះអាងថា “អនកខដេថា លឺរ្ោះខតថារទ លឺមួយរជើងហ្នឹង្រ់។ អត់ម្ភនរឃើញ ហ្ូត ង់ចាំ
អត់ម្ភនរឃើញរទ”1287។ រនាៃរ់េីេី ឬរីរម្ភ៉ៅងរប្កាយមក ោត់បានប្តឡរ់រៅផៃោះ។ រ៉ៅខនា សកសីដថ្ទរទៀតបាន
េនយេ់ថា កា ដឹកជញ្ជូ នេីសលារខតារៅកាន់ទួេរពា ិថ្ប្ជ ប្តូវ្ំណាយរេេរេញមួយថ្ងៃ1288។ រហ្តដូរ្នោះ
កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា ជាកា េំសមរហ្តផេរឡើយ។

1283

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៧។

1284

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ៦៨។

1285

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ៦៧។

1286

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៦។

1287

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម អាឡាត់) E1/218.1 ទំេ័ ២៦។

1288

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ២០១៣ ឯកស រេខ E1/187.1 (េឹម សត) ទំេ័ ២៤ (កា ដឹកចារ់េីរម្ភ៉ៅង ៩ ប្េឹក ដេ់

៥ លាៃ្)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ឯកស រេខ E3/5235 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាស
ខខម ) 00273438 ទំេ័ ៣ (កសិក ម្ភនក់ ស់រៅកនុងរខតារពា ិ៍សត់ បានរឃើញខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូ នទាហានរេញមួយថ្ងៃត្តង
ំ េីប្េឹក
ដេ់លាៃ្)។ រ ៀរនឹងឯកស រស់ រងត សមបតាិ និង R. LEMKIN: សប្តូវ រស់ប្រជាជន ឯកស រេខ E3/4001R

តខខសវី

រដអូរខនែម៖ មួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រម្ភ៉ៅង ៩ និង ០៩ នាទី (រ សម្ភនក់េំសគេ់រ្
ម ោះមកេីកងកា ពា និោយថា េួកោត់បានឮ
ឡានររើកមកជិត [ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ]រៅរម្ភ៉ៅង ៧ ប្េឹក)។ សូមរមើេផងខដ

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រអាក ឆឹម ឯកស រេខ
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505>្ងរប្កាយ

ដូ្បានទទួេសគេ់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1289 អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ

ខដេថា សកសីខដេបានសារ់រនាោះសទធខតមិនខមនជាសកសីបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវកា សម្ភេរ់ េំម្ភនឥទធិេេ
មករេើកា យេ់រឃើញ ជាេិរសសរនាៃរ់េីបានេិនិតយរេើភសាត្ត
ុ ង1290។ ររើរទាោះរីេំម្ភនសកសីណាមួយបាន
រឃើញកា សម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
េិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងភសាត្ត
ុ ងមិនផ្លៃេ់ខដេរជឿជាក់បាន ួមទាំងភសាត្ត
ុ ង
្ចាមអារា៉ មកនុងកា សននិ់ភឋនថា ម្ភនអតែិភាេថ្នកា សម្ភេរ់រនាោះ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ង រស់ ស៊ាម អាឡាត់ ខដេនិោយថា “បាននិោយជាមួយទាហាន េន់ នេ់ រ្
ម ោះ
ផ្លត និង រ់ភ ខដេបាន ួ្ផតេីកា សម្ភេរ់រនាោះ។

េួករលបានប្បារ់ ស៊ាម អាឡាត់ ថា មិនរៅដេ់កខនេងទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជរទ ប្រខហ្េជារៅប្រខហ្េ ៥០០ រៅ ៧០០ ខម៉ៅប្ត ឬក៏មួយលីឡូខម៉ៅប្តេីខខសរប្តៀមទាំងអស់ លឺប្តូវ
្ោះេីឡានរដើ ្ូេរៅជួរអងគកា ។ រ៉ៅខនា្ូេរៅខខសទី ២ ឬខខសទី ៣។ ្ូេខខសរប្តៀមទី ២ លឺរល្ងរហ្ើយ រល្
ង ្ូេខខសទី លឺ្ូេដេ់ រៅ
ា ខដេរលប្តូវបាញ់សម្ភេរ់”1291។ រខនែមរេើរញ្ញជខដេោត់បានទទួេឱ្យប្រមូេផាំ ុ
អតីតទាហានរដើមបីសម្ភេរ់ េឹម សត បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮសនូ កាំរភេើងត្តម យៈរតអូ1292។ អ៊ាង ឆ្
ត និង េឹម សត បានេនយេ់ថា ឡានខដេដឹកអនក្ូេប្រជំរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រេេប្តឡរ់មកវចញរឃើញ

E3/5500 ថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ រេខ ERN (ភាសខខម ) 00366516 ទំេ័ ២ (កសិក ម្ភនក់រៅកនុងមនៃី រេទយរពា ិ៍សត់
រៅរេេរនាោះបានអោះអាងថា ម្ភនកា រៅរៅប្រជំរៅរម្ភ៉ៅងប្រខហ្េ ៩ ប្េឹក)។
1289

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៨។

1290

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៧។

1291

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៨ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (ស៊ាម

អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័ ២៩, ៧៥ ដេ់ ៧៦។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ២៥ (ក៏បានឮត្តម យៈកា ទំនាក់ទំនងរតអូេីទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជថា ទាហាន េន់ នេ់ ម្ភនក់
បាន ត់ ួ្)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម

សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ២៥ (ោត់បានឮសនូ កាំរភេើងត្តមរតអូ និងថា ម្ភនទាហាន េន់ នេ់ ម្ភនក់ ត់ ួ្)។
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ទរទ1293។ អ៊ាង ឆ្ត ក៏បានឮផងខដ ថា រេេអនកភូមិបានឮសនូ កាំរភេើង េួកោត់ក៏ ត់រៅកខនេងរនាោះរឃើញ
សកសេ្ងថ្ដរៅរប្កាយ1294។

រៅរេេេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនោ៉ៅងសមរហ្តផេ។

506>រខៀវ សំផន ក៏បានកត់សម្ភគេ់រេើភាេមិនសីសង្ហវក់ោនកនុង្ំរណាមសកសីពាក់េ័នរធ ៅនឹង យៈរេេថ្នកា
ប្រជំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់1295។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិភាការេើភាេមិន

ប្សរោន ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេថ្នកា ប្រជំរនាោះ (មួយ ឬេី ថ្ងៃ) និងបានសននិ់ភឋនរ់ភយខផអកភសាត្ត
ុ ងថា
សកខីកមមបានរញ្ញជក់ថា

ម្ភនកា ប្រជំោ៉ៅងតិ្េី ថ្ងៃ1296។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា សននិ់ភឋនរនោះេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

507>្ងរប្កាយ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេ

1297

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានទទួេសគេ់

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជំនំជប្មោះថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះ ជាភសាត្ត
ុ ងរខាយ និងបានសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះរកាោះរៅ
សកសីរនា
ី ក់រខនែមរទៀត

ខដេកនុង្ំរណាមរនាោះម្ភនខតសកសី ស៊ាម អាឡាត់ ម្ភនក់លត់ខដេបានផាេ់សកខីកមម

រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រនោះេំខមនរង្ហាញ
ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរទ រហ្ើយថា កា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង
ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រនាោះរឡើយ។

1293

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ឆ្ត) E1/186.1 ទំេ័ ៧៧ ដេ់ ៧៨។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស

ឆ្នំ ២០១៣ (អ៊ាង ឆ្ត) E1/186.1 ទំេ័ ៦ និង ១១។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័
២៦។
1294

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្នំ
២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ERN (ភាសខខម ) 00273438 ទំេ័ ៣ (កសិក ម្ភនក់ ស់រៅរខតារពា ិ៍សត់បានរឃើញសកសេ
ទាំងអស់ប្តូវបាន្ងថ្ដរៅរប្កាយម្ភនសនមប្ោរ់ការំ ភេើងបាញ់ )។
1295

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៣២។

1296

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៦៧។

1297

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៥៨។
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508>រោងត្តមកា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់

ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹងកា រ ើម
វ នសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។
៤.ឃ.២.កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

509>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន ម្ភនេិ ទធេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅ
កនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ទីេី

និងប្េឹតិ ា

កា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេ
ទីមួយ និងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា រទមនសស
ឃាតខដេបានរកើតរឡើងប្តូវបានប្សូររញ្ចូ េរៅកនុងរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ម្ភនេកខណៈជាក់លាក់ជាង ខដេជា
េទធផេ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរនោះ(ខដេប្សូររញ្ចូ េរទ
មនសសឃាត) ្ំរពាោះប្េឹតិកា
ា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងរៅទួេ
រពា ិ៍ថ្ប្ជ1298។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427)
បានរចាទប្រកាន់ជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រហ្ើយេំបានរចាទប្រកាន់េីរទមនសសឃាតរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេជនជារ់រចាទខតេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ រ់ភយេំបានរ់ភោះប្សយេីរទមនសសឃាតរនាោះរទ1299។
៤.ឃ.២.ក.ទឡហក
ី ណ៍ថ្នរណាង
ឹ សទកខទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់នយ
ិ មន័យថ្នកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

510>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជារទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងមនសសជាតិត្តម

្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ និងថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន “អា្ដឹងប្លរ់ប្ោន់ជាមនថា ម្ភន
្ារ់ខ្ង”1300។ អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ធាតផសំសតានម័តថ្នកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ“ ួមម្ភន អំរេើសកមម
អំរេើអកមម

ឬកា ួមរញ្ចូ េោនថ្នអំរេើទាង
ំ េី រនោះ

ខដេនាំឲ្យម្ភនកា បាត់រង់ជី វចតមនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”

1298

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥៧។

1299

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៧ រោងរៅរេើដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៣៨១ ដេ់

១៣៩០។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៨។
1300

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៥។
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រហ្ើយកា វាយតថ្មេធាតផសំរនោះបានខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ1301។ រ់ភយសំអាងរេើសេប្កមរ ឿងកាី

ឌ្ (001-E188) និងរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត
ផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជារ្តនា៖
(១) សម្ភេរ់មនសសជាប្ទង់ប្ទាយ ំ ឬ (២) រងក រួសរេើ រ
ូ កាយ ន
ៃ ់ ៃ ឬររងកើតេកខខណឌថ្ន
កា ស់រៅខដេនាំឲ្យម្ភនកា សេរ់ រ់ភយម្ភនរហ្តផេដឹងថា អំរេើសកមម ឬអកមមរនាោះមខ
ជារងកឲ្យម្ភនកា បាត់រង់ជី វត
ច មនសសរប្្ើន(រ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis))1302។

511>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ េំប្តូវបាន

កំណត់និយមន័យរ់ភយសីសង្ហវក់ោនរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍
សស្តសា រស់តលាកា កំេូេថ្នតលាកា ទាំងរនោះ
eventualis)

និងថា

ហាក់ដូ្្នរៅេររចាេរ្តនាប្ររោេ

រ្ញេីនិយមន័យថ្នធាតផសំអតារនាម័ត្ំរពាោះរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ”

“យតាិ
(dolus

រ៉ៅខនាបានេិចា ណារឃើញថា

“មិនម្ភនមូេ់ភឋនណាមួយអា្ឲ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ង្ហករ្ញេី វច ីសស្តសាដំរូងខដេបានអនវតារៅកនុង
សេប្កមរ ឿងកាី Krstić ខដេរកាារ ួមទាំងរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) និងយតាិសស្តសាខដេម្ភន
រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥”1303។

512>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសរប្ម្រដិរស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ផងខដ រ់ភយបានខផអក

រេើសេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) ខដេរេើករឡើងថា ជនជារ់រចាទប្តូវខតដឹងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ “លឺជា
ខផនកមួយថ្នកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ”ំ 1304។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូង រស់តលាកា

ICTY

កនុងរ ឿងកាី

Vasiljević

បានកំណត់េកខខណឌរនោះរ់ភយខផអករេើរ ឿងកាី

Eichmann និងសេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋន
ទាក់ទងរៅនឹងសេប្កមរនោះថា អងគជំនំជប្មោះ“េំរជឿជាក់ថា កា រេើករឡើងទាំងរនាោះររងកើតបានជាេកខខណឌ

1301

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៦។

1302

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៧ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ ៣៣៤

និងសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ ៤៩៥។
1303

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៧។

1304

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៨ ដេ់ ៤១៩។
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តប្មូវថ្នធាតផសំអតារនាម័ត្ាស់លាស់រឡើយ

រ៉ៅខនាប្តឹមខតឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ជា មមត្តអំេីអងគរហ្តថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ

រ៉ៅរណា
ណ ោះ”1305។

513>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតកា ំហ្សេី ោ៉ៅងរៅកនុងកា កំណត់និយម
ន័យថ្នធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ

ជារហ្តរ ើឱ្
វ យម្ភនកា យេ់រឃើញរ់ភយេំប្តឹមប្តូវថា

សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ
េី

1306

រទ
និងទី

។ ទីមួយ នួន ជា បានអោះអាងថា ប្រសិនររើកា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានរង្ហាញរ់ភយខផអករេើកា ររងកើតនូវ

េកខខណឌខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនមនសសសេរ់រនាោះ េកខខណឌរនាោះប្តូវខត“ម្ភនរំណង”រដើមបីរំផ្លេញប្រជាជនមួយ
ខផនក

ជាជាងប្តឹមខតថា

“ទំនងជា”នឹងរងកឱ្យម្ភនមនសសសេរ់ោ៉ៅងរប្្ើនរនាោះ(រ្តនាប្ររោេ

eventualis) ខដេជារទ់ភឋនមួយប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយកមកអនវតា1307។ ទីេី
រចាទប្រកាន់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា កំណត់ថា

dolus

នួន ជា បាន

កនុងកា ់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់

ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរ់ភយខផអកត្តម្ារ់ខដេម្ភនអតែិភាេប្តឹមឆ្នំ

១៩៧៥

ចា ីេំ

ចាំបា្់ប្តូវខតយេ់ដឹងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ លឺជាខផនកមួយថ្ន“កា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1308រនាោះរទ។

514>រខៀវ

សំផន

បានរេើករឡើងថា

រទ់ភឋនខតមួយលត់សីេ
ា ីធាតផសំអតារនាម័តខដេអនវតាបាន្ំរពាោះកា

សម្ភេរ់ ង្ហគេរ់ភយស េកខខណឌកនុងកា ស់រៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៥

ប្តូវខតជា“រ្តនាសម្ភេរ់មនសសកនុងប្ទង់

ប្ទាយ ំ” និងថា កា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយករទ់ភឋនមួយរផសង ឬទារជាងមកអនវតា ដូ្ជា

រ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) លឺជាកំហ្ស1309។ ជនជារ់រចាទទាំងេី បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា
រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិនិតយរមើេរេើយតាិសស្តសាមនឆ្នំ ១៩៧៥ ជារហ្តរ ើឱ្
វ យម្ភនកំហ្ស
រៅកនុងកា សននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ ខដេបាន ំរលាភរេើរោេកា 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

រ់ភយខផអករេើសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ្ំរពាោះធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ដូ្ោនរៅនឹងរទ
មនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដឋ
កមមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍1311។ រេើសេីរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរដិរស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេ
ថា រដើមបីអា្់ភក់េិ ទធ ភាេរេើជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេបាន េោះប្ត្តខតជនជារ់រចាទបានយេ់ដឹងថា
អំរេើ រស់ខួ ន
េ ួម្ំខណករៅកនុង“កា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ” រ់ភយស វច ីសស្តសារនោះេំប្តូវបានអនវតារៅកនុង
យតាិសស្តសាណាមួយរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

និងប្តូវបានសរប្ម្រដិរស រ់ភយសេដីការ ឿងកាី

Stakić (ICTY)1312។ រៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា កា រចាទប្រកាន់ រស់ នួន
ជា អំេីកំហ្ស េំម្ភនឥទធិេេរេើសេប្កមរនាោះរឡើយ េីរប្ពាោះររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេ
យកកា កំណត់និយមន័យ រស់ោត់ក៏រ់ភយ ក៏ នួន ជា រៅខតប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ
រ់ភយខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត1313។
៤.ឃ.២.ក.១.កា រ ៀរោន វាង“ទំនងជា” និង“ម្ភនរំណង”

516>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទទាំងេី បានអោះអាងថា ខផអករេើកា
អនវតារទ់ភឋន“ទំនងជា”ខដេផៃយ
ុ េីរទ់ភឋន“ម្ភនរំណង”រនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយករ់ភយ
ប្បាកដប្រជានូវសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) សប្ម្ភរ់រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកអំេីកា យេ់រឃើញខាងរេើខដេថា រ្តនាប្ររោេ
(dolus eventualis) លឺធាតផសំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រទមនសសឃាតកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1314។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី

រ់ភយផៃយ
ុ េីកា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

េំអា្នាំរៅ ក“េទធផេខសេី មមត្ត”

បានរឡើយ ររើរទាោះរីជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងរទមនសសឃាត ម្ភនេកខខណឌតប្មូវខសៗោនរនាោះ ទាក់ទងរៅ
នឹងធាតផសំអតារនាម័ត េីរប្ពាោះរនោះម្ភនន័យថា ជនជារ់រចាទអា្ប្តូវបាន់ភក់េិ 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 ំបាន រ៉ៅខនាេំប្តូវបាន់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ”1315។ “រទមនសសឃាត” និង“រទ
សម្ភេរ់ ង្ហគេ” លឺជារទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយខឡកេីោន រហ្ើយកា កំណត់និយមន័យនីមួយៗប្តូវខតម្ភនេកខណៈ
ឯករាជយ។

517>រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ខដេបាន់ភក់រញ្ចូ េរៅកនុង មមនញ្ា រស់តលា

កា រោធាអនា ជាតិ (IMT) និងតលាកា រោធាអនា ជាតិ្ងរូពា៌ (IMTFE)

ួមទាំង្ារ់រេខ ១០ រស់

ឋ មមអនា
ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង1316 ជាទូរៅ ប្តូវបានកំណត់និយមន័យរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ជាតិមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍ថា “ជាកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1317។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រទសម្ភេរ់
ង្ហគេកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ

(IMT)

បាន ួម

រញ្ចូ េនូវរទឧប្កិដម
ឋ ួយខដេរប្កាយមកប្តូវបានកំណត់ថា ជារទប្រេ័េូជសសន៍ ជាេិរសសរៅកនុងរ ចរទ
ថ្នដំរណាោះប្សយ្ងរប្កាយសប្ម្ភរ់ជនជាតិជវីហ្វ

ខដេរង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈសេប្កម រស់តលាកា

រោធាអនា ជាតិ (IMT) ខដេ នួន ជា បានរោងរនាោះ1318។ កនុងន័យរនោះ រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជាយតាិសស្តសា
រស់រទប្រេ័យេូជសសន៍។

518>្ំរពាោះអំណោះអំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាី

Eichmann1319 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា តលា

កា ជាន់ថានក់ប្សុក រស់ Jerusalem បានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរេើ Adolf Eichmann កនុង្ំរណាមរនាោះេីរទ
សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេជារទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

និងជារទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំងជនជាតិជវីហ្។
វ

តលាកា រនោះបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាកនុងកា ករមៃ្ជនជាតិជវីហ្ទា
វ ង
ំ មូេ ឬ
ខផនកខេោះ (អនរលាមត្តម្ារ់ Israeli ខដេបានកំណត់និយមន័យជាក់លាក់ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងជនជាតិជវីហ្)វ

1315
1316

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៩៩។

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៦ (ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាកា IMT។ ម្ភប្ត្ត ៥(ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាកា IMFTE។ ម្ភប្ត្ត II

(១)(ល) ថ្ន្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។
1317

សេប្កមរ ឿងកាី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ ៤៨៣។ សេដីការ ឿងកាី Lukić និង Lukić (ICTY) កថាខណឌ ៥៣៦។

សេដីការ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ២៥៩។ សេដីការ ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ ១៨៩។
1318

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៣៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់តលាកា ឧប្កិដឋកមម 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។ តលាកា បានេិចា ណារេើភាេមនៃិេសងស័យពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតែិភាេថ្ន

រ្តនាតប្មូវជាក់លាក់សប្ម្ភរ់អំឡុងរេេរៅមនឆ្នំ ១៩៤១ និងបានសននិ់ភឋនថា “អាប្ស័យរហ្តរនោះ តលាកា
នឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរេើ [អំរេើអមនសស ម៌នានាខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេរនាោះ] ខដេជាឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ”1322។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាសេប្កមពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ម្ភនេកខណៈ
ប្សរេ្ប្សេិេក៏រ់ភយ

ក៏តលាកា រនោះេំទំនងជាសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេដំរូងរនាោះរឡើយ1323។

1320

សូមរមើេឧ. កថាខណឌ ១(ខ) ថ្ន្ារ់ រស់អីប្សខអេសាីេីកា នាំអនក ួមលំនិតណាហ្សុីមកកាត់រទាស ឆ្នំ ១៩៥០ ខដេប្តូវបាន

្មេងរឡើង វចញរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាកា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ១៦។
1321

សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាកា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ១៦៤ ដេ់ ១៦៥។

1322

សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាកា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ១៨៦។

1323

សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាកា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ២០១ ខដេកនុងរនាោះតលាកា បាន ករឃើញថា រៅកនុងខខ សីហា

ឆ្នំ ១៩៤១ Eichmann “បាន្ូេ ួមកនុងអំរេើអមនសស ម៌ទាង
ំ អស់ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងខផនកថ្នអងគ្ារ់[ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ] (កា រ ើម
វ នសសឃាត កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ កា រ ើឱ្
វ យរៅជាទាសក កា រងអត់អាហា និងកា និ រទសប្រជាជន
សី វចេ)”។ តលាកា បានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរេើ ូរោត់េីរទ“ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិជំនួសឱ្យឧប្កិដឋកមមប្រឆ្ំ ងជនជាតិជវីហ្វ
ី រវ ៅកនុងទីប្កុង Vienna, Prague និង
រ់ភយស សកមមភាេ រស់ោត់រៅកនុងកា ចោេ័យកណា
ា េសប្ម្ភរ់កា និ រទសជនជាតិជវហ្
Berlin ហ្ូតដេ់ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៤១ […] និងរ់ភយស បានរ ើកា
វ និ រទសរៅកាន់ Nisko កា ជរមេៀសជនជាតិជវីហ្េ
វ ីទឹកដីខដេ
ជាឧរសមព័នធ រស់អាណា្ប្ក Reich រៅខរ៉ៅកខាងរកើត […] កា ររណាញជនជាតិជវីហ្េ
វ ី Stetting និងកា ររណាញជនជាតិជវីហ្េ
វ ី
Baden និង Saar-Palatinate”។ សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាកា ថានក់ប្សុក) កថាខណឌ ២៤៤(៥) ខដេរៅកនុង
ខផនកសននិ់ភឋនថ្នសេប្កម តលាកា រនោះបានរញ្ញជក់ថា ខេួនបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរេើ Eichmann េីរទឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតិ“ប្តឹមអំឡុងរេេចារ់េីខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៤១ ដេ់ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៤៥ […] ោត់ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ
មនសសឃាត កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ កា រ ើឱ្
វ យរៅជាទាសក កា រងអត់អាហា និងកា និ រទសប្រជាជនសី វចេជវីហ្”វ ួមទាំង“ថា ោត់
ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀត រៅកនុងអំឡុងរេេចារ់េីខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៣៨ ដេ់ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៤១ បានររណាញជនជាតិជវីហ្រវ ្ញេី
ផៃោះសខមបងរៅកនុងទឹកដីថ្នអាណា្ប្ក Old Reich, Austria និង ដឋ Bohemia-Moravia ខដេប្តួតប្ត្ត និងកា ពា រ់ភយប្ររទស
មហាអំណា្” និង“ប្តឹមអំឡុងរេេចារ់េីខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៣៩ ដេ់ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៤១ ោត់ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀត បាននិ រទសជន
ជាតិជវីហ្រវ ៅកាន់ Nisko និងកា ររណាញជនជាតិជវីហ្រវ ្ញេីតំរន់រៅកនុងខរ៉ៅកខាងរកើតខដេជាឧរសមព័នធ រស់អាណា្ប្ក Reich
និងរ្ញេីតំរន់អាណា្ប្ក Reich ផ្លៃេ់ឱ្យរៅកាន់តំរន់ប្តួប្ត្តរ់ភយអាេឺេម៉ៅង់រៅកនុងខរ៉ៅកខាងរកើត និងរៅប្ររទសបារាំង”។
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519>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

នឹងេិចា ណារខនែមរទៀតរេើកា េិភាកា រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិ

សាីេីរស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៩៦ ថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិ (ទាក់ទងរៅ
នឹងម្ភប្ត្ត ១៨) អំេភា
ី េខសោន វាងអំរេើមនសសឃាត អំរេើសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍៖
[កា រ ើម
វ នសសឃាត និងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ] លឺជាអំរេើរេមើសខសខរេកោន រ៉ៅខនាម្ភនទំនាក់ទន
ំ ងោនោ៉ៅង
ជិតសនិទធ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ដកហ្ូតអាយជី វចត រស់ជនសេូតប្តង់។ កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺជា
រទឧប្កិដម
ឋ យ
ួ ខដេត្តម្ ចតេកខណៈ រស់វា លឺប្រប្េឹតរា ៅរេើរលគេមួយប្កុម។ រខនែមរេើរនោះ អំរេើ
ខដេរប្រើប្បាស់កនុងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនោះ ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំថ្នកា រំផ្លេញកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ខដេេំខមនជាធាតផសំសប្ម្ភរ់កា រ ើម
វ នសសឃាតរឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ
លឺម្ភនទំនាក់ទំនងោ៉ៅងជិតសនទ
ិ ធរៅនឹងរទប្រេ័យេូជសសន៍ប្តង់ថា រទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ េី រនោះ លឺសំរៅ
រេើជន ងរប្ោោះកនុង្ំនួនរប្្ើន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ អា្អនវតារៅកនុងសែនភាេ
ខដេខសខរេកេីសែនភាេរៅកនង
ុ រទប្រេ័យេូជសសន៍។ កា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្លរដណារ់រេើសែនភាេ
ខដេកនុងរនាោះ រលគេមួយប្កុមប្តូវបានសម្ភេរ់រ់ភយស ម្ភន្ ចតេកខណៈខសខរេកេីរល1324។

520>ដូរ្នោះ

កា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវខតយេ់ថា ជារទមនសសឃាតកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេកំណត់រោេរៅរេើ

ប្កុម ឬ(ខផនកណាមួយថ្ន)ប្រជាជន។ រនោះរង្ហាញត្តម យៈកា េិនិតយរេើយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើក
ទីេី

1325

។ កនុងន័យរនោះ “កា សម្ភេរ់ ង្ហគេអា្ខសេីកា រ ើម
វ នសសឃាតប្តង់ថា កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺសំរៅរេើ

ប្រជាជនមួយប្កុម រ៉ៅខនាមិនខមនរេើរលគេនីមួយៗរទ”1326។ រោេរំណងថ្នកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ លឺរដើមបីេរ
រំបាត់រលគេខដេជាខផនកថ្នប្កុមមួយ។

ដូរ្នោះ

ជាកា េំប្សរោនជាមួយនឹងសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ

ឹ
(dolus eventualis) រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាីក៏េំខមនម្ភនន័យថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនកា ដង
អំេីកា សេរ់រឡើយ ដូ្កា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារេើកា អោះអាង រស់ នួន ជា1327 រ៉ៅខនា អវីខដេជា
េកខខណឌតប្មូវ លឺកា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា សម្ភេរ់សម្ភជិកថ្នប្កុមមួយ លឺជារ្តនា រស់ចា ី រ់ភយេំលិតេី

1324

រស្កាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិឆ្នំ ១៩៩៦ ទំេ័ ៤៨។

1325

សេប្កម រស់តលាកា IMT ទំេ័ ២៤៧ ដេ់ ២៥៥។ ឧទាហ្ ណ៍ដថ្ទរទៀត ួមរញ្ចូ េ រ ឿងកាី Hoess (តលាកា កំេូេ

រស់ប្ររទសរ៉ៅូឡូញ) រ ឿងកាី RuSHA ទំេ័ ៨៨ ដេ់ ១៧០។
1326

សេប្កមរ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ ៣៤០ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1327

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០០។
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រញ្ញា ថារតើចា ីបានដឹង្ាស់ថា កា សម្ភេរ់រនោះនឹងរកើតរឡើងជាក់ខសាង ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ កា

ប្ោន់ខតដឹងថា ម្ភនកា សេរ់រកើតរឡើង េំប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

521>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា រកប្សយអំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ប្សរោនជាមួយនឹងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY និង ICTR ួម
ទាំងសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅរេើរនាោះផងខដ
រទាោះរីជាសេប្កមរនោះរៅកនុងខផនកខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ

1328

។ ររើ

សំរៅរេើកា រញ្ញជក់អំេី

ធាតផសំអតារនាម័តសប្ម្ភរ់កា រ ើម
វ នសសឃាត (ខដេ ួមរញ្ចូ េសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ)1329ក៏រ់ភយ ក៏
សេប្កមរនោះបានកំណត់រខនែមរេើធាតផសំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រ់ភយបានសននិ់ភឋនថា េិតជាម្ភន“ភសាត្ត
ុ ង
រង្ហាញថា ប្រជាជនមួយប្កុមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ និងថា សម្ភជិក រស់ប្កុមរនោះប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬប្តូវ
បាន់ភក់ឱ្យសិត
ែ រប្កាមេកខខណឌថ្នកា ស់រៅ រ់ភយម្ភនរំណងរំផ្លេញខផនកសំខាន់ណាមួយថ្នប្កុមរនាោះ”1330។
ដូរ្នោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជាកា េំប្សរជាមួយនឹងសញ្ញាណថ្នរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) និង
អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញជក់កា រេើករឡើងខាងរេើកាន់ខត្ាស់។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
ដីការ ឿងកាី Ntakirutimana អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់តលាកា

រៅកនុងសេ

ICTR បានយេ់រឃើញថា “រទ

សម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទបាន្ូេ ួមរៅកនុងកា សម្ភេរ់ជាប្រេ័នធ ឬជាទូរៅ ឬ
រៅកនុងកា ់ភក់េកខខណឌជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នរធ េើកា ស់រៅ រស់ប្រជាជនជារប្្ើន ខដេប្បាកដណាស់នឹងនាំ
ឱ្យម្ភនកា សេរ់

និងថា

េទធផេខរររនោះលឺជារ្តនា រស់ជនជារ់រចាទខដេបានរងករឡើងត្តម យៈអំរេើ

សកមម ឬអកមម”1331។ ្ំណ្រនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR)1332ផងខដ ។

522>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ

្ារ់រៅរេេយេ់រឃើញថា ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ បាន ួម

1328

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤១៧។

1329

សេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ ៤៩៥។

1330

សេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ ៥០៣។

1331

សេដីការ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ ៥២២ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1332

សេដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ៨៦ (អនម័តពាកយរេ្ន៍“ទីរំផតនាំរៅ ក”) រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី

Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ ៥២២។
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រញ្ចូ េនូវសញ្ញាណរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ ផៃយ
ុ រៅវចញ រទសម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនខត
រ្តនាផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់ប្ទង់ប្ទាយ ំ។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា ណាដូ្ខាងរប្កាម
រេើឥទធិេេថ្នកំហ្សខដេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រទសម្ភេរ់

ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី និងរៅ
ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ជាដំរូង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរ់ភោះប្សយនូវកំហ្សអងគ្ារ់ទី
េី ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង។
៤.ឃ.២.ក.២.“កា សម្ភេរ់កនង
ុ ប្ទង់ប្ទាយ ”ំ

523>នួន

ជា បានអោះអាងថា រដើមបីឱ្យកាេយជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ កា

សេរ់ប្តូវខតជាខផនកថ្ន“កា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”

ខដេជនជារ់រចាទប្បាកដជាបានដឹងអំេីកា សម្ភេរ់

រនោះ1333 រហ្ើយអំណោះអំណាងរនោះប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសរប្ម្រដិរស រចាេ1334។ នួន ជា បាន
រេើករឡើងរៅកនុងរណាឹងសទកខថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណារេើយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគម

រលាករេើកទីេី ខដេពាក់េ័នធ ួមម្ភនរ ឿងកាី Eichmann រៅរេេរ ើកា
វ សរប្ម្ ររើរទាោះរីជាសេប្កមរ ឿង

កាី Vasiljević (ICTY) បានទទួេសគេ់អតែិភាេថ្នធាតផសំរនោះ រ់ភយខផអករេើយតាិសស្តសាទាង
ំ រនាោះោ៉ៅងណាក៏
រ់ភយ1335។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណាថា ររើរទាោះរីជា េំម្ភនកា ទទួេ
សគេ់្ាស់លាស់រៅរេើធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រៅកនុងសេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា
ជាតិ (IMT) ឬសេប្កម រស់តលាកា រោធាអារម៉ៅ ចកខដេជំនំជប្មោះរៅកនុងទីប្កុង Nuremberg ក៏រ់ភយ ក៏
ធាតផសំថ្នរទឧប្កិដរឋ នោះ

ជា មមត្តអា្“សននិ់ភឋនរ្ញេីអងគរហ្តរៅរេេខដេតលាកា បានេិេណ៌នាអំេីអងគ

រហ្តរនោះបាន” ខដេរនោះជាវច ីសស្តសាមួយប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយកមករប្រើប្បាស់រៅកនុងសេ
ដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)1336។ នួន ជា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“េំបានរ់ភោះ

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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ប្សយនូវយតាិសស្តសាសំខាន់ៗ

ខដេរង្ហាញេីទំនាក់ទំនងោ៉ៅង្ាស់លាស់ វាងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេជាមួយនឹង

យទធនាកា រ់ភយម្ភនកា លិតទកជាមនកនុងកា សម្ភេរ់ ខដេរ ៀរ្ំរឡើងរ់ភយេួកណាហ្សុី (Nazis)”1337។

524>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា
េី

នួន ជា រកប្សយេប្ំ តឹមប្តូវរេើយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរេើកទី

ួមទាំងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY ផងខដ

1338

។

525>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

កា សម្ភេរ់ ង្ហគេជាទូរៅប្តូវបានកំណត់និយមន័យថា

សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1339។

ធាតផសំថ្នកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនោះ

ដូរ្នោះ

ជា“កា

លឺជាខផនកមួយរៅកនង
ុ

សញ្ញាណថ្នកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ។ ធាតផសំរនោះម្ភនអតែិភាេទាំង ធាតអតារនាម័ត និងធាតសតានម័ត ខដេម្ភន
ន័យថា កា សម្ភេរ់ប្តូវខតរកើតរឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ និងចា ីប្តូវខតដឹងអំេីកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនោះ1340។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកអំេីកា កំណត់ថា

រទសម្ភេរ់ ង្ហគេតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញនូវ

រ្តនាផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់ខដេម្ភនន័យថា រ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) លឺមិនប្លរ់ប្ោន់រនាោះ
រឡើយ1341។

526>រៅកនុងឆ្នំ ២០០២ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា

ICTY កនុងរ ឿងកាី Vasiljević បានរញ្ញជក់ថា

តលាកា ថានក់ប្សុក ទី I រស់ Jerusalem កនុងរ ឿងកាី Eichmann បានតប្មូវឱ្យម្ភនកា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទ
អំេីកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ1342។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី លួ កត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះបានរង្ហាញេី“កា ប្្រេ់្ូេោនរៅកនុងសេ
ប្កមរ ឿងកាី [Eichmann] នូវមូេ់ភឋនខផនកអងគរហ្តខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេជាឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ និងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេម្ភនរោេរៅប្រេ័យេូជសសន៍ និងថា កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

1337

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៤០។

1338

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០០។

1339

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥១៧។

1340

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ២៥៩។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿ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 តួនាទីេិេណ៌នា”រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann1343។ ជាេទធ ផេ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

រ ឿងកាី

Vasiljević

បានទទួេសគេ់កា េំបាកកនុងកា “កំណត់និយមន័យថ្នធាតផសំជាក់លាក់ថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេ កនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេតលាកា Israeli បានយកមកអនវតារនាោះ”1344។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាក៏រ់ភយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះបានសននិ់ភឋនថា សេប្កមថ្នរ ឿងកាី Eichmann បានកំណត់េកខ
ខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់“កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ”ខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិថា

ប្តូវខតម្ភនកា រង្ហាញឱ្យ

រឃើញអំេី“កា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ” ខដេ“សំរៅរេើសម្ភជិកថ្នប្កុមរលគេមួយ (ដូ្ជា ជនជាតិជវីហ្)វ
រហ្ើយ វច ីសស្តសាខដេរប្រើប្បាស់រដើមបីសម្ភេរ់ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ រ៉ៅខនាកា ដឹងអំេីកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ជាេកខខណឌតប្មូវ”1345។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាកា

ICTY ក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ជា

កា េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញអំេីកា សម្ភេរ់ ង្ហគេថា ចា ីម្ភនរ្តនាសម្ភេរ់រលគេមួយប្កុមកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
េ ទំនងជា
ឬរងកេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ រ់ភយម្ភនរហ្តផេប្តឹមប្តូវដឹងថា អំរេើសកមម ឬអកមម រស់ខួ ន
នឹងរងកឱ្យម្ភនកា សេរ់មនសសដូ្ក ណីថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាត។

ជនជារ់រចាទប្តូវខតដឹងផងខដ អំេីខផនកា

សម្ភេរ់ប្កុមមនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ និងប្តូវខតម្ភនរ្តនា្ូេ ួមរៅកនុងខផនកា រនាោះ”1346។ រៅកនុងរជើងទំេ័
ថ្ន្ំណ្រនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាកា ICTY បានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់តលាកា
រោធាអនា ជាតិ (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Sauckel និង Fritzsche1347។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
្ំណ្ខដេបានដកប្សង់រ្ញេីសេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) េំបានរង្ហាញកា ោំប្ទដេ់
កា យេ់រឃើញខដេថា ជនជារ់រចាទប្តូវខតបានដឹងអំេី“ខផនកា 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

េំម្ភនកា រញ្ញជក់្ាស់លាស់ ថារតើទំេ័ ណាខេោះខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា

ប្កម រស់តលាកា

IMT េីរប្ពាោះេំបានរង្ហាញ ថារតើសំរៅថ្នសេប្កម រស់តលាកា

ICTY រោងរៅរេើរៅកនុងសេ

IMT មួយណាខដេខេួនសំអាងរៅរេើ

រនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTY ទំនងជាសំរៅរៅរេើខផនកទាំងមូេថ្នសេប្កមខដេ
រ់ភោះប្សយរេើេិ ទធ ភាេ រស់ជនជារ់រចាទទាំងេី េីរទឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម និងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ ឧ. ដូ្ជា ទំេ័ ៣២០
ដេ់ ៣២២ និង ៣៧៧ ដេ់ ៣៣៨ រៅកនុងសេប្កម រស់តលាកា IMT។
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527>អាប្ស័យរហ្តរនោះ
Eichmann

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់រឃើញថា

ឬសេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ

(IMT)

ទាំងរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី

ម្ភនរញ្ញជក់េីអតែិភាេថ្នកា សម្ភេរ់កនុង

ប្ទង់ប្ទាយ ំ រហ្ើយកា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេីកា សម្ភេរ់ខដេជាធាតផសំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ម្ភនកំណត់រៅកនុងរ ឿងកាី Eichmann រ៉ៅខនាមិនម្ភនរៅកនុងសេប្កម រស់តលាកា
រោធាអនា ជាតិ (IMT) រឡើយ។ ជាកា េិត រៅកនុងអតែរទដកប្សង់អំេីធាតផសំថ្នកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ
ខដេ នួន ជា បានរោងរនាោះ បាន ួមរញ្ចូ េោ៉ៅងទូេំទូលាយនូវេកខខណឌខដេថា កា សម្ភេរ់ប្តូវខតប្រប្េឹតា
រឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ និងថា ចា ីប្តូវដឹងអំេីកា សម្ភេរ់រនាោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេកនុងរ ឿងកាី Stakić បានរដិរស ោ៉ៅង្ាស់លាស់នូវកា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេីកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់
ប្ទាយ ំ ខដេជាេកខខណឌតប្មូវថ្នធាតផសំអតារនាម័ត រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់ថា ធាតផសំរនោះេំម្ភនកា ោំប្ទរៅ
កនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY រឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានរញ្ញជក់ថា
ររើរទាោះរីជា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី

Vasiljević ថ្នតលាកា

ICTY

េកខខណឌតប្មូវប្តូវខត“សីសង្ហវក់ោនទូេំទូលាយ”ជាមួយនឹងយតាិសស្តសា រស់តលាកា

បានយេ់រឃើញថា

ICTY ក៏រ់ភយ ក៏“េំ

ឹ
ម្ភនកា រង្ហាញថា េកខខណឌរនោះម្ភនអតែិភាេ” រហ្ើយ“សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević េំបាន់ភក់រញ្ចូ េកា ដង
ុ មនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋន្ងរប្កាយអំេីធាតផសំថ្ន
រស់ជនជារ់រចាទអំេីកា សម្ភេរ់ប្កម
រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ”1349។

528>ស ររស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់ថា អតែិភាេ និងកា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេី
កា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ

លឺជាធាតផសំថ្នកា សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិកនុងឆ្នំ

១៩៧៥ និងសរប្ម្រដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរញ្ញារនោះ។
៤.ឃ.២.ខ.កា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី
មួយ

529>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង

ខដ ឬោ៉ៅងណា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងរហា្ណាស់ម្ភនប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់”រ់ភយស “កា សម្ភេរ់ ភាេអត់
1349

សេដីការ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ២៥៨។

338
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358256
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឃាេន កា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង”រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ1350។ ខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េិតជាម្ភនអតែិភាេថ្នធាតផសំសតានម័តប្ទង់ប្ទាយ ំសប្ម្ភរ់រទឧប្កិដថ្ឋ នកា
សម្ភេរ់ ង្ហគេ1351។ ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័ត រស់ចា ី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរេេថ្នកា ខឆករឆ ទីប្កុងថា

“ម្ភនប្រតិរតាិ

កា ប្ទង់ប្ទាយ ំ ម្ភនកា រ ៀរ្ំ និងលិតទកជាមន រដើមបីសម្ភេរ់អតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ” និង
ខផអកត្តមអតែន័យរនោះ“ខខម ប្កហ្មម្ភនរ្តនាសម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”

ថា
1352

។ រខនែមរេើរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ

បានរញ្ញជក់ថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) និងម្ភនរ្តនា
ររងកើតេកខខណឌថ្នកា ស់រៅខដេនាំឱ្យម្ភនកា សេរ់រ់ភយម្ភនរហ្តផេប្តឹមប្តូវកនុងកា ដឹងថា

អំរេើសកមម

ឬអំរេើអកមមរនាោះ ទំនងជានឹងរងកឱ្យម្ភនកា សេរ់មនសសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ1353។ ខផអករេើមូេ់ភឋនទាំងរនាោះ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននិ់ភឋនបានថា

ម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ1354។

530>ជនជារ់រចាទទាំងេី

បានរ ើរ
វ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់េីរទសម្ភេរ់

ង្ហគេកនុង្ំរណាមរនាោះ

រ់ភយបានរេើករឡើងផងខដ អំេីកំហ្សអងគរហ្តរៅកនុងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1355។
៤.ឃ.២.ខ.១.កា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើជនសីវេ
ច

531>នួន

ជា បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសថា អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានខរងខ្ក និងេិចា ណា្ំរពាោះអនកខដេបានសេរ់រ់ភយស កា 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 និង 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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អនកខដេបានសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស

រ៉ៅខនារៅរេេវាយតថ្មេរេើធាតផសំអំេីប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណាខតរៅរេើអនកខដេសេរ់រ់ភយស កា ជរមេៀសរ៉ៅរណា
ណ ោះ1356។ នួន ជា
បាន ំឭកថា រោងត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កា ជរមេៀសបាន្ំណាយរេេ“រប្្ើន
ន ័យសែិតិ អប្ត្តម ណភាេជា មមត្តសប្ម្ភរ់
សបាាហ្៍”រទើរបាន ួ្រាេ់1357 និងបានអោះអាងថា រោងត្តមទិនន
ប្រជាជន ស់រៅកនុងទីប្កុងខដេម្ភនទំហ្ំរ៉ៅនទីប្កុងភនំរេញ លឺប្រខហ្េជា ៤០០០ នាក់1358។ នួន ជា បាន
អោះអាងថា កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងោមនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រឡើយ ជាេិរសស ្រមេើយ រស់អក
ន
ខដេបានអោះអាងថា ម្ភនកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស និងមិនម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ម្ភនជន
ងរប្ោោះបានសេរ់រ់ភយស កា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ និងជាេិរសស នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់រេើកា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង្ំរពាោះប្កុមង្ហយទទួេ ងរប្ោោះជាងរលរំផត

ខដេង្ហយនឹងសេរ់រៅរេេ

ជរមេៀសរនាោះ1359។

532>ត្តមទសសន រស់ នួន ជា ថា រ់ភយខផអករេើ្ំនួនប្រជាជន ស់រៅទីប្កុងភនំរេញ ត្តមអប្ត្តម ណភាេ
ជា មមត្ត កា សេរ់រ់ភយេកខខណឌរផសងៗ អា្ម្ភន្ំនួនរប្្ើន ដូរ្នោះ េំម្ភនទំនាក់ទំនងរហ្ត និងផេ្ំរពាោះ
អំរេើ រស់ នួន ជា ជាមួយនឹងកា សេរ់ រស់ជន ងរប្ោោះរ់ភយស កា ជរមេៀសរឡើយ1360។ នួន ជា បាន ឭ
ំ ក
ថា

េកខខណឌកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរេេជរមេៀសរនាោះម្ភនេកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ ួ្រៅរហ្ើយ

និងបានរេើករឡើងថា

ដូរ្នោះ អប្ត្តម ណភាេអា្ខពស់ជាងរនោះរទៀត1361។

533>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា ធាតផសំ
ទំហ្ំ ំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ប្តូវបានរំរេញរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ 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 កា សំអាង រស់ នួន ជា រៅរេើប្រភេខដេរៅរប្ៅកំណត់ប្ត្តថ្នកា ជំនំជប្មោះខដេរង្ហាញ
ថា កា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសេំម្ភន្ំនួនរេើសេីអប្ត្តម ណភាេ មមត្តរនាោះ ជាកា េំប្តឹមប្តូវ
រឡើយ1363។

534>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកអំេីកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាកា
ICTY រៅកនុងរ ឿងកាី Čelebići ខដេថា៖
រោេកា ណ៍នីតានកូេភាេខដេទទួេសគេ់ជាទូរៅបានកំណត់ថា

ប្រសិនររើចា ីរងកេយសនកមម

ដេ់ជន ងរប្ោោះ ចា ីជាប្តូវទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះជន ងរប្ោោះ។ ដូរ្នោះ ប្រសិនររើចា បា
ី នផ្លា្់ជី វចតជន
ងរប្ោោះត្តម យៈអំរេើ រស់ខួ ន
េ

ត្តមផេូវ្ារ់េំអា្និោយថា

រ់ភយស មូេរហ្តអវីរផសងរនាោះរប្ៅេីអរំ េើ រស់ចា ីរឡើយ។
ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

ជន ងរប្ោោះអា្សេរ់ភាេមៗ

កនុងកា រង្ហាញេីអតែិភាេថ្នកា ទទួេ

កនង
ុ ក ណីខដេកា ់ភក់េកខខណឌរេើ រ
ូ កាយរណា
ា េឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់

រនាោះ ដូរ្នោះជាចាំបា្់ប្តឹមខតរង្ហាញរឃើញថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទបាន ួម្ំខណកកនុងកា រ ើឱ្
វ យជន
ងរប្ោោះសេរ់ររណា
៉ៅ ណ ោះ1364។

535>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា

ប្រជាជនជារប្្ើនបានសេរ់

រ់ភយស េកខខណឌរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េំ
សមប្សររឡើយខដេរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ ទាក់ទង
រៅនឹងទំនាក់ទំនងរហ្ត និងផេ វាងេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស និងកា សេរ់ រស់ជន ងរប្ោោះរនាោះ។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ រ់ភយប្សរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTY កនុងរ ឿងកាី
Čelebići ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ំឭកខាងរេើរឃើញថា ត្តមផេូវ្ារ់េំអា្និោយបានថា ជន
ងរប្ោោះអា្សេរ់រ់ភយស មូេរហ្តរផសង

មិនខមនសេរ់រ់ភយស េកខខណឌខដេេួករលទទួេ ងរៅកនុង

អំឡុងរេេនថ្នកា ជរមេៀសរនាោះរទ។

536>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង េំម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេខដេថា “ោ៉ៅងរហា្ណាស់ម្ភនប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់”
1363

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០៥។

1364

សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ៩០៩។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី Renoth (តលាកា រោធា្ប្កភេអង់រលេ ស

ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៧៦។
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រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ់ភយស “កា សម្ភេរ់

ភាេអត់ឃាេន

និងកា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង”1365

(ខដេជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា សននិ់ភឋនសាីេីធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំ1366)។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រៅ
រេេេិភាកាអំេីរទមនសសឃាតកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រឃើញម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ
អា្រជឿទក្ិតបា
ា នទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ជនសី វចេ និងកា សេរ់ខដេបានរកើតរឡើងរ់ភយស េកខខណឌ
ុ ងក៏រ់ភយ ក៏្ំនួនថ្ន
រនាោះ។ ររើរទាោះរីទំនងជាម្ភនកា សេរ់បានរកើតរឡើងរប្្ើនជាងកា រង្ហាញត្តម យៈភសាត្ត
កា សេរ់ខដេបានរង្ហាញរនោះេំប្លរ់ប្ោន់
ជប្មោះសលាដំរូង
1367

រដើមបីរង្ហាញអំេីកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះរឡើយ។

អងគជំនំ

រៅរេេផាេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំបានសំអាង

រៅរេើកា បា៉ៅន់សមន្ំនួនមនសសសេរ់ជាស ររៅកនុងកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

ដូ្ជារេើក្
ិ ច

សម្ភាសន៍ឆ្នំ ១៩៧៧ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយទសសនាវដាីេ័ត៌ម្ភនអាេេឺម៉ៅង់(ខដេបានអោះអាងថា “ម្ភនប្រជា
ជន ២.០០០ រៅ ៣.០០០ នាក់បានសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ)1368
ខដេជាកា បា៉ៅន់ប្រម្ភណ រស់ Ben KIERMAN (ខផអកត្តមកា សម្ភាសន៍ជាមួយមនសស ៣៦ នាក់ខដេប្តូវ
បានរលជរមេៀសបានប្បារ់ោត់ថា ហ្វូងមនសសខដេេួកោត់រ ើដ
វ ំរណើ ជាមួយរនាោះម្ភន្ំនួន ៣៧៦ នាក់ កនុង
រនាោះម្ភនមនសសេី នាក់ខដេម្ភនក់ជាទា កអាយមួយខខ និងស្តសាីចាស់ជរាម្ភនក់បានសេរ់ត្តមផេូវខដេលិតជាអប្ត្ត
សេរ់ លឺរសមើនឹង ០.៥៣ ភាល យខដេអា្រសមើនឹង្ំនួនសេរ់ស រ ១០.៦០០ នាក់ កនុង្ំរណាមប្រជាជនេី
លាននាក់)1369 និងកា បា៉ៅន់សមន រស់ Philip SHORT (ខផអកត្តមរសៀវរៅ រស់ោត់អោះអាងថា សេរ់
២០.០០០ នាក់ ខដេោត់ចាត់ទកថា ជា“តួរេខម យម”កនុង្ំរណាមកា បា៉ៅន់ប្រម្ភណរផសងៗោន រ៉ៅខនាបាន
អោះអាងថា ្ំនួនមនសសសេរ់ស ររនាោះ“ោមនកា រញ្ញជក់”)1370។

1365

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២១។

1366

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦០។

1367

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២១ រជើងទំេ័ ១៥៦២។

1368

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Der Spiegel ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/1589 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00796757

ទំេ័ ២។
1369

រសៀវរៅ រស់ Ben KIERMAN ្ំណងរជើងថា៖ ររ រ៉ៅេ េត –េូជសសន៍ អំណា្ និងប្រេ័យេូជសសន៍កនុងប្ររទស

កមពជា
ុ រប្កាម ររខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/1593 ERN (ភាសខខម ) 00637430 ទំេ័ ៧៥។
1370

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/189.1 ទំេ័ ៣១ ដេ់ ៣២។
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537>្ំរពាោះភសាត្តុ ងរនោះ ម្ភនខតកា បា៉ៅន់សមន រស់ Ben KIERMAN រ៉ៅរណាណោះខដេេនយេ់េមអិតេីមូេ់ភឋន
ខផនកអងគរហ្ត

រ៉ៅខនាបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមួយ្ំនួនតូ្ខដេម្ភនមូេ់ភឋនរខាយរេកមិនអា្ោំប្ទកា យេ់

រឃើញមួយឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យបានរឡើយ។ Philip SHORT បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់នូវេទធភាេេំអា្
រ ើរវ ៅបានកនុងកា រង្ហាញអំេី្ំនួនមនសសសេរ់ជាស របានរឡើយ1371។ ហាក់រីដូ្ជាថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេាោមរ់ភោះប្សយរេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនកប្មិតទាំងរនោះ រ់ភយេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញជាក់លាក់
ទាក់ទងរៅនឹង្ំនួនមនសសសេរ់ជាអរបរ ម្ភ រ៉ៅខនាផយ
ៃុ រៅវចញបានរញ្ញជក់ថា “ោ៉ៅងរហា្ណាស់ម្ភនប្រជា
ុ ងម្ភនកប្មិតតិ្តួ្កនុងកា រង្ហាញ
ជនរារ់ពាន់នាក់បានសេរ់”1372។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ់ភយស ខតភសាត្ត
កា សេរ់ជាក់ខសាង កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស និងម្ភនមូេ់ភឋនរខាយកនុងកា សំអាងរៅរេើរដើមបីរង្ហាញ
្ំនួនមនសសសេរ់ជាស រ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមរហ្ត
ផេណាមួយអា្ផាេ់កា យេ់រឃើញបានខរររនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំថ្នរទ
សម្ភេរ់ ង្ហគេេំអា្និោយបានថា

ប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី

មួយរឡើយ។

538>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ជនសី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់រទ់ភឋនសាីេីធាតផសំអតារនាម័តេំប្តឹមប្តូវ1373។

ខដេអងគជំនំ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

បានរ់ភោះប្សយ និងបានទទួេយកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះ ួ្រហ្ើយ1374។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានយេ់រឃើញជាក់លាក់ថា ទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌ ខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្ត

នាប្ររោេ (dolus eventualis)1375 ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ជាកា េំប្លរ់ប្ោន់
កនុងកា រង្ហាញនូវធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ។

1371
1372

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា ម្ភនអតែិភាេថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ទាក់ទងរៅនឹងជនសី វចេខដេបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា
ជរមេៀស។
៤.ឃ.២.ខ.២.កា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

540>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ម្ភន“ប្រតិរតាិកា ប្តូវបានរ ៀរ្ំ

និងលិតទកជាមនកនុង

ប្ទង់ប្ទាយ ំ រដើមបីសម្ភេរ់អតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”1376។ រស្កាីសននិ់ភឋនរនោះម្ភនភសាត្ត
ុ ង
សំអាង

និងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ខដេប្តូវបាន ករឃើញអតាសញ្ញាណ

រៅរេេខឆករឆ ទីប្កុង និងត្តមរ៉ៅសាិ៍ប្តួតេិនិតយ ឬត្តម យៈកា ប្រកាសត្តមវចទយុ1377។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ម្ភនខតកា សម្ភេរ់អក
ន ទាំងរនាោះខដេជាអនក ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យ ប្េមទាំងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ខដេបានរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវឱ្យរង្ហាញខេួន1378។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ររើរទាោះរីជាកា យេ់រឃើញអំេកា
ី

សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ជាន់ខពស់ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជន ងរប្ោោះមួយ្ំនួនតូ្ក៏រ់ភយ

ក៏រ៉ៅខនាខផអកត្តមភសាត្ត
ុ ងអំេី

សម្ភេរ់ទាហានអា្សននិ់ភឋនបានថា េំម្ភន្ំនួនរលគេរប្្ើនប្លរ់ប្ោន់ប្តូវបានសម្ភេរ់1379។ េំម្ភនកា សម្ភេរ់
ខស្ារ់រេើទាហានប្តូវបានរង្ហាញប្សរត្តមេកខខណឌថ្នរទ់ភឋនរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ េំម្ភនមូេ់ភឋនសមប្សរខដេថា ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ ដូរ្នោះកា យេ់រឃើញរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ឃ.២.ខ.៣.រស្កាស
ី នន់ភ
ិ ឋន

1376

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1377

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦១។

1378

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៦៦ ដេ់ ៤៨១។

1379

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ ស៊ា៊ុំ ជា បានផាេ់កា រញ្ញជក់ខេោះៗថា ជន ងរប្ោោះម្ភន្ំនួនរប្្ើន

រៅរេេោត់សំរៅរៅរេើឡានដរ់រប្លឿងខដេដឹកអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

(ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ
ឆ្នំ

២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ២៦ )។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ឬភាលីេំបានសួ សំណួ រេើ
រញ្ញារនោះរៅកនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម រស់ោត់រឡើយ។
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541>ស ររស្កាីមក

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

កា សម្ភេរ់ ង្ហគេបានរកើត

រឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ប្តូវរដិរស រចាេ រ់ភយស េំម្ភនកា
រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួសេី វចមតិសងស័យទាំង ធាតផសំសតានម័តេីទំហ្ំ និងរ្តនាតប្មូវរនាោះរឡើយ។
៤.ឃ.២.ល.កា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី
េី

542>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា “រៅកនុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីខរ៉ៅកទកសិណ រៅកាន់រខតាបាត់ដំរង និងរខតារពា ិ៍សត់ (ភូមិ
ភាលពាយ័េយ) ប្រជាជនបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌអមនសស ម៌ រៅកនុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅ” និងថា“កងទ័េ
ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជនដថ្ទរទៀត”1380។ អងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “្ំនួនមនសស
សេរ់េិតប្បាកដ […] េំប្តូវបានដឹង្ាស់” រ៉ៅខនាថា “ប្រជាជនរារ់ខសននាក់ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ រ់ភយទទួេ
បានជប្មក និងកា ជួយឧរតែមោ
ា ប្ំ ទមិនប្លរ់ប្ោន់ និងសែិតរៅកនុងេកខខណឌអមនសស ម៌រផសងៗ” និងថា ម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា

“ប្រជាជនជារប្្ើនបានសេរ់រ់ភយស កា អត់អាហា

រ់ភយស ខតអំរេើ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្មរៅកនុងអំឡុងរេេ

កា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង

និង

និងរៅកនុងដំណាក់កាេរផសងៗថ្នកា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជន”1381រនោះ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា “ភ័សត្ត
ាុ ងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះខដេ
រង្ហាញអំេីកា សេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

េីខរ៉ៅកទកសិណថ្នប្ររទសកមពជា
ុ រៅកាន់

រខតាបាត់ដំរង និងរខតារពា ិ៍សត់ […] លឺជាភ័សត្ត
ាុ ងតំណាងអំេី្ំនួនស រ” និងថា ប្រជាជន“បានសេរ់កនុង
ប្ទង់ប្ទាយ ំរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងរនាោះ”1382។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់

រឃើញផងខដ ថា “កងទ័េ និងកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្មបានររងកើតេកខខណឌជាប្រេ័នធ និងរ់ភយរ្តនារេើប្រជា
ជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេរំ ៅេីខរ៉ៅកទកសិណថ្នប្ររទសកមពជា
ុ រៅកាន់រខតាបាត់ដំរង និងរខតារពា ិ៍សត់ […]

1380

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៦។

1381

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៦ ដេ់ ៦៤៧។

1382

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៧។
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ខដេទំនងជានាំឲ្យម្ភនកា សេរ់មនសសកនុង្ំនួនរប្្ើន”

និងថា

ដូរ្នោះ

រទសម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតា

រឡើង1383។

543>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនកា សម្ភេរ់
ជនសី វចេជាទូរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសដំណាក់កាេទីេី

1384

និងបានអោះអាងថា ម្ភនកំហ្សរៅកនង
ុ

កា អនវតាធាតផសំអតារនាម័ត1385។

544>នួន ជា បានរ

ើរ
វ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេទាក់ទង

រៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រ់ភយរចាទប្រកាន់ថា ម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត កនុង្ំរណាម

រនាោះ កា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ង។ កា រេើករឡើងជា្មបង រស់ោត់លឺថា េំម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់រៅមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា រង្ហាញថា កា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេ
ទីេី បានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា សេរ់រឡើយ កំថាដេ់រៅសេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ1386។

545>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា េកខខណឌ
សាីេី“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”កនុងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ

ប្តូវបានរំរេញរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ មូេ1387។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង
“ខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់ និងទក្ិតបា
ា ន”កនុងកា វាយតថ្មេអំេីទំហ្ំថ្នកា សម្ភេរ់ និងថា នួន ជា ប្តឹមខតេំយេ់
ប្សររៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ1388។

546>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ោ៉ៅង្ាស់ថា រៅកនុងកា រ

ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនខដេថា កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ

បានរកើតរឡើង អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរហ្តកា ណ៍ថ្នកា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ខដេបានរោងរៅកនុងខផនកសេប្កមពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា 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 និង ៣៥២ ដេ់ ៣៥៤។

1387

ស ណាតរ រស់ហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០២ ដេ់ ២០៦។

1388

ស ណាតរ រស់ហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០៧ ដេ់ ២០៨។
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អងគ្ារ់1389។ រហ្តកា ណ៍ទាង
ំ រនោះ បាន ួមរញ្ចូ េរលគេជារប្្ើនខដេបានសេរ់រ់ភយស កា អត់ឃាេន កា
រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង និងជំងឺ1390 ប្រជាជនេង់ទឹកសេរ់រ់ភយស កបា៉ៅេ់េី ប្កឡារ់1391 ប្រជាជនសេរ់រៅ

1389

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៦ ដេ់ ៦៤៧ (រជើងទំេ័ ២០៣៧ និង ២០៣៩) រោងរៅ

រេើកថាខណឌ ៥៩២, ៥៩៤ ដេ់ ៥៩៥, ៥៩៧ ដេ់ ៥៩៨ ខដេរោងរៅរេើប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ
ន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ ស
ជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័
៣៩។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេ)ី ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ
កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ
ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណី លង់ វា៉ ្ 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។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា្ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN

(ភាសខខម ) 00420971-6 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ប្តិោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ទំេ័
៧ ដេ់ ៨។ សកខក
ី មម រស់ជនរភៀសខេួន៖ ប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN
(ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590
ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័

១១២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (Francois

PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ
E1/209.1 ទំេ័ ៤១។ កត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា ភសាត្ត
ុ ង រស់
ទឹង សខា ជាភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីកា សម្ភេរ់។ សូមរមើេ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៨៩ រោងរៅរេើប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៣៩ និង ៤០ (ទឹង សខា បានឮសនូ

កាំរភេើង និងម្ភនរលប្បារ់ថា ទាហានខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រល្)។
1390

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា៉ ្ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00365098 ទំេ័

៨ (កូនទីប្បាំ រស់ោត់់ភ្់ខយេ់សេរ់ត្តមផេូវោ៉ៅងរវទនារៅត្តមផេូវរៅកាន់ផា សំររាងរោ៉ៅង និងថា កូនរៅ

រស់ោត់ខដេរទើរខតរកើតបានរ៉ៅនាមនខខរនាោះ ក៏់ភ្់ខយេ់សេរ់រទៀតរ់ភយស ខតោមនទឹករ់ភោះរៅ រៅរេេឡានរ្ញេីសំ ររាងរោ៉ៅ
ង)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា្ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ (ភាស
ខខម ) 00420971-5 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧ (េិេណ៌នាអំេីកូនប្រុស រស់ោត់អាយជាងមួយឆ្នំបានសេរ់រៅកនុងសខប្ងករេេកំេងរដើ ត្តម
ផេូវរ់ភយស ជមៃឺរាក និងរហ្ើម)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមន
កាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨ (កនុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ ជិត ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្តរនោះ កម្ភ និងមនសសចាស់ជា
រប្្ើននាក់សេរ់ រប្ពាោះោមនអាហា )។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤
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ិ

01358265
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កនុង ងរភេើងខដេ់ភក់មនសសខណនណាន់ត្តន់ត្តរ់1392

ប្រជាជនសេរ់ជាទូរៅរ់ភយស េកខខណឌ1393

និង

រលគេម្ភនក់ខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់1394។

547>រៅកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់រណាាេមកេីកា ់ភក់េកខខណឌរនាោះ

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមកនុងតលាកា រស់សកសី្ំនួន ៣ នាក់ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ដេ់ ៣៥ (េិន ោ៉ៅថ្ង បានរឆេយ
ើ ថា រៅកនុងឡានខដេោត់ជិោះរនាោះម្ភនមនសសេី នាក់សេរ់រ់ភយស ខយេ់ល)។ សកខីកមម រស់ជន
រភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័
១១២ (េិេណ៌នាេមអិតថា រៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ រនាោះ កម្ភ បានសេរ់រ់ភយស កា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង ឬជំងឺ)។
1391

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/4992 ទំេ័ ៤ ERN

(ភាសខខម ) 00557955

(រ ៀររារ់ថា កបា៉ៅ េ់លូ ទីេី េិ្ទឹកសេរ់ទាង
ំ អស់រប្ពាោះោមនអនករ ើអ
វ នារាលមន៍រដើមបីសរស្តង្ហគោះជី វចតេីខខម

ប្កហ្មរទ)។
1392

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/148.1 (រេជ ប្សីផេ) ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០ (េិេណ៌នាថា ោត់បាន

ជិោះកនុងទូ ងរភេើងមួយរៅកាន់រខតាកំេង់ឆ្នំង និងថា បានរឃើញទូ ងរភេើងរួន់ភក់មនសសរេញខណន។ ោត់ក៏បានប្បារ់ផងខដ ថា រខានោះ
រ

ើ់ភក់ឃាង
ំ ម្ភត់ទាវ និងម្ភនរលរៅោមនឹងម្ភត់ទាវ ហ្នឹង រហ្ើយម្ភនមនសសសេរ់រៅកនុងទូ រ់ភយស កា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង ឬ

កា ់ភក់មនសសខណនរេក)។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ប្តិោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨
(េិេណ៌នាអំេីម្ភាយ រស់បានសេរ់រ់ភយស កា អត់អាហា រៅកនុង ងរភេើង)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ ឯក
ស រេខ E1/179.1 (Francois PONCHAUD) ទំេ័ ៤៣ (ោត់បានឮជនរភៀសខេួនប្បារ់អំេីេកខខណឌកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់
ទីេំរៅដំណាក់ទីេី ខដេប្រជាជនប្តូវបាន់ភក់រៅកនុងទូ ងរភេើងោ៉ៅងខណន ោមនកា ផាេ់បាយទឹក ប្តូវររនាៃ រង់កនុងទូ ងរភេើង ម្ភន
មនសសសេរ់រប្្ើនកនុង្ំរណាមរនាោះ)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590
ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨ (បានរឆេើយថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបាន ញមនសស្ូេ ងរភេើងដូ្ហ្វូង
រោ ទូមួយ់ភក់ោនជាង ១៥០ នាក់ និងថា រៅកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទីេី រ ើដ
វ ំរណើ ្ម្ភៃយ ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្ត កម្ភ និង
មនសសចាស់ជារប្្ើននាក់បានសេរ់ រប្ពាោះោមនអាហា )។
1393

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/197.1 (អូន ផេេ)ី ទំេ័ ៣២ (េិេណ៌នាអំេីកា រ ើដ
វ ំរណើ ដ៏

េំបាក និងប្រជាជនខដេសេរ់ត្តមផេូវប្តូវទករចាេរេើផូវេ ប្លរប្កណាត់ស)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ
រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ (រឆេើយថា ោត់បានដឹងអំេីកា ជរមេៀសេីអនកដថ្ទ និងថា ម្ភនមនសសសេរ់រប្្ើនរៅកនុងរេេ
ជរមេៀសរនាោះ)។
1394

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/198.1 (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ) ទំេ័ ៣៤ (េិេណ៌នា

អំេីរ សម្ភនក់រៅរេេរ ើដ
វ ំរណើ កាត់រ មរាជវាំងបានខប្សកថា “ជ័យរោ! រយើងមកដេ់ភំរន េញរហ្ើយ!” និងរប្កាយមកប្តូវបានខខម
ប្កហ្មនាំយករ្ញរៅ រហ្ើយ ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ បានឮសនូ កាំរភេើងបាញ់េី ប្ោរ់ រ សរនាោះក៏ធាេក់្ូេកនុងទឹកសេរ់)។
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្ំនួន ៣ នាក់ ួមទាំង្រមេើយរប្ៅតលាកា និងភសាត្ត
ុ ងជាឯកស រផសងៗរទៀត។ សកសីេី នាក់ លឺ François
PONCHAUD និង នូ រ ៉ៅ បាន ំឭកនូវកា សារ់ឮថា “កាីសងឃឹមថា នឹង ស់រនាោះម្ភនតិ្តួ្ណាស់”1395 និង
ម្ភន“កា សេរ់ជារប្្ើន”1396រណា
ា េមកេីេកខខណឌអមនសស ម៌រៅរេើ ងរភេើង1397។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំ
ម្ភនសកសីណាមួយបានរឃើញផ្លៃេ់នូវកា សេរ់រឡើយ ដូ្រនោះសកខីកមម រស់ោត់ លឺជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម។
ិន លឺជាកមមក រ ើផ
វ ូវេ ងរភេើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញសកសេ

សកសីទីរី សខ

សអយ
ុ េួយត្តមផេូវ ងរភេើងខដេោត់រជឿជាក់ថា

ជាសេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានរលជរមេៀសរនាោះខដេប្តូវបាន

បានរលរបាោះរ្ញេី ងរភេើង រ៉ៅខនាោត់េំអា្បា៉ៅន់សមនថា បានរឃើញសកសេរ៉ៅនាមនរឡើយ1398។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ំនួន ៣ នាក់ បានផាេ់សកខីកមមកនុងតលាកា ថា បានរឃើញប្រជាជនសេរ់
រ់ភយស េកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ រនាោះ1399។

រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់បានផាេ់សកខីកមមថា

ោត់បានរឃើញរ ស

ម្ភនក់ប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មសម្ភេរ់ រប្ពាោះោត់ខប្សករប្តកអ ថា មកដេ់ភំរន េញរហ្ើយ1400។

548>កនុង្ំរណាមសកសីរីនាក់ខដេផាេ់ភសាត្តុ ងអំេីកា សេរ់

បានសំរៅរេើទីកខនេងខដេជរមេៀសរៅរៅកនុង

ខរ៉ៅករសចិមថ្នប្ររទសកមពជា
ុ ខដេចារ់ត្តង
ំ េីខខ ឧសភា មិងនា និង សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្នំ ១៩៧៦1401

1395

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤២។

1396

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស

ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៥៤។
1397

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ ទំេ័ ៤២ (François PONCHAUD) (E1/179.1)។

1398

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

1399

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៤០ (អនកខេោះសេរ់កនុងទូ ងរភេើ

ិន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២។

ង់ភក់មនសសខណនរ់ភយស រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ
(E1/197.1) ទំេ័ ៣២ (កា រ ើដ
វ ំរណើ ម្ភនកា េំបាកខាេង
ំ មនសសសេរ់ត្តមផេូវ ់ភក់រចាេរៅរេើ្ិរញ្ច ើមផេូវប្លរប្កណាត់ស )។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ (មនសសេី នាក់បានសេរ់
រ់ភយស ខយេ់ល)។
1400

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤។

1401

សខ

ិន រ ើកា
វ ជាអនកជួសជេផេូវ ងរភេើងកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងរខតារពា ិ៍សត់ (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (សខ

ិន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២)។ François PONCHAUD បានឮត្តមជនរភៀសខេួន

និោយអំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅដំណាក់កាេទីេីកនុងខខ ឧសភា ឬមិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេប្រជាជនប្តូវ
បានរញ្ជូ នមកេីរខតាត្តខកវកាត់ត្តមទីប្កុងភនំរេញរៅភនំអ ិរតី(ជិតមងគេរូ ី) (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣
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01358267
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

។ កា រ ៀររារ់្ំនួន ៣ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកកនុង្ំរណាម ៤ នាក់ លឺចារ់េី
ខខ រមស ឬ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងកា រ ៀររារ់រផសងរទៀតទំនងជាចារ់េីខខរនោះដូ្ោនផងខដ

1402

។ កា

រ ៀររារ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីសំរៅរេើទីកខនេងេី ខសោន អា្រៅកំេង់ឆ្នំង(រ្ញេីភំរន េញរៅ) ឬរៅ
បាត់ដំរង1403។

549>ប្រភេ្ំនួន ៦ អំេីភសាត្តុ ងថ្នកា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

លឺ

ជាឯកស ដូ្ជាពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ំនួន ៣ (ម្ភនមួយប្តួតោនរៅកនុងកំណត់រហ្តសា
រ់្រមេើយ) ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះមួយ និងកា រ ៀររារ់្ំនួន ២ រស់ជនរភៀសខេួន1404។ េំម្ភនកា
រ ៀររារ់ណាមួយកនុង្ំរណាមរនោះ សំរៅរេើកា ផ្លេស់ទីរៅកខនេងខតមួយ ឬកនុងខខខតមួយរឡើយ1405។

(François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២ និង ៤៤)។ នូ រ ៉ៅ បានឮថា ប្រជាជនប្តូវបានជរមេៀស
រៅរខតាបាត់ដំរង និងកំេង់ឆ្នំ រ៉ៅខនាមិន្ាស់ថា រៅរេេណា(ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស
រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១)។
1402

អូន ផេេី េំ្ងចាំកាេរ ចរ្ឆទ្ាស់លាស់ រ៉ៅខនាបាននិោយថា ប្តូវបានរលជរមេៀសត្តមកាណូ តរៅភនំរេញ និងរប្កាយមកត្តម

ងរភេើងរៅកាន់រខតាបាត់ដំរង“ប្រខហ្េជាកនុង្ងឆ្នំ ១៩៧៦ ឬ្ងឆ្នំ ១៩៧៧” (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(អូន ផេេ)ី ទំេ័ ២៨ ដេ់ ២៩)។
1403

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥

(កា ផ្លេស់ទីេំរៅរៅរខតាកំេង់ឆ្នំងកាត់ត្តមទីប្កុងភនំរេញ) ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ
E1/148.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០ ( ងរភេើងរ្ញដំរណើ េីភំរន េញរៅកាន់កំេង់ឆ្នំង)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(E1/197.1) (អូន ផេេ)ី ទំេ័ ២៨ ដេ់ ២៩, ៣២ (ថ្ប្េខវងរៅបាត់ដំរង)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅ
ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ (ឡានរ្ញដំរណើ រឆ្ពោះរៅកាន់បាត់ដំរង)។
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 ់ភ ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់ លង់ វា៉ ្ ឯកស រេខ E3/4695
ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365098 ទំេ័ ៨។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
រស់ លង់ វា្ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ (ភាសខខម ) 00420971-6 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧។ ពាកយរណាឹងជន
ងរប្ោោះ រស់ ប្តិោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេ
រ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ទំេ័ ២០៨ ERN (ភាសខខម ) 00836285។ សកខីកមម
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01358268
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

550>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ត្តងខដេខេួនបានសំអាង

េំបានរ ើកា
វ េិចា ណា្ាស់លាស់ណាមួយអំេីតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង្ំរពាោះភសាុ

ឬរេើរហ្តកា ណ៍ណាមួយអំេីកា សេរ់ខដេប្តូវម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទជារប្្ើនរនាោះ។

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ1406

ជាេិរសសរៅរេេខដេតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខដេកា យេ់រឃើញខផអករៅរេើ

ម្ភនមូេ់ភឋនរខាយ (ដូ្ជាក ណីថ្ន្រមេើយរប្ៅតលាកា រស់សកសី និង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី) កា
េនយេ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេីមូេរហ្តកនុងកា រជឿជាក់ថា កា យេ់រឃើញហ្ួសេី វចមតិសងស័យអា្
ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះបាន ម្ភនស ៈសំខាន់ជាក់លាក់ រៅរេេកំណត់ ថារតើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រ់ភយស េំម្ភនកា េនយេ់ណាមួយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
កា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់កាេទីេី រ់ភយខផអករេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
និងកា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន

េំអា្និោយបានថា

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ

រ ើរវ ឡើងរ់ភយសមរហ្តផេរឡើយ។

ប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរនោះខដ រ់ភយស េំម្ភនកា េនយេ់ណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេី វច ីខដេខេួនវាយតថ្មេ
ភសាត្ត
ុ ងរនោះោ៉ៅងដូ្រមា្រនាោះ ភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មជាទូរៅ រស់ François PONCHAUD និង នូ រ ៉ៅ
ម្ភនមូេ់ភឋនេំប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញសមរហ្តផេអំេីកា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌ។

ផៃយ
ុ រៅវចញ ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សេរ់ និងកា សម្ភេរ់មួយក ណីខដេបានខផអក
រេើសកខីកមមកនុងតលាកា រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងសកសី សខ

ិន អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

េិចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអា្យេ់រឃើញ
ថា ម្ភនកា សេរ់ និងកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ។

551>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា ណា

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅង

ណាកនុងកា យេ់រឃើញថា ម្ភនកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ ំឭកថា េំម្ភន

រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ទំេ័ ១១២ ERN (ភាស
ខខម ) 00836189។
1405

យៈរេេខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅចារ់េីខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ (លង់ វា្) ចារ់េីខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ១៩៧៦ (សន មំ)

្ងឆ្នំ ១៩៧៦ (ប្តិោះ អាេ) ចារ់េីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ (អូន ចាន់សីោ៉ៅវទធី) និងខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៥ (កា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន
អនាមិក)។
1406

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩០។
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កា កំណត់អំេីតួរេខអរបរ ម្ភ។ កា សម្ភេរ់ ង្ហគេប្តូវបានយេ់រឃើញថា បានប្រប្េឹតរា ឡើងទាក់ទងរៅនឹង
កា សម្ភេរ់រារ់ពាន់ ឬប្រហាក់ប្រខហ្េតិ្ជា ៦០ នាក់1407។ រៅរេេកំណត់ ថារតើកា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង
កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ ខដ

ឬោ៉ៅងណា កត្តាមួយ្ំនួនខដេប្តូវយកមកេិចា ណារនាោះ ម្ភនដូ្ជារេេរវលា ទី

កខនេងថ្នកា សម្ភេរ់ ប្ររភទថ្នជន ងរប្ោោះ ្ ចតេកខណៈកា កំណត់រោេរៅរេើជន ងរប្ោោះ និង ថារតើកា
សម្ភេរ់សំរៅរេើប្កុមប្រមូេផាំ ុ ឬជន ងរប្ោោះម្ភនក់ៗ1408។ រោងត្តមសេប្កម រស់តលាកា ICTY រ ឿងកាី
Perišić

េកខខណឌតប្មូវកំណត់ថា

េំចាបា
ំ ្់ម្ភនកា សម្ភេរ់កនុង្ំនួនរប្្ើនខដេរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ឧរបតាិរហ្តខតមួយ រៅកនុងកខនេងប្រមូេផាំខុ តមួយ និងកនុងរេេខតមួយដ៏ខេីរឡើយ1409។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះ
ខដ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាកា ICTY បានយេ់រឃើញថា ធាតផសំេីប្ទង់ប្ទាយ ំថ្នរទសម្ភេរ់
ង្ហគេអា្រង្ហាញផងខដ រ់ភយខផអករេើ“កា ប្តួតោនថ្នរហ្តកា ណ៍់ភ្់រ់ភយខឡកេីោន និងេំជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ន
ម្ភនន័យថា ខផអករេើមូេ់ភឋនផគំោ
ុ ន ថ្នរហ្តកា ណ៍”1410។

552>រៅរ៉ៅនាមនខខរនាៃរ់េីសេប្កមរ ឿងកាី

Perišić

(ICTY)

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកនុងរ ឿងកាី

Bagosora (ICTR) បានសរប្ម្រ់ភយេំបានរ់ភោះប្សយរេើកា រញ្ញជក់រៅកនុងរ ឿងកាី Perišić ថា ជាកា េំ
សមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា េកខខណឌសាីេី“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”សប្ម្ភរ់រទសម្ភេរ់
ង្ហគេ

ប្តូវបានរំរេញរ់ភយ“ខផអករេើកា េិចា ណាជា ួមនូវប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តមតំរន់រផស

ងៗោន កាេៈរទសៈខសៗោន ចា ីខសោន និងអស់ យៈរេេជាងេី ខខ”1411។ ប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេររងកើតបានជា
មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ប្តូវខតយេ់រឃើញថា“ជារទឧប្កិដម
ឋ ួយដូ្ោន និងម្ភនធាត
ផសំសតានម័តដូ្ោន”1412។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTR កនុងរ ឿងកាី Karemera និង

Ngirumpatse បានរប្រើប្បាស់ វច ីសស្តសាដូ្ោន និងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
រៅកនុងរ ឿងកាីរនាោះ ទំនងជាបានប្រមូេផាំកា
ុ សម្ភេរ់មួយ្ំនួនកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញអំេីកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ
1407

សេដីការ ឿងកាី Lukić និង Lukić (ICTY) កថាខណឌ ៥៣៦។ សេដីការ ឿងកាី Ndahimana (ICTR) កថាខណឌ ២៣១។

1408

សេដីការ ឿងកាី Lukić និង Lukić (ICTY) កថាខណឌ ៥៣៨។

1409

សេប្កមរ ឿងកាី Perišić (ICTY) កថាខណឌ ១០៧។

1410

សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ៦៣ បានរប្រើប្បាស់ភាសរ្ញេី សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ

៣៩១។ សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៦៤០។
1411

សេដីការ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ៣៩៦។

1412

សេដីការ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ៣៩៦។
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ក៏រ់ភយ ក៏រហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់នីមួយៗ បានរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំថ្នកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ
ំ

1413

។

553>រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅកនុងរ ឿងកាី Nizeyimana ររើរទាោះរីជាទទួេសគេ់ថា េំម្ភនរទ់ភឋនកំណត់អំេីតួ
រេខកនុងកា រង្ហាញនូវរទសម្ភេរ់ ង្ហគេក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTR បានសរប្ម្
ថា កា សម្ភេរ់ប្តូវខតរកើតរឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ1414។ អងគជំនំជប្មោះរនោះេំរជឿជាក់ថា៖
[…] កា សម្ភេរ់ប្លួស Ruhutinyanya កា សម្ភេរ់ Rosalie Gicanda និងអនកដថ្ទរទៀត ប្តូវបាន
យករ្ញេីផោះៃ រស់ោត់ កា សម្ភេរ់ Remy Rwekaza និង Beata Uwambaye ួមទាំង កា វាយ
ប្រហា រេើសកសី ZAV រៅកខនេងរិទផេូវប្តង់ផូវេ រំខរកកនង
ុ ទីប្កុង Gikongoro/Cyangugu និង
Kigali កា សម្ភេរ់ Pierre Claver Karenzi រៅកខនេងរិទផេូវរៅសណា
ឋ ោ Faucon ប្េមទាំងកា
សម្ភេរ់អក
ន ខដេប្តូវបានយកមកេីេំរៅ់ភឋន រស់ Matabaro និង Nyirinkwaya លឺជាកា សម្ភេរ់
ង្ហគេរនាោះរឡើយ។ ភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងរហ្តកា ណ៍នម
ី យ
ួ ៗ ម្ភនមូេ់ភឋនប្សរេ្ប្សេិេរេក
និង/ឬតថ្មេទាររេកេំអា្រង្ហាញកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនោះកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំបានរឡើយ1415។

554>ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី្ំរពាោះមខ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា

សម្ភេរ់ និងកា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីកា ់ភក់េកខខណឌរៅកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
ជាេិរសសភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ ម្ភនេកខណៈេំប្បាកដប្រជា ជួនកាេប្សរេ្ប្សេិេ និងបានេិចា ណារឃើញថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនកមពជា
ុ ជាង ៣០០.០០០ នាក់ ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់
រ់ភយស ផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ1416។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ម្ភនខតកា យេ់រឃើញអំេីកា សេរ់
រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ និងកា សម្ភេរ់រ់ភយស កងទ័េខខម ប្កហ្ម ខដេបានខផអករេើភសាុ
ត្តងកនុងតលាកា រ៉ៅរណា
ណ ោះ(រេើកខេងខតភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មកនុងតលាកា ខដេោមនកា រញ្ញជក់រខនែម) ខដេ
បានរ ើរវ ឡើងរ់ភយសមរហ្តផេរនាោះ។ កា សេរ់ទាង
ំ រនោះបានរកើតរឡើងរៅត្តមរណា
ា រខតារផសងៗោន រប្កាម
1413

សេដីការ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ ៦៦១ (ជនសី វចេរារ់ពាន់នាក់ប្តូវបានសម្ភេរ់ប្តឹមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩៤ រៅ

តំរន់ Kigali ប្តង់កខនេងរិទផេូវ និងរារ់ពាន់ប្តូវបានសម្ភេរ់រនាៃរ់េកា
ី វាយប្រហា រៅពាក់កណា
ា េខខឧសភា និងមិងនា ឆ្នំ ១៩៩៤
រៅកនុង Bisesero Hills)។
1414

សេដីការ ឿងកាី Nizeyimana (ICTR) កថាខណឌ ១៥៤៦។

1415

សេដីការ ឿងកាី Nizeyimana (ICTR) កថាខណឌ ១៥៤៩។

1416

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣០។
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េកខខណឌខសោន ចា ីខសៗោន និងអស់ យៈរេេជាងេី ឆ្នំ។ ម្ភនខតរលគេម្ភនក់លត់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង បានផាេ់សកខីកមមអំេីកា សម្ភេរ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរ់ភយកងទ័េខខម ប្កហ្ម1417។ កា យេ់
រឃើញទាំងរនោះេំអា្រំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នប្ទង់ប្ទាយ ំជាេកខណៈរលគេ ឬក៏កា ផគំោ
ុ ន រឡើយ។

555>រោងត្តមមូេរហ្តខាងរេើរនោះ
ធាតផសំេីប្ទង់ប្ទាយ ំម្ភនអតែិភាេរនាោះ

អា្សនមតបានថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេយេ់រឃើញថា
េំបានសំអាងរេើកា សេរ់

និងកា សម្ភេរ់នីមួយៗខដេខេួនបាន ក

ំ រនាោះ លឺជា“ភសាត្ត
ុ ងតំណាងអំេី
រឃើញរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាបានផាេ់រហ្តផេថា កា សេរ់ និងកា សម្ភេរ់ទាង
្ំនួនស រ”ថ្នកា សេរ់ និងកា សម្ភេរ់1418។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់រ់ភយ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ េំ
បានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយ រដើមបីោប្ំ ទកា សនមតរនោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរៅ
្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេរង្ហាញេីទំហ្ំថ្នកា សេរ់។ លួ កត់សំោេ់ រ់ភយខផអករេើកា រ ៀរ
រារ់ រស់ជនរភៀសខេួន អូន សខ ប្រខហ្េជា ១០% ថ្នប្រជាជនខដេរ ើដ
វ ំរណើ ជាមួយោត់បានសេរ់1419។
François PONCHAUD បានអោះអាងថា កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ម្ភន
មនសសសេរ់រប្្ើន ដូ្ោនរៅនឹងសែនភាេរៅរេេខដេ“ជនជាតិជវីហ្ប្វ តូវបានណាហ្សុនា
ី យ
ំ ករៅកាេេីអតីត
រនាោះ”1420។ សកសី និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណីបានផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា ម្ភន
“មនសសសេរ់រប្្ើនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស”1421 បានរឃើញសកសេប្រជាជន“មួយ្ំនួន” ខដេបាន
សេរ់រៅកនុងរេេជរមេៀស1422

និងបានរឃើញ“ប្រជាជនខេោះរទៀត”សេរ់1423។

ភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា ក៏បាន

1417

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤។

1418

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៧។

1419

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាស

ខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨។
1420

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (Francois PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤២ ដេ់ ៤៣។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា François PONCHAUD េំបានរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវទិដឋភាេណាមួយថ្នកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន រៅកនុងដំណាក់កាេទីេី ។ សកខីកមម រស់ោត់ខផអករេើកា រ ៀររារ់ខដេោត់បានប្រមូេេីជនរភៀសខេួនរ៉ៅរណា
ណ ោះ។
1421

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១។

1422

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

1423

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤០។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិ

ិន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ១៩, ២១ ដេ់ ២២។

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។
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រង្ហាញផងខដ ថា ម្ភនកា សេរ់ជារប្្ើនបានរកើតរឡើងរ់ភយស េកខខណឌ និងកាេៈរទសៈថ្នកា ផ្លេស់ទីេំ
រៅប្រជាជន1424។

556>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណា

និងជាកា សនមតរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

រេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ រ់ភយបានរោងរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេេិភាការេើកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

រៅរេេយេ់រឃើញថា

រហ្តកា ណ៍ជាក់ខសាងថ្នកា សេរ់រ់ភយស

េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស រ ើជា
វ ឧទាហ្ ណ៍ថ្នកា សេរ់កនង
ុ ប្ទង់ប្ទាយ ំ។ េិតប្បាកដណាស់ ភសាត្ត
ុ ងរនោះទំនង
រជឿជាក់បានថា ម្ភនកា សេរ់រប្្ើនជាងកា រង្ហាញត្តម យៈភសាត្ត
ុ ងខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន
កា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្សននិ់ភឋនបានថា កា សេរ់បានរកើតរឡើងកនុង“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”។ ទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

សមននូវ្ំនួនសេរ់ជាក់ខសាង

ម្ភនន័យថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេាោមបា៉ៅន់

េំម្ភនកា រង្ហាញ្ាស់លាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

េិចា ណា ថារតើម្ភនកា សេរ់រារ់ យ ឬរារ់ពាន់នាក់បានរកើតរឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

557>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ធាតផសំប្ទង់ប្ទាយ ំអំេីរទសម្ភេរ់

ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

េំប្តូវបានរង្ហាញរ់ភយសមរហ្តផេទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនរៅកនុងដំណាក់កាេទីេី រឡើយ។

558>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់

ង្ហគេ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស េំម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ចា ីម្ភន
រ្តនាសម្ភេរ់ប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរឡើយ។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ថានក់
ដឹកនាំរកសមិនបានលិតលូ អំេីរមរ ៀនរផសងៗខដេទទួេបានេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទីមួយរទ រហ្ើយមិន
បានចាត់ វចធានកា រដើមបីធានាថា ប្រជាជនបានទទួេជំនួយឧរតែមា ឬកខនេងសនក់រៅប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងកា ផ្លេស់

1424

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00557955 ទំេ័

៤ (កបា៉ៅ េ់េី មនសសជិោះ“រប្្ើន”បានប្កឡារ់ រហ្ើយក៏េង់ទឹកសេរ់) សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ

François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័ ១១២ (“កនុងរេេរ ើវ
ដំរណើ កម្ភ េី នាក់កនុង្ំរណាមប្បាំនាក់ បានសេរ់រ់ភយស កា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេំង ឬជំងឺ”)។

355
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01358273
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ទីេំរៅដំណាក់កាេទីេី ”រឡើយ1425។ រនោះរញ្ញជក់ថា ចា ីបានប្រប្េឹតរា ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)
ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញ ួ្រាេ់រហ្ើយថា

េំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេី

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរឡើយ1426។

559>ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញថា

ម្ភនរលគេម្ភនក់ប្តូវបានកងទ័េខខម

ប្កហ្មបាញ់សម្ភេរ់(ត្តមកា សនមតជារ្តនាផ្លៃេ់)ក៏រ់ភយ ក៏កា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំអតារនាម័

តេំបានសំអាងរៅរេើរហ្តកា ណ៍រនោះខដ ខដេរៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញអំេី
“កា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”រនាោះ។

560>អាប្ស័យរហ្តរនោះ
រង្ហាញ

ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិេំប្តូវបាន

រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា

ម្ភនកា សម្ភេរ់ ង្ហគេបានរកើត

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។ ដូរ្នោះ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំអា្យកជាបានកា រឡើយ។

561>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

រោងត្តមវចធាន ១១០(២) ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះម្ភនសិទធិ

អំណា្“កនុងកា ខកខប្រប្ររភទរទប្រកាន់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់”1427។ សិទធិអំណា្រនោះ ប្តូវ
បានកប្មិតប្តឹមថា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំអា្“រខនែមធាតផសំងីថ្ម នរទរេមើសណាមួយខដេមិន់ភក់ជូន

រៅអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីសរប្ម្រនាោះរទ”។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា
យេ់រឃើញខដេបានផាេ់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ណាឹងសទកខពាក់េ័នន
ធ ឹងរញ្ញារនោះ

និងររើរទាោះរីជាេំបានរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេកនុង

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិក៏រ់ភយ
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិខដ

កនុងក ណីខដេប្តូវបានទទួេរៅដំណាក់កាេរ

ក៏បានរំរេញត្តមេកខខណឌធាតផសំថ្នរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មម

រ់ភយស អំរេើខដេបានរងកឱ្យម្ភនកា សេរ់រលគេណាម្ភនក់រនាោះោ៉ៅងរហា្ណាស់លឺ

ជារ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកជាកា សម
ប្សរកនុងកា ខកខប្រប្ររភទលតិយតាថ្នរទរេមើសខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញ និងផាេ់កា យេ់

1425

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤៨។

1426

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥២២។

1427

វចធាន ១១០(២) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
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01358274
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រឃើញមួយខដេថា រទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុអំឡុងរេេ
ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។

562>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា

ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) បាន

រចាទប្រកាន់ជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំបានរចាទប្រកាន់ជនជារ់រចាទេីរទមនសសឃាត
ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ1428។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំបានកប្មិត
សិទធិអំណា្ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

កនុងកា ខកខប្រប្ររភទរទរចាទរៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននបានរឡើ

យ។ វចធាន ៩៨(២) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានកប្មិតរ់ភយកា រចាទប្រកាន់ខផនក
អងគរហ្តខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ រ៉ៅខនាេំខមនប្ររភទរទរចាទរឡើយ។ ដូរ្នោះ វចធានរនោះបាន
ររើកទូលាយសប្មរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រហ្ើយកនុងរេេរនោះបានររើកទូលាយសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះតលា
កា កំេូេរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ ឱ្យរ ើកា
វ ខកខប្រប្ររភទរទរចាទខដេម្ភនរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ
(D427) ខដេសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតបានចាត់ទកថា ជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេ ជាជាងរទមនសសឃាត។
៤.ឃ.២.ឃ.កា សម្ភេរ់ ង្ហគេខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ

563>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ោ៉ៅងតិ្

រំផតម្ភនអតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ្ំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅរេេរនាោះ”1429។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយខផអករៅរេើភសាត្ត
ុ ង្ំនួន ៧ ខដេម្ភនសកខីកមម រស់សកសីផ្លៃេ់
្ំនួន ២ នាក់ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ្ំនួន ៣ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋ
របរវណីមួយ និងប្រភេមិនផ្លៃេ់មួយ ខដេេិភាកាអំេី្ំនួនឡានោ៉ៅងរប្្ើនបានដឹកមនសសរៅកាន់ទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជរដើមបីសម្ភេរ់។ ត្តមកា បា៉ៅន់សមន លឺម្ភនឡានចារ់េី ៦ រៅ ៨ ឬ ១០០ ឡាន ខដេឡាននីមួយៗដឹកមនសស
បាន្ំនួនេី ២៥ រៅ ៦០ នាក់។ ភសាត្ត
ុ ងខេោះបានរញ្ញជក់ផងខដ ថា ឡានប្តឡរ់រៅមក្ំនួនេីរីរៅរួនរជើង1430

1428

សូមរមើេ ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ១៣៧៣ (“ធាតផសំខផនកអងគ្ារ់ថ្នរទមនសសឃាត ប្តូវបានរង្ហាញផងខដ

ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីរី […]” ) ១៣៨១ (“ធាតផសំខផនកអងគ្ារ់ថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ
ប្តូវបានរង្ហាញផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី […]”)។
1429

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៨១។

1430

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័ ២០ និង ២៤ ដេ់ ២៩។
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។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានបា៉ៅន់សមន រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹង្ំនួនប្រជាជនខដេប្តូវបានសម្ភេរ់រ់ភយ
ខផអករេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ខដេថា ម្ភនឡាន្ំនួនេី ១០ រៅ ១៥ ខដេបានយកមករប្រើរនាោះ រហ្ើយ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្សរជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង

និងសកខីកមម

ខដេថា ឡាននីមួយៗអា្ដឹកបានជាម យម្ំនួនេី ២៥ រៅ ៣០ នាក់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងខេោះបាន
អោះអាងថា ្ំនួនមនសសកនុងមួយឡានអា្រប្្ើនជាងរនោះ1431។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា ្ំនន
ួ
ជន ងរប្ោោះរនោះ

“លឺជាទំហ្ំមួយខដេរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ”1432។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មខដេមកេីភូមិភាលពាយ័េយ ម្ភនរំណងសម្ភេរ់
កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”1433។

564>នួន

ជា

បានអោះអាងថា េំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹង្ំនួនមនសសសេរ់

ខដេបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងេំសីសង្ហវក់ោនរឡើយ1434

រញ្ញារនោះកាន់ខត ន
ៃ ់ ៃ រខនែមរទៀតរ់ភយស កា ខដេថា

និងបានរេើករឡើងថា

េំខមនរាេ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេបានរ ើត្ត
វ មកា ប្រកាសរនាោះប្តូវបានសម្ភេរ់រឡើយ និងថា ម្ភនអនកខេោះប្តឹមខតបានរញ្ជូ នរៅកាន់ទីកខនេងរ ើ វ
កា រដើមបីអរ់ ំខកខប្ររ៉ៅរណា
ណ ោះ1435។ នួន ជា បានអោះអាងថា េំអា្រ ើរវ ៅបានរឡើយរដើមបីកំណត់ឱ្យហ្ួសេី វម
ច តិ
សងស័យថា ម្ភនប្រជាជនរ៉ៅនាមននាក់ប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះ1436។ ្ងរប្កាយ នួន ជា បានអោះអាងថា េំម្ភនភសាុ
ត្តង ូរីអំេីកា សេរ់ ឬភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញរ្
ម ោះជន ងរប្ោោះ1437។

565>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនទាក់

ទងរៅនឹង្ំនួនអរបរ ម្ភជន ងរប្ោោះរ់ភយខផអករេើអតែិភាេថ្នភសាត្ត
ុ ង។ អងគជំនំជប្មោះលណនា្ំនួនអរបរ

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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ម្ភរ់ភយខផអករេើអតែិភាេថ្នេ័ត៌ម្ភន1438 និងម្ភនកំហ្សរ់ភយេំបានរោ េត្តមរោេកា ណ៍សីេ
ា ី វចមតិសងស័យ

បានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ។ ររើរទាោះរីជាភសាត្ត
ុ ងប្ររសើ ជាងរនោះដថ្ទរទៀតេំអា្ កបានក៏រ់ភយ ក៏
េំអា្រ ើឱ្
វ យវច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកាេយរៅជាេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវរដិរស រចាេ។

566>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កំហ្សអងគ្ារ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់

ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ េំម្ភនឥទធិេេរេើរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

រ់ភយស រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានខផអករេើរ្តនាផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់មិនខមនខផអករេើរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) រនាោះ
រទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនមូេរហ្តប្តូវរដិរស រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

567>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

កា ប្រប្េឹត“ា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

លឺជារទឧប្កិដឋ

មួយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរប្កាម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ និងថា ជនជារ់
រចាទ“អា្យេ់ដឹងថា ម្ភន្ារ់ខ្ង និងជារទរេមើស”1439។ អងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ឧប្កិដឋ
កមមថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

លឺសិត
ែ កនុងប្ររភទរទឧប្កិដម
ឋ ិនជាក់លាក់ខដេប្លរដណារ់រេើអំរេើ

ប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាខដេរណា
ា េឱ្យម្ភន“េយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ និងផេូវ្ិតា ឬជាកា រ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើ
រស្កាីថ្ងេងូន ”1440។

អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា កា ប្រប្េឹតរា នោះប្តូវខត“ម្ភនេកខណៈ និងភាេ ន
ៃ ់ ៃ

ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ”

ខដេប្តូវរ ើកា
វ

វាយតថ្មេរៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ1441។

1438

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៧៦។

1439

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣៥។

1440

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣៧។

1441

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៣៨។

359
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358277
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

568>រ់ភយអនវតាត្តមវច

ីសស្តសាថ្នដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទករទ

រចាទនានាម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី ។ ទាក់ទងរៅនឹង
កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

លិតចារ់េីថ្ងៃទី

១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបានផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ោ៉ៅងតិ្្ំនួន ២ លាននាក់រប្កាមេកខខណឌ
អមនសស ម៌ និងរ់ភយរងខំរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរៅកាន់ទីជនរទ ខដេរនោះជាកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រប្កាមទប្មង់ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ1442។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា េកខខណឌ និងកាេៈរទសៈខររហ្ិងាថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុង
ភនំរេញ

លឺជារទថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្កាមទប្មង់ថ្នកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់

មនសសជាតិ1443។

569>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា រៅ

្រនាេោះេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៧ កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនោ៉ៅងតិ្្ំនួនេី ៣០០.០០០ រៅ
៤០០.០០០

នាក់រៅកាន់កខនេងរផសងៗ

លឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្កាមទប្មង់ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ

រ់ភយរងខំ1444។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ខខម ប្កហ្ម“បានដកហ្ូតនូវសិទធិរស ីភាេ រស់ប្រជាជន និងបានរដិរស កនុងកា

រង្ហាញេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងវាសនា
សននិ់ភឋនថា

និងទីកខនេងខដេប្រជាជនមួយ្ំនួន[ប្តូវបានផ្លេស់រៅរៅ]”

និងបាន

រនោះលឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្កាមទប្មង់ថ្នកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ1445។ អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរនោះបានរងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ និង
ផេូវ្ិតា ដូរ្នោះរនោះលឺជាកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ 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។

360
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358278
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

570>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា

ជនជារ់រចាទម្ភនេិ ទធ ភាេេីរទ“អំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត ( ួមម្ភន កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ និងកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ)”1447។

571>រៅដំណាក់កាេថ្នរណាឹងសទកខ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងវច
ជប្មោះសលាដំរូង

ីសស្តសា រស់អងគជំនំ

និងកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតិ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះដូ្ខាងរប្កាម។
៤.ឃ.៣.ក. វច ស
ី ស្តសា រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ឱ្
ើវ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ និងកា ផ្លេស់ទី
េំរៅរ់ភយរងខខំ ដេជា“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

572>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្រដិរស

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេថា កា រ ើឱ្
វ យបាត់

ខេួនរ់ភយរងខំ និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំរៅកនុងអំឡុងរេេខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរនាោះ េំខមន
ជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត និងបានយេ់រឃើញថា អាប្ស័យរេើកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី អំរេើទាង
ំ េី រនោះ
ប្េមទាំងកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិផងរនាោះ
ោនរៅនឹងរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

អា្ម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េ
ដូរ្នោះអំរេើទាង
ំ រនោះសែិតកនុង វចសេភាេថ្ន

អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត1448។

573>រោងត្តមយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

យតាិសស្តសាអនា ជាតិដថ្ទរទៀត និងេិខិតរក

ណ៍្ារ់រប្កាយឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ និង
កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ1449។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំប្តូវ
បានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី
ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះបានរងកឱ្យម្ភន“េយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ

និងផេូវ្ិត”ា ដេ់ប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទី

1447

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២២។

1448

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៤៣, ៤៤៨, ៤៥២, ៤៥៥, ៤៥៨។

1449

រ់ភយរហ្តថា កា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៤៨, ៤៥០។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង កថាខណឌ ៤៥១ ដេ់ ៤៥៥។

361
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េំរៅទាំងរនាោះ ដូរ្នោះ្នដេ់កប្មិតថ្នរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1450។ រខនែម
រេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា េកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី
មួយ និងទីេី ខដេ ួមរញ្ចូ េកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌរនោះ ប្តូវចាត់ជាកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ ដេ់រស្កាី
ថ្ងេងូន រស់មនសសជាតិ ដូរ្នោះ េកខខណឌរនោះបាន្នដេ់កប្មិត ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មម
វ យបាត់ខួ េន
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1451។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា រ ើឱ្
រ់ភយរងខំ បានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
កប្មិតថ្នរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

និងបាន្នដេ់

រ់ភយខផអករេើកា រ ៀររារ់អំេីកា ងទកខ

រវទនាខដេបានរកើតរឡើងរ់ភយស អំរេើទាង
ំ រនោះ1452។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ
់ភឋនថា កម្ភមភិបាេ និងកងទ័េខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង
មនសសជាតិរប្កាមទប្មង់ថ្នកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ និងកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់
រស្កាីថ្ងេងូន រស់មនសសជាតិ1453។

574>នួន

ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រប្កាមទប្មង់ថ្នកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំ និងកា ផ្លេស់
ទីេំរៅរ់ភយរងខំ1454 េី ោ៉ៅងថា ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
រ់ភយស បាន ំរលាភរំពានរេើេកខខណឌតប្មូវថ្នភាេអា្យេ់ដឹងជាមនថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ង
ខដេរកើតរ្ញេីរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ1455 រ់ភយរហ្តថា កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ
និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ
1456

“េំម្ភនអតែិភាេជាទប្មង់ណាមួយរប្កាម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិរឡើយ”

។ នួន ជា បានអោះអាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំថា ម្ភនខតកា និ រទសឆេងកាត់ប្េំខដនអនា

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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ជាតិ ឬរៅកនុងទឹកដីខដេប្តូវបានកាន់ការ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ រទើរជារទរេមើស និង1457ថា ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ើឱ្
វ យបាត់
ខេួនរ់ភយរងខំ កា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹង វចស័យយតាិ ម៌ ជាកា េំ
ប្តឹមប្តូវរឡើយ1458។ ទីេី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានអនវតាត្តមេកខខណឌតប្មូវកនុងកា វាយតថ្មេរៅត្តម
ក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗរេើរញ្ញា

ថារតើកា ប្រប្េឹតខា ដេរចាទជារញ្ញារនាោះ

ម្ភនសភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់

ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដ
ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក

ឬោ៉ៅងណារនាោះ

រឡើយ1459។ នួន ជា បានអោះអាងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា ជំនួសឱ្យកា វាយតថ្មេជាក់ខសាងត្តមក ណី
នីមួយៗខដេតប្មូវរនាោះ អងគជំនំជប្មោះខរ ជា“រញ្ញជក់ធាតផសំថ្នរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ និងសរប្ម្ថា កា ប្រប្េឹតា
ខដេរំរេញត្តមធាតផសំទាង
ំ អស់រនោះ លឺជារទឧប្កិដខឋ តមាង”1460។

575>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា នួន ជា បានរកប្សយរ់ភយេប្ំ តឹមប្តូវរេើសេប្កម រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

និងរេើកា វាយតថ្មេអំេីរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេខដេត្តមកា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាាថា រោេកា ណ៍ទាង
ំ រនាោះ“ប្តូវបានកំណត់រៅកនុងប្ររភទនីមួយៗថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត ួ្
រហ្ើយ”សប្ម្ភរ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ1461។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ្ំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតរា ៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានេិចា ណារៅរេើអំរេើប្រប្េឹតរា ៅកនុងរ ចរទ កាេៈរទសៈថ្នអំរេើ និងផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ង
រប្ោោះ និងបានកំណត់ថា កា ប្រប្េឹតា រស់ រ.ក.ក. កនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយ
រងខំ ម្ភន“េកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ ប្លរ់ប្ោន់ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុង្ារ់ អ.វ.ត.ក.”1462។

576>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

្ាស់លាស់ណាស់ខដេថា

ត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា

ជាតិឆ្នំ 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។

363
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358281
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។ ក ណីរនោះប្តូវបានរង្ហាញត្តម យៈអតែិភាេថ្នេិខិតរក ណ៍្ារ់អនា ជាតិ1463
ប្េមទាំងយតាិសស្តសាខដេបានមកេីរ ឿងកាីរៅរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

1464

។ រខនែមរេើរនោះរទៀត តលា

កា អនា ជាតិមួយ្ំនួន និងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមនានារប្កាយមកបានអនវតាប្ររភទថ្នរទឧប្កិដរឋ នោះ1465។ រោង
ត្តមរហ្តកា ណ៍ទាង
ំ អស់រនោះ តលាកា េំខមនរទើរខតបានសំអាងរៅរេើកា អនវតា រស់ ដឋរប្កាយឆ្នំ ១៩៧៥
កនុងកា រង្ហាញេីអតែិភាេជាទំរនៀមទម្ភេរ់ថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រនាោះរទ រ៉ៅខនាតលាកា បានសំអាង
រៅរេើកា អនវតា រស់ ដឋដូ្ោនរនោះត្តំងេីរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ភាេមៗមករមេ៉ៅោះ។

រោងត្តមរហ្ត

ផេទាំងរនោះ ម្ភនកា រង្ហាញថា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត លឺជាខផនកមួយខដេបានររងកើតរឡើងរៅកនុង
្ារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ ឿងកាីរនោះ។

577>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់ផងខដ

ថារតើរោេលំនិតថ្ន“អំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”ម្ភនេកខណៈជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ រដើមបីឱ្យប្សរត្តមរោេកា ណ៍ោមនរទរេមើសររើ

1463

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាកា IMT ម្ភប្ត្ត ៥(ល) ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាកា IMTFE ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្ន

្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រោេកា ណ៍ទី ៦(ល) ថ្នរោេកា ណ៍ Nuremberg។
1464

សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៤៦៧ ដេ់ ៤៦៨ (ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រកាន់េីរទឧប្កិដឋ

ជារប្្ើន ម្ភនដូ្ជា “កា រ ើម
វ នសសឃាត កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ កា រ ើឱ្
វ យរៅជាទាសក កា ់ភក់កនុងមនៃី ឃំឃាំង កា សម្ភេរ់្ំណារ់
ខាមង
ំ កា រ ើទា
វ ណកមម កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ សសនា និងអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿង

កាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនករវជជសស្តសា ទំេ័ ១៨៩ ដេ់ ១៩០, ១៩៣ ដេ់ ១៩៨ (ជនជារ់រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេិ ទធ រ់ភយស
បាន្ូេ ួមរ់ភយរ្តនារៅកនុងកា ប្រប្េឹតា“អំរេើរឃា រៅរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា សម្ភេរ់ អំរេើរឃា រៅសហាវថ្ប្េថ្ផស កា រ ើវ
ទា ណកមម និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿងកាី Gerbsch (តលាកា េិរសស ប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ១៣៤ (“កា រ ើបា
វ រ
នានាប្តូវបានប្លរដណារ់រ់ភយពាកយរេ្ន៍ថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿងកាី Zuehlke (តលាកា េិរសស ប្ររទសហ្ូ
ឡង់) ទំេ័

១៤៥ (កា ឃំខួ េនខស្ារ់“សែិតរប្កាមសញ្ញាណថ្នអំរេើអមនសស ម៌ដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំ ងនឹងជនសី

វចេ”)។ រ ឿងកាីកនុងប្សុកមួយ្ំនួន រស់អីប្សខអេបានយកេំនាត្ត
ំ មរនោះ ដូ្ជា៖ រ ឿងកាី AG ទេ់នឹង Tarnek

(តលាកា ថានក់

ប្សុក អីប្សខអេ)។ សូមរមើេផងខដ រ ឿងកាី AG ទេ់នឹង Enigster (តលាកា ថានក់ប្សុក អីប្សខអេ)។
1465

បាយកា ណ៍ រស់ Bassiouni ថា មកដេ់ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១០ តលាកា អនា ជាតិ និងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមនានាបានផាេ់កា

សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេ្ំនួន ៦៥ េីរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេរទឧប្កិដរឋ នោះប្តូវបាន
រចាទប្រកាន់រៅកនុងរ ឿងកាីោ៉ៅងរប្្ើន។ សូមរមើេ អនកេិនធ Bassiouni ៖ ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិកា វចវតាន៍ថ្នប្រវតាិ និងអនវតាន៍
កនុងរេេរ្ចរ
ុ បនន ៤១១ (ប្េឹតិរ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសេកវចទាេ័យ Cambridge ឆ្នំ ២០១៤)។

364
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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ោមន្ារ់ខ្ង (nullum crime sine lege certa) ខដ ឬោ៉ៅងណា ខដេជាធាតផសំថ្នរោេកា ណ៍នីតានកូ
េភាេ1466។

578>រ់ភយកត់សម្ភគេ់ថា

“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”

រោេរំណងរប្រើប្បាស់ជា“ឃាេមិនជាក់លាក់”

លឺជាប្ររភទថ្នរទឧប្កិដខឋ ដេររងកើតរឡើងកនុង

រដើមបីរជៀសវាងមិនឱ្យម្ភនេទធភាេរល្រវសេី្ារ់មនសស

ម៌1467 រ៉ៅខនាអា្នឹងេំប្សររៅត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នស្ចភាេផេូវ្ារ់1468។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះ
តលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា
ប្ររភទមិនជាក់លាក់រនោះ

ប្រសិនររើរកប្សយ

និងអនវតាកនុងរោេរំណងរដើមបី ឹតតបិត វចសេភាេថ្ន

រនាោះសញ្ញាណថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”េិតជាម្ភនភាេ្ាស់លាស់

និង

ជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ប្សរត្តមរោេកា ណ៍សីេ
ា ីភាេអា្ដឹងជាមនថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ងខដេ
រកើតរ្ញេីរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ។ ជាេិរសស អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា
រកប្សយឃាេខដេថា្ ចតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន (ejusdem generis) បានផាេ់នូវកា ធានាដ៏ចាបា
ំ ្់
ដូ្បានរញ្ញជក់ត្តម យៈកា េិចា ណាោ៉ៅងទូេំទូលាយ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះរេើរញ្ញារនោះថា ប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥
“រោេកា ណ៍ខដេខ្ងថា
ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ

ជនណាម្ភនក់អា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរ់ភយស កា

ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុង
ខដេម្ភនេកខណៈ ន

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ប្តូវបានររងកើតរឡើង

និងប្តូវបានយេ់ដឹងជាទូរៅ ួ្រហ្ើយ”1469។

សម្ភគេ់ផងខដ ថា ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

លួ កត់

ICC បានអនម័តយក្ាស់លាស់នូវរោេ

1466

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៣។

1467

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ ៣៨៣ រោងរៅ

រេើសេប្កមថ្នសំណំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ ៣៦៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៥៦៣។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានទទួេយកកា យេ់រឃើញរនោះ រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៣១៥
ដេ់ ៣១៦។ សូមរមើេផងខដ

រស្កាីអត្តែ ិរាយ រស់លណៈកម្ភម ិកា ថ្នកាកបាតប្កហ្ម (ICRC) សាីេីអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺ

ខណវ IV ទំេ័ ៣៩។
1468
1469

សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៧១៩។
រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ ៣៨៤ ដេ់

៣៩៦។ សូមរមើេផងខដ សេវវ្នា ិរាយរ់ភយ Claus Kress in Max Planck អំេីនីតិសធា ណៈអនា ជាតិ“រោេកា ណ៍ោមន

រទរេមើសររើោមន្ារ់ខ្ង” ឹមរដើមទំេ័ ៣០ រលហ្ទំេ័

http://www.uni-koeln.de/jur-fak/kress/NullumCrimen24082010

.pdf។
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លំនិតរនោះរៅរេេកំណត់និយមន័យថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតខដេម្ភន្ ចតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េ

ោន [រៅនឹងអំរេើទាង
ំ រនាោះខដេបានរ ៀររារ់េីមន]”1470។

579>កា កប្មិតដថ្ទរទៀតបានរេ្រឡើងជាររណាើ ៗត្តម យៈកា វចនិ្័យឆ ថ្នឧប្កិដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ទាំង
រៅមនរេេ និងចារ់ត្តំងេីរេេម្ភនកា ប្រប្េឹតន
ា ូវរទឧប្កិដខឋ ដេជាកមមវតែថ្ុ នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរ ឿងកាីរ្ចុ
របនន។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសំអាងរៅរេើកា អភិវឌឍន៍ទាង
ំ រនោះ រដើមបីររងកើតកា កប្មិតរេើប្ររភទមិន
ជាក់លាក់រនោះ

និងបានេិចា ណារឃើញថា

ោមនអវីអា្រារាំងតលាកា មិនឱ្យសំអាងរៅរេើកា អភិវឌឍន៍ខផនក

ា ីកា អនវតាន៍្ារ់ខដេប្សេជាង
្ារ់រនារនាៃរ់ខដេប្សររៅនឹងរោេកា ណ៍សីេ

កនុងកា កប្មិត វចសេ

ភាេថ្នរទ់ភឋន្ារ់ប្េហ្មទណឌខដេប្តូវបានររងកើតរឡើង។ ដូរ្នោះកនុងកា រញ្ញជក់េមអិតអំេីអតាន័យថ្នភាេ ន
ៃ ់ ៃ
តលាកា ជារប្្ើនបានេាោមកំណត់រញ្ញា ថារតើអំរេើខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះបានរងកឱ្យម្ភន“កា

ឺចារ់

រេើ ូរកាយ និងផេូវ្ិតា ន
ៃ ់ ៃ ”ខដ ឬោ៉ៅងណា ររើរទាោះរីជា ខេួនជានិ្ចកាេេំបានរប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍ប្សរ
ោនក៏រ់ភយ។ េកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICC បានកំណត់និយមន័យថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតថា “ជាអំរេើ
ខដេម្ភន្ ចតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនខដេម្ភនរ្តនារងកកា

ឺចារ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ ឬ

ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍ បានរប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍
សខភាេផេូវ្ិតា ឬផេូវកាយ”1471។ មា៉ៅ ងវចញរទៀត តលាកា ឧប្កិដក
ខសខរេកោនរនាិ្រនា្
ួ ដូ្ជា“កា

ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ ឬផេូវ្ិត”ា ឬ“េយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរកាយ ឬ

ផេូវ្ិត”ា 1472។ ខផអកត្តមកា េិចា ណាោ៉ៅងហ្មត់្ត់ និងកា ទទួេសគេ់នូវភាេខសខរេកោនតិ្តួ្ខាងពាកយ

1470

ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនក
ិ ា ៈ រស់តលាកា ICC (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី D.Milošević

(ICTY) កថាខណឌ ៩៣៤ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ២៣៤ បានទទួេយករៅកនុងសេដីកា

រ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ១៦៥។ សេប្កមរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ១៥២។ សូមរមើេផងខដ សេដីកា
រ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ១១៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ៨៣។ សេប្កមរ ឿងកាី
Blagojević និង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ៦២៦។ សេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ ១៣០។ សេប្កមរ ឿងកាី
(ICTR) កថាខណឌ ៩៣២ ដេ់ ៩៣៣។ សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema និង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១៥១។
1471

ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនក
ិ ា ៈ រស់តលាកា ICC។

1472

សេដីការ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ១៦៥។ សេដីការ ឿងកាី Kordić and Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ១១៧។

សេប្កមរ ឿងកាី D. Milošević (ICTY) កថាខណឌ ៩៣៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ១៥២។ សេដីការ ឿង

កាី Blagojević និង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ៦២៦។ សេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ ១៣០។ សេប្កមរ ឿងកាី
Kajelijeli (ICTR) កថាខណឌ ៩៣២ ដេ់ ៩៣៣ (េយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើសខភាេផេូវកាយ និងផេូវ្ិត)ា ។ សេប្កមរ ឿងកាី
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រេ្ន៍ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា កា កប្មិតខាងរប្កាមរនោះរេើអំរេើ“អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”
ម្ភនកា ោំប្ទោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុង្ារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិសម័យទំរនើរ និងថា “អំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀតរនោះ”ប្តូវបានកប្មិតោ៉ៅងប្លរ់ប្ោន់។

580>ធាតផសំជាក់លាក់ថ្នរទអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត លឺជា (i) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ (ii) អំរេើសកមម ឬអ
កមមខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនកា

ឺចារ់ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ ឬផេូវ្ិតា ឬជាកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ

ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ (iii) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយរ្តនា។

581>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

សែរ័នតលាកា នានាបានអនវតាត្តមកា កំណត់និយមន័យ

រនោះោ៉ៅងតឹង ឹង។ តលាកា ICC បានយេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាី Kenyatta ថា កា កាត់ខសបក្ងអងគជាតិរ់ភយ
រងខំ1473

កា រប្លៀវ1474

កា សម្ភេរ់រៅ្ំរពាោះមខកម្ភ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”1476

1475

កា រ ើឱ្
វ យបាតក ង រួស

អា្ចាត់ជា“អំរេើ

្ំខណកកា រំផិ្
េ រំផ្លេញប្ទេយសមបតាិេំអា្ចាត់ជាអំរេើខរររនោះរឡើយ1477។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

តលាកា អនា ជាតិដថ្ទរទៀត និងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបានផាេ់រហ្តផេថា កា

ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ1478

េកខខណឌថ្នកា ឃំខួ ន
េ ខដេេំអា្ទទួេយកបាន1479 កា រងខំឱ្យរលគេរមើេកា

សម្ភេរ់សម្ភជិកប្លួស

1480

និងកា រប្រើប្បាស់អក
ន ជារ់ឃំរ ើជា
វ បាំងកា ពា

1481

ទាំងអស់រនោះសទធខត្ន

Kayishema និង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១៥១។សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Milutinović កថាខណឌ ៣៦៦ (អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរនាោះបានយេ់រឃើញថា “អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញនូវអំរេើសកមម ឬអកមមខដេ
រណា
ា េឱ្យម្ភនកា ងទកខ ឬេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ រេើ ូរកាយ ឬផេូវ្ិតា ឬជាកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ ”(រស
្កាីរញ្ញជក់រខនែម))។
1473

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៧០ ដេ់ ២៧៣។

1474

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៧០ ដេ់ ២៧៣។

1475

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៧៦ ដេ់ ២៧៧។

1476

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ២៨០។

1477

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា 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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ដេ់កប្មិតថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត” រ៉ៅខនាររើរប្រៀររ ៀរ ជាមួយអំរេើហ្ិងាតូ្ត្ត្1482 ឧទាហ្ ណ៍
ដូ្ជា កា រងខំឱ្យជនជាតិ Tutsi មិនឱ្យរ្ញេីប្ររទស វា៉ន់់ភកនុងអំឡុងរេេប្រេ័យេូជសសន៍1483 និងកា
រងខំអក
ន ជារ់ឃំឱ្យប្រលេ់ប្ទេយសមបតាិឯកជនរ ើជា
វ ទីរញ្ញជកា រោធា េំប្តូវបានចាត់ទកជា“អំរេើអមនសស ម៌
រផសងៗរទៀត”1484រឡើយ។ ខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកត
រឃើញថា កា កប្មិតខដេបានរ ៀររារ់ខាងរេើប្តូវបានយកមកអនវតារ់ភយរទៀងទាត់រៅកនុងយត្តា ិកា រផសង
ៗខដេប្លរដណារ់រេើឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ និងថា កា កប្មិតទាំងរនោះម្ភនអតែន័យរៅកនុងកា អនវតា។

582>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើយតាិសស្តសាកនុងរ ឿងកាី Kupreškić ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងថ្នតលាកា ICTY បានយេ់រឃើញថា វចធានសាីេី្ ចតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន“េំបានជួយអវីរប្្ើន”
ដេ់កា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នកា ប្រប្េឹតា

ខដេម្ភនេកខណៈជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត1485រនាោះរឡើ

យ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រស់តលាកា ICTY បានេិចា ណាថា៖
កា រកប្សយរេើអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

ម្ភន វចសេភាេេំសូវទូេំទលា
ូ យរឡើយរៅកនុង

រទ់ភឋនអនា ជាតិសីេ
ា ីសិទធម
ិ នសស […]។ រ់ភយខផអករេើរទរបញ្ាតរិា ផសងៗរៅកនុងរទ់ភឋនរនោះរឃើញថា
េទធភាេអា្រ ើរវ ៅបានកនុងកា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នសិទធិជាមូេ់ភឋនមួយ្ំនួនពាក់េ័នរធ ៅនឹងមនសស
ជាតិ ខដេកា ំរលាភរំពានសិទធិរនោះ អា្រសមើនឹងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រ៉ៅខនាអាប្ស័យរេើកាេៈ
រទសៈនារេេរនាោះ1486។

1481

សេប្កមរ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ ២៤៥។ សេប្កម រ ឿងកាី Blaškić (ICTY)។ សេប្កម រ ឿងកាី Kordić

និង 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 រៅរេើរទរបញ្ាតិថ្ា ន្ារ់មនសស
និងរស្កាីសរប្ម្ រស់មហាសននិបាត រស់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ

ម៌

កនុងកា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នអំរេើ

ប្រប្េឹតខា ដេជាកា ប្រប្េឹតរា ់ភយអមនសស ម៌1487។

584>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា ភាជរ់ទំនាក់ទំនង វាង“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

រទៀត”ជាមួយនឹងអំរេើប្រប្េឹតខា ដេ ំរលាភរំពានរេើសិទធិជាស វ័ន ា រស់មនសសជាតិ
េិខិតរក ណ៍្ារ់អនា ជាតិរនាោះ

លឺជារោេលំនិតសមប្សរមួយប្តង់ថា

ដូ្បានរញ្ញជក់រៅកនុង

រខនែមរៅរេើធាតផសំសតានម័ត

ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណត្តម យៈេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ សាីេី្ ចតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន (ejusdem
generis)

រោេលំនិតរនោះបានរង្ហាញេកខខណឌតប្មូវថ្នអនីតានកូេភាេផេូវកា ជាអនា ជាតិ និងត្តម ររៀរ

រនោះ លឺជាកា កប្មិតមួយរខនែមរទៀតរៅរេើសិទធិអំណា្ទាំងមូេ កនុងកា រកប្សយ“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ
រទៀត”។ ររើរទាោះរីជា រោេលំនិតរនោះហាក់រីដូ្ជាេំប្តូវបានទទួេសគេ់ោ៉ៅងទូេំទូលាយរនាោះក៏រ់ភយ ក៏អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់អំេីអតែប្ររោជន៍ថ្នរោេលំនិតរនោះ

សប្ម្ភរ់កំណត់េកខខណឌតប្មូវថ្ន

ភាេអា្ដឹងជាមនបាន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវថា អំរេើប្រប្េឹតជា
ា ក់លាក់ប្តូវខតជារទ
រេមើស្ាស់លាស់ត្តម្ារ់អនា ជាតិ ខដេរនោះប្តូវបានទទួេសគេ់រ់ភយអងគររ ជំនំជប្មោះ1488 និងប្តូវបានោំ
ប្ទរ់ភយអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេផងខដ

េីរប្ពាោះកា កំណត់េកខខណឌខរររនាោះ អា្រ ើឱ្
វ យរោេលំនិតថ្ន

អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតខដេជាប្ររភទេំជាក់លាក់ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

រៅជាឥតប្ររោ

ជន៍ និងោមនប្រសិទធភាេ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កនុងកា កំណត់“េកខខណឌតប្មូវថ្នអនីតានកូេភាេផេូវកា ” ប្តូវខតរ ើ វ
រឡើងត្តម យៈកា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នកា រញ្ញជក់្ាស់លាស់នូវសិទធិ និងកា ហាមឃាត់ខដេម្ភនខ្ងរៅ
កនុងេិខិតរក ណ៍សីេ
ា ីសិទធិមនសស ខដេអនវតាបានរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទថ្ន“អំរេើអមនសស
ម៌រផសងៗរទៀត”។ កនុង្ំរណាមេិខិតរក ណ៍រនាោះ និងសំខាន់សប្ម្ភរ់រ ឿងកាី្ំរពាោះមខ ម្ភប្ត្ត ៣ ទូរៅថ្ន
អនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺខណវលនែី I ដេ់ IV កំណត់េកខខណឌអំេីកា ប្រប្េឹតរា ់ភយអមនសស ម៌ រស់រលគេខដេេំ
បាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងកា ប្រទូសរា៉ យ

និងហាមឃាត់កនុង្ំរណាមរនាោះអំរេើហ្ិងាដេ់អាយជី វចត

មនសសជាេិរសស កា រ ើម
វ នសយឃាតប្លរ់ ូរភាេ កា រ ើកា
វ យវចកេកមម អំរេើរឃា រៅ កា រ ើទា
វ ណកមម

1487

សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៥៦៦។

1488

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ ៣៨៩។ សូមរមើេ

ផងខដ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៣១ ដេ់ ២៣២។
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កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់រលគេ និងជាេិរសសកា រ ើឱ្
វ យអាម្ភ៉ៅស់ និងអំរេើរនាៃរររនាែក និងកា
សម្ភេរ់រប្ៅប្រេ័នត
ធ លាកា

1489

។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសសខដេប្តូវបាន

អនម័តរសៃើ ខតភាេមៗរៅរេេរនាោះ រញ្ចូ េរៅកនុងរោេកា ណ៍ Nuremberg បានកា ពា សិទធិ ស់រានម្ភន
ជី វចត រស ីភាេ និងសនាិសខ រស់រលគេ1490 និងសិទធិរស ីភាេកនុងកា រដើ រហ្ើ និងកា ត្តំងទីេំរៅកនុងប្េំខដន
រស់ ដឋនីមួយៗ1491

និងហាមឃាត់កនុង្ំរណាមរនាោះ ម្ភនដូ្ជា កា រ ើទា
វ ណកមម ឬអំរេើរឃា រៅ

វ កខរករមនញ1494 កា ចារ់
អមនសស ម៌ កា រនាៃរររនាែក ឬកា ់ភក់ទណឌកមម1492 កា រ ីសរអើង1493 និងកា រ ើទ
ខេួនត្តមអំរេើ្ិតា កា ឃំខួ ន
េ ឬកា និ រទស1495 កា រប្ជៀតខប្ជកត្តមអំរេើ្ិត្
ា ូេកនុងជី វចតឯកជន ប្លួស ផៃោះ
សខមបង ឬកា ប្បាប្ស័យទាក់ទង និងកា វាយប្រហា រេើរស្កាីថ្ងេងូ ន និងកិតិយ
ា ស1496។

585>ត្តមេកខខណឌជាក់ខសាង

អំរេើអមនសស ម៌ខដេ្នដេ់កប្មិត ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ខហ្េនឹងរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទ

រទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ជា មមត្តអា្នឹង ំរលាភរំពានរេើរោេកា ណ៍សីេ
ា ីសិទធិមនសស

ខដេបានរញ្ញជក់ខាងរដើមរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ដូ្ជា សិទធិរស ីភាេ រស ីភាេកនុងកា រដើ រហ្ើ
កា ត្តំងទីេំរៅកនុងប្េំខដន រស់ ដឋ និងកា ហាមឃាត់អំរេើរឃា រៅ អមនសស ម៌ ឬរនាៃរររនាែក ជា
េិរសសម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់រទរចាទរ្ចរ
ុ បនន។

រៅកនុងប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេរទ់ភឋនរនារនាៃរ់សីេ
ា ីសិទធិ

មនសស េំទំនងជាអា្េររំបាត់ ឬកប្មិតរទ់ភឋនថ្នសិទធិមនសស ឬកា ហាមឃាត់រនាោះ កា អភិវឌឍន៍រខនែម
រទៀតរៅកនុងរទ់ភឋនសាីេីសិទធិមនសស និងកា ខកេំអរទ់ភឋនរនោះ អា្ប្តឹមខតពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេកា ណ៍្ារ់

ខដេប្សេជាងរ៉ៅរណាណោះ។

មា៉ៅ ងវចញរទៀត

កា រេ្រឡើងរនារនាៃរ់នូវរទ់ភឋនងមីសីេ
ា ីសិទធិមនសសជាក់លាក់

រខនែមរទៀត ួមទាំងរទ់ភឋនថ្ន្ារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ ដូ្ជា រទ់ភឋនប្រឆ្ំងនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ
ឬកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ

អា្ជាកា អោះអាងរខនែមរេើអនីតានកូេភាេអនា ជាតិសីេ
ា ីអំរេើប្រប្េឹតជា
ា ក់

1489

ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺខណវខផនក I-IV។

1490

ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នរស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសស។

1491

ម្ភប្ត្ត ១៣(១) ថ្នរស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសស។

1492

ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នរស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសស។

1493

ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នរស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសស។

1494

ម្ភប្ត្ត ១៤(១) ថ្នរស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសស។

1495

ម្ភប្ត្ត ៩ ថ្នរស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសស។

1496

ម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នរស្កាីប្រកាសជាសកេសាីេីសិទធិមនសស។
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លាក់េីដំរូងខដេបានរចាទប្រកាន់ថា “ជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត” និងអា្ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជា ង្ហវស់
សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេរេើរញ្ញា ថារតើអំរេើប្រប្េឹតរា នាោះ្នដេ់កប្មិត ន
ៃ ់ ៃ ខដេតប្មូវ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងណាកាី អតែិភាេថ្នរទ់ភឋនជាក់លាក់ជាងេំអា្កំណត់ ថារតើរទរចាទរនាោះប្សរត្តមរោេកា ណ៍នី
តានកូេភាេ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

586>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់

នួន

ជា

ខដេថា

រ់ភយស ខត“រទរេមើសទាំងឡាយខដេកំណត់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំម្ភនអតែិភាេត្តមទប្មង់ណា
មួយត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់នារេេរនាោះរឡើយ”

រទើរជនជារ់រចាទេំអា្យេ់ដឹងជាមនប្លរ់ប្ោន់ថា

កា

ប្រប្េឹតរា នោះ លឺជារទរេមើស1497។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រោេកា ណ៍

ោមនរទរេមើសររើោមន្ារ់ខ្ងប្តូវបានរោ េ ប្រសិនររើអំរេើប្រប្េឹតជា
ា ក់លាក់ខដេប្តូវបាន ករឃើញថា ជា
អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរនាោះ

ំរលាភរំពានរេើសិទធិជាស វ័ន ា រស់ជនជារ់រចាទ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។
រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

និងម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ

ខផអកត្តមកា យេ់រឃើញ

្ំណ្រនោះតប្មូវឱ្យម្ភនកា េិចា ណារ់ភយខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង

នីមួយៗអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នអំរេើប្រប្េឹតរា ៅរេើជន ងរប្ោោះ និងថារតើ អំរេើរនោះអា្ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹង
រទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រៅកនុងកាេៈរទសៈរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកថា េំចាបា
ំ ្់េិចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា
កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំរៅកនុង ដឋមួយខដេេំម្ភនកា កាន់ការ់រនាោះ េំអា្ររងកើតឱ្យម្ភនកា ទទួេ
ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឬប្តូវបានហាមឃាត់រ់ភយ្ារ់អនា ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ឬថា េំម្ភនអតែិភាេថ្ន
សញ្ញាណផេូវ្ារ់សីេ
ា ី“កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ”រឡើយ1498។

587>នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះេំបាន
រ ើកា
វ េិចា ណារ់ភយខផអករេើក 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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វចញបាន“រញ្ញជក់ធាតផសំថ្នរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់

និងបានសរប្ម្ថា

អំរេើប្រប្េឹតខា ដេប្សរត្តមេកខខណឌថ្ន

ធាតផសំទាង
ំ អស់រនាោះ លឺជារទឧប្កិដខឋ តមាង”1499។

588>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេិតជាបានរង្ហាញអំេីធាតផសំថ្នកា រ ើឱ្
វ យ

បាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ1500 និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ1501។ រប្កាយមក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេ
រេើអងគរហ្តពាក់េ័នរធ ៀរជាមួយនឹងធាតផសំទាង
ំ រនោះ1502។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ើឱ្
វ យបាត់
ខេួនរ់ភយរងខំ និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានវាយតថ្មេ ួ្រហ្ើយរេើរញ្ញា ថា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទ
រតើ កនុងក ណីរនោះ អំរេើប្រប្េឹតខា ដេខេួន ករឃើញរនាោះបាន្នដេ់កប្មិតមួយរសមើនឹងរទឧប្កិដជា
រទៀតថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅកនុង្ារ់ អ.វ.ត.ក. ខដ ឬោ៉ៅងណា រដើមបីអា្ចាត់ទកបានថា ជា

1499
1500

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤០៨។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៤៨ (អងគជំនំជប្មោះបានសននិ់ភឋនថា “កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំអា្ម្ភន

ទមៃន់ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ […] ដូរ្នោះអា្សែិតកនុង វចសេភាេថ្នអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់និយមន័យអំេីកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំ

រ់ភយបានកំណត់ អតា

សញ្ញាណធាតផសំសតានម័ត្ំនួនរីៈ (i) រលគេណាម្ភនក់ប្តូវបានដកហ្ូតសិទធិរស ីភាេ រស់ខួ េន (ii) កា ដកហ្ូតសិទធិរស ីភាេរនោះប្តូវ
បានរ ើរវ ឡើងត្តម យៈកា រដិរស មិនរង្ហាញេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងរជាលវាសនា ឬទីកខនេងខដេរលគេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះសែិតរៅ ឬ
រដិរស មិនទទួេសគេ់កា ដកហ្ូតរស ីភាេរនោះ រ់ភយរដិរស ្ំរពាោះដំរណាោះប្សយត្តមផេូវ្ារ់ និងកា ធានាខផនកនីតិ វច ី្ំរពាោះ
មខរលគេរនាោះ និង (iii) ធាតផសំទីមួយ និងទីេី ប្តូវបានអនវតារ់ភយភានក់ង្ហ ដឋ ឬរ់ភយម្ភនកា អនញ្ញាត កា ោំប្ទ ឬកា យេ់ប្េម
េី ដឋ ឬអងគកា នរោបាយណាមួយ”)។
1501

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៥០ (អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា កំណត់និយមន័យថ្នកា ផ្លេស់ទី

េំរៅរ់ភយរងខំ ខដេម្ភនធាតផសំរួន (ដូ្ជា “(i) រ្តនា (ii) ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ (iii) ឱ្យចាករ្ញេីតំរន់មួយខដេេួក
រល ស់រៅរ់ភយប្សរ្ារ់ (iv) រ់ភយោមនយតាិកមមសមប្សរអំេក
ី ាីបា មាខផនកសនាិសខ រស់ជនសី វចេ ឬភាេចាំបា្់ណាមួយខាង
ខផនកនរោបាយ”)។
1502

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៧ ដេ់ ៥៥២, ៦៣០ ដេ់ ៦៣៩ (កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ) និង

៦៤០ ដេ់ ៦៤៣ (កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំ)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ទាក់ទងរៅនឹង “កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះ
ពាេ់រេើរស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានកំណត់និយមន័យអំេីធាតផសំ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតរោងរៅរេើយតាិ
សស្តសាខដេបាន់ភក់្ំណាត់ថានក់“កា មិនផាេ់្ំណីអាហា ទឹក ជប្មកសនក់រៅ និងជំនួយថានំសងកូវឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ ប្េមទាំងសែន
ភាេអនាម័យកប្មិតទារ”ថា ជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ (សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ ៤៥៧)។

372
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358290
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

“អំរេើអមនសស ម៌”រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរនាោះ1503។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់
នួន ជា េំម្ភនេកខណៈប្តឹមប្តូវ និងប្តូវរដិរស រចាេ។

589>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
សស្តសាជា

កា រង្ហាញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេប្្រូកប្្រេ់ទាក់ទងរៅនឹង វច ី

ម្ភន កនុងកា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នភាេជារទរេមើសថ្ន“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត” ដូ្បាន

េិភាកាខាងរេើ។ ររើរទាោះរីជា ម្ភនកា រង្ហាញ្ាស់លាស់ថា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត ប្តូវបានទទួេ
សគេ់ជាប្ររភទរទឧប្កិដម
ឋ ួយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រ់ភយ1504 ក៏កា រ ឱ្
ើវ យ
បាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ

និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំេំម្ភនខ្ង្ាស់លាស់ថា

ជាប្ររភទរទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយ

ខឡករៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើយ។ េិតណាស់ ជារប្្ើនឆ្នំរប្កាយមក រទើរម្ភនកា កំណត់្ាស់
លាស់អំេីរទឧប្កិដរឋ នោះ ខដេរង្ហាញឱ្យដឹងត្តម យៈកា ់ភក់រញ្ចូ េរៅជាប្ររភទរទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយខឡករៅ
កនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៧(១-ឃ និង

) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

ICC1505។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ ឬកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ េទា
ំ ន់ម្ភន ូររាង
ជាប្ររភទរទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយខឡករៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅរឡើយរទ ដូ្ោនរនោះខដ

កា រ ើឱ្
វ យ

បាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំរនោះ េំម្ភនធាតផសំ ឬអតែន័យជាក់លាក់ត្តម្ារ់ រៅរឡើយខដ
។ ខផអកត្តមមូេរហ្តរនោះ កា កំណត់េីធាតផសំថ្នកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ ឬកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំថា
ជាប្ររភទរទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយខឡករៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ េំសមប្សរត្តមកាេកំណត់ និងេំ
ប្តឹមប្តូវត្តម្ារ់រឡើយ

រ់ភយរហ្តថា

“កា យេ់រឃើញខផនកអងគ្ារ់”

កា េិចា ណារនារនាៃរ់រេើអំរេើប្រប្េឹតរា ៅកនុងខផនកដូ្ោនរនោះសាីេី

កនុង្ំរណាមរទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយខឡកដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតិ ជាអរបរ ម្ភ រ ើឱ្
វ យម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំ។

ផៃយ
ុ រៅ វចញ រញ្ញាខដេប្តូវរំភឺ េ និងជារញ្ញាខតមួយលត់

ខដេម្ភនកា ពាក់េ័នធ លឺ ថារតើអំរេើប្រប្េឹតខា ដេរចាទជារញ្ញារនោះ រ់ភយខផអករេើកាេៈរទសៈជាក់លាក់ទាង
ំ
អស់រៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននរនោះ

ជាក់ខសាងបានរំរេញត្តមកា កំណត់និយមន័យថ្នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

រទៀត ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1503

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៩ និង ៦៤៣។

1504

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៧៦។

1505

ម្ភប្ត្ត ៧(១-ឃ និង

) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICC។

373
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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590>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ខដេបានប្រប្េឹតត្ត
ា ម យៈកា ផ្លេស់ទីេំរៅ

រ់ភយរងខំ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ និងកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ បានខផអកោ៉ៅង
សំខាន់រៅរេើប្េឹតិកា
ា ណ៍ដូ្ោន ខដេបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ
និងទីេី

ម្ភនដូ្ជា កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ្ំរពាោះប្កុមប្រជាជនោ៉ៅងរប្្ើន រប្កាមេកខខណឌ ន
ៃ ់ ៃ

1506

។

រ់ភយស ភាេសីសង្ហវក់ោនរប្កាមទប្មង់ថ្នកា ប្រប្េឹតា រោេរំណង វច ីសស្តសាកនុងកា អនវតា ចា ីផ្លៃេ់ និង
ប្ករខ័ណឌរេេរវលាខដេបានកំណត់រនាោះ ប្េឹតិកា
ា ណ៍នីមួយៗទាំងរនោះប្តូវបានចាត់ជា“អំរេើ” ឬ“កា ប្រប្េឹត”ា
មួយ រៅកនុងអតែន័យថ្ន្ារ់ប្េហ្មទណឌ1507។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជាជាងេិចា ណាេអិតេអន់រេើធាតផសំថ្នអំរេើ
រនោះ និងខញកធាតផសំរនោះ់ភ្់រ់ភយខឡកេីធាតផសំថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ និង
កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ រហ្ើយបានចាត់ទកដូ្រទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយខឡកេីោនរនាោះ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

លរបីេិចា ណារេើកា ប្រប្េឹតក
ា នុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

កាេទីមួយ និងទីេី ជា ួមសប្ម្ភរ់ដំណាក់កាេនីមួយៗ រ់ភយខផអករេើកា កំណត់ ថារតើអំរេើរនោះម្ភនភាេ
ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដ
រ់ភយរហ្តថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើកា
វ េិចា ណាជា ួមខដេជាេកខខណឌតប្មូវ

ជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ ើដ
វ ូរចានោះរ់ភយខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តពាក់េ័នធ

ឬោ៉ៅងណា។
រទើរអងគជំនំ

ខដេម្ភនរៅកនុង

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ រ់ភយស កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តមួយ្ំនួនប្តូវបានជំទាស់
រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា ណារៅរេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងស

ទកខណាខដេពាក់េ័នជា
ធ មនសិន។

1506

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៤៨ និង ៥៦៣ ដេ់ ៥៦៥ (ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ) និងកថាខណឌ ៦៣០ ដេ់ ៦៣៨, ៦៤០ ដេ់ ៦៤២ និង ៦៤៤ ដេ់ ៦៤៥ (ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី )។
1507

សូមរមើេ ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ ២២១ ដេ់ ២៦១ (ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី

មួយ) កថាខណឌ ២៦២ ដេ់ ២៨២ (កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី )។
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៤.ឃ.៣.ខ. េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស និងកា រប្រើអរំ េើហ្ង
ិ ាកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់
កាេទីមយ
ួ

591>រៅរេេផាេ់កា យេ់រឃើញថា

កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផស

ងៗរទៀតរប្កាមទប្មង់កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ និងរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើកា
វ កត់សម្ភគេ់រៅរេើកា “រងខិតរងខំ និងលំរាមកំខហ្ង”1508 និង“កាេៈរទសៈខដេ
ម្ភនអំរេើហ្ិងា”1509 កនុងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ក៏ដូ្ជា“េកខខណឌអមនសស ម៌”1510 ខដេ
រកើតម្ភន្ំរពាោះអនកប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ

ួមទាំង“ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ”1511ផងខដ

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងតិ្ណាស់ ក៏ម្ភនប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញ្ំនួនេី លាននាក់ខដ

ខដេប្តូវបានកងទ័េ

ខខម ប្កហ្មររណាញរ្ញ […] រ់ភយភជង់កាំរភេើង” និងថា “ប្រជាជនប្តូវរងខំឱ្យរបាោះរង់រចាេផៃោះសខមបង និង
ប្ទេយសមបតាិ រស់ខួ ន
េ ”1512។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “មនសសជារប្្ើន[អនកខដេ
ប្តូវបានរលជរមេៀស]បានរមើេរឃើញផ្លៃេ់ខភនកនូវកា វាយដំ កា បាញ់ប្រហា និងកា សម្ភេរ់”1513។

592>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខផនកអងគរហ្ត រៅរេេ
ផាេ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស

រដើមបី្នរៅ់ភក់េិ ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេី

រទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត រប្កាមទប្មង់កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ និងកា
ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ1514។ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា ប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញប្តូវខតចាករ្ញេីទីប្កុង
និងថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយ្ំនួន បានប្រ

មនឹងេកខខណឌេំបាក កា លំរាមកំខហ្ង និង/ឬអំរេើ

ហ្ិងា”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
ៃ ់ ៃ និងម្ភនេកខខណឌប្សរោនខដេអនកប្តូវបានជរមេៀសបានទទួេ ង”1516។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន
រនោះខដ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ជាេិរសស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើកា
វ ងេឹងខងេងប្លរ់ប្ោន់រៅ
រេើភាេមិនសីសង្ហវក់ោនរៅកនុងសកខីកមម រស់សកសីពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរា ៅរេើប្រជាជន1517។

593>ទាក់ទងរៅនឹងកា អនវតាកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ នួន ជា បាន ំឭកថា ប្រជាជនមួយ
ភាល ំរៅកនុងទីប្កុង លឺជាជនរភៀសខេួន រហ្ើយបានរេើករឡើងថា “ប្តឹមខតអងគរហ្តខដេថា ប្រជាជនប្តូវបាន
តប្មូវឱ្យចាករ្ញេីទីប្កុង ត្តមកា ជូនដំណឹងកនុង យៈរេេខេី មិនអា្រញ្ញជក់ថា ម្ភនកា លំរាមកំខហ្ង ឬកា
រងខំរេើ ូរកាយ រដើមបីធានាដេ់កា ចាករ្ញ រស់េួករលរនាោះរឡើយ”1518។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា
អងគរហ្តអំេីកា រងខំឱ្យរ ើដ
វ ំរណើ រៅរេេរ្ញផតេីរ ចរវណទីប្កុងភនំរេញេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រឡើយ ឬម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញកនុងកប្មិតតិ្តួ្រៅរ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងដំរូងរប្កាយរេេខដេកា ជរមេៀសបានចារ់រផាើម

និងថា

ដូរ្នោះ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា “រៅប្លរ់កាេៈរទសៈ
ទាំងអស់ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ”1519។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា
យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តមួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសប្តូវបានរំរផេើស

រ់ភយេំបានខផអក

រេើភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់1520 ឬេំបានោំប្ទរ់ភយសកខីកមម រស់សកសីផ្លៃេ់ខភនករឡើយ1521។

594>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ជនជារ់រចាទបានប្រកាន់យកវច ីសស្តសាកនុងកា វចភាលរេើកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅជាខផនកតូ្ៗខដេេំចាបា
ំ ្់ និងម្ភនេកខណៈ្រងអៀតហ្ួសរហ្ត និងេំ
បានផាេ់ទមៃន់ប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី និងកំណត់្ ចតេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរៅរេើកា
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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ឯកស រេខ F36

595>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេរេើករឡើងថា “ប្តឹមខតអងគរហ្តខដេថា ប្រជាជនប្តូវ
បានតប្មូវឱ្យចាករ្ញេីទីប្កុង ត្តមកា ជូនដំណឹងកនុង យៈរេេខេី មិនអា្រញ្ញជក់ថា ម្ភនកា លំរាមកំខហ្ង ឬ
កា រងខំរេើ ូរកាយ

រដើមបីធានាដេ់កា ចាករ្ញ រស់េួករលរនាោះរឡើយ”

រ់ភយរោងរៅរេើសកខីកមម រស់

សកសីខដេបានអោះអាងថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ្ង់ប្តឡរ់រៅកខនេងរដើមខដេេួករលបានចាករ្ញ រៅ
រេេសស្តង្ហគមបានរញ្ច រ់1523 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ររើរទាោះរីជាអនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសរនាោះកំេងសនក់រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ ជាទូរៅអា្ម្ភនលំនិតប្តឡរ់រៅកាន់ផោះៃ សខមបង រស់ខួ ន
េ រៅជន
រទក៏រ់ភយ ក៏េំម្ភនកា រង្ហាញថា អនកទាំងរនោះម្ភនរំណងចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរៅរេេរនាោះ និងរប្កាម
េកខខណឌខដេបាន់ភក់រ់ភយខខម ប្កហ្មរនាោះ។

រខនែមរេើរនោះរទៀត

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់រ់ភយសហ្ប្េោះរាជ

ំ ំ
អាជាា1524 អំណោះអំណាងរនោះបានសំអាងរេើកា យេ់ោ៉ៅង្រងអៀតនូវអវីខដេរៅថា កា រងខំរនាោះ។ អងគជន
ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យថ្នកា រងខំ ដូ្ជា “កា រងខិតរងខំ កា រំភាន់ កា រកងយកប្ររោជន៍េី
ភាេសេន់រសេ និងកា ោរសងកត់ឱ្យម្ភនកា ភ័យខាេ្”1525។ កា កំណត់និយមន័យរនោះប្សរជាមួយនឹង វច ស
ី
ស្តសាខដេប្តូវបានអនវតារ់ភយតលាកា

ICTY ខដេបានយេ់រឃើញថា កា រងខំមិនកប្មិតប្តឹមខតកា រងខំរេើ

ូរកាយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំង ួមរញ្ចូ េកា លំរាមកំខហ្ងថ្នកា រងខំ ឬកា រងខិតរងខំ ដូ្ជាកា រងករឡើងឱ្យភ័យ
ខាេ្រ់ភយស អំរេើហ្ិងា កា រងខិតរងខំ កា ោរសងកត់ផូវេ ្ិតា ឬកា ំរលាភអំណា្ ឬកា រកងយកប្ររោជន៍
េីរ ចោកាសខដេរងខិតរងខំ1526។ ដូរ្នោះ កា សននិ់ភឋនខដេថា កា រងខំជាក់ខសាងប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងរោេ
1523

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៤ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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

សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ៣១៩។ សេដីការ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ២៧៩ ដេ់ ២៨១។

សេដីការ ឿងកាី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ ៧២៧ (កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំតប្មូវឱ្យម្ភនកនុង្ំរណាមរនាោះជន ងរប្ោោះេំ
ម្ភនជរប្មើសេិតប្បាកដ)។ កា ភ័យខាេ្អំរេើហ្ិងា ឬកា រប្រើកម្ភេំងអា្ររងកើតនូវរ ចោកាសមួយខដេថា ម្ភនរលគេម្ភនក់ប្តូវបាន
រងខំឱ្យចាករ្ញរនាោះ។ រញ្ញា ថារតើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនោះម្ភនជរប្មើសរផសង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវេិចា ណារៅកនុងរ ចរ
ទថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ។

ជាឧទាហ្ ណ៍

ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រកាន់

និង/ឬ់ភក់េិ ទធ ភាេ្ំរពាោះអំរេើខាងរប្កាមខដេបាន ួម

្ំខណកដេ់េកខខណឌខដេររងកើតបានជាកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ ម្ភនដូ្ជា៖ កា រញ្ញជឱ្យប្រជាជនរ្ញេីផោះៃ សខមបង រស់េួក
រល និងកនុងក ណីខេោះ កា ក កេីផោះៃ មួយរៅផៃោះរដើមបីរ ើកា
វ ផ្លេស់ទីេំរៅ (សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថា
ខណឌ ១, ៤៩ ដេ់ ៥០, ២៨៨, ៦៩៤, ៧៣១, ៨០១ ដេ់ ៨០២, ៨៩១ ដេ់ ៨៩២, ៩៥០) និងកា រប្រើកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ និងកា
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រំណងរ ើឱ្
វ យអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ រៅរេេខដេខខម ប្កហ្មបានប្លរ់ប្លងទីប្កុង
រនោះ ជាកា សមរហ្តផេ។

596>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្សខដេបានយេ់រឃើញថា “ររើរទាោះរីជារៅកនុងកាេៈរទសៈខររណាក៏រ់ភយ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស
ប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ” រ់ភយស ខតភសាត្ត
ុ ងភាលរប្្ើនខដេអងគជំនំជប្មោះរេើកយកមកសំអាងរនាោះ
លឺពាក់េ័នខធ តរៅនឹង យៈរេេរ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងដំរូងថ្នកា ជរមេៀស

និងថា

រប្កាយមករទៀត

អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសភាលរប្្ើន ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យរ ើដ
វ ំរណើ រៅត្តមទីកខនេងណាខដេេួករល្ង់រៅ1527។ ្ំណ្រនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសប្តូវបាន
ប្បារ់

ររើរទាោះជាេីមូេរហ្តអវីក៏រ់ភយ1528ថា

េួកោត់េំអា្ប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវចញបានរឡើយ1529។

ដូរ្នោះ រៅរេេខដេេួករលបានចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ េួករលេំម្ភនជរប្មើសរផសងរប្ៅខតេីកា រនាដំរណើ រៅ
មខរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា កា រងខំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅ
កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស

ខដេមិនប្តឹមខតរ៉ៅនាមនរម្ភ៉ៅងដំរូងថ្នកា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ។

ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ មិនប្តឹមខតរេើសកខីកមម
រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ម្ភស សរា៉ ន់ ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា មួយ្ំនួនរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំង

រំភិតរំភ័យកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ(សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៥៤៨ និង ១០២៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Martić
(ICTY) កថាខណឌ ៤២៧ និង ៤២៩។ សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថាខណឌ ៤៦៣ និង ៩៥០)។ កា ំរលាភ
រេើផូវេ រភទដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស (សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថាខណឌ ៥០, ៦៩៤ និង ៨០២)។ កា
វាយដំ និងកា សម្ភេរ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស (សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ៤២៧។ សេប្កមរ ឿងកាី
Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថាខណឌ ២៨៨, ៤៦៣, ៥៥៧, ៧៣១, ៨0២ និង ១០០៥)។ កា េួ្រេន់េីអនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀស(សេដីការ ឿ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) និងកា ់ភក់េកខខណឌ
ស់រ់ភយមិនអា្ប្ទាំប្ទបាន (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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បានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី នូ ហ្៊ាន់ ខដេបានអោះអាងជាទូរៅថា ោត់ប្តូវបានរងខំ
ឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ1530។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង ខដេរ់ភោះប្សយសែនភាេកនុង យៈរេេរីថ្ងៃរប្កាយកា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ1531 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរខនែម លឺកា រ ៀររារ់្ំនួន ១៣ ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោន ខដេបាន
រង្ហាញោ៉ៅងជាក់្ាស់ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ខខម ប្កហ្មបាន“រងខ”ំ 1532
ឹ េីទី
“ប្បារ់”1533 ឬ“រញ្ញជ”1534ឱ្យប្រជាជនរនាដំរណើ រៅមខ ររើរទាោះរីកនុងក ណីមួយ្ំនួន ជនសី វចេេំបានដង
1530

សូមរមើេ សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩២ រជើងទំេ័ ១៤៧៦ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦៩ (យឹម សវណណ រ ៀររារ់ថា ោត់្ំណាយរេេប្រខហ្េប្បាំរៅប្បាំមួយ
ថ្ងៃបានរៅដេ់សឹង
ៃ កំេង់ទួេ និងរនាដំរណើ រៅរទៀត “រនាៃរ់េីរលបានប្បារ់ឱ្យរៅមខរទៀត”។ រប្កាយមក ោត់្ំណាយរេេជាង
មួយខខបានដេ់វតារពា ិ៍បាន)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័
៥ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស េិេណ៌នាអំេីកងទ័េខខម ប្កហ្មរ្ោះខតរងខំប្លួស រស់ោត់ឱ្យរៅមខជាមួយហ្វូងមនសសជារប្្ើនរនាៃរ់េីចាក
រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ោត់បានអោះអាងថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មរ្ោះខតរងខំឱ្យរយើងថា រៅមខៗរៅ […]”)។
1533

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ

២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌី) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៨៦ ដេ់ ៨៧ និង ៨៨ ដេ់ ៨៩ (លឹម វា៉ ន់ឌី បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្ម
បានប្បារ់ម្ភាយ រស់ោត់ រនាៃរ់េីយរ់ទីរីឱ្យរនាដំរណើ រៅភូមិ រស់ខួ េន)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា)
ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៦, ៣៨, ៦៧, ៨២ (ជំ សខា បានអោះអាងថា រៅរេេចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងថ្ងៃទី
១ ប្រជាជន “េំប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យ

រ់រៅមួយកខនេង” េួកោត់“រនារដើ រៅមខរទៀត” និងប្តូវបានប្បារ់ថា េំអា្ប្តឡរ់មកទីប្កុង

ភនំរេញវចញបាន)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ១៩, ២១, ២៤ (រេជ ប្សី
ផេ បាន ំឭកថា ោត់បានឮកា ប្រកាសត្តមរមប្កូថា ប្រជាជនប្តូវរនាដំរណើ រៅមខ ហ្ូតទាេ់ខត កផេូវរឃើញរៅប្សុកកំរណើត
រស់ខួ េន)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៨០ ដេ់ ៨១

(Denise AFFONCO បានអោះអាងថា ោត់្ំណាយរេេអស់ យៈរេេរីថ្ងៃរដើមបីឱ្យរៅដេ់រកាោះមួយ និងថា ខខម ប្កហ្មបាន
ខណនាំអំេីទីកខនេងខដេប្រជាជនប្តូវរៅ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័

៣២ ដេ់ ៣៣, ៣៥ ដេ់ ៣៦ (ទឹង សខា េិេណ៌នាថា រនាៃរ់េីបានជរមេៀសរ្ញេីផោះៃ រស់ខួ េនរៅទីប្កុងភនំរេញ ោត់ប្តូវបានប្បារ់
ឱ្យរ ើដ
វ ំរណើ រៅកាន់ទិសខាងតបូង ហ្ូតទាេ់ខតដេ់កាេងនេ់រៅថ្ងៃរនាៃរ់ និងបានប្បារ់ឱ្យរ ើដ
វ ំរណើ រឆ្ពោះរៅទិសខាងេិ្ )។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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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01358297
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កខនេងខដេខេួនប្តូវរៅរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសអា្រ ើដ
វ ំរណើ កនុងរេបឿនយឺតៗបានរនាោះ1535 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រេបឿន
ថ្នកា ជរមេៀស ឬរេបឿនថ្នកា រ ើដ
វ ំរណើ

េំអា្រ ើជា
វ មូេ់ភឋនរដើមបីប្ចានរចាេកា រងខិតរងខំ ឬកាេៈរទសៈ

រងខិតរងខំរនាោះបានរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏េំបានផាេ់កា យេ់រឃើញថា
ប្រជាជនប្តូវបានតប្មូវឱ្យរ ើដ
វ ំរណើ កនុងរេបឿនរេឿនរនាោះខដ រ៉ៅខនាថា ប្រជាជនោមនជរប្មើស។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ ជាកា សមរហ្តផេរហ្ើយខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា “រទាោះរីជារៅរប្កាមកាេៈរទ
សៈខររណាក៏រ់ភយ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅមខ”1536។

597>រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេត្តម
កា យេ់រឃើញ រស់ោត់ថា ជាកា រំរផេើស ឬកា រ ើយ
វ តាិកមមជាទូរៅ1537។ នួន ជា បានរោងជាេិរសសរៅ
រេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “េកខខណឌថ្នកា រ ើដ
វ ំរណើ ត្តំងេីរដើម ហ្ូតដេ់្រ់
ម្ភនភាេេំបាករវទនា រហ្ើយភាលរប្្ើនម្ភនកា ខវោះទាំងឧរក ណ៍ជាមូេ់ភឋនសំខាន់សប្ម្ភរ់់ភស
ំ ”េ 1538 “កា រ ើ វ
ដំរណើ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស ភាលរប្្ើនបានជួរប្រទោះកា ភ័យខាេ្ និងកា លប្ម្ភមកំខហ្ង ឬក៏រហ្ត
កា ណ៍អំរេើហ្ិងារផសងៗ”1539េីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ ក៏បានជួរ
ប្រទោះនូវេកខខណឌដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ រស់េួករល ដូ្ជា សែិតរៅរប្កាមករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ ខវោះ

1534

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៦ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (មម សំ

រអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៥ (មម សំរអឿន បានេិេណ៌នាថា រប្កាយេីរ ើដ
វ ំរណើ ជិតមួយសបាាហ្៍មក េួក
ោត់បានរៅដេ់កខនេងទីមួយរៅកនុងភូមិសំររាងរនាៃរ់េីកា ចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្រម្ភណ ៤០ លីឡូខម៉ៅប្តេីទីប្កុង និងរប្កាយមក
ប្តូវបានរញ្ញជឱ្យរ ើដ
វ ំរណើ រៅខប្េកលយ ប្រខហ្េជាង ១០ រៅ ២០ លីឡូខម៉ៅប្តេីភម
ូ ិសំររាង)។
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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01358298
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រសបៀងអាហា ទឹកសអត ថានំរេទយ ឬ ជប្មកសនក់រៅជារដើម”1540 “ប្រជាជនភាលរប្្ើន(ខដេប្តូវបានជរមេៀស
រ្ញេីផោះៃ សំខរង រស់ខួ ន
េ )បានរមើេរឃើញផ្លៃេ់នឹងខភនកនូវកា វាយដំ កា បាញ់ប្រហា និងកា សម្ភេរ់ ប្េម
ទាំង បានរឃើញសកសេរារ់មិនអស់រៅត្តមផេូវ រៅរេេេួកោត់ចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ”1541 និង“កា រ ើ វ
ដំរណើ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះប្តូវបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រសៃើ ខតោមនរសបៀងអាហា

ទឹក

ថានំរេទយ ជប្មក និងសម្ភា អនាម័យ ទាេ់ខតរសោះ រៅកនុងអំឡុងរេេជារប្្ើនថ្ងៃ រៅរប្្ើនសបាាហ្៍រនាោះ”1542។
រខៀវ សំផន បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីភសាត្ត
ុ ងទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ រ់ភយបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះ េំបាននាំរៅដេ់កា យេ់រឃើញអំេីភាេសីសង្ហវក់ោនរៅ
កនុងកា ប្រប្េឹតរា ៅរេើប្រជាជនរនាោះរឡើយ1543។

598>កនុងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញា្ំនួនេី ។ រញ្ញាទីមួយ ថារតើអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង

ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យផាេ់កា យេ់រឃើញជាទូរៅអំេីរទេិរស ន៍ រស់អក
ន ខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសទាំងអស់ ឬភាលរប្្ើន រ់ភយខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីមួយ្ំនួនតូ្ ខដ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំ

រៅកនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរេមើស ំរ ង

កា រកាោះរៅសកសី

ទាំងអស់មកផាេ់សកខីកមមអំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ជារប្្ើនខដេរចាទជារញ្ញារនោះ លឺេំអា្រ ើរវ ៅបានរឡើយ។ កនុងសែន
ភាេខរររនោះ

តលាកា អងគរហ្តអា្តប្មូវឱ្យទាញយករស្កាីសននិ់ភឋនរ្ញេីភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងរទ

េិរស ន៍ោ៉ៅងទូេំទូលាយរនាោះ។ វច ីសស្តសាខរររនោះ ជា មមត្ត េំម្ភនកំហ្សរឡើយ។ រ់ភយស ខតកា ់ភក់
េិ ទធភាេបានខផអករេើកា យេ់រឃើញជាទូរៅ ដូរ្នោះតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី ម្ភចស់រណាឹងសទកខខដេរចាទថា ម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត ម្ភនរនៃក
ុ ប្តូវរង្ហាញថា កា លិតរ់ភយសម
នៗ រស់តលាកា ជាន់ដំរូងកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញរនាោះ ជាកា េំ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

លឹទាក់ទងរៅនឹងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងទូេំទូលាយថ្នកា ជរមេៀស

ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញនូវេកខខណឌ និង
រទេិរស ន៍ខសៗោនោ៉ៅងរប្្ើនសនធឹកសនាធរ់1544។ រ់ភយស ទំហ្ំថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាំងអស់កនង
ុ
យៈរេេខេី1545 និងកងេេ ំជារប្្ើនថ្នកងទ័េខខម ប្កហ្ម បាន្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមេៀសរនាោះ1546 រទើរម្ភន
ំ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1547 ខដេផៃយ
ុ េីអីវ
កា រ ៀររារ់ខសៗោន ដូ្បានឆេោះុ រញ្ញចង
ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង1548។

600>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ប្រជាជនភាលរប្្ើនបានរមើេ
រឃើញផ្លៃេ់នឹងខភនកនូវកា វាយដំ កា បាញ់ប្រហា និងកា សម្ភេរ់ ប្េមទាំងបានរឃើញសកសេរារ់មិនអស់
រៅត្តមដងផេូវ

រៅរេេេួកោត់ចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ”1549។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅកនុងកថាខណឌដខដេថ្នសេប្កមបានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងតិ្ក៏ម្ភន
ប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញ្ំនួន ២.០០០.០០០ នាក់ខដ

ខដេប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មររណាញរ្ញេីផោះៃ

សខមបងរ់ភយរងខំ”1550។ ដូរ្នោះ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស“ភាលរប្្ើន”លឺសំរៅរេើោ៉ៅងតិ្ក៏ ១.០០០.០០០
នាក់ខដ ។ កនុងកា ោំប្ទកា យេ់រឃើញរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកថាខណឌ្ំនួន ៨ រៅ

1544

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៦០ ដេ់ ៥៧៤។

1545

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥២០។

1546

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧០ (កងកម្ភេំងខេោះទទួេរនៃក
ុ កនុងកា ជរមេៀស ្ំខណកកង

កម្ភេំងដថ្ទរទៀតទទួេខសប្តូវកនុងកា ប្តួតេិនិតយកា 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 និងេកខខណឌរៅកនុងកា ដឹកជញ្ជូ នខសៗោន)។
1549

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៣ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៩ (“កា រ ើដ
វ ំរណើ រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ភាលរប្្ើនបានជួរប្រទោះកា ភ័យខាេ្ និងកា
លប្ម្ភមកំខហ្ង ឬក៏រហ្តកា ណ៍អំរេើហ្ិងារផសងៗេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម”)។
1550

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៣។
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កនុងខផនកដំរូង1551ខដេបាន ួមរញ្ចូ េនូវកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរទេិរស ន៍

និងេកខខណឌថ្នកា

ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើន ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងរប្ៅតលាកា និងសកខី
កមម រស់សកសីផ្លៃេ់ខភនកផងខដ

1552

។ រ់ភយរហ្តថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេទាក់ទងរៅនឹងរទ

េិរស ន៍ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយ្ំនួន ម្ភនភាេ្ាស់លាស់ណាស់ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
េំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនអា្សននិ់ភឋនបានថា ោ៉ៅងតិ្ណាស់ក៏ម្ភនប្រជាជន ១.០០០.០០០ នាក់ បាន
ឆេងកាត់រទេិរស ន៍ដូ្ោនរ់ភយបានរឃើញកា វាយដំ កា បាញ់ប្រហា និងកា សម្ភេរ់ និងអា្ផាេ់កា យេ់
រឃើញខរររនោះឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យខដ
េនយេ់ណាមួយរនាោះ

រហ្ើយក៏េំបានផាេ់កា េនយេ់្ាស់លាស់ខដ ។ កនុងក ណីោមនកា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង លឺជាកា សននិ់ភឋនរ់ភយេំសមរហ្តផេ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា ណារេើផេ
រ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្សអងគរហ្តរនោះដូ្ខាងរប្កាម។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ំ ”េ 1553 “កា រ ើដ
វ ំរណើ រស់អក
ន
ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនភាលរប្្ើន ខវោះសម្ភា មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់់ភស
ខដេប្តូវបានជរមេៀស

ភាលរប្្ើនបានជួរប្រទោះកា ភ័យខាេ្

ហ្ិងារផសងៗេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម”1554

និងកា លប្ម្ភមកំខហ្ង

ឬក៏រហ្តកា ណ៍អំរេើ

លឺកា សននិ់ភឋនរ់ភយេំសមរហ្តផេខដេេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងជា

មូេ់ភឋនរឡើយ។

601>ផៃយុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញខដេថា“អនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសទាំងរនាោះ ក៏បានជួរប្រទោះនូវេកខខណឌដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ រស់េួករល ដូ្ជា សែិត
រៅរប្កាមករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ ខវោះរសបៀងអាហា ទឹកសអត ថានំរេទយ ឬជប្មកសនក់រៅជារដើម ”1555 និងថា “កា រ ើ វ
ដំរណើ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសទាំងរនាោះ

ប្តូវបានរលកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រសៃើ ខតោមនរសបៀងអាហា

ទឹក ថានំរេទយ ជប្មក និងសម្ភា អនាម័យទាេ់ខតរសោះ រៅកនុងអំឡុងរេេជារប្្ើនថ្ងៃ រៅរប្្ើនសបាាហ្៍
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 (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1554

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៩ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

1555

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៤៩១។

383
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358301
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រនាោះ”1556 ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កា យេ់រឃើញទាំងរនោះ ររើរទាោះរីជា
រង្ហាញកនុងេកខណៈទូរៅក៏រ់ភយ
បានជរមេៀសរនាោះរឡើយ។

ក៏េំខមនជាកា សមនខដេរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់្ំនួនសម្ភម្ភប្តថ្នអនកខដេប្តូវ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រខនែមោនរៅវចញរៅមក

ខដេម្ភនដូ្ជា កា រ ៀររារ់្ំនួនរីខដេជាសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី និងកា រ ៀររារ់ជារប្្ើនខដេជាសកខី
កមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខដេបានេិេណ៌នាអំេីកងវោះរសបៀងអាហា

1556

1557

ទឹកសអត1558ទីជប្មក1559

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៦៤។
1557

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៧, ៤៩១ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២

(សលឹម េមត
ុ ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧ (សលឹម េមត
ុ បានអោះអាងថា រេេរនាោះលឺរឃើញដូ្ជាមិនទាន់ម្ភនកា
រ ៀរ យអីរទ រៅត្តមន៎ាង លឺត្តមមួយៗហ្នឹង ខំរ់ភោះប្សយខេួនឯងអី្ឹងរៅ ដូ្ កប្តី កអីរៅជិតទរនេរមលងគហ្ឹង
ន រៅ កអី ដូ្ជារៅ
ត្តមរ ៀងៗប្លួស )។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (លឹម វា៉ ន់ឌ)ី ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៨៧ ដេ់ ៩០ (លឹម វា៉ ន់ឌី
បានផាេ់សកខីកមមថា រៅត្តមផេូវ រៅរប្តើយខាងរកើតទរនេ សែនភាេហ្ូរ្ករវទនា។ ោត់ និងប្លួស រស់ោត់អត់ត្តង
ំ េីឆ្នំង់ភំបាយ
់ភំអី រេេ់ភំបាយមាងៗ ត់ កខចីរល។ េួកោត់ ស់េីមួយថ្ងៃរៅមួយថ្ងៃនឹករឃើញថា រេេរវលាហ្នឹងវាអត់យូ វាមិនយូ រទ)។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌីណា) ឯកស រេខ E1/199.1, ទំេ័ ៨៣ (រ៉ៅូ ឌីណា បានអោះអាងថា កា រ ើដ
វ ំរណើ
ត្តមផេូវម្ភនកា េំបាក អត់រសបៀងអាហា ខវោះខាតហ្ូរ្ក ោមនចាន ោមនឆ្នំង រេេរនាោះរហ្ើយខដេរ ើឱ្
វ យនាងខាំម្ភ
ុ នកា

ឺចារ់ )។

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦១ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា
ោមនមាូរអាហា រៅត្តមផេូវ)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/145.1
ទំេ័ ៨២ (រអា ី បានេិេណ៌នាអំេីកា យំរប្សកឃាេន រស់រូន
អ ៗោត់)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់)
ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៧ (នូ ហ្៊ាន់ បានអោះអាងថា សភាេកា ណ៍រេេរនាោះលឺជួរប្រទោះ ជាេិរសស លឺកងវោះរសបៀង ឱ្សង
េាបាេថានំរផសងៗ)។
1558

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ ស

ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៣៧ និង ៣៨ ដេ់ ៣៩ (ជំ សខា ំឭកថា រៅកនុងខខខដេេួកោត់រ ើដ
វ ំរណើ េួកោត់េំបាក់កនុង
កា ខសវង កទឹកសអតសប្ម្ភរ់ហ្ូរ និងសប្ម្ភរ់់ភបា
ំ យ។ ប្រសិនររើ កទឹកសប្ម្ភរ់ហ្ូរ និង់ភំបាយេំបានរទរនាោះ េួកោត់ប្តូវ រាូ ទី
ត្តំងរៅជិតប្តពាំង ឬរឹងខកប ៗ រដើមបីអា្ម្ភនទឹករប្រើប្បាស់)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯក
ស រេខ E1/135.1ទំេ័ ៦១ ដេ់ ៦២ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា េម្ភ
ំ នទឹកត្តមផេូវ រហ្ើយប្តូវហ្ូរទឹកប្តពាំង)។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហ្ូ ្នាែ) ឯកស រេខ E1/198.1ទំេ័ ៥៦ (ហ្ូ ្នាែ បានអោះអាងថា ោត់ម្ភនកា
េំបាកខាេង
ំ កនុងកា កទឹករៅថ្ងៃទី ២ រប្កាយកា ជរមេៀស រហ្ើយោត់ហ្ូរទឹកប្តពាំង ររើរទាោះរីម្ភនខេិនសអយ
ុ និងម្ភនរមររាលក៏រ់ភយ)
។

384
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01358302
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ប្េមទាំងថានំរេទយ1560 និងខផអករេើរហ្តកា េិតខដេថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយ្ំនួនបានយក រស់ផ្លៃេ់
ខេួនដូ អងក ឬដូ វតែអ
ុ ីម
វ ួយរដើមបីបានបាយហ្ូរ1561។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

1559

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៨ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯក

ស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៣៧, ៨១ ដេ់ ៨២ (ជំ សខា បានអោះអាងថា េួកោត់
ជួនកាេរប្កាមរដើមរ

រ់សប្ម្ភកត្តមផេូវ ឬរៅមខរខាេងទាវ វតា ឬ

ើ និងថា ោមនន ណាប្បារ់ថា ប្តូវរៅសប្ម្ភករៅកខនេងណារឡើយ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ (ររ សផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1 ទំេ័ ៨ (ររ សផ្លនី បានរញ្ញជក់ថា រៅត្តមផេូវ េួកោត់

រ់សប្ម្ភកកនុងផៃោះទរទ

សអតខដេជា រស់ប្លួស ្ិន)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ១៧ ដេ់
១៨ (រេជ ប្សីផេ បានរេើករឡើងថា រៅយរ់ទីមួយ ោត់រដកត្តម្រញ្ច ើមផេូវ និងបានរ ៀររារ់ថា ម្ភនអនកខេោះរដករេើខប្លកនុងផា
និងអនកខេោះរទៀតរដករេើផូវេ ខតមាងរ់ភយស ោមន្រា្ រៅមករឡើយ។ េួកោត់ កកខនេងសប្ម្ភករ ៀងៗខេួនរៅកនុងយរ់រនាោះរ់ភយយក
សេឹករ

ើប្កាេរដក)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌីណា ) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៨១ (រ៉ៅូ ឌីណា

បានផាេ់សកខីកមមថា េួកោត់រដកត្តមផេូវ និងរ ើដ
វ ំរណើ រ់ភយេំដឹងរោេរៅប្តូវរៅរឡើយ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១២ (មម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០ (មម សំរអឿន បានរ ៀររារ់អេ
ំ ីកា ទទួេទានដំរណក រស់ប្កុម
ប្លួស ោត់រៅរខឿនវចហា រេើឥដឋហ្ឹង
ន ខតមាង)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/145.1
ទំេ័ ៨២ (រអា ី បានរ ៀររារ់ថា កនុងយរ់រនាោះ េួកោត់រដករេើដីរៅកណា
ក េថ្ប្េម្ភនមូសខាំរប្្ើន)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៤ ខខ មិង
នា ឆ្នំ ២០១៣ (ររ សផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1 ទំេ័ ៩ ដេ់ ១០ (ររ សផ្លនី បានរ ៀររារ់ថា ោត់ និងកូនៗប្តូវបានខខម
ប្កហ្មររណាញឱ្យរៅ ហ្ូតដេ់ភូមិរប្តើយសេ។ េួកោត់បានរ ើជ
វ ប្មកប្រក់សឹក
េ រត្តនត និងខមករ
1560

ើ)។

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩១ រោងរៅរេើ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ២០១៣ (នូ ហ្៊ាន់)

ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៧ (នូ ហ្៊ាន់ បានរ ៀររារ់ថា សភាេកា ណ៍រេេរនាោះលឺជួរប្រទោះ ជាេិរសស លឺកងវោះរសបៀង ឱ្សង
េាបាេថានំរផសងៗ)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ យឹម សវណណ ឯកស រេខ E3/5787 ្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN
(ភាសខខម ) 00373423 ទំេ័ ៥ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ រនាោះ ោមនកា ជួយអវីដេ់េួកោត់ រឡើយ
ោមនរសបៀង ោមនទឹក និងថានំរេទយជារដើម)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1
ទំេ័ ៦០ ដេ់ ៦១, ៦៤ ដេ់ ៦៥ (យស ផេ បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ សខភាេ រស់ោត់កាន់ខត្ោះដន់ភរ
ប្លុនរៅា និងោមនថានំរេទយ ដូ្រនោះ ោត់រដើ ររោះសេឹករៅាត្តមផេូវហ្នឹង យកមករកយកទឹក់ភំផឹករ ើជា
វ ថានំ។ កនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ
ោត់ធាេក់ខួ េនសគមរសេកសេង
ំ

ឺប្លុនរៅាផង និងឃាេនផង)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ

E1/137.1 ទំេ័ ៨០ ដេ់ ៨១ (ឡាយ រូនី បានអោះអាងថា កូនប្សីតូ្ រស់ោត់ម្ភនជំងឺរាកមួេ្ម រប្ពាោះោនរកម ងផង រហ្ើយធាេរ់
ខតហ្ូរបាយរញ្ចុ ក ដេ់រៅហ្ូរអងក រពាត អី្ឹងរ ើឱ្
វ យរពាោះរវៀនហ្នឹងមិនអា្ទទួេបាន រៅជាម្ភនជំងឺប្រចាំកាយ ជំងឺរាកមួេ
រហ្ើយោមនថានំេាបាេ)។
1561

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៨៧ រជើងទំេ័ ១៤៥៤ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ២០៣១ ( ស់ ស៊ាយ) ឯកស រេខ E1/184.1 ទំេ័ ៧៤ ( ស់ ស៊ាយ បានេិេណ៌នាថា ប្រជាជន

រ់ត្តមផេូវយក
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រេើភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា ករ ា ថ្ងៃខាេង
ំ បានរ ើឱ្
វ យសែនភាេកាន់ខតអាប្កក់1562។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
េំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ប្រសិនររើេកខខណឌេិតជា ន
ៃ ់ ៃ ដូ្កា យេ់រឃើញ រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខមនរនាោះ រនាោះ“នឹងម្ភនប្រជាជនរារ់ខសននាក់បានសេរ់”1563។ ដូរ្នោះ អំណោះអំណាង
ណ ោះ។
រនោះប្ោន់ខតជាកា រ ើប្វ រម្ភណវច ីរ៉ៅរណា

602>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរអើរេើរេើភសាុ
ត្តងខដេេំសីសង្ហវក់ោនពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរា េើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស និងថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា

“ជាទូរៅ”ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់ជំនួយប្លរ់ប្ោន់1564រនាោះ

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រ់ភយខផអករេើកា រេើករឡើងខាងរេើរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ
សំផន េំបានរង្ហាញថា រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរឡើយ រ់ភយស ជាក់
ខសាង រៅរេេផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកងវោះ“ជាទូរៅ”កនុងកា ផាេ់ជំនួយរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ រនោះេំម្ភនេកខណៈប្សរោនទាំងប្សុងរនាោះរឡើយ។

603>ស ររស្កាីមក

រ់ភយខផអករេើកា រេើករឡើងខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះ

អំណាង រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីេកខខណឌកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។

សរមេៀករំពាក់ដូ អងក រដើមបីបានកា ហ្ូរ្ក)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1
ទំេ័ ៨០ (ឡាយ រូនី បាន ំឭកថា ោត់យកសម្ភា ខេោះដូ អងក រពាតជាមួយប្រជាជនមូេ់ភឋនយកមក់ភំបាយហ្ូរ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃ
ទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៣៥ (ទឹង សខា បានរ ៀររារ់ថា ោត់បានយកម្ភសរេប្ជដូ

រស់រនាិ្រនាួ្រដើមបី ស់រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ឯកស រេខ E1/146.1 ទំេ័ ៤៥
(រៅ នី បានអោះអាងថា កនុងេី រីខខដំរូង េួកោត់រៅម្ភនអីវា៉ន់រៅជារ់ខួ េនរ់ភោះដូ ហ្ូររនា)។
1562

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៩១ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហ្៊ា

ន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៦ (នូ ហ្៊ាន់ បានរ ៀររារ់ថា កា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញបានរកើតរឡើងរៅពាក់កណា
ា េខខ
ប្បាំងជា ដូវរៅាណាស់។ ប្រជាជនខេោះអត់បានយកខសបករជើងត្តមខេួន ប្តូវយកប្សទររ្ករៅ្ងរៅនឹងបាតរជើងសប្ម្ភរ់រដើ ។ ោត់
បាន ំឮកថា សតវ យដូ្ឃមុ ំ 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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៤.ឃ.៣.ល.យតាក
ិ មមខដេបានអោះអាងសប្ម្ភរ់កា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមយ
ួ

604>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស

អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេបានរេើករឡើងថា

កា

ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយប្តឹមប្តូវ និងប្សរ្ារ់ រ់ភយមូេរហ្ត
រោធា

ឬរសដឋកិ្ច

ួមទាំងកា ភ័យខាេ្យទធនាកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចកខដេនឹងរកើតម្ភន1565។

ទាក់ទងរៅនឹងយទធនាកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា បានរញ្ច រ់ប្តឹមខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣1566 រ់ភយម្ភនខតរហ្តកា ណ៍់ភ្់រ់ភយខឡក(និងេំជារ់ពាក់េ័ន)ធ មួយលត់ខដេបានរកើត
រឡើងកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥1567។ រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនកនុង្ំរណាមរនាោះ ្រមេើយ រស់សកសី និងឯក
ស របាោះេមពផាយមួយ រស់ រ.ក.ក. អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

េំខមន

“រស្កាីសរប្ម្រដើមបី

រេើមូេ់ភឋនខដេម្ភនរោេរំណងកា ពា ប្រជាជនេីកា

ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចករនាោះរទ” រ៉ៅខនាបានខផអករេើកា អនវតាន៍ និងរទេិរស ន៍េីមនរៅកនុងតំរន់ដថ្ទ
រទៀត និងសប្ម្ភរ់“រហ្តផេរោធា រសដឋកិ្ច និងមរនាលមវចជាជ”រនាោះ រដើមបីអា្ប្លរ់ប្លងប្រជាជនបានេអ1568
។

605>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា ម្ភនវចរតាិរសបៀងអាហា រៅទីប្កុងភនំរេញ ខដេកា ជរមេៀសរ្ញ
េីទីប្កុង លឺកនុងរោេរំណងសប្ម្ភេវចរតាិរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខខម ប្កហ្មបាន
ប្លរ់ប្លងផេូវដឹកជញ្ជូ នទាំងអស់

ួមទាំងប្េលានយនារហាោះរពា ិ៍្ិនតងផងខដ

រសបៀងអាហា រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញម្ភនភាេកាន់ខត ន
ៃ ់ ៃ រឡើង

រៅកនុងខណៈខដេសែនភាេ

រ៉ៅខនាថានក់ដឹកនាំខខម ប្កហ្មបានរដិរស មិន

ទទួេយកជំនួយមនសស ម៌េីរណា
ា ប្ររទសទាំងឡាយ ខដេខេួនចាត់ទកថា ជាសប្តូវរនាោះរឡើយ រហ្ើយខរ ជាស
រប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង រ់ភយម្ភនខផនកា និងកា រ ៀរ្ំជាមនខតរនាិ្រនា្
ួ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1569។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “កា នាំយករសបៀងអាហា ្ូេមកកនុងទីប្កុង 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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ប្សួេជាងកា សរប្ម្ឱ្យប្រជាជនរារ់លាន់នាក់រ្ញេីទីប្កុងរៅប្លរ់ទិសទី”1570។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានសននិ់ភឋនថា

សែនភាេរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុងភនំរេញេំខមន“ជាមូេរហ្ត្មបង”កនុងកា ជរមេៀសប្រជា

ជនទាំងអស់រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញភាេមៗរនាោះរទ1571។

606>រៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគ្ារ់ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត

រប្កាមទប្មង់កា

ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញេំ
ំ ំ
ខមនរ់ភយស “មូេរហ្តចាំបា្់ខផនករោធា” និងរ់ភយស រោេរំណងមនសស ម៌រនាោះរឡើយ1572។ អងគជន
ជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រេើកា រេើករឡើងខដេថា កា ជរមេៀសរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយត្តំងទីេំ
រៅប្សរ្ារ់មួយ រ៉ៅខនាបានសននិ់ភឋនថា “រោេនរោបាយខផនករសដឋកិ្ច មិនខមនជាមូេ់ភឋនមួយកនុង្ំរណាម
មូេ់ភឋនទាំងឡាយខដេប្តូវបានទទួេសគេ់ត្តម្ារ់អនា ជាតិ ខដេអា្យកមករ ើយ
វ តាិកមម្ំរពាោះកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំរនាោះបានរឡើយ”1573។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅប្លរ់កាេៈ
រទសៈទាំងអស់ កា ជរមេៀសេំម្ភនេកខណៈសម្ភម្ភប្តរឡើយ1574។

607>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ និងរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

1575

។ នួន

ជា បានរេើករឡើងថា “ររើេិនិតយរេើ្ំណ្រនោះជា ួម រ់ភយអនរលាមត្តមសែនភាេ្ារ់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
កា ជរមេៀស លឺជាកា ប្សរ្ារ់ មិនខមនជារទឧប្កិដរឋ នាោះរឡើយ”1576។ នួន ជា បានរេើកសជាងមីនូវអំណោះ
អំណាងកនុងរេេជំនំជប្មោះថា កា ជរមេៀសរនោះប្តូវបានជំ ញរ់ភយកត្តាប្សរ្ារ់នានា និងថា កា េំបាកនឹង
រកើតម្ភន រទាោះរីជាខេួនរប្ជើសរ ីសយកសកមមភាេមួយណាក៏រ់ភយ1577។ 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 កា ជរមេៀសជាកា ប្សរ្ារ់ និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត
រ់ភយបានកាត់រនែយរ ចរទជាប្រវតាិថ្នកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសរនោះ1578។

608>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតារទ់ភឋនលតិយតាប្តឹមប្តូវកនុងកា

វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ រេើអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្កាមទប្មង់កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ និងបានសននិ់ភឋន
ោ៉ៅងសមរហ្តផេរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេថា កា ជរមេៀសរនោះ លឺជាអំរេើអនីតានកូេ1579។

609>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង

យតាិកមមជាសកាានេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរដើមបីកំណត់ថា កា ជរមេៀសរនោះ លឺជា“កា
ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅរ់ភយរងខំ”

ខដេជារទឧប្កិដម
ឋ ួយកនុង្ំរណាមប្ររភទរទឧប្កិដថ្ឋ នអំរេើអមនសស ម៌រផសងរទៀត

រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដ

ឬោ៉ៅងណា1580។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

វច ីសស្តសាខរររនោះេិតជាម្ភនកំហ្ស រ់ភយរហ្តថា កា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលរបីរផ្លាត
រៅរេើកា កំណត់ ថារតើកនុងកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ កា ប្រប្េឹតខា ដេ ករឃើញថា បានរកើតរឡើងកនុងអំឡុង
រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ប្តូវចាត់ទកជា“អំរេើអមនសស ម៌” ខដ ឬោ៉ៅងណា1581
។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រញ្ញាថ្នកា រ ើយ
វ តាិកមមជាសកាានេេ
រេើកា ជរមេៀសរៅខតរកើតម្ភន

ររើរទាោះរីជាត្តម វច ីសស្តសាខររណាក៏រ់ភយ

ដូរ្នោះអងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវ

េិចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយ។

610>ដំរូង

នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កា ជរមេៀស

ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ េំបាន

រេើមូេ់ភឋនថ្នកា ភ័យខាេ្កា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកអារម៉ៅ ចករឡើយ1582។

នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើស
វ ំអាងរហ្តមិនប្តឹមប្តូវរៅរេើរស្កាីខងេងកា ណ៍
រស់ រ.ក.ក. ខដេថា រស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរដើមបី“ករមៃ្”“ឧបាយកេដ៏រមមងងឹត និង
[…] ខផនកា ឧប្កិដ”ឋ រស់អារម៉ៅ ចក រ់ភយស កា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករៅទីប្កុងភនំរេញ ជាកា េិត លឺជាកា 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. ម្ភនកា ភ័យខាេ្ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រស្កាីថ្ងេងកា ណ៍ រស់ រ.ក.ក.
បានរញ្ញជក់រខនែមេីកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករនោះ ខដេេំខមនជាកា ភ័យខាេ្កា ទំលាក់ប្លរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចករនាោះ
រឡើយ លឺជាមូេរហ្តសប្ម្ភរ់កា រជេៀសប្រជាជន1583។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា វច ី
សស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ។ ប្រសិនររើេិចា ណារៅត្តមរ ចរទ កា
រោងខដេបានសំអាងរៅរេើរនាោះ

អា្ប្តូវបានយេ់ោ៉ៅងសមរហ្តផេថា

េំខមនសំរៅរៅរេើកា វាយ

ប្រហា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាកាសរនាោះរទ រ៉ៅខនាសំរៅរេើកា ប្រឆ្ំងរៅកនុងទីប្កុង។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន
រនោះខដ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ
រៅនឹងកា ផ្លេស់រូ ា នរោបាយ និងសែនភាេរោធា និងជាេិរសសកា សរប្ម្ រស់ប្េឹទធសភា រស់សហ្ ដឋ
ា ់មូេនិ ិសប្ម្ភរ់កា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាកាសរនាោះ1584
អារម៉ៅ ចកឱ្យរញ្ឈរ់ផេ

នួន

ជា

ប្ោន់ខតរេើក

រង្ហាញអំេីជរប្មើសថ្នកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា កា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះ

ម្ភនភាេមិនប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។

្ំណ្រនោះបានរញ្ញជក់កា េិត្ំរពាោះអំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សំអាងរេើអងគរហ្តខដេថា ថានក់ដឹកនាំ
រ.ក.ក. បានសរប្ម្ផ្លេស់មកកាន់ទីប្កុងភនំរេញរៅកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីឱ្យអងគជំនំជប្មោះអា្រ ើ វ
រស្កាីសននិ់ភឋនបានថា េំម្ភនកាីបា មាេិតប្បាកដណាមួយអំេីកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាកាសរនាោះរឡើយ1585។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

លរបីរ ើកា
វ កត់សម្ភគេ់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនប្តឹមខតសំអាងរៅរេើអងគ

រហ្តខដេថា ថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. បានផ្លេស់មកកាន់ទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងថា សម្ភជិកថ្ន
ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. “ក៏បានររងកើតមូេ់ភឋន រស់េួករលរៅត្តមទីកខនេងសំខាន់ៗ រ់ភយជាក់ខសាងេំម្ភន
កា រប្តៀមរ ៀរ្ំកា ប្រុងប្រយ័តនជាមន

រដើមបីទរ់ទេ់នឹងកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាកាសរនាោះរឡើយ”1586។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់ទាហានថានក់

រប្កាមខតម្ភនក់កនុងកា យេ់រឃើញថា កា ភ័យខាេ្កា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចក លឺប្ោន់ខតជាឧបាយកេ
រប្រើប្បាស់រដើមបីរបាកររញ្ញឆតប្រជាជនរៅទីប្កុងរនាោះ1587 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើកា 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“បានកាត់រនែយកា រជឿជាក់រខនែមរទៀត”រៅរេើកា
អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. បានរជឿជាក់ថា េិតជាម្ភនភាេចាំបា្់កនុងកា
ជរមេៀសភាេមៗរនាោះ។ ដូរ្នោះ សកខីកមម រស់សកសីរនោះ ប្ោន់ខតជាធាតផសំមួយកនុងកា េិចា ណា រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

611>ជាស រ នួន ជា េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ
នឹងកា ភ័យខាេ្កា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចក

ខដេជាយតាិកមមសប្ម្ភរ់កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទី

ប្កុងភនំរេញរនាោះ លឺជាកា យេ់រឃើញខដេេំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអា្រ ើដ
វ ូរចានោះបានរនាោះ
រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដិរស រចាេ។

612>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត

រ់ភយស បានរដិរស កា រេើករឡើងខដេថា ថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនកា រជឿជាក់ថា កា លំរាមកំខហ្ង
ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចក

េិតជាម្ភនអតែិភាេ

និងជារប្ោោះថាមក់េិតប្បាកដរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា

ជរមេៀសរនាោះខមន1588។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើប្េឹតិកា
ា ណ៍
រ់ភយខផអករេើទសសនៈវចស័យកនុងឆ្នំ ២០១៤ ជាជាងទសសនៈវចស័យកនុងសស្តង្ហគមប្តជាក់ រ៉ៅខនា រខៀវ សំផន េំបាន
រេើកមូេ់ភឋនោំប្ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ

និងេំបានរង្ហាញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង ម្ភនភាេេំសមរហ្តផេោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេត្តមកា
រេើករឡើង រស់ោត់រង្ហាញេីកា ភ័យខាេ្កា អនារាលមន៍ រស់អារម៉ៅ ចក
ររសធា ណ ដឋខខម

រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា

ឬ្េនាប្រឆ្ំង រស់កងកម្ភេំងថ្ន

កា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ោត់េំបានេិភាកាេមអិតរនាោះថា េំសមរហ្តផេោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។

613>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានរដិរស

ទាំងប្សុងរៅរេើកា េនយេ់

[ រស់ោត់]ខដេថា កា ផគត់ផង
គ ់រសបៀងអាហា រៅទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនឥទធ ិេេរៅរេើរស្កាីសរប្ម្កនុងកា
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង”1589។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កា អោះអាងខរររនោះខសកា
េិតទាំងប្សុង។

1588
1589

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា

កងវោះកា ផគត់ផង
គ ់រសបៀងអាហា រៅទីប្កុង

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២២៦។
ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣៩។
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ភនំរេញ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សរប្ម្ជរមេៀសរនាោះរទ រ៉ៅខនាបានយេ់រឃើញថា រនោះេំខមនជា“មូេរហ្ត
្មបង”សប្ម្ភរ់កា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ1590។

614>ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយេំសមរហ្តផេថា

កា ផាេ់ជំនួយអា្ម្ភនេីប្រភេខាងរប្ៅ រ់ភយេំចាំបា្់រញ្ញជក់េីប្រភេមួយណាខដេអា្ផាេ់បាន និងថា ក
ងវោះរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុងភនំរេញ េំលរបីប្តូវបានប្ចានរចាេសប្ម្ភរ់មូេរហ្តកនុងកា ជរមេៀសរនាោះ1591 ដំរង
ូ
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងកម្ភេំងខខម
ប្កហ្មបានប្លរ់ប្លងផេូវដឹកជញ្ជូ ន រ៉ៅខនាជាទូរៅបានរដិរស មិនទទួេជំនួយរ រទស រេើកខេងខតជំនួយោមន
េកខខណឌ1592។ ជាសំខាន់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា ប្រសិនររើថានក់ដឹកនាំ រស់ រ.ក.ក ម្ភនកាី
បា មាកនុងកា សប្ម្ភេសែនភាេខវោះរសបៀងអាហា ខដេប្រជាជនកនុងទីប្កុងភនំរេញកំេងប្រ

មមខរនាោះ ជាកា

ង្ហយប្សួេខដេឱ្យប្រជាជនសែិតរៅកនុងទីប្កុង ជាងឱ្យប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងរ់ភយោមនកា រប្តៀមរ ៀរ្ំណា
មួយរនាោះ1593។ ដូរ្នោះ រញ្ញា ថារតើម្ភនប្ររទសផាេ់ជំនួយខផនកមនសស ម៌ម្ភនសកាានេេេិតប្បាកដ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ េំខមនជា្ំណ្សំខាន់ថ្នសំអាងរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ រហ្តដូរ្នោះ ជាកា
សមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះេំចាបា
ំ ្់េិចា ណារេើរញ្ញា

ថារតើជំនួយេិតប្បាកដរនាោះអា្ម្ភនអតែិភាេ

ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដិរស រចាេ។

615>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
សលាដំរូង

អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ

េំបានរ់ភោះប្សយនូវភាេេំ្ាស់លាស់កនុងកា ផាេ់ជំនួយខផនកមនសស ម៌ រស់អារម៉ៅ ចក

ប្តូវ

រដិរស រចាេ រ់ភយស អំណោះអំណាងរនោះេំសមប្សរកនុងកា រង្ហាញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេស
ំ មរហ្តផេ1594។

616>រខៀវ

សំផន និង នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា ហាមឃាត់ រស់កងកម្ភេំងខខម ប្កហ្មមិនឱ្យម្ភន

្រា្ ណ៍ត្តមទរនេរមលងគមនរេេកាន់ការ់ទីប្កុងភនំរេញ
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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វចរតាិខផនកមនសស ម៌ រ៉ៅខនាជាយតាិសស្តសារោធាប្សរ្ារ់1595។ ជនជារ់រចាទេំបានរង្ហាញ ថារតើអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរ់ភយេំសមរហ្តផេរៅរេើប្រភេ ខដេរញ្ញជក់រខនែមរនាោះោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ
ដូ្ជា កា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខេួនឯងផ្លៃេ់ថា កា ហាមឃាត់មិនឲ្យម្ភន្រា្ ណ៍ត្តមទរនេរមលងគ
បានកាត់ផ្លា្់ផូវេ ខតមួយលត់សប្ម្ភរ់កា ដឹកជញ្ជូ នប្សូវអងក

និងរសបៀងដថ្ទរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះ1596។

ត្តមកា

សននិ់ភឋនជាទូរៅ កា កាត់ផ្លា្់មិនឱ្យម្ភន្រា្ ណ៍រនោះបាន ួម្ំខណកដេ់ វចរតាិខផនកមនសស ម៌។ ប្លរ់ក ណី
ទាំងអស់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រញ្ញាមិនខមនសែិតប្តង់ ថារតើកា កាត់ផ្លា្់ផូវេ ត្តម
ទរនេរមលងគ លឺជាយទធសស្តសារោធាប្សរ ឬមិនប្សរ្ារ់រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនារញ្ញា លឺសិត
ែ រៅប្តង់ ថារតើកា
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ជា្មបងរដើមបីរ់ភោះប្សយកងវោះរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុង ខដ

ឬោ៉ៅង

ណា។ រហ្តផេសប្ម្ភរ់កងវោះរសបៀងអាហា ប្រសិនររើម្ភន ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងតិ្តួ្រៅនឹងសំណួ រនោះ។

617>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន

ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីអនីតានកូេភាេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជន

រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេ ថារតើកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង
ភនំរេញ ជាអំរេើអមនសស ម៌ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវខតម្ភនកា វាយតថ្មេរ់ភយេិចា ណារេើរាេ់កាេៈរទ
សៈពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ អស់“រ់ភយខផអករេើកា អនវតាជាក់លាក់ រស់ ដឋ

និងកា ប្រកាសេីឆនៃៈទទួេយកជា្ារ់

ខដេទទួេសគេ់នូវរេវសិទធិអ ិររតយយដ៏ទូេំទូលាយកនុងរញ្ញារនោះ”1597

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវ

រ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះដូ្ខាងរប្កាម1598។
៤.ឃ.៣.ឃ.េកខខណឌ និងកាេៈរទសៈថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

618>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ និងកាេៈរទសៈថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
ដំរូងបានសននិ់ភឋនរៅកនុងខផនកសាីេី“កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ”ថា
បានផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលា

“ប្រជាជនភាលរប្្ើនរេើសេរខដេប្តូវ

លឺជាប្រជាជនកមពជា
ុ ខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មផ្លេស់ទីេំរៅ ួ្មករហ្ើយ

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។

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ៦៥៤ ជារដើម។
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រៅមនខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥”1599 និងថា ប្រជាជនភាលរប្្ើន“ប្តូវបានរញ្ញជឱ្យចាករ្ញ” និង“ប្តូវបានផ្លេស់ទី
េំរៅរប្កាមកា ោមកាមរ់ភយកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ ”1600 និងថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ និងេំម្ភនជរប្មើសអវី
រប្ៅខតេីរនាដំរណើ រៅមខ1601។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “ប្រជាជនប្តូវបាន
រំខរករ្ញេីប្លួស រស់េួករល

និងេំទទួេបាន

ឬទទួេបានរ់ភយមិនប្លរ់ប្ោន់នូវកា ផាេ់ជំនួយ

ផាេ់

កខនេងសនក់រៅ និងភាេសខដម មយនា”1602។

619>រៅកនុងខផនកសាីេី“កា រ

ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ”

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា ជាប្រេ័នធ ខខម ប្កហ្ម“េំបានផាេ់រសបៀងអាហា ទឹក ជប្មក ជំនួយខផនករវជជសស្តសា និងសម្ភា
អនាម័យប្លរ់ប្ោន់” រ់ភយស សែនភាេទាំងរនោះរហ្ើយរទើររ ើឱ្
វ យប្រជាជនខេោះសេរ់ខដេរនោះ លឺជាកា ដកហ្ូត
ឱ្កាស រស់ប្លួស េួករលកនុងកា រ ើរ
វ ណយកាន់ទកខសប្ម្ភរ់អក
ន សេរ់1603។

620>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
1604

បានខផអករេើ“ភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់ទាេ់ខតរសោះ”

។ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញជាទូរៅ ររើរទាោះរីជាកា

យេ់រឃើញនីមួយៗរនាោះបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខតមួយ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តកា ណ៍ខតមួយក៏រ់ភយ និង
ររើរទាោះរីជាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

េកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅខសៗោនក៏

រ់ភយ1605។ នួន ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរ ចរទថ្នកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិថា ម្ភនេកខខណឌជាប្រេ័នក
ធ នុងអំឡុងរេេថ្ន
កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ទាំងមូេ និងបានអោះអាងថា 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 ៅនឹងកា រប្ជើសរ ីសយកត្តមអំរេើ្ិតន
ា ូវរហ្តកា ណ៍ ខដេេំម្ភនេកខណៈជា
ប្រេ័ន”ធ និង“មិនម្ភនេកខណៈប្សរោន”1606។

621>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនេំនាថ្ំ នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ប្រជាជនងមី” ម្ភនកំហ្សរ់ភយស
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងេំប្តឹមប្តូវត្តមកាេរវលារេើកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ខដេរកើតរឡើង

មនកា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ និងរទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាកយថា“ប្រជាជន
ងមី”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ខតរៅរប្កាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះ1607។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំ
ផន បានរមើេរឃើញេីភាេផៃយ
ុ ោនរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1608 ប្តង់្ំណ្ខដេ
អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

“ជាញឹកញារ់ប្រជាជនងមី

ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់កា ផ្លេស់ទី

េំរៅ”1609 ទនៃឹមនឹងរនាោះក៏បានយេ់រឃើញថា រៅត្តមតំរន់មួយ្ំនួនទាំង“ប្រជាជនចាស់” និង“ប្រជាជនងម”ី
ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ1610។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
វ ផ្លេស់ទីេំរៅជារនារនាៃរ់”1611 េំ
សលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ លំរាម ឬរបាកររញ្ញឆតឱ្យរ ើកា
ម្ភនេកខណៈសីសង្ហវក់ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់ខួ េនខដេថា
សម័ប្ល្ិតា ឬោមនកា ប្រ

ប្រជាជនមួយ្ំនួនបានចាករ្ញរ់ភយ

មនឹងផេវចបាកអវចជជម្ភនរនាោះរទ ប្រសិនររើេួករលេំប្េមចាករ្ញ1612។ រខៀវ សំផន

បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ភសាត្ត
ុ ងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា “កម្ភមភិបាេខខម
ប្កហ្មម្ភនរហ្តផេកនុងកា 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 និង ៥៨៨។

1611

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៤ (រស្កាីរញ្ញជក់េររចាេ) រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨។
1612

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៨៨។
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ប្ររសើ ” ជាជាងថា កម្ភមភិបាេទាំងរនោះបានរបាកររញ្ញឆតប្រជាជនជាប្រេ័ន1613
ធ ។ រោងរៅរេើកា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កនុង្ំរណាមរនាោះកា របាកររញ្ញឆតប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជន1614 រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា ម្ភនកា របាក
ររញ្ញឆតខរររនោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ

និង

ំ ំ
ថា រហ្តដូរ្នោះ កា យេ់រឃើញរនោះប្តូវទកជារម្ភឃៈ1615។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជន
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទី
េំរៅរ់ភយរងខំ ដូ្ជាទាក់ទងរៅនឹង“កា ដឹង រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម និងកម្ភមភិបាេអំេីឧបាយកេរបាក
ររញ្ញឆតថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ”1616។

622>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីេកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។ ទីមួយ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា កា
រេើករឡើងអំេរី ហ្តកា ណ៍មួយៗខដេ នួន ជា បានជំទាស់រនាោះ េំអា្ចាត់ទកជាកា យេ់រឃើញទូរៅបាន
រឡើយ1617។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកា រ ៀររារ់

នីមួយៗខដេផគួរោនររងកើតបានជាេំនាថ្ំ នេកខខណឌអមនសស ម៌1618។

ត្តមកា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាារង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ ួមម្ភនសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានវាយតថ្មេោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ
ជា ួម និងបានរង្ហាញ្ាស់លាស់អំេីេកខខណឌោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ និងេំនាថ្ំ នកា ងទកខរវទនាទូរៅរៅកនុងកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ទាំងមូេ1619។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ម្ភន
ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា

េកខខណឌរៅកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេប្តូវចាត់ទកជាកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់

ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ ម្ភនដូ្ជា េំម្ភនរសបៀងអាហា ទឹក ជប្មក ថានំរេទយ និងអនាម័យប្លរ់

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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ប្ោន់កនុងកប្មិតអរបរ ម្ភ1620។ ្ងរប្កាយ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផា
េ់កា យេ់រឃើញថា រៅរេេទាំង“ប្រជាជនចាស់” និង“ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅសប្ម្ភរ់រំរេញកូ
ត្តថ្នកា ផេិត ទនៃឹមនឹងរនាោះ“ប្រជាជនងមី”ក៏ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំផងខដ រនាោះ េំខមនជាកា យេ់
រឃើញផៃយ
ុ ោនរទ1621។
៤.ឃ.៣.ឃ.១.កា យេ់រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

623>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់
កា យេ់រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

រ់ភយខផអករេើភ

សាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងេកខ
ខណឌរៅរេើកបា៉ៅេ់ ងរភេើង និងឡានរនាោះ1622 រ ើឱ្
វ យម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំប្បាកដខមន រ់ភយស បានររងកើតឱ្យម្ភន

1620

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៦៨ ដេ់ ២៧០។

1621

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២២៥។

1622

ជាកា កត់សម្ភគេ់ ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌរៅរេើកបា៉ៅ េ់រឃើញថា “ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់រសបៀងអាហា ”ដេ់ប្រជាជនខដេ

ប្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមកបា៉ៅ េ់ ខផអករេើកា រ ៀររារ់មួយខដេម្ភនរៅកនុងពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី(សេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៤ និង រជើងទំេ័ ១៨១០) និងថា “ប្រជាជនជារប្្ើនរៅរេើកបា៉ៅ េ់ម្ភនជំងឺ រ៉ៅខនាកងទ័េខខម
ប្កហ្មេំបានយក្ិតទ
ា ក់ភក់រេើេក
ួ ោត់រឡើយ” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់ (សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៤ និងរជើងទំេ័ ១៨១២) និងថា ោមនកា ផាេ់ជំនួយ“រៅរេេកបា៉ៅ េ់ប្កឡារ់រ់ភយស ទឹកហ្ូ ខាេង
ំ រហ្ើយ
ប្រជាជនខេោះេង់ទឹកសេរ់” ខផអករេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណីមួយ(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថា
ខណឌ ៥៩៤ រជើងទំេ័ ១៨១៣) និងថា “កម្ភ ខេោះរៅរេើកបា៉ៅ េ់យំរ់ភយស ខប្សកឃាេន កងទ័េខខម ប្កហ្មបានលំរាមថា នឹងរបាោះ
្ូេរៅកនុងទឹក” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៤ រជើង
ទំេ័ ១៨១១) និងថា ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌរៅរេើ ងរភេើង “កងទ័េខខម ប្កហ្ម េំបានផាេ់ជំនួយដេ់ប្រជាជនខដេង្ហយទទួេ ង
រប្ោោះ” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ និងរជើងទំេ័
១៨៣៤)

និងថា “ប្រជាជនបានសំឱ្យកងទ័េខខម ប្កហ្ម

រ់ ងរភេើងរដើមបីរត់ថ្ដរត់រជើង” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋ

របរវណី្ំនួនេី នាក់(សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ និងរជើងទំេ័
េកខខណឌរៅរេើឡាន“កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រល្”

១៨៣៥) និងថា 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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កា យេ់ថា ជាេកខខណឌទូរៅ ររើរទាោះរីជាកា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមួយៗខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង
រហ្តកា ណ៍ជាក់លាក់រនាោះក៏រ់ភយ។

624>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រខនែមរេើកា យេ់រឃើញជាក់

លាក់ខដេ នួន ជា បានជំទាស់ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកា យេ់រឃើញមួយ្ំនួន
ដថ្ទរទៀតសាីេីេកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ខដេប្តូវយកមករ ើកា
វ េិចា ណាផងខដ

រៅរេេ

េិភាការេើភាេសមរហ្តផេថ្នកា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នកា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។ ទាក់ទងរៅនឹងកងវោះរសបៀងអាហា

និងទឹក កនុងអំឡុងរេេថ្នកា

ផ្លេស់ទីេំរៅ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា រ ៀររារ់្ំនួន ១៣ រផសងៗោនរដើមបីោប្ំ ទកា
យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេកា រ ៀររារ់្ំនួន ៧ លឺជាសកខីកមមផ្លៃេ់ និងដថ្ទរទៀតជាកា រញ្ញជក់រខនែមទាក់ទង
រៅនឹងកងវោះរសបៀងអាហា

1623
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។ សកខីកមមទាង
ំ រនោះបានរង្ហាញជាទូរៅថា កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩១ ដេ់ ៥៩២, ៥៩៤ ដេ់ ៥៩៥, ៥៩៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃ

ទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ និង ៤៣ (បានអោះអាងថា េំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់
ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសរេើកទីេី )។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1
ទំេ័

៤៨ ដេ់ ៤៩, ៥៣ ដេ់ ៥៤ (បានេិេណ៌នាអំេីរហ្តកា ណ៍ខដេប្រជាជនេំបានយករសបៀងត្តមខេួន និងេំប្តូវបានផាេ់

អាហា ឬទឹករ់ភយខខម ប្កហ្មកនុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ រនាោះ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯក
ស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨ និង ៨៣ ដេ់ ៨៤ (បានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់អាហា និងទឹកកនុងអំឡុងរេេ
រ ើដ
វ ំរណើ )។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៣៧ ដេ់ ៣៩ (បាន
រ ៀររារ់ថា ខខម ប្កហ្មេំបានខ្កអីដេ់ប្រជាជន រហ្ើយេួកោត់ម្ភនខតបាយរប្កៀមហ្នឹង្ូេរៅកនុងម្ភត់ររៀមឱ្យ ីក ខដេស្់
ញាតិឱ្យេីភូមិ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៤ (បានរង្ហាញថា
េួកោត់ផឹកទឹកត្តមប្តពាំងសទធខតលាមក និងេំប្តូវបានផាេ់អាហា រេើកខេងខតខ្កនំរ័ងម្ភនក់មួយ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១១ ដេ់ ១២ (បាន ំឭកថា ប្រជាជនធាេក់ខួ េន

ឺ ន
ៃ ់ រ់ភយស ខសត់

អាហា និងថា សូមបីខតប្ជូកក៏ម្ភនបាយសីរប្្ើនជាងមនសសខដ )។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ

រៅចាន់ សជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ និង ៤៣ (េិេណ៌នាថា ប្កុមប្លួស ោត់ទទួេបានអងក រីកំរ៉ៅងកនុង
រេេរ ើដ
វ រំ ណើ មួយកំរ៉ៅងហ្ូរោនរីនាក់)។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ្ោះថ្ងៃទី ១១
ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤ (បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានខ្កអាហា ឬទឹកកនុងរេេ
រ ើដ
វ ំរណើ រឡើយ និងរៅរេេយរ់ប្តឹមខតខ្ក ររម្ភនក់បាយមួយកញ្ច រ់រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា៉
្ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365048 ទំេ័ ៨ (បានអោះអាងថា េំម្ភនអាហា
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ប្រជាជនេំម្ភនរសបៀងអាហា ឬម្ភនតិ្តួ្។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ម្ភនកា រ ៀររារ់
មួយ្ំនួនរង្ហាញថា ប្រជាជនខេោះខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅទទួេបានរសបៀងអាហា
ខផអកត្តមទំហ្ំ និងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

1624

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

កា យេ់រឃើញខដេថា ជាទូរៅេំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលា
កា កំេូេេំរឃើញម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ខខម ប្កហ្មេំបានផា

េ់រសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងដំណាក់កាេរនោះរឡើយ។

625>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា

ខខម ប្កហ្មេំបានផាេ់ជប្មកប្លរ់ប្ោន់

កនុង្ំរណាមភសាត្ត
ុ ង

ដថ្ទរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ំនួន ៤ នាក់1625
។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជាសកខីកមម្ំនួន ៣ បានរង្ហាញថា ប្រជាជនប្តូវ ង់
ប្លរ់ប្ោន់ និងកូន រស់ោត់បានសេរ់រ់ភយស កា អត់អាហា រនោះ)។ ពាកយសំត្តខ
ំ ួ េនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស
រេខ E3/5084 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00865604 ទំេ័ ៩ (បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានខ្កអាហា ឱ្យ
ប្រជាជនកនុងអំឡុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ ត្តមកបា៉ៅ េ់រឡើយ)។ ពាកយរណាឹង ប្តិោះ អា៊ាេ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN
(ភាសខខម ) 00451229-30 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨ (បានអោះអាងថា េំម្ភនអាហា ប្លរ់ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជន និងកនុងក ណី
រស់ោត់

ជីដូន រស់ោត់បានសេរ់រ់ភយស កា អត់អាហា )។

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ

François

PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័ ២០៨ (បានអោះអាងថា កម្ភ និង
មនសសចាស់ជារប្្ើនបានសេរ់រ់ភយស កា ឃាេនកនុងកា ជរមេៀសទីេី ្ម្ភៃយជាង ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្ត រ់ភយស កា ខវោះអាហា )។

សូមរមើេផងខដ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០៨ រជើងទំេ័

១៨៩៨ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជន

រភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836240 ទំេ័
១៦២ (បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវរ ើដ
វ ំរណើ ឆ្ៃយរៅរេេរនាោះខដេប្រជាជនអា្ប្ទាំប្ទបាន ប្រសិនររើេម្ភ
ំ នកា ខវោះខាតអាហា
រនាោះ)។
1624

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ រជើងទំេ័ ១៨៣៤ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៤ (សកសី និងប្លួស រស់ោត់ទទួេបានអងក រីលីឡូ និងនំរ័ងម្ភនក់មួយ)។
1625

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩១ រជើងទំេ័ ១៧៩២ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥

ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៣៧។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ )
ឯកស រេខ E1/135.1ទំេ័ ៧៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1

ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៤៨ ដេ់ ៤៩ និង
ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )
00557455 ទំេ័ ៤។

399
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358317
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ចាំកា ដឹកជញ្ជូ នអស់ យៈរេេេីេី រៅរីថ្ងៃ

រ៉ៅខនាេំបានតវា៉ជាក់លាក់អំេីកងវោះជប្មកក៏រ់ភយ

រញ្ញជក់រៅកនុងភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ខខម ប្កហ្មជាក់ខសាងបានផាេ់ជប្មក

ក៏េំម្ភនកា

ជារោេកា ណ៍

ខដេេំខមនជាកា ប្ជករកានរ់ភោះទាេ់រនាោះរទ។ នួន ជា េំបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេបាន់ភក់រៅ
្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេអា្រង្ហាញជាទូរៅថា ម្ភនកា ផាេ់ទីជប្មក។

626>ទាក់ទងរៅនឹងកងវោះសម្ភា អនាម័យ
សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់សកសី សខ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ង្ំនួន ២ លឺ

ិន1626 និងេីប្រភេមិនផ្លៃេ់ថ្នកា ដកប្សង់រ្ញេីរសៀវរៅ រស់ Elizabeth

BECKER រ់ភយខផអករេើរទសម្ភាសន៍ជាមួយអនក ួ្ជី វចត្ំនួន ៤ នាក់1627។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ង
ដថ្ទរទៀត

ខដេបានរោងរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់ជាមូេ់ភឋនោំប្ទដេ់

កា យេ់រឃើញអំេីកងវោះសម្ភា អនាម័យរនោះ។ ត្តមកា េិនិតយរេើភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ភសាត្ត
ុ ង្ំនួន ២៥1628
1626

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០០ រជើងទំេ័ ១៨៥៦ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (សខ

ិន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៣៩ (ប្រជាជនមជ និងផឹកទឹកត្តមវាេខប្ស រហ្ើយរេេយរ់េំបានផា

េ់មងរឡើយ)។
1627

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០០ រជើងទំេ័ ១៨៥៦ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ E. BECKER រៅ

រេេសស្តង្ហគម េត់រៅៈ កមពជា
ុ និងរដិវតាន៍ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/20 ERN (ភាសខខម ) 00232305-6 ទំេ័ ៣០៧ ដេ់
៣០៨ (“ប្រជាជនងមី”រារ់ពាន់នាក់របាោះជំ ំរៅខាងរប្ៅអយសម័យោនរខតារពា ិ៍សត់ ខដេអា្ម៍មនសសម្ភនរៅរាយខតេីសខតពាស
និងម្ភនសតវ យរប្្ើនឥតលណនា។ េំម្ភនអវីប្ោន់ររើសប្ម្ភរ់ហ្ូររទ រហ្ើយក៍ោមនកខនេងសប្ម្ភរ់ទរប្មតខេួនខដ េំម្ភនទឹកផឹកឱ្យប្លរ់
ប្ោន់ រ់ភយមិនទាន់លិតដេ់ទឹកសប្ម្ភរ់មជផងរនាោះ)។
1628

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

ិន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៣៨ ដេ់ ៣៩។ ប្រតិ

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៤៣ និង ៧៧។ ប្រតិចា ឹក្ោះ
ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង ស
ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៥៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័
៤០ និង ៦៣ ដេ់ ៦៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៤៦។
ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភាេ រៅចាន់ សជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៤៤ ដេ់ ៤៥។
ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/145.1 ទំេ័ ១៣។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៧ ដេ់ ៦៨ និង ៨៣ ដេ់ ៨៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧស
ភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1ទំេ័ ២៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង
រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៤៩។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1
ទំេ័ ៧៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១០ ដេ់ ១១។ ប្រតិចា ឹក្ោះ
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ខដេកនុង្ំរណាមរនាោះ

ខេោះរង្ហាញេីរហ្តកា ណ៍ថ្នកា ខវោះកា យក្ិតទ
ា ក់ភក់សមប្សររៅរេើប្រជាជនខដេ

ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅទាក់ទងរៅនឹងកា ខវោះអនាម័យ1629។ ខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំ
ចាត់ទកថា ជាកា េំសមរហ្តផេ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីកងវោះសម្ភា អនាម័
យរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ។

ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ និង ៤៣។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ លង់ វា្ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧
ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00420972-5 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៧។ កំណត់សារ់្រមេើយ រស់ សួង សីម ឯកស រេខ E3/4657
ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349498 ទំេ័ ៦។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី លង់ វា៉ ្ 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 ឆិត សវន ឯកស រេខ E3/5006 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00559763 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តង
១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័ ៤។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស
រេខ E3/5084 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 0865603-4 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ អ៊ា៊ុំ រប្េឿង ឯក
ស រេខ E3/3957 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00414475-6 ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥ ។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ ប្តិោះ
អា៊ាេ ឯកស រេខ E3/5324 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00451229-30 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។
1629

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៨ រជើងទំេ័ ១៨៤៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ

២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៦ (េិន ោ៉ៅថ្ង បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវរត់ថ្ដរត់រជើងរេើឡាន)។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៥៦ (ទឹង សខា បានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបាន

រ់ឡានរដើមបីរត់ថ្ដរត់រជើងខេួនឯង រ៉ៅខនាេំបានអនញ្ញាតឱ្យប្រជាជន្ោះេីរេើឡានកនុងរេេរ ើដ
វ ំរណើ ោ៉ៅងយូ ហ្ូតទាេ់ខតរៅដេ់
រពា ិ៍សត់)។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1
ទំេ័ ៤៣ និង ៥៣ ដេ់ ៥៤ (François PONCHAUD បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮប្រជាជនេិេណ៌នាអំេីេកខខណឌកនុងអំឡុង
រេេជរមេៀសរេើកទីេី ថា េួកោត់ោមនបានខ្កទឹកឱ្យ រហ្ើយប្តូវរត់ថ្ដរត់រជើងរៅកនុងទូ ងរភេើង )។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ូន

ឆ្នំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័ ៤០ និង ៧៣ (រេជ ប្សីផេ បានអោះអាងថា ប្រជាជនរេើ ងរភេើងខដេ
ឺរត់ថ្ដរត់រជើងប្តូវប្បារ់ទាហាន

េ រខខម ប្កហ្ម និងមួយប្សរក់រប្កាយមក ងរភេើងបាន

រ់ឱ្យ្ោះ

េ រត្តមរយើងរៅខាេ្រយើង

ត់។ ម្ភនបាញ់សម្ភេរ់រកើតរឡើងរៅកនុងទូ ងរភេើងមួយរ់ភយស រត់រជើងកនុងទូ រភេើងរនាោះ)។
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627>្ងរប្កាយ

ទាក់ទងរៅនឹងកងវោះថានំរេទយ និងកា ផាេ់ជំនួយ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ង្ំនួន ៩ បានោំប្ទកា យេ់រឃើញរនោះ ខដេកនុង្ំរណាមរនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ង្ំនួន ៤ ជាសកខី
កមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី។ សកសី Denise AFFONÇO បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ើ វ
ដំរណើ អស់ យៈរេេជារប្្ើនថ្ងៃ ឬសបាាហ្៍រនាោះ ប្រជាជនេំបានទទួេជំនួយខផនករវជជសស្តសា និងកា ផាេ់ថានំ
រេទយណាមួយរឡើយ1630។ សកសី រអា ី និង យឹម សវណណ បានអោះអាងថា ប្រជាជនជារប្្ើនធាេក់ខួ ន
េ
អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ក
ឺ នុង

រហ្ើយកងទ័េខខម ប្កហ្មេំបានយក្ិតទ
ា ក់ភក់មក

រេើេួកោត់រឡើយ1631។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េិន ោ៉ៅថ្ង បានរង្ហាញថា ោត់បានរឃើញមនសសខយេ់ល
រហ្ើយបានដួេសេរ់
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រនោះជាកា រ ៀររារ់មួយខដេម្ភនកា រញ្ញជក់រខនែមេីកា រ ៀររារ់ប្រហាក់ប្រខហ្េោន

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៧ (Denise AFFONÇO

បានអោះអាងថា រៅកនុងកា ជរមេៀសរេើកទីេី

អនកប្តូវបានជរមេៀស បានរសនើសំជំនួយថានំរេទយ រ៉ៅខនាោមនកា រឆេើយតររឡើយ)។ សូម

រមើេផងខដ កំណត់ រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ លង់ វា្ 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 ្ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365097-8
ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨ (លង់ វា៉ ្ បានអោះអាងថា រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ េំម្ភនកា ខ្កថានំរេទយសប្ម្ភរ់េាបាេជំងឺប្លុនចាញ់ដេ់កូនប្សី្បង
រស់ោត់រឡើយ)។ ពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស រេខ E3/5084 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាស
ខខម ) 00865605 ទំេ័ ១០ (ជា សវត្តែ បានអោះអាងថា រៅកនុង ដូវប្្ូតរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់ និងប្កុមប្លួស រស់ោត់ រាី និងជីត្ត
ខដេម្ភនជំងឺប្លុនចាញ់

ប្តូវបានខខម ប្កហ្មប្បារ់ឱ្យរ ៀរ្ំឥវា៉ ន់រដើមបីចាក់រ្ញ

េីរប្ពាោះោត់មិនអា្រដើ បាន។ រាី រស់ខាំអា
ុ ្រដើ បានោ៉ៅងេិបាករ់ភយម្ភនរ

ើប្្ត់)។

េួ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) បានសេរ់រ់ភយជមៃឺប្លុនចាញ់ ោមនថានំរេទយេាបាេ)។
1631

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ឯកស រេខ E1/146.1 ទំេ័ ១៣ (រអា ី បានអោះអាងថា រនាៃរ់េីប្តូវ

បានជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្លួស រស់ោត់ប្តូវជរមេៀសមាងរទៀតេីប្សុកកំរណើត ខដេកនុងរេេរនាោះរងប្សី រស់ោត់ម្ភន
ជំងឺ និងប្តូវកា ថានំរេទយ រ៉ៅខនាោមនអនកណាចារ់អា មមណ៍រឡើយ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯក
ស រេខ E1/135.1ទំេ័ ៧៤ ដេ់ ៧៥ (យឹម សវណណ បានអោះអាងថា កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសរនារទៀតរៅកនុង្ ងឆ្នំ ១៩៧៥ អនក
ប្តូវបានជរមេៀសេំប្តូវបានផាេ់ថានំរេទយរសោះរឡើយ)។
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មួយ រស់ជនរភៀសខេួន1632។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ផងខដ រេើកា រ ៀររារ់រៅកនុងពាកយសំ

ត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ខដេបានរញ្ញជក់េមអិតថា ខខម ប្កហ្មបានផាេ់រប្រងប្កឡា និងថានំរេទយដេ់
រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ូររនោះ1633។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ររើ
រទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ខសៗោនក៏រ់ភយ ក៏រៅខតម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់រង្ហាញថា ជាញឹកញារ់េំម្ភន
កា ផាេ់ថានំរេទយ និងជំនួយខផនករវជជសស្តសារឡើយ។

628>ស ររស្កាីមក

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះ េំខមនជាកា េំសមរហ្តផេកនុងកា ខដេអងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាទូរៅម្ភនកងវោះរសបៀងអាហា

ទឹក និងសម្ភា អនាម័យ

ួមទាំងថានំរេទយ និង

ជំនួយខផនករវជជសស្តសាជារដើម។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេសគេ់ថា ប្រជាជនមួយ្ំនួន
ទទួេ ងកា េំបាករ់ភយស កងវោះជប្មកោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ

ក៏េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់កា យេ់

រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.២.កា យេ់រឃើញទូរៅថា ម្ភនមនសសសេរ់ និងកា ទកសកសេរចាេ

629>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រ់ភយស េកខខណឌទាំងរនោះ រទើររណាាេឱ្យម្ភនមនសស
សេរ់។ សកសេទាំងរនោះប្តូវបានទករចាេត្តមផេូវ និងខេោះរទៀតប្តូវបានរបាោះរ្ញត្តមរងអួ្ ងរភេើង ខដេរនោះ
ជាកា ដកហ្ូតឱ្កាស រស់ប្លួស សេកនុងកា រ ើរ
វ ណយកាន់ទកខសប្ម្ភរ់អក
ន សេរ់”1634។ នួន ជា បានជំទាស់
រៅនឹងកា យេ់រឃើញរនោះថា ជាកា ររងកើតជាេកខណៈទូរៅហ្ួសរហ្ត1635។

630>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

“រ់ភយស េកខខណឌទាំងរនោះ

រទើររណា
ា េឱ្យម្ភនមនសសសេរ់” អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានសននិ់ភឋនថា កា

1632

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៦ (េិន ោ៉ៅថ្ង បាន

អោះអាងថា ោត់បានរឃើញមនសសេី នាក់សេរ់រ់ភយស ខយេ់ល)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ទំេ័ ១១២
ERN (ភាសខខម ) 00836189 (រៅត្តមផេូវ េី ភាលប្បាំថ្នកម្ភ បានសេរ់រ់ភយស អស់កម្ភេំង ឬ
1633

ឺ)។

ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី សន មំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ់ភ 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 រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌ េំខមនជាកា មិនសម
រហ្តផេរ់ភយស បានខផអករេើសកខីកមមកនុងតលាកា រទ1636។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេយេ់រឃើញថា េំខមនជាកា េំសមរហ្តផេកនុងកា យេ់រឃើញទូរៅខដេថា ប្រជាជនខេោះបានសេរ់រនាោះ
រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា សកសេប្តូវបានទករចាេត្តមផេូវ ឬរបាោះរចាេត្តមរងអូ្ ង
រភេើងខដេកំេងររើករនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រេជ
ប្សីផេ1637

ខដេកា រ ៀររារ់ រស់ោត់ប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមេីសកសី

សខ

ិន

ខដេបានរង្ហាញថា

សកសេខដេោត់បានរឃើញត្តមផេូវ ងរភេើងរនាោះ លឺជាសកសេ រស់ប្រជាជនរៅរេើ ងរភេើង1638។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េំខមនជាកា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញខរររនោះ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តមកា
រង្ហាញថ្នកា យេ់រឃើញរនោះបានរ ើឱ្
វ យម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំរនាិ្ប្តង់ថា កា ទកសកសេរចាេត្តមផេូវប្តូវបាន
រ ើរវ ឡើងជាប្រេ័នធ ខដេរនោះេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទរឡើយ។

631>ផៃយុ រៅវចញ កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេថា កម្ភ វរងវងឳេកម្ភាយខដេយំជារ់ ហ្ូតប្តូវបានកង
ទ័េខខម ប្កហ្មប្លខវងរ្ញត្តមរងអួ្ ងរភេើងរនាោះ1639 បានខផអករេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណីខត
មួយលត់ និងសកខីកមម រស់សកសីម្ភនក់ខដេបានអោះអាងថា ោត់បានឮរ ឿងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

1636

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៣៦ ជាអាទិ៍ ៥៥០។

1637

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ

ិន) 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 ខដេយំប្តូវបានប្លខវងរ្ញេី ងរភេើង)។ កា រ ៀររារ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជក់រៅកនុងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី
១៥ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៦។
1639

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧។
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រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអិតរឡើយ1640។ រោងត្តមភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនមូេ់ភឋនរខាយខររ
រនោះ េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមប្សរណាមួយអា្ផាេ់កា យេ់រឃើញខរររនោះបានរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៣.កា សនន់ភ
ិ ឋ នខដេថា ប្រជាជនភាលរប្្ើនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅ លឺជា“ប្រជាជនងម”ី

632>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ខដេថា ម្ភនេំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតថ្ា នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន“ប្រជាជនងមី”1641 និងភាេផៃយ
ុ ោនខដេបានរចាទ
ប្រកាន់រៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ខដ
កា យេ់រឃើញខដេថា

ថារតើម្ភនខត“ប្រជាជនងមី”

ឬោ៉ៅងណារនាោះ1642 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា

“ប្រជាជនភាលរប្្ើនរេើសេរខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទីេី ប្តូវបាន

ខខម ប្កហ្មផ្លេស់ទីេំរៅ ួ្មករហ្ើយរៅមនខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥” បានខផអករៅរេើកា យេ់រឃើញរៅកនុងកថា
ខណឌ្ំនួន

៥

រៅកនុងខផនកខាងរដើមថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1643។

្ំរណាមរនាោះម្ភនកា យេ់រឃើញមួយខដេថា

កថាខណឌមួយកនង
ុ

“ប្រជាជនរារ់ខសននាក់”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ

រ់ភយបាន

រោងជាឧទាហ្ ណ៍រៅរេើរខតា្ំនួន ៦ ទាក់ទងរៅនឹងរខតានីមួយៗ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង
កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រៅរេើរទេិរស ន៍ រស់រលគេេីមួយរៅប្បាំមួយនាក់

រ់ភយរោងរៅរេើសកខីកមម

កនុងតលាកា កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ និង/ឬពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់រលគេខដេពាក់
េ័ន1644
ធ ។ ជា្ំនួនស រ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវចភាលរេើរទេិរស ន៍ រស់រលគេ្ំនួន ១៩ នាក់រៅកនង
ុ
1640

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៧ រជើងទំេ័ ១៨៣៨ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកក ់ភ

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 និង រជើងទំេ័ ២០០០។

1644

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៦៤ ដេ់ ១៧៧០ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ( ្ ផ្លន់់ភរា-ស) ទំេ័ ៣ ដេ់ ៦។ េ័តម្ភ
៌ នរខនែមរៅរេើពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រស់
្ ផ្លន់់ភរា-ស ឯកស រេខ E3/5732 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00916998 ទំេ័ ១។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សជាតិ) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
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កថាខណឌរនាោះ។ អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “រៅតំរន់ខេោះ ម្ភនខតប្រជាជនងមីរទខដេប្តូវបាន
ផ្លេស់ទីេំរៅ ្ំខណកឯតំរន់ដថ្ទរទៀត ទាំងប្រជាជនចាស់ និងប្រជាជនងមីប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ” រ់ភយរោង
រៅរេើភសាត្ត
ុ ង្ំនួន ១៣ និងប្រភេ្ំនួន ៣ រផសងៗោន1645។ រៅកនុងកថាខណឌរនាៃរ់បានេិភាការេើមេ
ូ

(យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៦៨ ដេ់ ៧០។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី)
ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៣៩ ដេ់ ៤៣, ៤៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ
E1/137.1 ទំេ័ ៨២ ដេ់ ៨៣។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង)
ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ទំេ័ ២៩ ដេ់ ៣៨។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ លង់

វា្ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00420971-5 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៧។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

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

ិន សវ ឯកស រេខ E3/5006 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00559762-4 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៥។

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 ់ភ 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 កាណាេ់ ឯកស រេខ
E3/4699 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ់ភ 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។ ប្រតិ
ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សត) ទំេ័ ៤៩។
1645

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៧១ ដេ់ ១៧៧២ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៣ ដេ់ ៧៤។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៤៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO)

ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័ ៦៥ ដេ់ ៦៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័
៣៧ ដេ់ ៣៨។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣៧ និង ៤២ ដេ់
៤៣។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៨៤ ដេ់ ៨៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី
២២ ខខ វច្ិកា
ឆ 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

406
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358324
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រហ្តខដេបានប្បារ់រៅប្រជាជនឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ ដូ្ជា“ប្រជាជនប្តូវបានប្បារ់ថា េួកោត់នឹងប្តូវរញ្ជូ នប្ត
ឡរ់រៅផៃោះ វចញ” និងថា េួកោត់ធាេរ់ប្តូវបានជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងមាង ួ្មករហ្ើយ អា្ចាត់ទកជាប្រជាជន

ងមី ខដ រ៉ៅខនារទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី េំបានផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ1646។ រៅកនុងកថា
ខណឌ្ំនួន ២ រផសងរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ ម្ភនរៅកនុងខផនកខដេរ់ភោះប្សយអំេី
កា ផ្លេស់ទីេរំ ៅប្រជាជនសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នកា តស៊ាូវណណ ៈ

ខដេរ ៀររារ់អំេីរទេិរស ន៍ រស់រលគេ

្ំនួន ៨ នាក់ដថ្ទរទៀត និងប្លួស រស់េួកោត់1647។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា ម្ភនរហ្ត
កា ណ៍ជារប្្ើនខដេទាំង“ប្រជាជនងមី” និង“ប្រជាជនចាស់”ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ1648។

633>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងភាលរប្្ើនខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានយកមកេិចា ណា លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនងមី”។ ទនៃឹមនឹងរនោះខដ
សលាដំរូងក៏បានេិចា ណារៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនចាស់”

អងគជំនំជប្មោះ

និងជាេិរសសបានទទួេ

សគេ់ថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងរនោះបានរកើតរឡើងប្បាកដខមន។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេិចា ណារនាោះ

ជារ់ពាក់េ័នខធ តប្រជាជនមួយ្ំនួនតូ្ខដេបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់កា ផ្លេស់ទី

េំរៅរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនមូេ់ភឋនណាមួយខដេអនញ្ញាតឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ើកា
វ
សននិ់ភឋនថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស“ភាលរប្្ើនរេើសេរ” លឺេិតជា“ប្រជាជនងមី”រនាោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៤.កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់

្រមេើយ 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។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ម្ភ៉ៅន់ សរ ឿន ឯកស រេខ E3/5258 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00249910-11 ទំេ័ ២ ដេ់ ៣។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេយ
ើ សួង សឹម ឯកស រេខ E3/4657 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349497-8 ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ទំេ័ ៤៧
និង ៥៣។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ប្ពារ រប្េឿង ឯកស រេខ E3/5132 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ វច្ិកា
ឆ 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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ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358325
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

634>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “កនុងអំឡុងរេេ
ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ ឬរៅរេេរៅដេ់កខនេងរ ៀងៗខេួន”ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់ប្រជាជន1649 រ់ភយខផអក
រេើមូេ់ភឋន្ំនួន ២ លឺ វចសេភាេថ្នកា ជំនំជប្មោះ និងភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្1650។ ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្ទីមយ
ួ
រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា វចសេភាេថ្នកា ជំនំជប្មោះប្តូវបានកប្មិតប្តឹមប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន មិនខមនរប្កាយមករទៀតរនាោះរទ1651។

635>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះម្ភនកំហ្សរ់ភយបានផាេ់កា យេ់រឃើញម្ភនេកខណៈទូរៅខដេ
ថា

ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សំរៅអនកខដេេាោម ត់រល្ខេួន

និងបានខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋ

របរវណីខតម្ភនក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ1652។

636>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង វចសេភាេថ្នកា ជំនំជប្មោះ អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដកប្សង់េំប្តឹមប្តូវរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងខដេកនុងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ទាង
ំ
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ ឬរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងរនាោះរឡើយ1653។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះ
អំណាងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

637>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត

ខដេប្តូវបានជំទាស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់ជនសី វចេកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
់ភឋនដំរូង រស់ខួ ន
េ 1654

និងដូរ្នោះយេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរោងរៅរេើកា សននិ

កា យេ់រឃើញទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេស
ំ ម

រហ្តផេរនាោះរទ រ់ភយស េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទកា សននិ់ភឋនខដេថា កា សម្ភេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា 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 រោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៩៨ “កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រល្ខេួន”។
1653

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣ (“កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស ឬរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេង”

និោយពាក់េ័នរធ ៅនឹងកងវោះរសបៀងអាហា ទឹក និងជប្មក)។
1654

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៥៦ ដេ់ ៥៥៧។
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េំរៅ លឺជាខផនកមួយថ្ន“េំនាថ្ំ នកាប្រប្េឹតស
ា ីសង្ហវក់ោន”1655។ ម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទរៅកនុងអំណោះអំណាង រស់
នួន ជា ខដេថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ខខម ប្កហ្មបានបាញ់អក
ន ខដេេា
ោម ត់រល្”1656រនាោះ

េំខមនជាេកខណៈទូរៅរនាោះរទ

រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះបានខផអករៅរេើសកខីកមម

្ចាមអារា៉ មមួយមខលត់ទាក់ទងរៅនឹងរហ្តកា ណ៍ខតមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៥.កា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ លំរាម ឬរបាកររញ្ញឆត ឱ្យផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅ

638>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ប្រជាជន“ប្តូវបានរងខិតរងខំ លំរាម ឬរបាកររញ្ញឆតឱ្យរ ើ វ

កា ផ្លេស់ទីេំរៅ”1657។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនណាខដេ
មិនប្េមផ្លេស់ទីេំរៅ ឬេាោម ត់រល្ខេួន ប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ឃំខួ ន
េ ឬផ្លេស់ទីេំរៅជាងមីមង
ា រទៀត”1658។ ជន
ជារ់រចាទទាំងេី បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញទាំងរនាោះ

រ់ភយបានរចាទប្រកាន់ថា

ភសាត្ត
ុ ងខដេបាន

រោងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់ និងផៃយ
ុ ោន1659។

639>កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងកា ជំទាស់រនាោះ
រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេបាន

កថាខណឌពាក់េ័នទ
ធ ីមួយរោងរៅរេើកា រ ៀររារ់

្ំនួន ៦1660 ទាក់ទងរៅនឹងផេវចបាកជាសកាានេេថ្នកា េំប្េមសារ់ត្តមរញ្ញជឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ រ៉ៅខនាទំនងជា
ថា ម្ភន្រមេើយរួនកនុង្ំរណាមរនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា លំរាមកំខហ្ង្ំរពាោះផេវចបាកថ្នកា មិនរោ េត្តមរទ
រញ្ញជឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ

ខដេេំខមនជាផេវចបាកជាក់ខសាងរឡើយ1661។

កថាខណឌពាក់េ័នទ
ធ ីេី ម្ភនកា យេ់

រឃើញមួយខដេថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេរ់អក
ន ខដេេាោម ត់” បានសំអាងរេើសកខីកមម រស់

1655

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៣។

1656

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៨ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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 និង ៦០៩។

1659

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៣២។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៥៤។

1660

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័

១៧៧៦ (សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ំនួន ៣ នាក់ និង

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី្ំនួន ៣ នាក់ ប្តូវបានយកមកសំអាង)។
1661

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៧៦។
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រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ទឹង សខា ខតម្ភនក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូ្បានសរងខរខាងរេើ1662។ កថាខណឌមួយរទៀតបាន
រ ៀររារ់ថា រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីម្ភនក់កនុង្ំរណាមរនាោះបានេនយេ់ថា “ប្រជាជនខដេេាោម ត់រល្ខេួន
ប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មរដញចារ់។ ោត់បានឮសខប្មក រស់េួករលខប្សក រប្កាយេីេួករលប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ
រទាោះរីជាោត់េំបានរញ្ញជក់អំេីរជាលវាសនា រស់េួករលឱ្យបាន្ាស់លាស់ក៏រ់ភយ”1663។

640>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ជាកា េំសមរហ្តផេកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញោ៉ៅង
ទូេំទូលាយមួយទាក់ទងរៅនឹងផេវចបាកថ្នកា មិនរ ើត្ត
វ មកា រញ្ញជឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ រ់ភយស បានខផអករេើភ
សាត្ត
ុ ងថ្នកា លំរាមកំខហ្ង ភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម ឬភសាត្ត
ុ ងេំ្ាស់លាស់អំេីផេវចបាក និងរ់ភយស េំម្ភន
កា េនយេ់រខនែមណាមួយទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ង
ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្តូវបាន
រ ើរវ ឡើងរ់ភយរងខំរឡើយ។ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ខខម ប្កហ្មខដេបានប្លរ់ប្លងប្ររទសទាំងប្សុងរៅរេេ
រនាោះ និងបានផាួេ ំេំ ររចាស់ត្តម យៈកម្ភេំងរោធា បានប្បារ់ បានលំរាមកំខហ្ង ឬបានរញ្ញជប្រជាជនឱ្យ
ផ្លេស់ទីេំរៅ ដូរ្នោះប្រជាជនោមនជរប្មើសអវីរផសងរប្ៅខតេីផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះរទ1664។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

1662

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៨ រជើងទំេ័ ១៨៤៥ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ

២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៤០។
1663

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០៩ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផ

េេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣២។
1664

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៨ រជើងទំេ័ ១៧៧៤ ដេ់ ១៧៧៦ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះប្រតិ

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សំង រា៉ ត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៤៧ និង ៥៣ (កនុង្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ប្រធាន
ភូមិបានប្បារ់ សំង រា៉ ត់ រាី រស់ោត់ កូនប្រុស្ំនួន ៤ នាក់ និងប្លួស ្ំនួន ៤ ឬ៥ ដថ្ទរទៀត ឱ្យចាករ្ញេីភូមិ រស់ខួ េនរៅកនុង
ប្សុកសំររាងរខតាកំេង់សីព រៅកាន់ប្សុករម្ភងឫសសីរខតាបាត់ដំរង។ េួកោត់បានសំមិនចាករ្ញ រ៉ៅខនារនោះលឺជា“រញ្ញជ់ភ្់ខាត” ដូរ្នោះ
េួកោត់ប្តូវខតរ្ញ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័ ៨៤ ដេ់ ៨៥
(ប្រធានភូមិបានប្បារ់ប្រជាជនងមីកនុងរខតាកណា
ា េឱ្យរ ៀរ្ំអីវា៉ន់ចាករ្ញ)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ
រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ២៧ (រមភូមិបានប្បារ់េួកោត់ឱ្យចាករ្ញេីខា្់កណា
ា េរៅរខតាបាត់ដំរង)។ ប្រតិចា ឹក្ោះ
ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័ ៤៥ (សូផ្លន់ សូវណណ ី បាននិោយថា “អងគកា
់ភក់ទិសរៅ”ឱ្យប្លួស និងប្រជាជនងមីរៅកនុងភូមិ ការកាងរខតាកណា
ា េប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅកាន់រខតារពា ិ៍សត់ និងបាត់ដំរង)
។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័ ៣៦ ដេ់ ៣៧ (រលប្បារ់ឱ្យេួកោត់
ចាករ្ញេីរខតាថ្ប្េខវង រហ្ើយប្តូវរ ើត្ត
វ ម ររើមិនដូរ្នោះរទជួរផេវចបាក។ រញ្ញជខខម ប្កហ្មបានរងខំមករេើេួកោត់)។ ប្រតិចា ឹក្ោះ
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អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រ់ភយផៃយ
ុ រៅនឹងអវីខដេជនជារ់រចាទបានអោះអាងរនាោះ កា រងខំ ួមរញ្ចូ េ
កា លំរាមកំខហ្ង ឬកា រងខិតរងខំ ដូ្ជា កា រ ើឱ្
វ យភ័យខាេ្រ់ភយអំរេើហ្ិងា កា រងខិតរងខំ កា ោរសងកត់ផូវេ
្ិតា ឬកា ំរលាភអំណា្ ឬត្តម យៈកា រកងយកផេប្ររោជន៍កនុងរ ចោកាសរងខិតរងខំ1665។

641>រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រជាជន
ប្តូវបានរបាកររញ្ញឆតរដើមបីឱ្យផ្លេស់ទីេំរៅ

េីរប្ពាោះកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្មម្ភនមូេរហ្តប្តឹមប្តូវខដេរជឿ

បានថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះនឹងទទួេបានេកខខណឌ ស់រៅេអប្ររសើ រៅកខនេងងមី រោងត្តម រខៀវ
សំផន ខដេរនោះ

លឺជាមូេរហ្តសប្ម្ភរ់កម្ភមភិបាេរ ើកា
វ ផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ1666។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា យេ់រឃើញខដេថា កា របាកររញ្ញឆតប្តូវបានរប្រើប្បាស់ លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងទី

កខនេងខដេប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរៅកាន់រនាោះ មិនខមនមូេរហ្តថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរឡើយ1667។ កនុង្ំរណាមភសាុ
ត្តងដថ្ទរទៀត កា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ឡាយ រូនី1668 និង
េិន ោ៉ៅថ្ង1669។ រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់រដើមរ
ណាឹង ដឋរបរវណីរផសងរទៀតផងខដ

និង្រមេើយរប្ៅតលាកា ្ំនួន ២ ខដេបានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបាន

ប្បារ់រៅប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅថា េួករលប្តូវប្តឡរ់រៅកាន់ផោះៃ សំខរង រស់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាជាក់ខសាង

ថ្ងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័ ៧៣ (យឹម សវណណ បានផាេ់សកខីកមមថា អស់ យៈ
រេេប្បាំមួយខខរនាៃរ់េីកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរៅកាន់ភូមិរេខ ៥ ប្លួស រស់ោត់ប្តូវបានប្បារ់ថា ប្រសិនររើមិនចាក
រ្ញរទ េួកោត់នឹងប្តូវបានឃំខួ េន)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៥២ ដេ់
៥៤ (ប្រខហ្េកនុងខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទឹង សខា និងប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានរលជួយលាក់េួនមិនឱ្យជរមេៀសរេើកទីេី រនាោះ
រប្កាយមកេួកោត់ប្តូវបានប្រមូេរៅ។ ខខម ប្កហ្មបានជរមេៀសេួកោត់រៅពាយ័េយ មួយខខរប្កាយមក)។
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
ំ ខដេឱ្យប្រជាជន្ោះរនាោះេំខមនជាកខនេងខដេេួកោត់ប្តូវ

បានប្បារ់េីដំរូងថា ជាកខនេងប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរៅកាន់រនាោះរឡើយ ”)។
1668

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ៤។

1669

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៧។
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ប្តូវបាននាំរៅកខនេងរផសងរៅវចញ1670។ ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា
េំខមនជាកា មិនសមរហ្តផេកនុងកា យេ់រឃើញថា កនុង្ំរណាមរនាោះ កា របាកររញ្ញឆតប្តូវបានរប្រើប្បាស់
រដើមបីឱ្យម្ភនកា ផ្លេស់ទីេំរៅ។ រញ្ញាខដេថា កម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្មមួយ្ំនួនម្ភនមូេរហ្តរជឿជាក់ថា អនក
ខដេប្តូវបានជរមេៀសនឹងទទួេបានេកខខណឌ ស់រៅប្ររសើ រៅទីកខនេងខដេប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរៅកាន់រនាោះ

េំ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅកនុងរញ្ញារនោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.ឃ.៦.អនីតានកូេភាេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

642>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
ជនដំណាក់កាេទីេី

កា ផ្លេស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ខដេ ួមរញ្ចូ េកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីប្េំខដនកមពជា
ុ រវៀតណាមេំខមនជាមូេ

រហ្តសមប្សរ ដូរ្នោះ “េំអា្រ ើយ
វ តាិកមមរ់ភយខផអករេើសនាិសខជនសី វចេ ឬភាេចាំបា្់ខផនករោធារនាោះរទ
និងរៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ េំម្ភនភាេចាំបា្់ និងសម្ភម្ភប្តរឡើយ”1671។ ជាេិរសសទាក់ទងរៅនឹងកា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីប្េំខដនរវៀតណាម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“កងទ័េខខម

ប្កហ្ម និងកម្ភមភិបាេបានផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាំងរនោះមួយ្ំនួនរដើមបីយករៅអរ់ ំខកខប្រ ខេោះរទៀតប្តូវបាន
រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ ឬយករៅកាន់ជួ មខរដើមបីរ ើកា
វ ង្ហ ” និងបានសននិ់ភឋនថា “កា ់ភក់ប្រជាជនទាំងរនោះឱ្យសែិតរៅ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ ៥៨៩ រជើងទំេ័ ១៧៨៣ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា

1670

ឆ្នំ ២០១៣ (ចាន់ សភា រៅចាន់ សជាតិ) ទំេ័ ៣៣ (ចាន់ សជាតិ បានផាេ់សកខីកមមថា អស់ យៈរេេប្បាំមួយខខរនាៃរ់េីប្តូវបាន
ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ “រមអងគកា ”បានប្បារ់ប្លួស រស់ោត់ថា េួកោត់ប្តូវបានអនញ្ញាតឱ្យប្តឡរ់េីប្សុករកៀនសវយរៅ
ភនំរេញ រ៉ៅខនាផយ
ៃុ រៅវចញេួកោត់ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅកាន់ប្សុករម្ភងឫសសី)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ជា រឡង ឯកស រេខ
E3/5231 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00267730 ទំេ័ ៣ (ជា រឡង បាននិោយថា រប្កាយមកកនុងឆ្នំ ១៩៧៦
ោត់

និងរាី រស់ោត់លិតថា

េួកោត់ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅកាន់ប្សុកំរណើតរៅកនុងរខតាកំេង់ចាម

រ៉ៅខនាជាក់ខសាងប្តូវនាំរៅរខតារពា ិ៍

សត់)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN
(ភាសខខម ) 00836357-8 ទំេ័ ២០៧ ដេ់ ២០៨ (ប្រជាជនប្តូវបានប្បារ់ថា េួកោត់ប្តូវនាំរៅទីប្កុងភនំរេញ េំចាបា
ំ ្់យកអវីមក
ជាមួយរទ េីរប្ពាោះរលបានរ ៀរ្ំផោះៃ ួ្រហ្ើយ) ERN (ភាសខខម ) 00836292 ទំេ័ ២១៥ (រៅកនុង្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបាន
ប្រកាសថា អងគកា បានអនញ្ញាតឱ្យប្រជាជនេីរខតាបាត់ដំរង កំេង់ ំ និងកំេង់ឆ្នំងប្តឡរ់រៅភូមិ រស់ខួ េន វចញ។ ជាក់ខសាង ខខម
ប្កហ្មរ ើរវ នោះ លឺរដើមបីរងខំប្រជាជនឱ្យរៅកាន់រខតាបាត់ដំរង)។
1671

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៦។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៦៣៥។
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កនុងសែនភាេប្រ

មនឹងរប្ោោះថានក់ខពស់ខរររនោះ មិនខមនជាយតាិកមមរ់ភយខផអករេើរញ្ញាសនាិសខសប្ម្ភរ់ប្រជា

ជនរនាោះរទ”1672។

643>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរដើមបីផេ
ា ់ឱ្យ“អនកខដេបានផ្លេស់រៅរនាោះ

ម្ភនជីវភាេ ស់រៅប្ររសើ រឡើង”

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាងរនោះ1673

និងរដើមបីកសងរសដឋកិ្ច រស់ប្ររទសត្តម យៈកសិកមម1674 និងថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះជាកា ប្តឹមប្តូវ េំ
ខមនជារទរេមើសរនាោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីប្េំខដនរវៀតណាម និងបានអោះអាងថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ទាំងរនាោះរ ើរវ ឡើងរដើមបីកា ពា ប្រជាជនសី វចេ ឬភាេចាំបា្់ខផនករោធា ជាមូេរហ្តប្តឹមប្តូវ1675។ ទាក់ទង
រៅនឹងភាេេំម្ភនេកខណៈសម្ភម្ភប្តថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងរនាោះ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង េំបានផាេ់កា យេ់រឃើញណាមួយទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅត្តមប្េំខដន
រវៀតណាម ដូរ្នោះ រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវទកជារម្ភឃៈ1676។ រខៀវ សំផន ក៏បាន
អោះអាងផងខដ ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស េីរប្ពាោះកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនរៅកាន់ផោះៃ សខមបង រស់េួករលវចញជាកាតេវកិ្ច

រៅរេេកា ប្រទូសរា៉ យបានរញ្ច រ់

ខដេអងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេបា
ំ នយេ់រឃើញថា ម្ភនកា រកើតរឡើងរឡើយ1677។

644>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
កា ផាេ់យតាិកមមជាសកាានេេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើរញ្ញាថ្ន

អំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាក់ទងរៅនឹង“កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ”

រ៉ៅរណា
ណ ោះ1678។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងេិចា ណាជា ួមរៅរេើរញ្ញាថ្នកា រ ើយ
វ តាិ

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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កមមជាសកាានេេ និងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរទ“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅ
កនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។

645>ទាក់ទងរៅនឹងរោេរំណងទូរៅថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើរញ្ញារនោះ រ៉ៅខនាបានសរប្ម្រដិរស ថា ជាយតាិកមមរ់ភយ
ខផអករេើកា េិចា ណាថា ខខម ប្កហ្មទទួេខសប្តូវមួយខផនក ំ្ំរពាោះសែនភាេ ន
ៃ ់ ៃ រស់ប្រជាជន1679 និងថា
ប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេំម្ភនភាេចាំបា្់ និងសមប្សររឡើយ1680។ រខៀវ សំផន
េំបានេាោមេនយេ់ និងរ់ភោះប្សយសមប្សររេើសំអាងរហ្តរនោះ ឬរង្ហាញថា ម្ភនកំហ្សរនាោះរឡើយ។

646>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីប្េំខដនរវៀតណាម

រដើមបីកា ពា ប្រជាជនទាំងរនោះេីកា

វាយប្រហា ណាមួយ រស់រវៀតណាមរនាោះ1681 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានយេ់រឃើញថា ជនសី វេ
ច មួយ្ំនួនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅរដើមបីរ ើកា
វ រៅជួ មខ1682
ខដេេំខមនជាយតាិកមមរ់ភយខផអករេើសនាិសខ រស់ប្រជាជនខដេពាក់េ័នរធ នាោះរឡើយ1683។ រខៀវ សំផន េបា
ំ ន
រេើករង្ហាញជាក់លាក់អំេីរញ្ញារនោះ

និងេំបានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងផ្លៃេ់ជាឯកស កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ្ំនួន ២ ម្ភនដូ្ជា ទូ រេខ រស់ រ.ក.ក. ខដេរង្ហាញ
ថា កង្េ័តប្តូវបានកងទ័េរវៀតណាមចារ់ខួ ន
េ 1684

1679

ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងខដេរញ្ញជក់រខនែមរេើ្រមេើយរប្ៅតលា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣៤ ដេ់ ៦៣៥។ សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថា

ខណឌ ២៨៧ (“ររើរទាោះរីជាកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយស មូេរហ្តមនសស ម៌ ប្តូវបានរ ើយ
វ តាិកមមកនុងសែនភាេមួយ្ំនួនក៏រ់ភយ ក៏
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរនោះយេ់ប្សរជាមួយនឹងអយយកា ថា

ជាកា េំអា្រ ើយ
វ តាិកមមបានរឡើយប្រសិនររើ វចរតាិមនសស ម៌រនោះ

ខដេបានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា ផ្លេស់ទីេំរៅ បានរងករឡើងរ់ភយស សកមមភាេេំប្សរ្ារ់រនាោះ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សេ
ដីការ ឿ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 ិររតយយ ឯកស រេខ

E3/906 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00020922 ទំេ័ ១ (កងទ័េរវៀតណាមបានចារ់កង្េ័តកំេងប្្ូតប្សូវ
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កា ខដេេនយេ់ថា

ប្រជាជនមួយ្ំនួនប្តូវបានរញ្ជូ នរៅកាន់ប្េំខដនរដើមបីរ ើកា
វ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា
រឃើញថា

1685

។

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ជាកា សមរហ្តផេសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា យេ់

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីប្េំខដនរវៀតណាម

េំប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយខផអករេើកីបា
ា មាអំេី

សវតែិភាេ រស់ប្រជាជនខដេពាក់េ័នរធ ឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំចាបា
ំ ្់េិនិតយរេើអំណោះអំណាងរនារនាៃរ់
រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករឡើងថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះជាកា ប្តឹមប្តូវ។
៤.ឃ.៣.ង.កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា រ ឱ្
ើវ បបាត់ខួ ន
េ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស

647>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងទ័េ និងកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម“ម្ភនរ្តនាដកហ្ូតនូវ
រស ីភាេ រស់ប្រជាជនទាំងរនាោះ
រ្តនារ ើឱ្
វ យម្ភនកា

ម្ភនរ្តនាមិនផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេងខដេេួករលប្តូវផ្លេស់រៅ

និងម្ភន

ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ ដេ់អក
ន ទាំងឡាយខដេប្តូវបានរ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ ប្េមទាំងអនកខដេ ស់រៅកនុង

តំរន់ខដេប្តូវបានផ្លេស់រ្ញ”1686។

648>នួន

ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា រហ្តកា ណ៍ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេេ

យេ់រឃើញថា ទីកខនេងខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់រៅកាន់រនាោះេំដូ្អវីខដេេួករលប្តូវបានប្បារ់ថា នឹងប្តូវរ
ញ្ចូ នរៅរនាោះ
្ាស់លាស់ថា

ជាក់ខសាងេំខមនជាកា រ ើឱ្
វ បបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំ

េីរប្ពាោះខផអកត្តមភសាត្ត
ុ ងជាមូេ់ភឋនរង្ហាញ

រហ្តកា ណ៍ទាង
ំ រនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងក ណីខដេប្លួស ទាំងមូេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅជាមួយ

ោន1687។ នួន ជា បានអោះអាងថា កា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតេំម្ភនភសាត្ត
ុ ងណាមួយោំប្ទរឡើយ1688 និងថា កម្ភម
ភិបាេ រស់ រ.ក.ក. មិនប្បារ់េីទីកខនេង រស់ប្រជាជនរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ត

ប្រខហ្េជាង ១០០ នាក់។ ទូ រេខ រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/984 ថ្ងៃទី ១០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាស

ខខម ) 00020904 ទំេ័ ១ (ខាមង
ំ យួនបាន្ូេដេ់កា ់ភឋនកំេីងេួយ រំផ្លេញទំនរ់សប្តរសក និងបានចារ់សម្ភជិកកង្េ័ត)។
1685

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦២៥ រជើងទំេ័ ១៩៧៩ រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ខឹម

រឡង ឯកស រេខ E3/5539 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00373239 ទំេ័ ៨ (ប្រជាជនប្តូវចាត់ឱ្យរៅរ ី
ផៃោះត្តមប្េំខដនរវៀតណាម រហ្ើយយករ

ើមកសង់ផោះៃ រៅខកប ប្កុងសវយរ ៀ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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កា ណ៍ ខដេប្លួស ប្តូវបានរំខរករ្ញេីោនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
រឃើញ“ម្ភនមាងម្ភកេ និងតិ្តួ្រំផត”1689។

649>រខៀវ

សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា កា បា៉ៅន់សមន រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់ោប្ំ ទកា យេ់រឃើញខដេថា ម្ភន“កា រិទបាំងរ់ភយរ្តនា”េីសំណាក់
ខខម ប្កហ្មកនុងកា ផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីរលគេខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ខដេត្តមកា រេើករឡើង រស់ោត់ េំអា្
យកមករ ើជា
វ មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់ទាង
ំ ធាតផសំសតានម័ត និងអតារនាម័តថ្នកា រ ើឱ្
វ បបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំបានរឡើយ
1690

។

650>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា

ម្ភនកា

ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរប្កាមទប្មង់ថ្នកា រ ើឱ្
វ បបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំបានរកើតរឡើង។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានរេើករឡើងថា រ់ភយស កា ផ្លេស់ទីេំរៅ រៅខតរនា ប្េមទាំងកា កំណត់រោេរៅ រស់ រ.ក.ក.
រេើសម្ភសភាេមិនេអ ឬខាមង
ំ មិន្រ់មិនរហ្ើយ កា យេ់រឃើញទាំងរនោះ“េំអា្រំខរក”រ្ញេីកា ផ្លេស់ទីេំ
រៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ1691។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា កា យេ់
រឃើញទាំងរនោះម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ និងថា ររើរទាោះរីជាោមនសំរណើជាក់លាក់សំរង្ហាញេ័ត៌ម្ភនក៏រ់ភយ
ក៏កា រិទបាំងរ់ភយរ្តនាមិនប្េមផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេង រស់ប្រជាជនប្តូវបានរង្ហាញផងខដ

651>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជំទាស់រេើកា យេ់រឃើញអំេីកា រ

ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ

1692

។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខផនក វច ីសស្តសាកនុងកា េិចា ណារៅរេើអតែិភាេថ្នធាតផសំ
ជាក់លាក់ថ្នកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំ ជាជាងកា េិចា ណាជាទូរៅរេើរញ្ញា ថារតើរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
មនសសជាតិប្តូវបានរំរេញ ខដ

ធាតផសំថ្នរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

ឬោ៉ៅងណារនាោះ1693។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹង

ប្តូវកំណត់ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងកា 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 រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងទីកខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស

ម្ភនកា រិទបាំងរ់ភយរ្តនាមិនផាេ់

ឬថារតើអក
ន ទាំងរនាោះប្តូវបាននាំយករៅកខនេង

រផសងរទៀតខដេខសេីអីខវ ដេេួករលបានប្បារ់រនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

652>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី្ំនួន ២ នាក់
ទាំងឯកស រប្ៅតលាកា ផងខដ រនាោះ1694បានរង្ហាញថា

ួម

ម្ភនរលគេមួយ្ំនួនប្តូវបានរញ្ជូ នរៅកាន់កខនេង

មួយរផសងខសេីអីខវ ដេបានប្បារ់1695។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ ក៏បានឮត្តមពាកយ្ចាមអារា៉ ម
ថា ប្លួស រស់ោត់ប្តូវបានសម្ភេរ់1696។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើ
រហ្តកា ណ៍ រស់រលគេ
សម្ភជិកប្លួស

1694

1697

ខដេេំខដេបានឮអំេីវាសនា រស់អក
ន ខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេរំ ៅ

ជាេិរសស

។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា រនោះជាភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងកា ោំប្ទដេ់កា

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៩ រជើងទំេ័ ១៨៥៣ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ E. BECKER៖ រៅ

រេេខដេសស្តង្ហគម េត់រៅៈ កមពជា
ុ និងរដិវតាន៍ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/20 ERN (ភាសខខម ) 00232305-6 ទំេ័ ៣០៧
ដេ់ ៣០៨។
1695

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៩៩ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៣ (េិន ោ៉ៅ

ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1
ទំេ័ ៥។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦១៨។
1696

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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

េ់សកខីកមម្ចាមអារា៉ ម ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២ (នូ
រ ៉ៅ បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរប្កាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ប្រជាជនប្តូវបានជរមេៀសពាសរេញភូមិភាល ួមទាំងស្់ញាតិ រស់ោត់
រ៉ៅខនាថា េខំ ដេបានឮដំណឹងអំេីវាសនា រស់េួករលរឡើយ) សូមរមើេ រជើងទំេ័ ១៧៨៧។ ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ថា្់ យ៉ៅួង
ឯកស រេខ E3/5427 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00483321-2 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨(រ ៀររារ់ថា ប្លួស
រស់ប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅ និងថា េំខដេឮដំណឹងេីេួករលរឡើយ)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ៦០១
រជើងទំេ័ ១៨៥៩ រោងរៅរេើពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី េ

េំ ឯកស រេខ E3/4714 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ

២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00397781 ទំេ័ ៥។
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យេ់រឃើញខដេថា ប្លួស មួយ្ំនួនប្តូវបានរំខរករ្ញេីោន និងេំខដេបានឮអំេីវាសនាសម្ភជិកប្លួស
រស់ខួ ន
េ ខដេរនោះចាត់ទកថា ប្តូវបានរ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ 1698។

653>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ខខម ប្កហ្មម្ភនរ្តនារិទបាំង

េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេង រស់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស និងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន អំេីរញ្ញា
រនោះ1699

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំរ៉ៅរណា
ណ ោះ
ជាក់លាក់ថ្នកា រ ើឱ្

កា យេ់រឃើញទាំងរនោះម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នខធ តរៅនឹងធាតផសំ
រ៉ៅខនាមិនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា

ថារតើធាតផសំថ្នអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតប្តូវបានរំរេញ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេសរប្ម្មិនេិចា ណារេើរញ្ញារនោះរនារទៀតរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រញ្ញា ថារតើកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនរៅកាន់ទក
ី ខនេងខដេខសេីអីខវ ដេបានប្បារ់រនាោះ ចាត់ទកជាកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ លឺជារញ្ញាេំជារ់ពាក់េ័នខធ ដ

េីរប្ពាោះដូ្បានេនយេ់ខាងរេើ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំេំម្ភន

អតែិភាេជារទឧប្កិដម
ឋ ួយប្ររភទ់ភ្់រ់ភយខឡករៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគ
រហ្តរនាោះរឡើយ។
៤.ឃ.៣.្.ថារតើកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមយ
ួ និងទីេី លឺជា“អំរេើអមនសស ម៌” ខដ ឬោ៉ៅង
ណា កនង
ុ កាេៈរទសៈរនាោះ

654>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

រ់ភយស េំម្ភនកា យេ់រឃើញជា ួម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី លឺជា“អំរេើអមនសស ម៌
រផសងៗរទៀត” ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងកាេៈរទសៈរនាោះ និងថារតើ អំរេើអមនសស ម៌រនោះម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើដថ្ទរទៀត ខដេជារទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះ ដូ្រនោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើរញ្ញាទាំងរនោះ1700។ អងគជំនំជប្មោះ

1698

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤២ ដេ់ ៦៤៣ (អងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា ខខម ប្កហ្ម

បានលាក់បាង
ំ េ័ត៌ម្ភនអំេ“ី កា ជរមេៀសប្រជាជនមួយ្ំនួន” និងកថាខណឌ ៦៤៣ “រិទបាំង្ំរពាោះអនកខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ”
ខដេបានរងកកា
1699
1700

ឺចារ់ដេ់ស្់ញាតិ”)។

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៤២។

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៩០។
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តលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ ើដ
វ ូរ្នោះ
ជប្មោះសលាដំរូង

រ់ភយខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំ

ខតកនុងក ណីខដេកា យេ់រឃើញរនោះម្ភនេកខណៈសមប្សរសប្ម្ភរ់កា វាយតថ្មេរនោះខត

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
៤.ឃ.៣.្.១.កា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមយ
ួ

655>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា

យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោ៉ៅងតិ្រំផត ក៏ម្ភនប្រជាជន ស់រៅទីប្កុងភនំរេញ្ំនួន
២.០០០.០០០ នាក់ខដ

ខដេប្តូវបានជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងសភាេលួ ឲ្យភ័យ នធត់ និងរប្រើហ្ិងា

រ់ភយោមនកា ប្បារ់ជាមនរនាោះ េំចាបា
ំ ្់ឱ្យម្ភនកា េិនិតយរឡើង វចញ1701 ប្េមទាំងកា យេ់រឃើញខដេថា កា
ជរមេៀសបានប្រប្េឹតរា ៅរៅកនុង ដូវប្បាំងខដេរៅារំផត ោមនទឹក ោមនរសបៀងអាហា

ជប្មក សម្ភា អនាម័យ

និងកា ខងទាំខផនករវជជសស្តសា1702។ កា យេ់រឃើញខដេថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទី
ប្កុងភនំរេញ ជនសី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់ និងអនកដថ្ទរទៀតបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ ប្តូវ
បានទទួេយកផងខដ ររើរទាោះរីជាកា យេ់រឃើញមួយ្ំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់រៅនឹងទំហ្ំថ្ន
ប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះ

េំសមរហ្តផេក៏រ់ភយ1703។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេោំប្ទរខនែមរទៀតនូវកា

សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ េំអា្រ ើយ
វ តាិកមម
បានរ់ភយស ភាេចាំបា្់ខផនករោធា ឬមូេរហ្តមនសស ម៌ ឬរសដឋកិ្ចរឡើយ1704។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេរញ្ញជក់ផងខដ ថា កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយរ្តនា1705។

656>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញខដេជាកា េំ

ប្តឹមប្តូវត្តម្ារ់រនាោះ បាន ំរលាភរំពានរេើសិទធិម្ភនរស ីភាេ សិទធិម្ភនសនាិសខ រស់រលគេ និងរស ីភាេ
កនុងកា រដើ រហ្ើ

និងត្តំងទីជប្មក។ រៅកនុងកាេៈរទសៈពាក់េ័នរធ ៅនឹង ូរកាយ កា 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។
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រំពានរេើរស ីភាេត្តម យៈអំរេើរឃា រៅ អមនសស ម៌ ឬរនាៃរររនាែក។ ដូរ្នោះ កា ជរមេៀសរនោះ បានរងក
កា ងទកខខផនក ូរកាយ និងផេូវ្ិតា និងេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ

និងជាកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើរស្កាីថ្ងេងូ ន រស់

មនសសជាតិ។ កា ជរមេៀសរនោះម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរនាោះ រ់ភយស បានរង្ហាញឱ្យរឃើញត្តម យៈរហ្តកា ណ៍េិតខដេប្រជាជនមួយ្ំនួន
ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រនាោះ រហ្ើយប្រជាជនខេោះ ប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា
ជរមេៀសរនាោះ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណាផងខដ ថា

អំរេើប្រប្េឹតរា នោះម្ភនេកខណៈប្រហាក់

ប្រខហ្េោនរៅនឹងអំរេើរេមើសថ្នរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រពាេលឺ កា និ រទ
ស។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រ់ភយផៃយ
ុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំ
ចាត់ទកថា

ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ ្មបងនូវរញ្ញា

ថារតើប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅឆេងកាត់ប្េំខដនអនា

ជាតិ ឬថារតើទឹកដីរនាោះ សិត
ែ រប្កាមកា កាន់ការ់រ់ភយរ រទស ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេសគេ់ថា

កា និ រទសឆេងកាត់ប្េំខដនរ រទសអា្នាំរៅ កកា កប្មិតរខនែមរទៀត

រេើសិទធិ និងកា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះក៏រ់ភយ។ ខផអកត្តមកាេៈរទសៈរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន ជន ងរប្ោោះបាន
ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេរ ើបា
វ នរ ើឱ្
វ យេួកោត់បាត់រង់ទីេំនឹង
ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅឆេងកាត់ប្េំខដនខដ

(ដូ្ោនរៅនឹងផេវចបាន

ប្រសិនររើេួកោត់ប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅដូរចានោះរនាោះខមន)

និងទទួេ ង

េកខខណឌអមនសស ម៌រ់ភយស កា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះ។

657>អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា រ់ភយខផអករេើរហ្តកា ណ៍េិតខដេប្តូវបាន
រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរនាោះ

កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

ប្តូវចាត់ទកជារទអំរេើ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។
៤.ឃ.៣.្.២.កា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

658>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ោ៉ៅងតិ្ ម្ភនប្រជាជនេី ៣០០.០០០ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ រៅ្រនាេោះេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ ដេ់រដើមឆ្នំ ១៩៧៧ េីភូមិភាលមួយរៅភូមិភាលមួយរទៀត ួមទាំងប្រជាជនជាង ៣០.០០០ នាក់ ខដេ
ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅ្រនាេោះេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ
1706

ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ រៅកនុងភូមិភាល1706។ ររើ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៣០។

420
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រទាោះរីជាកា យេ់រឃើញទាំងរនោះេំប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរនាោះក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេបានចាត់ទកកា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ
ប្រជាជនភាលរប្្ើនរេើសេរខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ

ជាកា េំសមរហ្តផេខដេថា

លឺជាប្រជាជនខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មផ្លេស់ទី

េំរៅេីមន ួ្មករហ្ើយ។ កា ជំទាស់រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ េំទទួេបានរជាលជ័យទាក់ទងរៅនឹង
កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំឱ្យចាករ្ញរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ៃ ់ ៃ
ប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ បានទទួេ ងនូវេកខខណឌ ន

ដូ្ជា កា ខវោះរសបៀងអាហា

ទឹក ទី

ជប្មក ថានំរេទយ និងសម្ភា អនាម័យ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានោំប្ទផងខដ នូវកា យេ់រឃើញខដេថា
ប្រជាជនខេោះបានសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយស េកខខណឌ និងថា ម្ភនរហ្តកា ណ៍មួយ
ក ណីខដេរលគេម្ភនក់ប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រ់ភយកងទ័េខខម ប្កហ្ម។ ្ងរប្កាយ កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីរហ្តកា ណ៍ថ្នកា រំខរកប្កុមប្លួស រ្ញេី

ោន។

659>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងកា េិចា ណា

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

ខដេម្ភនរៅកនុងកថាខណឌខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កនុងកាេៈរទសៈរនាោះ ម្ភនកា
រង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី បានរងកឱ្យម្ភនកា ងទកខរវទនា

រេើ ូរកាយ និងផេូវ្ិតា និង េយសនកមមោ៉ៅង ន
ៃ ់ ៃ ។ កា ខដេថា កា ជរមេៀសរនាោះម្ភនភាេ ន
ៃ ់ ៃ ប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ប្តូវបានរង្ហាញត្តម យៈ
រហ្តកា ណ៍េិតខដេថា ម្ភនរលគេមួយ្ំនួន ំបានទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស កា ជរមេៀសរនោះ និងថា
អនកខេោះប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរនោះ។

660>ដូ្រនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា

រ់ភយខផអករេើរហ្តកា ណ៍េិតខដេប្តូវបានរង្ហាញ

ហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ចាត់ទកជារទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

រទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។

421
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358339
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៤.ឃ.៤.កា រ ទ
ើវ កខរករមនញ

661>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីរទរ

ើទ
វ កខរករមនញ

រ់ភយមូេរហ្តនរោបាយកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ទីេី

និងរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជ1707។

662>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ប្រជាជន្ំនួន ៣ ប្កុម លឺជារោេរៅថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ (i) នាយទាហាន
និងមស្តនាី ដឋកា សី វចេជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

(ii) អនកម្ភនតួនាទីរៅកនុងអតីត ររសធា ណ ដឋខខម

ទាំងទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេ (iii) ប្រជាជនខដេ ស់រៅកនុងទីប្កុងភំរន េញកនុងរេេដួេ េំ ខដេរលរៅ
ថាជា “ប្រជាជន ១៧ រមស” ឬ“ប្រជាជនងមី”1708។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី
េី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី” លឺជារោេរៅថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេ
រហ្តនរោបាយ1709។ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើមនសសឃាត និងអំរេើសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ លឺជាអតីត
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម “ខដេជាប្កុមរលសគេ់ោ៉ៅង្ាស់”1710។

663>នួន ជា និង រខៀវ សំផន

បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត និងអងគ

្ារ់ជារប្្ើនខដេពាក់េ័នោ
ធ ន

រៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេ

រហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។

កា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគ្ារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

កា កំណត់និយមន័យថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយខដេរ ើរវ ឡើងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូង ជាេិរសស ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា រទឧប្កិដរឋ នោះអា្ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងមិនប្តឹមខត
ប្រឆ្ំងនឹងប្កុមនរោបាយ ឬរលគេខដេប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយមួយ្ំនួនរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងប្រឆ្ំងនឹង
ប្កុមខដេរលសគេ់ោ៉ៅង្ាស់(ខដេេំចាបា
ំ ្់ប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយ ួ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 ឬកមមវច ីនរោបាយមួយ រស់អក
ន រ ើទ
វ កខរករមនញរនាោះ1711។ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បាន
រចាទប្រកាន់ផងខដ អំេីកំហ្សអងគរហ្ត

និងអងគ្ារ់្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់និយមន័យអំេី“ប្រជាជនងមី”1712 និងទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីសននិ់ភឋនខដេថា ធាតផសំថ្ន
កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ
អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី

1713

ប្តូវបានរង្ហាញរៅកនុង

។

៤.ឃ.៤.ក.កា កំណត់នយ
ិ មន័យ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរង
ូ េីរទរ ទ
ើវ កខរករមនញ

664>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យនិយមន័យរៅរេើជន ងរប្ោោះជាសកាានេេថ្នកា រ

ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយ

មូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ដូ្ខាងរប្កាម៖
អងគជន
ំ ំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រលគេទាំងឡាយខដេប្រកាន់យកទសសនៈនរោបាយ ឬជាសម្ភជិ
កថ្នប្កុមនរោបាយ ឬរកសណាមួយ លឺជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់ខសាងរំផតមួយថ្នអនកខដេអា្ជាជន ង
រប្ោោះថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ។ រ៉ៅខនា រទាោះរីយតាិសស្តសាអនា ជាតិមួយ្ំនន
ួ
បានរកប្សយពាកយថា “មូេរហ្តនរោបាយ” កនុងន័យ្រងអៀតក៏រ់ភយ ខតយតាិសស្តសាអនា ជាតិដថ្ទ
រទៀតបានយេ់រឃើញថា កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ រកើតម្ភនរឡើងរៅកនុងក ណី
ខដេម្ភនកា រ ីសរអើងប្តូវបានរកើតម្ភនរឡើង ប្សររៅត្តមឆនៃៈនរោបាយ ឬ កមមវច ីនរោបាយមួយ
ប្រឆ្ំងរៅនឹងប្កុមណាមួយ

ររើរទាោះរីជាប្កុមរនាោះមិនបានប្រកាន់យកទសសនៈនរោបាយណាមួយក៍

រ់ភយ1714។

665>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា កំណត់និយមន័យរនោះ រ់ភយបានអោះអាងថា កា រ

ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេ

រហ្តនរោបាយ អា្ប្តឹមខតប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងសម្ភជិកថ្នប្កុមនរោបាយ ឬប្កុមមនសសខដេប្រកាន់ទ
សសនៈនរោបាយ ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រហ្តរនោះ រៅកនុងស ណា រស់ោត់បានរេើករឡើងថា ជាកា េំ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 និង 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
វ កខរករមនញរ់ភយស ឆនៃៈនរោបាយ ឬកមមវច ីនរោបាយមួយ រស់ចា ីរនាោះ
រឡើយ1715។

666>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានអនវតាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវត្តម្ារ់រៅ

រេេកំណត់និយមន័យថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ
កា ណ៍ខដេប្កុមរោេរៅ

រ់ភយបានអោះអាងថា

កនុងសែន

ប្តូវបានកំណត់ជាសតានម័តរ់ភយចា ីខដេខផអករេើមូេរហ្តនរោបាយអវចជជ

ុ រៅនឹងរហ្តផេ និងរោេរំណងថ្នរទរ ើទ
ម្ភនរនាោះ ប្សរទាំងប្សង
វ កខរករមនញ1716។

667>រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ
កា រ ើទ
វ កខរករមនញ

ើកា
វ វចភាលោ៉ៅងេមអិត អំេី

ខដេជារទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្សរត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា

ជាតិកនុងអំឡុងរេេ្រនាេោះេីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩1717។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
បានយេ់រឃើញថា កា កំណត់ថា ជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញ កា ប្រប្េឹតា រស់ចា ីប្តូវខតជាកា រ ីសរអើងជាក់ខសា
ង រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះបានយេ់ប្សរជាមួយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេកំណត់ថា “ជន ងរប្ោោះប្តូវបានរល
កំណត់ជារោេរៅ រ់ភយស ខតជន ងរប្ោោះជាសម្ភជិកថ្នប្កុមណាមួយខដេចា ីបានកំណត់រ់ភយខផអករេើ
មូេរហ្តជាក់លាក់ ដូ្ជា មូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនា”1718។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេបានរញ្ញជក់ផងខដ ថា ជន ងរប្ោោះ“ជាក់ខសាងប្តូវខត សែិតកនុងប្កុម នរោបាយ េូជ
សសន៍ ឬសសនាណាមួយខដេខសាងឱ្យរឃើញប្លរ់ប្ោន់”1719 និងថា “រ្តនារ ីសរអើងពាក់េ័នប្ធ តូវបានសនមត
ថា ម្ភនអតែិភាេ រៅរេេជន ងរប្ោោះ ជាសម្ភជិកថ្នប្កុមនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនាណាមួយ
រនាោះ”1720។

1715

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៥៨ ដេ់ ៣៦៤។

1716

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២០៩ ដេ់ ២១១។

1717

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២១៥ ដេ់ ២៧៨។

1718

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៧២ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៣៧៧ (រស្

កាីរញ្ញជក់រដើម)។
1719

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៧៤។

1720

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៦៥ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ ៤៣២

រជើងទំេ័ ១២៩៤ និងសេប្កមរ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ២៣៥។
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668>ដូ្ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់រនាោះ េំម្ភនកា ជំទាស់រទខដេថា ជន ងរប្ោោះថ្នកា រ
មូេរហ្តនរោបាយខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

រឃើញ្ាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់”រនាោះ1721។

ទូរៅខដេថា

ប្តូវខតសែិតកនុងប្កុមខដេ“ខសាងឱ្យ

ជាក់ខសាង

វច ីសស្តសារនោះប្សរជាមួយនឹងេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

បានកំណត់និយមន័យថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញថា
ខដេសែិតកនុង“ប្កុម

ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយ

ICC ខដេ

ជាអំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងរលគេណាមួយ

ឬសមូហ្ភាេខដេអា្កំណត់អតាសញ្ញាណបាន”1722

និងប្សរជាមួយនឹងកា យេ់ជា

រោេរំណងថ្នរទរ ើទ
វ កខរករមនញខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

លឺរដើមបីកា ពា

“សម្ភជិកប្កុមនរោបាយ េូជសសន៍ និងសសនាឱ្យ ួ្ផតេីកា រ ីសរអើង រ់ភយស សម្ភជិករនោះសែិតរៅ
កនុងប្កុមណាមួយថ្នប្កុមទាំងរនោះ”1723។ រញ្ញាខដេរចាទរឡើងរ់ភយ នួន ជា រៅកនុងទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
ថារតើរលគេប្កុមណាខេោះ

េិតជាអា្កំណត់បានជាជន ងរប្ោោះសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្ត

នរោបាយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ និងេិរសសជាងរនោះរទៀត ថារតើម្ភនេកខខណឌតប្មូវថា សម្ភ
ជិកថ្នប្កុមរនាោះប្តូវខតប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយ ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។

669>ម្ភនភសាត្តុ ងប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងយតាិសស្តសាអនា ជាតិខដេថា

វចធានកា ខដេម្ភនេកខណៈរ ីសរអើង

ប្រឆ្ំងនឹងសម្ភជិកថ្នប្កុមនរោបាយ អា្ជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ1724។ រេើសេី
រនោះរទៀត ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
បានរញ្ញជក់ថា ររើរទាោះរីជាប្កុមខដេជារោេរៅថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញ ប្តូវបានខសាងឱ្យរឃើញោ៉ៅង្ាស់ក៏
រ់ភយ ក៏អាប្ស័យរេើចា ីខដេជាអនកកំណត់1725។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា “ប្កុមខដេ

1721

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៦៧។

1722

ម្ភប្ត្ត ៧(១-េ) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICC។ សូមរមើេផងខដ ធាតផសំថ្នឧប្កិដក
ឋ មម រស់តលាកា ICC ធាតផសំទីេី ថ្ន

ម្ភប្ត្ត ៧(១-េ) ។
1723

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៦៥ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ ៤៣២ រជើង

ទំេ័ ១២៩៣។ សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ២៣៥ (កា កត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅ
ថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរឃើញថា “ចា ីថ្នអំរេើរ ើទ
វ កខរករមនញ ជាដំរូងេំបានកំណត់រោេរៅរេើរលគេ រ៉ៅខនារេើភាេជាសម្ភជិករៅ
កនុងប្កុមនរោបាយ សសនា ឬេូជសសន៍ជាក់លាក់”)។
1724

សេប្កមរ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ ៦៨១។ សេដីការ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ ៤១១។ សេប្កម

រ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ ២១៧៨។
1725

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៧២ ដេ់ ២៧៣។
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ទទួេ ងកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ អា្ ួមរញ្ចូ េប្កុមមនសសរផសងៗ ដូ្ជា អនករាជកា
ឬសកមមជននរោបាយ ប្កុមជនខដេម្ភនទសសនៈ និនានកា និងជំរនឿណាមួយ ឬប្កុមជនខដេជាជនជាតិភាល
តិ្ណាមួយ ឬប្កុមជនជាតិណាមួយ ឬប្កុមជនខដេតំណាងឱ្យវណណ ៈណាមួយរៅកនុងសងគម (ឧទាហ្ ណ៍
“រញ្ាវនា” រេវជិត ឬវណណ ៈលហ្រតី)”1726។ ជាេិរសស ទាក់ទងរៅនឹងប្កុម្ងរប្កាយ ប្កុមរនោះអា្ប្តូវបាន
កំណត់ជារោេរៅថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ មិនប្តឹមខតរ់ភយស សម្ភជិកទាំងអស់
ឬក៏ភាលរប្្ើនថ្នប្កុមរនាោះ ប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយ ខដេផៃយ
ុ េីទសសនៈនរោបាយ រស់ចា ីរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងម
ទាំងរ់ភយស ប្កុមរនោះប្តូវបានសនមតរ់ភយចា ីថា ជាអនកប្រឆ្ំង(ម្ភនសកាានេេ) ឬក៏ជាឧរសលគរារាំងដេ់
កា អនវតាថ្នកមមវច ីនរោបាយ រស់ចា ី1727។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាងជាក់លាក់ រស់ នួន ជា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់្ំរពាោះកា រកប្សយ រស់ោត់រេើសេដីការ ឿងកាី Kvočka

រស់តលាកា

ICTY ខដេថា ម្ភនខតប្កុមខដេប្រកាន់ទសសនៈជាក់លាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ រទើរអា្ជារោេរៅថ្នកា រ ើទ
វ កខរក
ុ រៅវចញ កនុងរ ឿងកាីរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY ប្ោន់ខតបានេិេណ៌នា
រមនញ1728។ ផៃយ
អំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ជាសមមតិកមមខដេអា្នឹងជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ ឬេូជសសន៍1729
។ កា ដកប្សង់ រស់ នួន ជា រៅកនុងសេដីការនាោះ មិនម្ភន្ំណ្ណាមួយរង្ហាញឱ្យរឃើញេីេកខខណឌតប្មូវ
ខដេថា រដើមបីចាត់ទកថា ម្ភនអំរេើរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ សម្ភជិកថ្នប្កុមរោេរៅប្តូវ
ខតជាក់ខសាងប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយរនាោះរឡើយ។

670>ដូ្ោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា

វច ី

សស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេប្ំ សរត្តមកាេរវលា។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
ខដេទំនងជាថា រៅកនុងរ ចរទសស្តង្ហគមប្តជាក់ កា រប្រើប្បាស់ហ្ិងារៅកនុងកា រ ើរ
វ ដិវតាន៍ រដើមបីេររំបាត់វ

1726

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៧២។

1727

សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាីេកា
ី រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ ១៤៤ (“ចា ីបានរប្ជើសរ ីសរោេរៅ

រ ៀងៗខេួនរ់ភយខផអករេើភាេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងនរោបាយ រស់ប្កុមថ្នជាតិេន
ិ ជា
ៃុ ក់លាក់”)។

រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា រញ្ញជក់អំេី

រទរចាទរ ឿងកាី Gbagbo (ICC) កថាខណឌ ២០៥ (“កងកម្ភេំងោំប្ទ Gbagbo បានកំណត់រោេរៅ […] រេើប្រជាជនរៅកនុងតំរន់
ខដេសនមតថាបានោំប្ទ Alassane Ouattara”)។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា រញ្ញជក់រទរចាទរ ឿងកាី Blé Goudé (ICC) កថាខណឌ
១២៣ (“សម្ភជិកថ្នប្កុមទាំងរនោះប្តូវបានសនមតថា ជាអនកោំប្ទ Alassane Ouattara”)។
1728

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៥៩ និង ៣៦៣។

1729

សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៤៥៦។
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ណណ ៈប្រកួតប្រខជងកនុងសងគម និងរដើមបីទទួេបានសងគមរសមើភាេោន នឹងប្តូវរ ើយ
វ តាិកមម្ំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតខា ដេ
ចាត់ទកជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញរប្កាម្ារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ1730រនាោះ អំណោះអំណាងរនោះ េំម្ភនមូេ់ភឋនោំ
ប្ទរឡើយ។ ្ំរពាោះកា រចាទប្រកាន់ រស់ោត់ខដេថា កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើយតាិសស្តសា
រប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រនាោះ អំណោះអំណាងរនោះខដេនឹងប្តូវរង្ហាញរៅខាងរប្កាម េំបានេិចា ណារៅរេើយតាិស
ស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

ខដេបានរង្ហាញថា កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយអា្

រកើតម្ភនរឡើង រ់ភយស ជន ងរប្ោោះប្តូវបានសនមតថា ជាលូរដិរកខនរោបាយ ឬបានសហ្កា ជាមួយប្កុម
នរោបាយប្រឆ្ំង។

671>កនុងឆ្នំ ១៩៤៦ រលាក Egon Schwelb បានស រស ថា រហ្តផេមួយខដេប្ររទសសមព័នមធ ិតោ
ា ប្ំ ទកា
់ភក់រញ្ចូ េនូវឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រៅកនុង មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) លឺរដើមបី
រ់ភោះប្សយកា រ ើទ
វ កខរករមនញរេើលូរដិរកខនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងេទធិសងគមនិយមជាតិនិយម។ ដកប្សង់ត្តម
សំដី រស់ោត់ថា៖
អនកនិេនធ អនកនរោបាយ ដឋរ ស និងអងគកា នានា ខដេោំប្ទកា ់ភក់រញ្ចូ េឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតិរៅកនុង មមនញ្ាតលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) រនោះ បានេិចា ណារឃើញថា អំរេើរឃា រៅ
ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង ឧ. រ់ភយជនជាតិអាេេម
ឺ ៉ៅង់កនុងប្ររទសអត្ត
ី េី និងប្រឆ្ំងនឹងជនជាតិអីត្តេី
រៅមន និងរប្កាយកា ្ោះចាញ់ រស់អីត្តេី លឺជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញ រស់ ់ភឋភិបាេណាហ្សុីរៅរេើ

ប្កុមប្រឆ្ំងនរោបាយកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ (សហ្ជីេពាណិជជកមម អនកកាន់សងគមេទធិប្រជា ិររត
ី វ ររើ
វ កខរករមនញរេើជនជាតិជវហ្
យយ អនកកាន់េទធិកមមយ
ុ នីស ា ប្លឹសរ
ា ចស័ទ) និងេិតណាស់ កា រ ើទ
រទាោះរីជាម្ភនសញ្ញជតិអីក
វ ៏រ់ភយរនាោះ។

ទាំងអស់រនោះជាក ណីខដេេំប្តូវបានប្លរដណារ់រ់ភយ

សញ្ញាណទំរនៀមទំលារ់ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគមរឡើយ1731។

672>េិតណាស់ េំម្ភនកា អោះអាងថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើរ

ើទ
វ កខរករមនញប្រឆ្ំងនឹងសហ្ជីេពាណិជជកមម ប្លឹ

សារ ចស័ទ ឬ្េនានរោបាយទាំងអស់រនោះ បានរង្ហាញោ៉ៅងសកមមនូវជំហ្ នរោបាយ រស់ខួ ន
េ ប្រឆ្ំងរៅ
នឹងេទធិសងគមនិយមជាតិនិយម ឬជាអនកប្រឆ្ំងេិតប្បាកដ (អា្សនមតបានថា ជាឧទាហ្ ណ៍ សម្ភជិកខេោះថ្ន

1730
1731

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ កថាខណឌ ៣៦០។
អនកនិេនធ Egon Schwelb៖ “ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ”រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំសីេ
ា ី្ារ់អនា ជាតិ រស់្ប្កភេអង់រលេ ស ភាល

២៣ (១៩៤៦) ទំេ័ ១៧៨, ១៨៣ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។
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សហ្ជីេពាណិជជកមម ឬប្លឹសរ
ា ចស័ទ ជាក់ខសាង លឺជាអនកោំប្ទេទធិសងគមនិយមជាតិនិយម)។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី េួករលប្តូវបានសនមតថា បានសែិតកនុងប្កុមសកាានេេថ្នអនកប្រឆ្ំងរៅនឹង ររណាហ្សុី និងប្តូវបាន
កំណត់ជារោេរៅថ្នអំរេើរ ើទ
វ កខរករមនញ។

673>កា យេ់រឃើញរនោះប្សរត្តមយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ។

ឧទាហ្ ណ៍

តលាកា

រោធាអនា ជាតិ (IMT) បានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេជនជារ់រចាទ Hans Frank ខដេជាអលគរទសភិបាេកាន់
ការ់ប្ររទសរ៉ៅូឡូញេីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ួមទាំងរទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយស បាន
ររងកើតខផនកា សកមមភាេប្រតិរតាិកា វចសមញ្ាថ្នកា រ ើរវ អាយសៃរ់សៃត់

A-B

(Ausserordentliche

Befriedungsaktion)1732ខដេ“កនុងរោេរំណងសម្ភេរ់ ង្ហគេវណណ ៈរញ្ាវនាខដេជាជនជាតិរ៉ៅូឡូញពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងខផនកា មហាអសច យមួយ កនុងកា កាត់រនែយ“រសដឋកិ្ចទាង
ំ មូេ រស់រ៉ៅូឡូញមកប្តឹមកប្មិតអរបរ ម្ភ់ភ្់
ខាត ខដេប្តឹមខត ស់រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ជនជាតិរ៉ៅូឡូញប្តូវខតរ ើជា
វ ទាសក រស់អាណា្ប្កេិភេអាេេឺម៉ៅង់មហាអ
សច យ”1733។

674>រៅកនុងរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ជនជារ់រចាទ Richard Walther Darré, Otto Dietrich,
Hans Heinrich Lammers, Wilhelm Stuckart និង Lutz Schwerin von Krosigk ប្តូវបាន ករឃើញថា
ី វ និង“រចាចមិតា និងអនកប្រឆ្ំងរៅនឹងេទធិសងគម
ម្ភនេិ ទធភាេេីរទរ ើទ
វ កខរករមនញរេើជនជាតិរ៉ៅូឡូញ ជវហ្
និយមជាតិនិយម”រ់ភយមូេរហ្តេូជសសន៍ និងនរោបាយ1734។ េំម្ភនកា រង្ហាញថា ជន ងរប្ោោះនីមួយៗ
បានរង្ហាញេីជំហ្ នរោបាយ រស់ខួ ន
េ រ់ភយ្ំហ្ ឬថា ជន ងរប្ោោះទាំងអស់រនាោះម្ភនទសសននរោបាយ ួម
រឡើយ។

675>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen បានរង្ហាញថា សេកសម្ភគេ់នរោបាយ និង

ី ។
កា រ ីសរអើងខផនកសសនា និងជាតិេិនធុ លឺជារហ្តផេ្មបងសប្ម្ភរ់កា រ ើទ
វ កខរករមនញរេើជនជាតិជវហ្
វ
តលាកា បានផាេ់មូេរហ្តថា៖

1732

សេប្កម រស់តលាកា IMT កថាខណឌ ២៩៦ ដេ់ ២៩៨។

1733

សេប្កម រស់តលាកា IMT កថាខណឌ ២៣៧ ដេ់ ២៣៨។

1734

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២២២ រោងរៅរេើរ ឿងកាីពាក់េ័នប្ធ កសួងរផសងៗ ភាល XIV ទំេ័ ៥៦៣ ដេ់

៥៦៥, ៦០០ ដេ់ ៦០៥, ៦៤៥ ដេ់ ៦៤៦, ៦៧៥ ដេ់ ៦៨០។
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ី រវ ៅកនុងប្ររទស
ម្ភនក ណីេី ឬរីខដេថា កា រ៉ៅនរ៉ៅងប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីរង្ហាញថា ជនជាតិជវហ្
សសុីកាន់តួនាទីជាផេូវកា កនុងភាល យខពស់ ខដេេំសម្ភម្ភប្តរៅនឹង្ំនួនប្រជាជនជីវហ្ជា
វ ក់ខសាង។ រនោះ
លឺជាប្ទឹសី ា ួមទូរៅរំផតខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់សប្ម្ភរ់កា ោរសងកត់

និង

ី 1735
កា រ ើទ
វ កខរកខរមនញរេើជនជាតិជវហ្
វ ។

676>កនុងរ ឿងកាី Buhler តលាកា

រស់រ៉ៅូឡូញបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេអតីតអលគរទសភិបាេ ងេីរទឧប្កិដឋ

រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិសប្ម្ភរ់អំរេើរឃា រៅទាំងរនោះ

និងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា កាន់ការ់ រស់អាេេឺម៉ៅង់។ រោងត្តមលណៈកមមកា ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម រស់អងគកា សហ្
ប្រជាជាតិ (UNWCC)

បានរង្ហាញថា “ វចធានកា ទាំងអស់រនោះ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា រ ើទ
វ កខរករមនញជា

ទូរៅផងខដ រៅរេើេេ ដឋ រស់រ៉ៅូឡូញ”1736។ ដូ្ោនរនោះខដ រញ្ាវនាជាជនជាតិរ៉ៅូឡូញប្តូវបានរ ើទ
វ កខរករមនញ
មិនប្តឹមខតរ់ភយស កា ប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយ ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរ់ភយស កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ
រេើរញ្ាវនាទាង
ំ រនោះ ខដេប្សរត្តមកមមវច ីនរោបាយ រស់ ដឋអំណា្អាេេឺម៉ៅង់។

677>ដូរ្នោះ

ផៃយ
ុ រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា1737 យតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី បាន

រង្ហាញថា

កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយប្តូវបានយេ់្ាស់ថា

ម្ភនកា ួមរញ្ចូ េសែន

កា ណ៍នានាខដេ កនុងរនាោះចា ីបានកំណត់ប្កុមរោេរៅជាទូរៅរ់ភយមិនចាំបា្់េិនិតយរ់ភយហ្មត់្ត់រៅរេើទ
សសនៈនរោបាយ រស់រលគេរនាោះ និងជាញឹកញារ់ប្លរដណារ់រេើមូេរហ្តដថ្ទរទៀតថ្នកា រ ីសរអើង។ ជា
េទធផេ ជន ងរប្ោោះេចា
ំ ំបា្់ជាអនកប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយ ួម ឬេំសិត
ែ កនុងប្កុមនរោបាយណាមួយខដេ
ម្ភនេកខណៈសែរ័នរនាោះរទ។

កា យេ់ខរររនោះប្តូវបានទទួេសគេ់ជារនារនាៃរ់រៅកនុងយតាិសស្តសាថ្នតលា

កា ប្េហ្មទណឌមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍នានា។ រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Stakić តលាកា ICTY ជនជារ់រចាទប្តូវបាន
ករឃើញថា ម្ភនេិ ទធ ភាេេីរទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ េីរប្ពាោះជនជារ់រចាទម្ភនរ្តនា
រ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹងអនកខដេេំខមនជាជនជាតិខស៊ារ “ឬ អនកខដេជារ់ពាក់េ័នធ ឬអនកខដេម្ភនកា អាណិត
អាសូ អនកខដេេំខមនជាជនជាតិខស៊ាររនាោះ”1738។ ដូ្ោនរនោះខដ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTY

1735

រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័ ៤៦៩។

1736

កា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Buhler (តលាកា 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
វ ណកមមប្តូវបាន“រ ីសរអើង […] រ់ភយស មូេរហ្ត
នរោបាយ” េីរប្ពាោះជន ងរប្ោោះ“ប្តូវបានសនមតថា ម្ភនកា សហ្កា ជាមួយនឹងជនជាតិខស៊ារ”1739។

678>រញ្ញា

ថារតើប្កុមទាំងរនោះប្តូវបានកំណត់កនុងន័យអវចជជម្ភនថា បានសែិតរៅកនុង“ប្កុមអនកេំខមនជនជាតិ

ុ ួម
ខស៊ារ”1740 ឬថា ជាប្កុម“រចាចមិតា និងប្រឆ្ំងរៅនឹងសងគមនិយមជាតិនិយម”1741 ឬក៍ថា សែិតរៅកនុងប្កម
ី វ ជីេសី (Gypsies) ប្េមទាំងប្កូអាត ខដេមិនប្េមទទួេយកមរនាលមន៍
ខដេម្ភនដូ្ជា“ជនជាតិខស៊ារ ជវហ្
វ កខរករមនញទាំងរនាោះ េំម្ភនទប្មង់ប្សរោនខតមួយ ខដ ឬ
វចជាជរនោះ”1742 រហ្ើយថា ប្កុមខដេទទួេ ងកា រ ើទ
ោ៉ៅងណា។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរញ្ញជក់េទធភាេខដេថា កា រ ើទ
វ កខរករមនញខដេជាឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ អា្កំណត់រោេរៅរេើប្កុមប្រមូេផាំ ុ ខដេោមនអតាសញ្ញាណ ឬកមមវច ី ួមោនណាមួយបា
ន។

679>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំចាត់ទកថា

វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេប្សរជាមួយ

នឹង វច ីសស្តសារៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) “េំសមប្សរ”រនាោះរឡើយ េីរប្ពាោះអា្ម្ភនន័យោ៉ៅង
ទូេំទូលាយថា រលគេម្ភនក់ខដេរ់ភយស មូេរហ្តសសនា បានរ ីសរអើងអនកខដេម្ភនសក់ប្កហ្ម អា្
នឹងប្តូវជារ់េិ ទធ ភាេេីរទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តសសនា ររើរទាោះរីជាអនកខដេម្ភនសក់ប្កហ្មរនាោះ
េំសិត
ែ កនុងប្កុមសសនាក៏រ់ភយ1743។ ផៃយ
ុ រៅវចញ ឧទាហ្ ណ៍ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងរនោះរង្ហាញថា ជា
កា សមប្សរ និងចាំបា្់ប្តូវេិចា ណារេើទសសនវចសយ
័ រស់ចា ី រៅរេេរ ើកា
វ កំណត់ប្កុមខដេជារោេ

1739

សេប្កមរ ឿងកាី Haradinaj (ICTY) កថាខណឌ ៣៩២ (ប្តូវកត់សម្ភគេ់ថា ជនជារ់រចាទកនុងរ ឿងកាីរនោះ រទាោះជាោ៉ៅងណា េំ

ប្តូវបាន់ភក់េិ ទធ ភាេេីរទទកខរករមនញរឡើយ)។
1740

សេប្កមរ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ៧១៤ ដេ់ ៧១៨។ សេដីការ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) ខផនកសរប្ម្រស្កាី។

1741

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៦០៤។

1742

សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ ៦០២ រោងរៅរេើរ ឿងកាី Artuković (តលាកា ថានក់ប្សុក Zagreb

Yugoslavia) ទំេ័ ២៣។
1743

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៦៤។
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រៅថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញ ប្រសិនររើេំរ ើដ
វ ូរ្នោះរទ ប្កុមខដេខសាងឱ្យរឃើញ្ាស់លាស់ខដេប្តូវបានរ ើទ
វ កខរក
រមនញរ់ភយ មូេរហ្តមិនអា្កំណត់បាន1744 េអា
ំ ្ប្តូវបានកា ពា រឡើយ។

680>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្ស

កនុងកា យេ់រឃើញថា កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយអា្ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងនឹងប្កុម
រ៉ៅខនាមិនខមនប្រឆ្ំងនឹងសម្ភជិកថ្នប្កុមនរោបាយ ឬអនកខដេប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយរនាោះ។
ុ ខដេអា្កំណត់បាន្ាស់លាស់
៤.ឃ.៤.ខ.កា យេ់រឃើញខដេថា “ប្រជាជនងម”ី លឺជាប្កម

681>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី” លឺជា
ប្កុមនរោបាយ រ់ភយបានរេើករឡើងថា ខផអករេើកា កំណត់និយមន័យ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្រជា
ជនងមីេំខមនជាប្កុម“ខដេអា្កំណត់បាន្ាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់” និងថា “ប្រជាជនងមី”េបា
ំ នប្រកាន់ទសសនៈ
នរោបាយ ួមដូ្ោន ឬេួកោត់េំប្តូវបាន រ.ក.ក. រមើេរឃើញថា ជាអនកប្រឆ្ំងនរោបាយរឡើយ1745។
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបាន

សននិ់ភឋនថា “ប្រជាជនងមី” លឺជាប្កុម“ខដេអា្កំណត់បាន្ាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់” រ់ភយបានរេើករឡើងថា
កា កំណត់និយមន័យរេើ“ប្រជាជនងមី” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ ោន និងេំសីសង្ហវក់ោន
1746

រឡើយ។

682>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ និងសី
សង្ហវក់ោនរេើពាកយថា “ប្រជាជនងមី” និងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា “ប្រជាជនងមី” លឺជាប្កុមខដេអា្
កំណត់បាន្ាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់1747។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា

1744

អងគជំនំជប្មោះសលា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តមសម តីថ្ន្ារ់ អំរេើណាមួយខដេចាត់ទកជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញកនុង

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ ប្បាដកជាប្សរេ្ប្សេិេេិបាកយេ់។
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
ំ ឬឧរសលគដេ់កមមវច ីនរោ
បាយ រស់ខខម ប្កហ្ម ដូរ្នោះ “ប្រជាជនងមី”លឺជាប្កុមនរោបាយ1748។

683>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍ជារប្្ើនមក

ជំនួសសប្ម្ភរ់“ប្រជាជនងមី” ដូ្ជា “ប្រជាជន ១៧ រមស”1749 និង“ប្រជាជនទីប្កុង”1750។ ររើរទាោះរីជាម្ភន
ភាេប្សរេ្ប្សេិេខរររនោះ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏រ់ភយ ក៏រៅខតរង្ហាញ្ាស់
លាស់ថា

អងគជំនំជប្មោះបានសំរៅទាំងប្សុងរៅរេើប្កុមប្រជាជនខតមួយលឺ

អនកខដេបាន ស់រៅកនុងទីប្កុង

ភនំរេញមកដេ់ប្តឹមថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

“ប្រជាជនងមី”បាន ួមរញ្ចូ េអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រញ្ាវនា ម្ភចស់ដី នាយទន សកាិភូមិ ប្េមទាំងអន នផងខដ ខដេអនកទាំងអស់រនោះប្តូវបានចាត់ទកថា ជាសប្តូវ
នឹងរដិវតាន៍សងគមនិយម1751។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាកយរេ្ន៍រនោះបាន ួមរញ្ចូ េអនកទីប្កុង
ទាំងអស់ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភនសម្ភសភាេ“េក េួយ”1752 ខដេផៃយ
ុ េី“ប្រជាជនមូេ់ភឋន”ខដេប្តូវ
បានសំរៅផងខដ ថា ជា“ប្រជាជនចាស់” ឬ“ប្រជាជន ១៨ រមស”1753។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានក់ត
សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅមនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរៅរទៀតរនាោះ ខខម ប្កហ្មបាន“រងកឱ្យម្ភន
កា សអរ់រខពើម្ំរពាោះប្រជាជនទីប្កុង”1754។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅកនុងកា េិភាកាអំេីមូេរហ្តសប្ម្ភរ់កា
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទីប្រជំជននានា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា“កា ជរមេៀស
ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទីប្រជំជន ម្ភនរោេរំណងេី

រពាេលឺ រដើមបីរារាំ ងសប្តូវមិនឱ្យរងកអរសែ ភាេ

ដេ់កងកម្ភេំង រ.ក.ក. និងរារាំងកា រ ើឱ្
វ យខូ្ដេ់កម្ភមភិបាេរ់ភយស ប្រជាជនទីប្កុងផងខដ ”1755។ ដូរ្នោះ
កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរង្ហាញថា ប្រជាជនទីប្កុងទាំងមូេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាកា

1748

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២១៥ ដេ់ ២២០។

1749

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧, ៥៦៩, ៥៧១ និង ៦៥០។

1750

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២, ៥១៧, ៧៨៧ និង ៨៧៣។

1751

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៦៩ និង ៦១៣។

1752

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២ និង ៨៧៣។

1753

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧ និង ៨៧៣។

1754

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥១៧។

1755

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២។
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លំរាមកំខហ្ងដេ់រោេរំណងនរោបាយ រស់ខខម ប្កហ្ម

និងជាប្កុមអា្កំណត់បាន្ាស់លាស់ខដេ ួម

រញ្ចូ េទាំងប្រជាជនខដេបាន ស់រៅកនុងទីប្កុងជាយូ មករហ្ើយ ទាំងអនកខដេម្ភនរដើមកំរណើតរៅកខនេងរផសង
កនុងប្ររទស រ៉ៅខនាបានខសវង កទីជប្មកេីសស្តង្ហគមកនុងអំឡុងរេេឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥ ផងខដ

1756

។

684>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញភសាត្តុ ងេំប្តឹមប្តូវ រ់ភយ
រហ្តថា រ.ក.ក. បានចាត់ទកប្កុមមួយកាារ់តូ្រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេម្ភនដូ្ជា“នាយទន” “េួកសកាិភូមិ” និង“
ុ
សម្ភសភាេអាប្កក់”ថា ជាអនកប្រឆ្ំងនឹងរដិវតាន៍1757 រ់ភយមិនបានចាត់ទកថា “ប្រជាជនងមី” ឬអនកទីប្កង
ទាំងអស់ជាសប្តូវ រស់ រ.ក.ក. រទ។ ពាក់េ័នរ
ធ ញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញដូ្កា កត់
សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា1758ថា េំម្ភនភាេចាំបា្់រទខដេថា សម្ភជិកទាំងអស់ថ្នប្កុមខដេប្តូវបាន
រ ើទ
វ កខរករមនញបានទទួេ ងកា រ ីសរអើងកនុងកប្មិតដូ្ោនរនាោះរឡើយ។ ដូ្រនោះ េំម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនរទកនុងកា ក
រឃើញថា ប្កុមមួយកាារ់តូ្ថ្ន“ប្រជាជនងមី”បានទទួេ ងកា រ ើទ
វ កខរករមនញ ន
ៃ ់ ៃ ជាងប្កុមដថ្ទរទៀតរនាោះរទ។
ខផអកត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

“ប្រជាជនងមី”ជាទូរៅប្តូវបានរ ើបា
វ ររ់ភយសងស័យ

ន ខដេមិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងមរនាលមន៍ វចជាជ រស់
ប្រជាជនទាំងរនោះ“អា្ផាេ់ទីកខនេងប្ជករកានដេ់អក

ថា

រ.ក.ក.”1759។

685>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ពាកយរេ្ន៍“ប្រជាជនងមី” ឬ“ប្រជាជន ១៧ រម
ស”

ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ខតរៅរប្កាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះ

ពាកយទាំងរនោះេំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់ថា

និងថា

“ជាប្កុមខដេអា្កំណត់បាន្ាស់លាស់”ខដេជារោេ

រៅថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរនាោះរឡើយ1760 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អវីខដេសំខាន់រនាោះ លឺ
1756

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៥៧ (“ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនកា ហ្ូ ្ូេជនរភៀសខេួន

េីជនរទរៅទីប្កុងភនំរេញ បានររងកើន្ំនួនប្រជាជនរៅទីប្កុងប្រខហ្េេីកនេោះលាននាក់រៅកនុងឆ្នំ 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 (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ សេប្កម

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១១២។
1760

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៦៧។

433
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358351
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

មិនខមនរេើរញ្ញាខដេថា រ្
ម ោះជាក់លាក់មួយប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្តរនាោះ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះរទ រ៉ៅខនារញ្ញាលឺ ថារតើអក
ន ទីប្កុងប្តូវបានរ ើទ
វ កខរករមនញ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រញ្ញារនោះនឹងប្តូវវាយ
តថ្មេរៅខាងរប្កាម។

686>ស ររស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរ់ភយ នួន ជា

និង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់និយមន័យ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី“ប្រជាជនងមី”។
៤.ឃ.៤.ល.កា រ ទ
ើវ កខរករមនញរៅកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមយ
ួ

687>រៅរេេកំណត់និយមន័យធាតផសំថ្នរទរ

ើទ
វ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកថា ត្តមកា

សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថា

រទាោះរីជា“រ្តនា(រ ីសរអើង)ជាក់លាក់ខដេជាេកខខណឌតប្មូវ

រនាោះ មិនអា្សននិ់ភឋនរ់ភយផ្លៃេ់រ្ញេីេកខណៈថ្នកា រ ីសរអើងជាទូរៅថ្នកា វាយប្រហា ក៏រ់ភយ ក៏អា្
សននិ់ភឋនរ្ញេីរ ចរទបានខដ

ប្រសិនររើេិចា ណារៅរេើអងគរហ្តថ្នរ ឿងកាី កាេៈរទសៈជំ វចញកា ប្រប្េឹតិ ា

រទរេមើសខដេបានរចាទប្រកាន់ រញ្ញជក់អំេីអតែិភាេថ្នរ្តនារនាោះ”1761 និងថា “‘កា រ ីសរអើងជាកា េិត”រកើត
ម្ភនរឡើង

រៅរេេខដេជន ងរប្ោោះខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅ

លឺជាសម្ភជិករៅកនុងប្កុមមួយខដេចា ី

បានកំណត់”1762។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
យេ់រឃើញថា

“រ់ភយេិចា ណារឃើញថា

កងទ័េខខម ប្កហ្មបានខសវង កោ៉ៅងសកមមនូវសម្ភជិកថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម រៅទូទាង
ំ ទីប្កុងភនំរេញ […] មនរេេរ ើកា
វ ចារ់ខួ ន
េ ឬសម្ភេរ់េួករល និងថា ទាហានទាំង
រនាោះប្តូវបានចាត់ទកថា

ជាខាមង
ំ

អងគជំនំជប្មោះរជឿជាក់ថា

កា ចារ់ខួ ន
េ

និងកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ់ភយម្ភនរ្តនារ ីសរអើងរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ”1763។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “រ់ភយបានេិចា ណាផងខដ

រៅរេើអាករបកិ ចោ រស់ខខម ប្កហ្ម

និងកងទ័េ រស់ខួ ន
េ ្ំរពាោះប្រជាជនទីប្កុង ភសាត្ត
ុ ងខដេរញ្ញជក់េីកា រ ីសរអើងខដេថា ប្រជាជនទាំងរនាោះជា

1761

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២៩។ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ

៣៧៧។ សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ ២៧២។
1762

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤២៨ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ

២២៥។
1763

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧១ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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េួកមូេ ននិយម រហ្ើយរ់ភយស ខតអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរលរៅរ្
ម ោះថា
ជា“ប្រជាជន ១៧ រមស” ឬ“ប្រជាជនងមី” និងប្តូវបានរលរ ើបា
វ រ រ់ភយស ខតម្ភនកា សងស័យរៅត្តមភូមិ
នានារនាោះ អងគជំនំជប្មោះរជឿជាក់ថា កងទ័េខខម ប្កហ្មម្ភនរ្តនារ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនទីប្កុង ខដេ
ប្តូវបានជរមេៀសរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ។ ខផអករៅរេើ្ំណ្រនោះ អងគជំនំជប្មោះយេ់រឃើញថា កងទ័េខខម
ប្កហ្មបានប្រប្េឹតរា ់ភយម្ភនរ្តនារ ីសរអើង

រៅរេេរ ើកា
វ ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ”1764។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា “រេើសេីរនោះរទៀត ប្កុមខដេរលអា្សគេ់អតាសញ្ញាណទាំងរនោះ ប្តូវ
បានខខម ប្កហ្មកំណត់ជារោេរៅរ់ភយស ខតកា រ ីសរអើង រ់ភយរេើករឡើងថា

ប្កុមទាំងរនោះអា្ផាេ់ទី

កខនេងប្ជករកានដេ់អក
ន ខដេមិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងមរនាលមន៍ វចជាជ រស់ រ.ក.ក.”1765។ អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា

“អំរេើខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ

ក៏ម្ភនេកខណៈរ ីសរអើងផងខដ

រ់ភយស ខតជន ងរប្ោោះប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណរៅត្តមរ៉ៅសាប្ិ៍ តួតេិនិតយនានា

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា

ជរមេៀស ទាំង្ំរពាោះមស្តនាីជាន់ខពស់ និងមស្តនាីថានក់រប្កាមថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម (សី វចេ និងរោធា) ក៏ដូ្ជា
ប្រជាជនទីប្កុង ផងខដ ”1766។

688>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ និងអងគរហ្ត
រ់ភយបានយេ់រឃើញថា ធាតផសំអតារនាម័តសប្ម្ភរ់កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ និងកា
រ ីសរអើងជាក់ខសាង ខដេរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ1767។ ទាក់ទង
រៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តជាេកខខណឌតប្មូវរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង
រេើភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា យេ់រឃើញថា
និងថា

រ្តនារ ីសរអើងប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹង“ប្រជាជនងមី”

អងគជំនំជប្មោះេំបានកំណត់ប្តឹមប្តូវេី្ ចតថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេខេួនបានសំអាងរៅកនុងកា យេ់រឃើញថា

រ្តនារ ីសរអើងប្តូវបានរង្ហាញ1768។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា េកខខណឌតប្មូវអំេីធាតផសំថ្នកា

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
វ កខរករមនញ េំប្តូវបានរំរេញទាក់ទងរៅនឹងអនក ដឋកា និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1769

។ រខៀវ សំ

ផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញអំេីធាតផសំអតារនាម័តលាយឡំោនទាក់ទងរៅ
នឹងសម្ភជិក រស់ប្កុមដំរូង្ំនួន ២ ខដេខេួនបានយេ់រឃើញថា ជាអនកទទួេ ងកា រ ើទ
វ កខរករមនញរនាោះដូ្

ជា (១) នាយទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម និង (២) នាយទាហាន និងអនក ដឋ
កា សី វចេដថ្ទរទៀតថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

1770

។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានរកើតរប្កាយអងគរហ្តរនាោះ រៅរេេយេ់រឃើញថា រ្តនា
រ ីសរអើងម្ភនអតែិភាេពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ប្រជាជនងមី”1771។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានយេ់រឃើញថា កា សអរ់ប្រជាជនទីប្កុង លឺជាកត្តាជំ ញសប្ម្ភរ់កា ជរមេៀស
រ្ញេីទីប្កុង និងទីប្រជំជនមួយ្ំនួន និងថា អងគជំនំជប្មោះេំរអើរេើរេើភសាត្ត
ុ ងខដេប្រជាជនមូេ់ភឋន និងអនក
ខដេប្តូវបានជរមេៀសអា្ ស់រៅ“រ់ភយ្ោះសប្មុង”ជាមួយោន បានខ្ក ំខេករសបៀងអាហា ោន និងថា រ.ក.
ក. បានរ្ញរស្កាីខណនាំ“អំពាវនាវឱ្យម្ភនសមលគី ួរ ួមោន វាងប្កុមទាំងេី រនាោះ”1772។

689>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា ធាតផសំ សតា
នម័ត និងអតារនាម័តតប្មូវថ្នរទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ ប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹង
កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ រ់ភយខផអករេើកា កំណត់និយមន័យោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើធាតផសំថ្ន
រទឧប្កិដរឋ នោះ1773។

690>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រៅរេេខដេអងគជំនំជប្មោះ
បានរង្ហាញអតែិភាេថ្នធាតផសំសតានម័តថ្នកា រ ីសរអើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
កាេទីមួយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា “កា រ ីសរអើងជាក់ខសាង”បានរកើតរឡើង រៅរេេខដេ
ជន ងរប្ោោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរ់ភយស ជាសម្ភជិកកនុងប្កុមមួយ

1769

ខដេចា ីបានកំណត់រ់ភយខផអករេើ

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 ដូ្ជា មូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនា ខដេផេវចបាកថ្នកា រ ីសរអើងនឹង
រកើតរឡើងសប្ម្ភរ់ប្កុមរនោះ1774។

691>្ំរពាោះកា រេើករឡើង រស់

នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា

“ប្រជាជនងមី” ប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេ ងកា រ ីសរអើងជាក់ខសាងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
កាេទីមួយរ់ភយបានអោះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសីសង្ហវក់ោនជាមួយនឹងភសាុ
ត្តងពាក់េ័នរធ នាោះ1775 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់្ាស់អំេីអំណោះអំណាង្មបង រស់ នួន ជា លឺថា
“ប្រជាជនងមី”េំខមនជាសប្តូវ រស់ រ.ក.ក. (ដូរ្នោះ េំខមនជាកមមវតែថ្ុ នកា រ ើទ
វ កខរករមនញ)រឡើយ1776។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរេើ“ប្រជាជនងមី”រៅកនុងរ ចរទថ្នកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ
ំរលាភរេើសិទធិ រស់េួករលផងខដ ។

សែិតរៅប្តង់កា ររណាញេួករលរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ួមជាមួយនឹងកា
ររើរទាោះរីជា

ប្រជាជនកនុងទីប្កុងភនំរេញទាំងមូេប្តូវបាន់ភក់ឱ្យសែិត

រប្កាមកា ជរមេៀសក៏រ់ភយ ក៏រនោះេំខមនម្ភនន័យថា ជាអំរេើប្រប្េឹតរា ់ភយមិនរ ីសមខ និងេំអា្ចាត់ជាកា
រ ើទ
វ កខរករមនញរនាោះរទ។

ដូ្បានរង្ហាញខាងរេើរៅកនុងកា រោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង ប្រជាជនទីប្កុងទាំងអស់ប្តូវបានចាត់ទកថា ជា“ប្រជាជនងមី”1777 ជាប្កុមមួយខដេបាន ួមរញ្ចូ េ
អនកខដេជា“សប្តូវ”ជាក់ខសាង និងអនកខដេប្រឆ្ំ ងជាសកាានេេរៅនឹងរដិវតាន៍សងគមនិយមរ់ភយស ខតបាន
រៅ ស់រៅកនុងទីប្កុង ប្េមទាំងអនកខដេរប្ជើសរ ីសយកជី វចតទីប្កុងខដេ“េក េួយ”ផៃយ
ុ េីមរនាលមន៍ វចជាជខផនក
នរោបាយ រស់ខខម ប្កហ្ម។

692>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា កា សម្ភេរ់នាយទាហាន និងអនក ដឋកា សីវចេជាន់
ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំបានរកើតរឡើងរទ ដូរ្នោះេំអា្ចាត់ទកជាអំរេើប្រប្េឹតម
ា ូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា រ ើទ
វ កខ
រករមនញរនាោះ1778
ទាហាន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរញ្ញជក់ថា

កា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ជាន់ខពស់រួន ូរ

និង

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មួយ្ំនួនខដេបានរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវរនាោះប្តូវបានរង្ហាញ

1774

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (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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សមរហ្តផេរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1779។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់
រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងកា
ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង និងថា រទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនោះេំអា្ចាត់ជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា យេ់
រឃើញខដេថា ម្ភនកា រ ើទ
វ កខរករមនញបានរកើតរឡើងរនាោះ1780 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរដិរស កា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់កាេទីមួយ1781។ រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់
ង្ហគេ លឺជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរនាោះ េំអា្យកជាកា បានរឡើយ1782។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានចាត់ទកជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1783។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ផៃយ
ុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន កា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
ប្រជាជនរ់ភយរងខំរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញអា្ប្តូវបានចាត់ទកថាជាអំរេើថ្នកា រទរ ើទ
វ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កិដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។

693>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបាន

សំអាងរេើកា ចារ់ខួ ន
េ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ ើជា
វ អំរេើប្រប្េឹតម
ា ូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
វ កខរករមនញ
រប្ពាោះកា ចារ់ខួ ន
េ រនោះជាអំរេើប្តឹមប្តូវត្តម្ារ់1784

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់នូវកា ំឭក រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ដីកាដំរណាោះប្សយ (D424) ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើខដេចាត់ជាកា រ ើទ
វ កខរក
រមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរនាោះបានកត់សម្ភគេ់ថា “កា ចារ់ខួ ន
េ និងកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ថានក់រប្កាមថ្ន

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 យៈកា រ ើម
វ នសសឃាត

និង/ឬកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ”1785។

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនក្ារ់ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
វ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា “កា ចារ់ខួ ន
េ និងកា សម្ភេរ់អតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយម្ភនរ្តនារ ីសរអើងរ់ភយស មូេរហ្តនរោបាយ”1786។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណាថា កា ចារ់ខួ ន
េ អតីតអនក ដឋកា
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

( ួមរញ្ចូ េកា ចារ់ខួ ន
េ ប្សរ្ារ់ថ្នទាហាន) ប្តូវបានចាត់ជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញ

ណ ោះ។ ដូរ្នោះ អំណោះអំណា
រឡើយ រ៉ៅខនាបានប្តឹមខតេិចា ណាអំេីកា ចារ់ខួ ន
េ និងកា សម្ភេរ់រប្កាយមករ៉ៅរណា
ង រស់ នួន ជា ោមនមូេ់ភឋនោំប្ទរឡើយ។

694>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើងខដេថា
បារអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរៅកនុងភូមិ
កា ជរមេៀស

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សំអាងអំេីកា រ ើ វ
រដើមបីរង្ហាញេីរ្តនារ ីសរអើងរេើ“ប្រជាជនងមី”កនុងអំឡុងរេេថ្ន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

រ្តនារ ីសរអើងរនោះ

រដើមបីោប្ំ ទកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញមួយពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើបា
វ រ ន
ៃ ់ ៃ

រេើអក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស

ប្េមទាំងរៅរេេរៅដេ់ភូមិេីសំណាក់អក
ន ភូមិ

និងកងទ័េខខម ប្កហ្ម1787។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ប្តូវបាន
“សងស័យថា ជាេួកនាយទន ឬសកាិភូមិ និងប្តូវបានរលរល្មខេំ្ង់ជួរ និងប្តូវបានរដញឱ្យរៅមខរទៀត” និង
ថា “អនកដថ្ទរទៀតរប្កាយមកបានទទួេរញ្ញជឱ្យចាករ្ញ ឬរ ីរ្ញរៅកខនេងរផសង”1788។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រៅមនរេេជរមេៀស ខខម ប្កហ្មបាន“ររងកើតឲ្យម្ភនកា សអរ់រខពើមអនកទី
ប្កុង”1789។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ផៃយ
ុ រៅនឹងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើង
រ់ភយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន1790សប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នកា រង្ហាញេីរ្តនារ ីសរអើង អាករបកិ ចោរៅមន
1785

សេប្កម រស់អងគជំនំជំប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៦៨ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម រជើងទំេ័ េររចាេ) រោងរៅរេើដីកា

ដំរណាោះប្សយ (D427) ថាខណឌ ២០៨, ២០៩, ២៣៥។
1786

សេប្កម រស់អងគជំនំជំប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧១ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

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 និងរប្កាយរេេខដេអំរេើរនាោះបានរកើតរឡើងភាេមៗ អា្ប្តូវបានយកមកេិចា ណាផងខដ
អាករបកិ ចោរនោះ

អា្រង្ហាញឱ្យរឃើញេីផត
ន ់លំនិត រស់ចា ីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត។

រ់ភយស
អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្នកា រប្រើអំរេើហ្ិងារេើ ូរកាយេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្មរៅរេើ
អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស1791រខនែមរេើកា លំរាមកំខហ្ង និងកា ោរសងកត់ផូវេ ្ិត1792
ា ទាំងកនុងរេេ និងរប្កាយ
រេេជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភាេមៗរនាោះ។

695>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា

សំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញខដេថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបាន“សងស័យរៅត្តមមូេ់ភឋន”1793រ់ភយអនករផសង ជា
ជាងកងទ័េខខម ប្កហ្មរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កនុងកា រង្ហាញអំេីរ្តនារ ីសរអើង
តប្មូវសប្ម្ភរ់កា រ ើទ
វ កខរករមនញ លឺម្ភនខតអាករបកិ ចោ រស់ចា ីរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេជារ់ពាក់េ័ន។
ធ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី រ់ភយស រញ្ញារនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទិដភា
ឋ េថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេ
ួមរញ្ចូ េកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរ ីសរអើងរេើ“ប្រជាជនងមី”រ់ភយកងទ័េ និងកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម1794 ្ំណ្រនោះេំ
រចាទជារញ្ញា្ំរពាោះភាេសមរហ្តផេថ្នកា សននិ់ភឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹង

អតែិភាេថ្នរ្តនារ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី” និងកា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរឡើយ។

696>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងេំបានរង្ហាញេីភាេខសោនឱ្យរឃើញ្ាស់លាស់ វាងរ្តនារ ីសរអើង
នាយទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

មួយខផនកទាក់ទងរៅនឹង

និងមួយខផនករទៀតទាក់ទងរៅនឹង“ប្រជា

ជនងមី”រនាោះរឡើយ1795។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា េំរឃើញម្ភនមូេរហ្តអវីខដេកាេៈ
រទសៈជំ វចញកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើជាមូេ់ភឋនថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរនាោះ េំអា្យកមករប្រើរដើមបីរង្ហាញរ្តនារ ីស
រអើងរៅរេើប្កុមរេើសេីមួយរនាោះរទ េីរប្ពាោះអំរេើប្រប្េឹតរា ើទ
វ កខរករមនញរនោះេម្ភ
ំ នកប្មិត ឬប្ររភទដូ្ោនរៅ

1791

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧១ ដេ់ ៤៧៤, ៤៨៩ ដេ់ ៤៩0។

1792

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៥, ៤៨១, ៤៨៩ និង 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។
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នឹងកា រ ីសរអើងរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ
សំផន រ់ភយស េំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទ្ំរពាោះកា អោះអាង រស់ខួ ន
េ ។

697>ជាស ររស្កាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស
សំផន

ទឡហីក ណ៍រណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និង រខៀវ

ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រទរ ើទ
វ កខរករមនញប្តូវបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ។
៤.ឃ.៤.ឃ.កា រ ទ
ើវ កខរករមនញកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

698>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

កា ផ្លេស់ទីេំរៅបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីសរប្ម្រោេរៅថ្នកា ផេិត1796

និងថា

រ់ភយោមនកា ខរងខ្ក វាង

“ប្រជាជនងមី” និង“ប្រជាជនមូេ់ភឋន” “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបាន“ផាេ់រហ្តផេរផសងៗសប្ម្ភរ់កា ផ្លេស់ទីេំរៅ”
ដូ្ជា

េំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងទីកខនេងកំេងសនក់រៅថា

េួករលប្តូវបានរញ្ជូ នប្តឡរ់រៅផៃោះ

សខមបង រស់ខួ ន
េ វចញ ប្េមទាំងថា “ប្រជាជនរផសងរទៀតយេ់ថា កា រៅខកប ប្េំប្រទេ់ប្ររទសថ្ងអា្ជួយ
សប្មួេកនុងកា ត់រល្ខេួនេីខខម ប្កហ្ម”1797។

អងគជំនំជប្មោះកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

“រៅត្តមកខនេងជារប្្ើន

ម្ភនខតប្រជាជនងមីរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេប្តូវបានរងខំឲ្យផ្លេស់ទីេំរៅ ីឯរៅត្តមកខនេងខេោះរទៀត ទាំងប្រជាជនចាស់ និង

ប្រជាជនងមីប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ”1798។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា “កា ផ្លេស់ទីេំរៅទាំងប្រជា
ជនចាស់ និងប្រជាជនងមីរនោះ បានរកើតរឡើងរ់ភយស មូេរហ្តជាក់លាក់ថា រ់ភយស កា មិនទក្ិត្
ា ំរពាោះ
ប្រជាជនទាំងអស់ខដេ ស់រៅកនុងភូមិភាលរូពា៌ត្តមររណា
ា យប្េំខដនជារ់ប្ររទសរវៀតណាម ឬរ់ភយស កា
ជំ ញ រស់ថានក់ដឹកនាំរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ
1799

រដើមបីសរប្ម្រោេរៅសប្ម្ភរ់កា រងកររងកើនផេ រស់េួករល”

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅមនរេេ ឬកនុងរេេជរមេៀស ប្រជាជនប្តូវបានសួ

សំណួ អំេីប្រវតាិ រស់ខួ ន
េ េទធផេថ្នកា សួ រនោះ“ញឹកញារ់ លឺរដើមបីកំណត់ទីត្តង
ំ ខដេប្តូវរញ្ជូ នប្រជាជនទាំង
រនោះរៅ

ួមទាំង រៅកាន់តំរន់ថ្ប្េខដេប្រជាជនទាំងរនាោះប្តូវរៅការ់ឆ្ក

1796

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧៦ ដេ់ ៦០២។

1797

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៨៩។

1798

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥។

1799

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥។

និងសង់ទីជប្មក រស់េួករលរ់ភយ

441
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ផ្លៃេ់ខួ ន
េ ។

“ប្រជាជនងមី”រផសងរទៀតប្តូវបានយករៅកសង

ឬអរ់ ំខកខប្ររៅត្តមមនៃី សនាិសខនានា”1800។

ខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា កងទ័េ និងកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម
ម្ភនរ្តនារ ីសរអើងខដេជាេកខខណឌតប្មូវ1801។

699>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញអំេីអតែិភាេថ្នធាតផសំ
អតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់កា រ ើទ
វ កខរករមនញ និងកា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់កាេទីេី

1802

។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនងមី”ប្រ

មនឹងកា រ ីសរអើងជាក់ខសាង រ់ភយបានអោះអាងថា េំ

ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីរ្តនារ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី”

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ1803។

700>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយប្តឹមប្តូវអំេីអតែិភាេ
ថ្នធាតផសំថ្នអំរេើរ ើទ
វ កខរករមនញ

ខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់កាេទីេី រ់ភយបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់ ួមទាំងភសាត្ត
ុ ងប្ររោេផងខដ រដើមបីោំ
ប្ទត្តមរ ចរទសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេសែិតកនុង វចសេភាេថ្នឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជំនំជប្មោះ1804។

701>ខផអកត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

“ប្រជាជនងមី”1805 លឺជាកមមវតែថ្ុ នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយស មូេ

រហ្តនរោបាយកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
ំឭកថា ខផអកត្តមវចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ អំរេើប្រប្េឹតខា តមួយខដេប្តូវបានយកមកេិចា ណាកនុង
វ កខរករមនញ
កា ផាេ់កា យេ់រឃើញអំេីធាតផសំសតានម័តថ្នរទរ ើទ

រៅកនុងរ ចរទថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់កាេទីេី រនាោះ លឺកា ផ្លេស់ទីេំរៅជាក់ខសាង រស់ប្រជាជនរ៉ៅរណា
ណ ោះ េំខមនអវីខដេបានរកើតរឡើង

1800

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1801

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៦។

1802

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៨៩ ដេ់ ៣៩៤ និង ៣៩៩។

1803

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៨៣, ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៩ និង ៤៩១។

1804

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២២៣ ដេ់ ២២៨។

1805

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៥៦ និង ៦៥៧។
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្ំរពាោះេួករលរៅរេេរៅដេ់កខនេងខដេប្តូវផ្លេស់រៅរនាោះរទ1806។ ដូរ្នោះ រដើមបីរង្ហាញអំេីកា រ ើទ
វ កខរករមនញ
រេើ“ប្រជាជនងមី”ដូ្ម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿងរ្ចរ
ុ បនន ចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
បានរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ោ៉ៅងរហា្ណាស់ជា្មបង ឬខត“ប្រជាជនងមី”រ៉ៅរណា
ណ ោះ ដូរ្នោះ លឺជាកា រ ីសរអើង ឬថា រៅ
កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនងមី”បានទទួេ ងកា ប្រប្េឹតខ
ា សខរេកេី“ប្រជាជនចាស់”។

702>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខួនេ

1807

ថា អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសននិ់ភឋនរ់ភយេំសមរហ្តផេថា “ប្រជាជនភាលរប្្ើនរេើសេរ”ខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ
កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី លឺជា“ប្រជាជនងមី”រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្ោំ
ុ ងខដេបានយកមក
ប្ទកា សននិ់ភឋនរនោះ1808។ ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងភសាត្ត
សំអាងរនាោះរឃើញថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយស មូេរហ្តរសដឋកិ្ច និងរ្ញេីប្េំខដនរវៀតណាម
ពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ ប្រជាជនចាស់ ទាំងងមី ខដេជាកា េិតមួយប្តូវបានទទួេសគេ់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅ
កនុងរស្កាីសននិ់ភឋនខផនកអងគ្ារ់ រស់ខួ ន
េ 1809។ រ់ភយស កា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះបានរ៉ៅោះពាេ់មិនប្តឹមខតប្រជា
ជនងមី ដូរ្នោះេំអា្និោយបានថា ជាកា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ឬរង្ហាញេីរ្តនារ ីសរអើងរឡើយ។

703>រខនែមរេើរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងកា រ

ើឱ្
វ បបាត់ខួ ន
េ កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅខដេជាអំរេើរ ីសរអើង

ខដេរ៉ៅោះពាេ់រេើ“ប្រជាជនងមី”អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា “រប្កាយរេេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ ម្ភន“ប្រជាជន
ងមី”ជារប្្ើនប្តូវបានរ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ ”1810 រ់ភយបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមទូរៅ រស់សកសីខតម្ភនក់ររណា
៉ៅ ណ ោះ1811។
ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានរ ើឱ្
វ 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 រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ )

ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៣៥ និង ៤១, ៤២។
1811

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៤ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯក

ស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៣៥, ៤១ ដេ់ ៤២។ រៅកនុងទំេ័ ៣៥ នូ រ ៉ៅ បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរេេជរមេៀសឧដងគ“ប្រជាជនខេោះ
ប្តូវបានរ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយអាង៌កំបាង
ំ ”។ រៅទំេ័ ៤១ ដេ់ ៤២ នូ រ ៉ៅ េំបានរ ៀររារ់អំេីកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េន“ប្រជាជនងមី”រឡើយ។
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កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ក៏រ់ភយ1812

ក៏កា យេ់រឃើញទាំងរនោះបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងមិន

ប្លរ់ប្ោន់ខដេជាមូេ់ភឋនកនុងកា រង្ហាញេីកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ “ប្រជាជនងមី”ជារប្្ើនខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ។
ដូរ្នោះ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនប្រជាជនងមី កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

េំអា្ជា

មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញអំេីកា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ឬរ្តនារ ីសរអើងរឡើយ។

704>រខនែមរេើរនោះរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

សំណួ “ប្រជាជនងមី”“ជាញឹកញារ់រដើមបីកំណត់ទីកខនេងខដេប្តូវរញ្ចូ នរៅរៅរនាោះ”1813

កា សួ

អងគជំនំជប្មោះតលា

កា កំេូេទទួេយកកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ េំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ោប្ំ ទរស្កាីសននិ់ភឋនរនោះរឡើយ1814។ ររើរទាោះរីជាកា សមរហ្ត
ផេខដេអា្សននិ់ភឋនថា ប្រជាជនប្តូវបានសួ េីប្រវតាិ រស់ខួ ន
េ “រៅមន ឬកនុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ”1815
រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង1816ក៏រ់ភយ ក៏ភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា កា សួ សំណួ បានរកើតរឡើងរៅរប្កាយកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន1817ដូ្កា អោះអាង រស់ នួន ជា1818ខដ
។ រោងត្តមរហ្តផេទាំងរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសម
រហ្តផេណាមួយអា្រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្ថា

កា សកសួ េីប្រវតាិ ូរ រស់

“ប្រជាជនងមី”ជាញឹកញារ់ម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់រៅរេើទីកខនេងខដេប្តូវរញ្ចូ នេួករលរៅ

ខដេអា្រង្ហាញនូវ

អតែិភាេថ្នកា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរនាោះរឡើយ។

1812

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦១៨, ៦២៣ និង 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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨ (ប្តូវបានសួ នូវអវីខដេ

ោត់បានរ ើក
វ នុងទីប្កុងភនំរេញរនាៃរ់េីបានមកដេ់សហ្ក ណ៍រកាោះជ)ំ ។ ពាកយសំត្តំងខេួនជារដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជា សវត្តែ ឯកស
រេខ E3/5084 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00865605 ទំេ័ ១១ (ប្តូវបានសួ នូវេ័ត៌ម្ភន រប្កាយរេេកា ផ្លេស់ទីេំរៅេី
រខតាកណា
ា េរៅបាត់ដំរង)។
1818

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៣៩៣។
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705>រោងត្តមខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

េំអា្និោយបានថា

ម្ភនកា

រង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនប្តូវបានរ ើរវ ឡើងកនុងេកខណៈរ ីសរអើង ឬរ់ភយរ្តនារ ីសរអើ
ង។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងសំខាន់ៗថ្នកា តស៊ាូវណណ ៈ រស់ រ.ក.ក.
ប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី”

កនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

1819

និងរ់ភយកត់សម្ភគេ់ថា អតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម លឺជាសប្តូវ្មបង រស់រកសក៏រ់ភយ1820 ក៏
កា យេ់រឃើញទាំងរនោះរង្ហាញជា្មបងថា

រ្តនាទូរៅកនុងកា រ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹង“ប្រជាជនងមី”ខដេប្តូវ

បានរង្ហាញត្តម យៈកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះបានរនាខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រ់ភយ
រហ្តថា

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេជា្មបងសប្ម្ភរ់រោេរំណងរសដឋកិ្ច

ទំនងជាកា អនវតាន៍ទូរៅ

ខដេបានរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនប្លរ់ខផនករនាោះ រទើរកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី េំខមនជា
កា រ ីសរអើង ឬរកើតរ្ញេីរ្តនារ ើទ
វ កខរករមនញ។ រោងត្តមសំអាងរហ្តទាំងរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេេិចា ណារឃើញថា

រស្កាីសននិ់ភឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

“ប្រជាជនប្តូវបាន

ផ្លេស់ទីេំរៅរដើមបីជំ ញកា តស៊ាូវណណ ៈ”1821 េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

706>ស ររស្កាីមក

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

លឺជារទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រ៉ៅខនារៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានចាត់
ទកជារទរ ើទ
វ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅវចញ

ដូ្រនោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ស។
៤.ឃ.៥.ធាតផសំត្តមរ រ
ច ទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

707>រៅកនុងសេប្កម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ម្ភនខតអំរេើជាមូេ់ភឋនមួយ្ំនួនខដេ

ម្ភនខ្ងកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអា្ចាត់ជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ប្រសិនររើ
បានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវត្តមរ ចរទ ខដេម្ភនដូ្ជា៖ “(i) ប្តូវខតម្ភនកា វាយប្រហា (ii) កា វាយ
ប្រហា ប្តូវខតម្ភនេកខណៈទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ (iii) កា វាយប្រហា សំរៅរេើប្រជាជនសី វចេ (iv) កា 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 ើរវ ឡើងរ់ភយស មូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនាណាមួយ (v) ប្តូវ
ខតម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ចា ីផ្លៃេ់ជាមួយនឹងកា វាយប្រហា និង (vi) ជនជារ់រចាទ ឬចា ី ប្តូវម្ភន
កា ដឹងជាចាំបា្់អំេីកា វាយប្រហា ”1822។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រខនែមរទៀតថា និយមន័យថ្ន
្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិសីេ
ា ីឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិកនុងឆ្នំ

១៩៧៥

ខេងតប្មូវឱ្យម្ភន“ទំនាក់

ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ រទៀតរហ្ើយ”1823។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា វាយ
ប្រហា បាន ួមរញ្ចូ េនូវអំរេើ“ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើហ្ិងាជារនារនាៃរ់ […] រហ្ើយមិន
កប្មិតប្តឹមខតកា រប្រើកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ”1824 និងថា សប្ម្ភរ់កា វាយប្រហា ជាេកខណៈទូរៅ
ឬជាប្រេ័នធ ជាទូរៅ លឺសំរៅរេើកា វាយប្រហា ខដេម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ ឬម្ភនកា រ ៀរ្ំ និងម្ភនអំរេើ
រេមើសរ់ភយរ្តនាខដេម្ភនេំនាប្ំ រហាក់ប្រខហ្េោន1825។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារឃើញថា
ខផអកត្តមនិយមន័យថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ េំចាបា
ំ ្់
តប្មូវឱ្យម្ភនកា ប្រប្េឹតរា ឡើងប្សររៅនឹង“រោេនរោបាយ ឬខផនកា រស់ ដឋ ឬអងគកា ណាមួយ”រឡើយ1826
។ ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា កា វាយប្រហា ប្តូវខតសំរៅរៅរេើប្រជាជនសី វចេណាមួយរនាោះ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ប្រជាជនខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅ ប្តូវខតជារោេរៅ្មបងថ្ន
កា វាយប្រហា និងជាជនសី វចេេិតប្បាកដ1827។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ េំអា្ចាត់ទកជា ជនសី វចេសប្ម្ភរ់រោេរំណងកនុងកា
វាយតថ្មេ ថារតើមួយណាជាជនសី វចេខដេជាកមមវតែថ្ុ នកា វាយប្រហា រនាោះរឡើយ1828។ រខនែមរេើរនោះរទៀត
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

កា វាយប្រហា “ប្តូវខតបានរ ើរវ ឡើងប្រឆ្ំងនឹងជនសី វចេរ់ភយ

1822

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៧ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១០៦។

1823

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៧ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (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។
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ខផអករេើមូេ់ភឋនរ ីសរអើង ដូ្ជា មូេរហ្តជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា”1829។ ជា្ង
រប្កាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារឃើញថា អំរេើ រស់ចា ី“ប្តូវខតជា
ខផនកមួយថ្នកា វាយប្រហា ” ខដេម្ភនន័យថា រទាោះរីជាអំរេើរនាោះជាអំរេើប្ររភទណា ឬម្ភនផេវចបាកោ៉ៅង
ណាក៏រ់ភយ ក៏ជាសតានម័តប្តូវខតជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា

1830

និងថា ជនជារ់រចាទ ឬចា ីប្តូវខតបានដឹងឮ

អំេីកា វាយប្រហា និងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ ររងកើតបានជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា រនាោះ1831។

708>រៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគ្ារ់ រស់ខួេន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

ខេួនរជឿជាក់

្ំរពាោះេកខខណឌថ្នធាតផសំត្តមរ ចរទទាំងអស់ប្តូវបានរំរេញ1832 រ់ភយបានសននិ់ភឋនថា ចារ់ត្តង
ំ េីថ្ងៃទី ១៧
ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោ៉ៅងរហា្ណាស់ ហ្ូតដេ់ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ ម្ភនកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ និងទូរៅ
1833

រៅរេើប្រជាជនសី វចេកមពជា
ុ 1834ខដេរ ើរវ ឡើងរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ1835និងថា កា វាយប្រហា ម្ភន

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំរេើ រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ករឃើញផងខដ
ថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីកា វាយប្រហា រនោះ និងថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ លឺជាខផនកមួយថ្នកា វាយ
ប្រហា

1836

។

709>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សមួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹង
ធាតផសំត្តមរ ចរទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។ ទីមួយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់កនុងកា យេ់រឃើញថា រៅប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ខេងតប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ 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 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់កនុងកា យេ់រឃើញថា និយមន័យ

ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

េំបានតប្មូវឱ្យរង្ហាញអំេអ
ី តែិភាេថ្នរោេនរោបាយ

ឬខផនកា រស់ ដឋ

រឡើយ1838 រហ្ើយ្ងរប្កាយ បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ និងអងគរហ្ត
កនុងកា យេ់រឃើញថា

អំរេើ រស់េួកោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ

និងទូរៅរេើ

ប្រជាជនសី វចេរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរៅ្រនាេោះេីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៩1839។ ខផអករេើកំហ្សខដេ
បានរេើករឡើងទាំងរនោះ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរម្ភឃៈកា សរប្ម្
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ
់ភក់េិ ទធភាេរេើេួកោត់េីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក

រៅកនុងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូង និងសំឱ្យ ួ្ផតេីរទរចាទទាំងរនោះ1840។

710>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា និយមន័យ

ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ រឡើយ”1841។

េំបានតប្មូវឱ្យម្ភន“ទំនាក់

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ និងបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរក
ប្សយោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើ មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) និងរស្កាីសរប្ម្ រស់តលាកា រោ
ធា Nuremberg កនុងកា យេ់រឃើញថា ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិេំបានតប្មូវឱ្យរង្ហាញេីអតែិភាេថ្នរោេ
នរោបាយ ឬខផនកា រស់ ដឋរនាោះរទកនុងឆ្នំ ១៩៧៥1842។ រខនែមរេើរនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

1837

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦៧ ដេ់ ៤៧៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២

ដេ់ ៥៤ និង ៣៣៣។
1838

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៤។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥ ដេ់ ៥៨

និង ៣៣៣។
1839

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៥ ដេ់ ៤៨៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៣៣០ ដេ់ ៣៤០ និង ៣៥៨។
1840

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៣ និង ៧៣០។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៤,

៥៨, ៣៥៨ និង ៦៥៩។
1841

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១២៦ ដេ់ ១២៨។

1842

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៣១។
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អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា ម្ភនកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នន
ធ ិងជាទូរៅបានរកើត
រឡើងរ់ភយស មូេរហ្តនរោបាយ1843។
៤.ឃ.៥.ក.ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

711>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងទីមួយ
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ខដេបានរេើករឡើងថា កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ កា កំណត់និយមន័យថ្ន

តប្មូវឱ្យរង្ហាញេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

អងគជំនំជប្មោះ

“ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ េំខមនជាខផនកមួយកនុងកា កំណត់

និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិរៅ្រនាេោះេីឆ្នំ

១៩៧៥

ដេ់

១៩៧៩ រឡើយ”1844។ រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ដំរូងសាីេីកមមវតែុ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់រហ្តផេថា៖
រប្កាយេីបានេិនិតយរមើេរឡើង វចញរេើកា អនវតា រស់ ដឋ និងស្ចធា ណ៍ ម្ភមន រ
ូ ខដេម្ភនកា ពាក់
េ័នរធ ៅ្រនាេោះេីឆ្នំ ១៩៤៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា ចារ់ត្តង
ំ េីកា ក
រកើតឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិកនុង មមនញ្ា (IMT) និង្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្តួតេិនិតយ
រយើងរឃើញម្ភននិនានកា សំខាន់មួយ ួ្រហ្ើយ ថ្នកា មិន់ភក់េកខខណឌតប្មូវទំនាក់ទន
ំ ងឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ
រនោះជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ។ និនានកា រនោះលឺថា ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិជាឧប្កិដក
ឋ មមអនា
ជាតិ ន
ៃ ់ ៃ

រ់ភយមិនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

បានចារ់រផាើម វចវឌឍន៍ខាេង
ំ រៅរប្កាយ

សម័យ Nuremberg រហ្ើយ ហ្ូតបានររងកើតជា្ារ់រ់ភយម្ភនកា ឯកភាេមួយរៅប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥
។

1845

712>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) និង

រោេកា ណ៍ Nuremberg េំបានរោងរៅរេើេកខខណឌតប្មូវ“ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ”រឡើ
យ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ រោេកា ណ៍ Nuremberg បានរញ្ញជក់ថា អំរេើខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តូវខត

1843

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៣២ ដេ់ ១៣៦។

1844

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៧ ំឭករឡើង វចញ និងទទួេយករស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំដកេកខ

ខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

រ្ញេីនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិថ្ងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១១ (E95/8) កថាខណឌ ៣៣។
1845

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសំដកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

រ្ញេីនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ (E95/8) កថាខណឌ ៣៣។
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“ម្ភនកា ប្រប្េឹតរា ឡើង ឬទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ ឬឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគមណាមួយ”1846
រ់ភយបាន់ភក់រញ្ចូ េនូវពាកយរេ្ន៍ខដេម្ភនរៅកនុង មមនញ្ាថ្នតលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT)1847។ េកខ
ខណឌតប្មូវរនោះម្ភនភាេសមល
ុ សមញជាងេកខខណឌតប្មូវថ្នទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ
ឋ មមខដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់
តប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនង វាងឧប្កិដក

រ់ភយស

ជាមួយនឹងឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិដថ្ទរទៀត

ខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងនឹងសនាិភាេ1848។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញារៅ្ំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេលឺ ថារតើប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ តប្មូវឱ្យម្ភន
ទំនាក់ទំនងរនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

713>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េកខខណឌតប្មូវអំេទ
ី ំនាក់

ទំនងរៅកនុង មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) អា្ប្តូវបានយេ់រឃើញេី ោ៉ៅងរផសងោន ទីមួយ
ជាធាតផសំសតានម័តកនុងកា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ឬមា៉ៅ ងរទៀត ប្ោន់ខតជាធាត
ផសំយត្តា ិកា ខដេកប្មិតសមតែកិ្ច រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ

(IMT)

ប្តឹមរទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនាោះរៅកនុង

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាិភា
េ។ ររើរទាោះរីជាសេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) េំបានរ់ភោះប្សយរញ្ញារនោះ្ាស់លាស់ក៏
រ់ភយ ក៏រៅកនុងខផនករផសងៗរទៀតថ្នសេប្កមរនោះបានរញ្ញជក់ថា តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) បានរក
ប្សយេកខខណឌតប្មូវអំេទ
ី ំនាក់ទំនងថា ជាធាតផសំសតានម័តរដើមបីកំណត់និយមន័យឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស

1846

រោេកា ណ៍ទី VI(ល) ថ្នរោេកា ណ៍ Nuremberg។

1847

ម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមនញ្ាភាេ រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម IMT។

1848

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កា រប្រើពាកយរេ្ន៍ជា ួមថ្ន“េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់

អាវ ” លឺទាញរ្ញេីម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនិក
ា ៈតលាកា ICTY។ េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះប្តូវបានរកប្សយកនុងន័យប្តឹម ខត
តប្មូវឱ្យរង្ហាញថា ជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ម្ភនអតែិភាេនារេេរនាោះ និង់ភក់ឱ្យម្ភនកា ទាក់ទងោនសប្ម្ភរ់កា រចាទប្រកាន់រ៉ៅរណា
ណ ោះ មិន
ខមនជាកា រង្ហាញអំេីទំនាក់ទំនងជាសតានម័ត វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ និងឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិដថ្ទរទៀតខដេអា្ ឬេំអា្ប្តូវ
បានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងរ ចរទថ្នជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ខដេកំេងរកើតម្ភនរនាោះរឡើយ។ ដូរ្នោះ មិនដូ្ោនរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវទំនាក់
ទំនងខដេម្ភនរៅកនុងរោេកា ណ៍ Nuremberg រឡើយ។ សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៨៣។ សេ
ដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២៤៩, ២៥១។ ដូរ្នោះ េកខខណឌតប្មូវទំនាក់ទំនងកនុងេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTY េំដូ្ោន
រៅនឹងេកខខណឌតប្មូវរៅកនុងរោេកា ណ៍ Nuremberg រឡើយ។
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ឯកស រេខ F36

ជាតិត្តម្ារ់អនា ជាតិ1849។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ រៅរេេរ ើកា
វ សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់
រចាទមួយ្ំនួន តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) បានយកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងមករ ើជា
វ ខផនកមួយថ្ន
កា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រ់ភយបានេិចា ណារឃើញថា ម្ភនខតអំរេើខដេពាក់េ័នធ
រៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមរផសងរទៀតរៅកនុងយត្តា ិកា រស់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអា្ជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1850
។

714>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

រៅរប្កាយរេេរញ្ច រ់សស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ភាេម

ខណឌតប្មូវអំេទ
ី ំនាក់ទំនងមិនថា ជាយត្តា ិកា

េកខណៈេិតប្បាកដថ្នេកខ

ឬជាសតានម័តរនាោះរទ េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់រឡើយ។ ជា

េិរសស ្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងខដេប្តូវបានអនម័តប្តឹមខតរួនខខរនាៃរ់េីកា អនម័ត មមន
ញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) េំបាន់ភក់រញ្ចូ េេកខខណឌអំេទ
ី ំនាក់ទំនងកនុងកា កំណត់និយមន័យ
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1851។ ទនៃឹមនឹងរនាោះខដ

ខផអកត្តមរេវកថាថ្ន្ារ់រេខ ១០

រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្លរ់ប្លង ្ារ់រនោះបានររងកើតរឡើងកនុងរោេរំណងផាេ់អានភាេដេ់ មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ
(IMT) (បាន ួមរញ្ចូ េេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនង)1852។

1849

សូមរមើេ សេប្កម រស់តលាកា IMT ទំេ័ ២៥៤ (“រដើមបីចាត់ទកជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ អំរេើខដេបានសំអាង

រៅរេើរៅមនរេេសស្តង្ហគម ប្តូវជាកា សម្ភេរ់ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមណាមួយរៅកនុ ងយត្តា ិកា រស់តលាកា ”)។ ប្រវតាិថ្នល

ណៈកមមកា ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគមអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ (UNWCC) និងកា អភិវឌឍន៍្ារ់សស្តង្ហគមឆ្នំ ១៩៤៨ ទំេ័ ១៩២, ២០១ ដេ់
២០៣។ Henri Donnedieu DE VABRES “កា ជំនំជប្មោះ រស់ Nuremberg និងរោេកា ណ៍ទំរនើរ” រៅកនុងកា របាោះេមពផាយ
រស់

Guénaël METTRAUX ទសសនវចស័យសាីេីកា ជំនំជប្មោះ Nuremberg ប្េឹតិរ
ា ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសេកវចទាេ័យ Oxford ឆ្នំ

២០០៨ ទំេ័ ២១៣ ជាអាទិ៍ ទំេ័ ២៤០ ដេ់ ២៤១ កត់សម្ភគេ់ថា តលាកា IMT បានេិចា ណារេើរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ
រ់ភយបានរញ្ញជក់ថា ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម និងឧប្កិដឋកមមប្រឆ្ំងសនាិភាេ“ខផនកត្តមទ
សសនៈថ្នយត្តា ិកា ”។
1850

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់តលាកា IMT ទំេ័ ៣០៤ (អំរេើ រស់ Streicher “លឺជាកា រ ើទ
វ ករករមនញ […] ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម […] ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ”) ៣១៨ ដេ់ ៣១៩ (កា ប្លរ់ប្លង រស់ Austria “លឺជាឧប្កិដក
ឋ មមរៅកនុង
យត្តា ិកា រស់តលាកា […] ជាេទធផេ លឺជាកា រ ើម
វ នសសឃាត កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ កា រ ើឱ្
វ យរៅជាទាសក កា និ រទស និង
អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត និង កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយស មូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ សសនា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា
ប្លរ់ប្លងខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិត្តមម្ភប្ត្តរនាោះ”)។
1851

ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្ន្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។

1852

រេវកថា ថ្ន្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។
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715>យតាិសស្តសាសីេា ីេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង្ារ់រេខ

១០

រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងេំ

ម្ភនេកខណៈសីសង្ហវក់ោន។ រ់ភយស មួយខផនក កនុងរ ឿងកាី រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធា Nuremberg
(NMT) (ខដេបានខផអករេើ្ារ់រនោះ)

ទំនងជារកប្សយេកខខណឌតប្មូវរនោះថា

ជាធាតផសំសតានម័តថ្ន

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1853 និងមួយខផនករទៀត រៅកនុងរ ឿងកាី Flick (តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធាសហ្ ដឋ
អារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) អងគជំនំជប្មោះមួយថ្នតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធា Nuremberg (NMT) បាន
យេ់រឃើញថា េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងប្តូវខតរង្ហាញ រ់ភយស

មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ

(IMT) លឺជាខផនកមួយដ៏សំខាន់ថ្ន្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រ៉ៅខនាហាក់រីដូ្ជាបានេិភាកាខត
កនុងេកខខណឌយត្តា ិកា មិនខមនធាតផសំសតានម័តរទ និងបានយេ់រឃើញថា េកខខណឌរនោះេំប្តូវបានរង្ហាញ
រ់ភយស ខេួនខវោះយត្តា ិកា

1854

។ ជាសំខាន់ កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen អងគជំនំជប្មោះមួយថ្នតលាកា

រោធា Nuremberg (NMT) បានសរប្ម្ថា រ់ភយស េំបានខ្ងជាក់លាក់នូវេកខខណឌអំេីទំនាក់ទំនងរៅ
កនុង្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង ខេួនម្ភនយត្តា ិកា កនុងកា “ វចនិ្័យ
ឆ រាេ់រទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដឋ
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតិខដេរលសគេ់

និងយេ់្ាស់ជាយូ មករហ្ើយប្សរត្តមរោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់

ប្េហ្មទណឌ” រ់ភយេំចាបា
ំ ្់ម្ភនកា រង្ហាញេីទំនាក់ទំនងរនាោះរឡើយ1855។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់
រឃើញថា កា សរប្ម្កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen លឺជាអវីខដេេំជារ់ពាក់េ័នធ រប្ពាោះរទរចាទកនុងឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិកនុងរ ឿងកាីរនោះ បានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេសស្តង្ហគម1856។ រ់ភយេំពាក់េ័នរធ ៅនឹងកាេៈ
រទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ រៅខតជារនៃក
ុ រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះកនុងកា សរប្ម្ ថារតើទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កិដឋ
កមមសស្តង្ហគម ឬឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងសនាិភាេ លឺជាធាតផសំខផនក្ារ់ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដ ឬោ៉ៅង
ណា។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រ ឿងកាី Sch. ខដេប្តូវបានជំនំជប្មោះរៅ្ំរពាោះមខតលាកា អាេេឺម៉ៅង់ រ់ភយខផអករេើ
្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង

1853

សូមរមើេ រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាិ ម៌ ទំេ័ ៩៧១។ រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៦០៦។ រ ឿងកាី Pohl

ទំេ័ ៩៩១ ដេ់ ៩៩២។
1854

រ ឿងកាី Flick (តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធាអារម៉ៅ ចក ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១២១៣។

1855

រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័ ៤៩៩។

1856

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៦៨។ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៣ ( ួមរញ្ចូ េកា រោងរៅរេើរ

ណាឹងសទកខ រស់

រអៀង

ស ី

ប្រឆ្ំ ងនឹងរស្កាីសរប្ម្ដកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

(E95/8/1/1) កថាខណឌ ៣១)។
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កនុងអំឡុងរេេថ្នកា សម្ភេរ់ ោ៉ៅង ង្ហគេ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ១៩៣៨

ជាអាទិ៍ រៅមនរេេកា ផៃោះុ ស

ស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

ឬឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ

និងេំម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម

រឡើយ1857។

716>ភសាត្តុ ងរខនែមថ្នកា ដកេកខខណឌតប្មូវអំេទី ំនាក់ទំនង

រ្ញេីនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស

ជាតិប្សរត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ ប្តូវបានរង្ហាញោ៉ៅង្ាស់លាស់រៅកនង
ុ េិខិតរក ណ៍អនា ជាតិជា
រប្្ើនរៅរប្កាយឆ្នំ ១៩៤៥1858។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា ដកេកខខណឌតប្មូវរនោះ
ប្សរត្តមទសសនៈវចវឌឍន៍ងីៗ
ម ខដេរេើករឡើងថា

កា ហាមឃាត់ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

លឺកនុងរោេ

រំណងរដើមបីកា ពា មនសសជាតិេីកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរឃា រៅ ដូរ្នោះតប្មូវឱ្យម្ភនកា កំណត់និយមន័យមួយខដេ
េំតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេរឡើយ។

717>ជាកា កត់សម្ភគេ់ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៥៤ លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិបានទម្ភេក់រចាេនូវេកខខណឌអំេទី ំនាក់
ទំនង

រ្ញេីនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរៅកនុងរស្កាីប្ពាងប្កមរេើកទីេី សាីេីឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិ1859។ ររើរទាោះរីជា មហាសននិបាតេំបានអនម័តរស្កាីប្ពាង

1857

សូមរមើេ រ ឿងកាី Sch. (តលាកា កំេូេសប្ម្ភរ់្ប្កភេអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់)។

1858

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ថ្ងៃទី ១០ ដេ់ ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៧៤ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នអនសញ្ញាសាីេីអំរេើ

ប្រេ័យេូជសសន៍ (អំរេើប្រេ័យេូជសសន៍លឺជាសញ្ញាណខដេទាញរ្ញេីសញ្ញាណថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ) ម្ភប្ត្ត ១
ថ្នអនសញ្ញាសាីេីអាជាាយកាេេអា
ំ ្អនវតាបាន្ំរពាោះឧប្កិដឋកមមសស្តង្ហគម និងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ (កា េប្ងីកប្ររភទថ្នអំរេើ
នានាខដេជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ

រ់ភយ ួមរញ្ចូ េនិយមន័យថ្ន មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិខដេម្ភនេកខខណឌ

តប្មូវទំនាក់ទំនង និង ួមរញ្ចូ េកា រំខរកេូជសសន៍ និងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍ខដេេំម្ភនេកខ ខណឌតប្មូវ រ៉ៅខនារៅខតទទួេសគេ់
ផងខដ ថា ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិអា្ប្រប្េឹតរា ឡើង“រៅកនុងរេេសស្តង្ហគម ឬកនុងរេេសនាិភាេ”)។ ម្ភប្ត្ត I-II ថ្នអនសញ្ញា
អនា ជាតិសីេ
ា ីកា ទរ់សកត់ និងកា ់ភក់ទណឌកមមរេើរទឧប្កិដថ្ឋ នកា រំខរកេូជសសន៍។
1859

ម្ភប្ត្ត ២(១១) ថ្នរស្កាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខមនសសជាតិ ឆ្នំ ១៩៥៤ លណៈកមមកា នីតិអនា

ជាតិ បានរបាោះរឆ្នតឱ្យេររចាេេកខខណឌប្តូវថ្នទំនាក់ទំនងរ្ញេីនិយមន័យ)។ សូមរមើេ កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកិ្ចប្រជំរេើកទី
២៦៧ រស់លណៈកមមកា ្ារ់អនា ជាតិ កថាខណឌ ៤០ ដេ់ ៦២។
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ប្កមឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិក៏រ់ភយ1860 ក៏រៅរេេលណៈ
កមមកា នីតិអនា ជាតិរនោះបានរ់ភោះប្សយមាងរទៀតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៨៤ រនាោះ បានកត់សម្ភគេ់ថា “រស្កាីប្ពាងឆ្នំ
១៩៥៤ បានឃាេតឆ្ៃយេីរ ចរទ Nürnberg រ់ភយស កា កំណត់និយមន័យឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ េំ
េិចា ណាអំេីទំនាក់ទំនងណាមួយរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម”1861

និងថា

“រនាៃរ់េីកា ជំនំជប្មោះកាីរៅ

Nürnberg ខដេបានកនេងផតរៅ រទើររោេលំនិតថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិបានទទួេសវ័យភាេផ្លៃេ់
ខេួន និងបានផ្លា្់រ្ញេីេកខខណឌសស្តង្ហគម”1862។

718>តលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស

(ECtHR)

រង្ហាញទសសនប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ កនុងរ ឿងកាី

Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) រ់ភយបានរោងរៅរេើរស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៥៤ សាីេីរទ
រេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ

និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិ

និងបានរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនថា

កនុងឆ្នំ

១៩៥៦

េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងេំអា្ជាធាតផសំរៅកនុងនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិខដេប្សរ
ត្តម្ារ់ទំរនៀមទំលារ់អនា ជាតិរឡើយ1863។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយអំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សំអាងរេើរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង

ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary)1864។ ររើរទាោះរីជាតលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស(ECtHR) បានរប្រើប្បាស់ពាកយ
“អា្”រៅកនុងកា សននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ សាីេីេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនាោះោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ
ប្កម រស់តលាកា រនោះបានរង្ហាញថា

ក៏រៅកនុងសេ

រទើរខតភាេមៗរនាៃរ់េីកា កំណត់និយមន័យឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស

ជាតិប្តូវបានរ ើប្វ កមនីយកមមកនុងរោេកា ណ៍ Nuremberg រ៉ៅរណា
ណ ោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា កា កំណត់និយម
ន័យរនោះម្ភនកា វចវឌឍន៍រៅ កកា ដកេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះរ្ញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជា
តលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស

(ECtHR) េំបានេាោមររងកើតជាមូេ់ភឋន្ារ់នូវកា កំណត់និយមន័យថ្ន

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តឹមឆ្នំ ១៩៥៦ សប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នកា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌជាេកខណៈ
1860

កា អនម័តរស្កាីប្ពាងប្កមប្តូវបានេនា រេេ រដើមបីសិការខនែមរេើកា ខខវងរោរេ់ោនជំ វចញនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

អំរេើ្
េ នពាន។ សូមរមើេ ប្កុមប្រឹកាសងគម និងរសដឋកិ្ច រស់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ(ECOSOC)“រញ្ញាថ្នកា ់ភក់រទាសឧប្កិដឋ
ជន និងជនខដេបានប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ” កថាខណឌ ៤០ និង ៤៨។
1861

រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិ (ភាល II ខផនកទី ១) ឆ្នំ ១៩៨៤ ទំេ័ ៩០ កថាខណឌ ១១។

1862

រសៀវរៅប្រចាំឆ្នំ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិ (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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រលគេក៏រ់ភយ ក៏រដើមបីរោេរំណងថ្នរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ តលាកា រនោះរៅខតរង្ហាញថា ម្ភន“មូេ
់ភឋន្ាស់លាស់ និងប្លរ់ប្ោន់កនុងកា េិចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹង្ារ់អនា ជាតិ […] សប្ម្ភរ់កា ់ភក់េិ ទធភាេ
រេើម្ភចស់រណាឹងសទកខ”េីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិ1865កនុងប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary)។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រស្កាីសរប្ម្ រស់តលាកា ECtHR កនុងរ ឿងកាី Kolk និង Kislyiy

ទេ់នឹង Estonia តលាកា រនោះបានរដិរស សំរណើរ់ភយស េំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់ កនុងកា ជំទាស់កា
សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទេីរទឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងឆ្នំ
១៩៤៩ រ់ភយេំម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងសនាិភាេរឡើយ1866។

719>រខនែមរេើរនោះ រៅរេេត្តក់ខតង្ារ់ជាតិ កា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តឹមឆ្នំ
១៩៧៥ បានេររចាេនូវេកខខណឌតប្មូវអំេទ
ី ំនាក់ទំនងរនោះ1867។ ម្ភនរស្កាីសរប្ម្ រស់តលាកា ជាតិមយ
ួ
្ំនួនបានប្រកាស់ភក់េិ ទធ ភាេេីរទឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើខដេបានរកើតរឡើងមន

ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេរៅកនុងរេេរនាោះ រស្កាីសរប្ម្ទាំងរនោះបានដករ្ញោ៉ៅងជាក់្ាស់នូវេកខខណឌតប្មូវអំេី
ទំនាក់ទំនង ឬសរប្ម្េំរ់ភោះប្សយរេើរញ្ញារនោះរឡើយ1868។

720>រខនែមរេើរនោះរទៀត រាេ់េកខនិកា ៈ និងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដកឋ មមអនា ជាតិ្ប្មុោះ និងម្ភនសាង់
់ភ អនា ជាតិទាង
ំ អស់ខដេបានររងកើតរឡើងចារ់េីឆ្នំ ១៩៩៣ រនាោះ បានេររចាេកា រោងណាមួយរៅរេើ
េកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះ រៅកនុងកា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ (ររើរទាោះរីជា

1865

សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (ECtHR) កថាខណឌ ៧៨។

1866

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីភាេអា្ទទួេយកបានកនុង រ ឿងកាី Kolk និង Kislyiy ទេ់នឹង Estonia។

1867

សូមរមើេឧ. ម្ភប្ត្ត ១(ខ) ថ្ន្ារ់ រស់ប្ររទសអីប្សខអេសាីេីកា រទាសអនកឃរឃិតជាមួយនឹងណាហ្សុី (Nazis) កនុងឆ្នំ

១៩៥០។ ប្កិតយ្ារ់រេខ ១ រស់ប្ររទសហ្ងប្លីឆ្នំ ១៩៧១ (កា ផសេវផាយឱ្យរប្រើប្បាស់និយមន័យោ៉ៅងទូេំទូលាយថ្នឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេម្ភនរៅកនុងអនសញ្ញាឆ្នំ ១៩៦៨ សាីេីខដនកំណត់ថ្នអាជាាយកាេេំអា្អនវតាបាន្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម
និងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសសជាតិរឡើយ)។
1868

សូមរមើេឧ. កា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Gauleiter Artur Greiser

ទំេ័

១០៤ ដេ់ ១១៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann

(តលាកា ថានក់ប្សុក អីប្សខអេ)។ រ ឿងកាី Barbie។ រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Finta (តលាកា កំេូេ រស់ប្ររទសកាណា់ភ) ទំេ័
៨១៣។ រ ឿងកាី Simón, Julio Héctor (តលាកា កំេូេ Argentina)។
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េកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTY បានតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ក៏រ់ភយ)1869។ េិត
ប្បាកដណាស់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់តលាកា

ICTY បានយេ់រឃើញថា េំម្ភន“មូេ់ភឋនសម

ប្សរ ឬប្សរ្ារ់” ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនេកខខណឌអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ ឬ
ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគមរនាោះរទ1870។ ដូ្ោនរនោះខដ

េំម្ភនរស្កាីប្ពាងប្កមសាីេីឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និង

សនាិសខ រស់មនសសជាតិខដេបានររងកើតរឡើងរ់ភយលណៈកមមកា នីតអ
ិ នា ជាតិ (ILC) កនុងឆ្នំ ១៩៨៦1871
ឋ មមប្រឆ្ំង
១៩៩១1872 និង ១៩៩៦1873 បានរញ្ចូ េេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះរៅកនុងនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
មនសសជាតិរឡើយ។ ជា្ងរប្កាយ ររើរទាោះរីជា ម្ភនប្រតិភូមួយ្ំនួនតំណាងលណៈកមមកា រ ៀរ្ំសប្ម្ភរ់
ររងកើតតលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ

ជាដំរូងបានរសនើសំឱ្យ់ភក់រញ្ចូ េនូវេកខខណឌតប្មូវអំេី“ទំនាក់ទំនងជា

មួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ”រៅកនុងេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា រនោះក៏រ់ភយ ក៏មតិទូរៅបានជំទាស់រៅនឹងកា ់ភក់

1869

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTY ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTR ម្ភប្ត្ត ២ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់

តលាកា េិរសសសប្ម្ភរ់ប្ររទសរសរា៉ រឡអូន (SCSL) ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នេកខនិក
ា ៈទីប្កុង ៉ូម ខផនក ៥ ថ្នរទរញ្ញជ ដឋបាេអនា កាេអងគ
កា សហ្ប្រជាជាតិកនុងទីម័ ខាងរកើត (UNTAET) រេខ ២០០០/១៥ សាីេីកា ររងកើតប្កុមប្រឹកាខដេម្ភនយត្តា ិកា េិរសសរេើរទ
រេមើសប្េហ្មទណឌ ន
ៃ ់ ៃ ម្ភប្ត្ត ១៧២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រស់ Bosnia និង Herzegovina ម្ភប្ត្ត ១១៧ (អងគជំនំជប្មោះឧប្កិដក
ឋ មមស
ស្តង្ហគមកនុងតលាកា ថ្ន Bosnia និង Herzegovina ម្ភនយត្តា ិកា សូមរមើេ្ារ់សេ
ី ា ីតលាកា រស់ Bosnia និង Herzegovina
ម្ភប្ត្ត ៧(១) អានជាមួយ ម្ភប្ត្ត ១៤)។ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក, ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់អងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាអាស្តហ្វិក
រៅកនុងតលាកា ថ្នទីប្កុង Senegal។ សូមរមើេផងខដ ម្ភប្ត្ត ៧(២) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់ ICC។
រទាោះរីជាេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

ICTY

បាន ួមរញ្ចូ េធាតត្តមរ ចរទថ្នឃាេខដេថា

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ ររើ

“រៅរេេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងជរម្ភេោះ

ប្រ់ភរ់អាវ ”រៅកនុងនិយមន័យោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏េំខមនដូ្ោនរៅនឹងទំនាក់ទំនងខដេម្ភនរៅកនុងរោេកា ណ៍ Nuremberg ឆ្នំ
១៩៥០ ខដ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានសរប្ម្រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងស
ទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី Tadić កថាខណឌ ៧៨ ថា “្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់ខេងតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនង វាងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងមនសស
ជាតិជាមួយនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ រទៀតរឡើយ”។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ១៤០ ដេ់ ១៤១។
1870
1871

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៤០។
បាយកា ណ៍ទីរួនសាីេីរស្កាីប្ពាងប្កមថ្នរទឧប្កិដប្ឋ រឆ្ំ ងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិ (ឆ្នំ ១៩៨៦) ទំេ័ ៨៥

ដេ់ ៨៦ (ម្ភប្ត្ត ១២)។
1872

បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិសីេ
ា ីកិ្ចកា នាសម័យប្រជំទី ៤៨ ទំេ័ ៩៦ ដេ់ ៩៧, ១០១ ដេ់ ១០៤។

1873

បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិសីេ
ា ីកិ្ចកា នាសម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ១៥ ដេ់ ៥៦ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។
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រញ្ចូ េទំនាក់ទំនងរនោះ ឱ្យប្សរត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិខដ

1874

ខដេេកខណៈខរររនោះ្ងរប្កាយេំ

ប្តូវបានអនម័តរឡើយ។

721>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្ស

កនុងកា យេ់រឃើញថា

េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះសប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តឹមឆ្នំ

១៩៧៥ រនាោះរឡើយ។ េកខខណឌតប្មូវអំេទ
ី ំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងនឹងសនាិ
ភាេរៅកនុងរោេកា ណ៍ Nuremberg េំខមនជាខផនកមួយកនុងនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តឹម
ឆ្នំ ១៩៧៥ រទ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ឃ.៥.ខ.ខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

722>នួន ជា និង រខៀវ សំផន ក៏បានរចាទប្រកាន់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់
រ់ភយបានអោះអាងថា និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្សរត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិកនុងអំឡុ
ងរេេពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់រទឧប្កិដខឋ ដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់រនាោះ
ខផនកា

េំបាន ួមរញ្ចូ េកា រង្ហាញអំេអ
ី តែិភាេថ្ន

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋខដេជាធាតផសំថ្នេកខខណឌតប្មូវត្តមរ ចរទ

(“េកខខណឌតប្មូវសាីេី

ខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ”)1875។ រ់ភយបានេិចា ណារេើកំហ្សខដេបានរចាទប្រកាន់រនោះ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសេប្កម រស់
ខេួនរៅកនុងរ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) ដូ្តរៅ៖
រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរេើក ណី កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្ អងគជំនជ
ំ ប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទាោះរីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ ឬខផនកា មួយអា្ជាភ័សត្ត
ាុ ងមួយ
ទាក់ទងរៅនឹងកា ររងកើតឲ្យម្ភននូវកា វាយប្រហា ខដេម្ភនេកខណៈជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នក
ធ ៏រ់ភយ ក៏
អតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ

1874

និងខផនកា ទាំងរនាោះ

កំណត់រហ្តសរងខរថ្នកិ្ចប្រជរំ េើកទី ៣

មិនខមនជាធាតផសំចាំបា្់ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះរទ។

រស់លណៈកម្ភម ិកា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ររងកើតតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ ឆ្នំ

២០០២ ទំេ័ ១៤៦ ដេ់ ១៥៤ កថាខណឌ ១៧៦។
1875

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៤ ( ួមរញ្ចូ េកា រោងរៅរេើកា រេើករឡើងខដេបានរ ើរវ ៅកនុងរស្កាី

សននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ ២១0 ដេ់ ២១៣)។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់
រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៥ ដេ់ ៥៨ និង ៣៣៣។
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រទាោះរីកា យេ់រឃើញរនោះ

ប្សរជាមួយនឹងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិរប្កាយឆ្នំ

១៩៧៥ ក៏រ់ភយ ក៏កា យេ់រឃើញរនោះខផអករេើកា េិនិតយរៅរេើប្រភេថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ
ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរេេរវលាថ្នកា អនវតារៅរេេរនាោះខដ ។ ប្រភេទាំងអស់រនោះ រង្ហាញនូវទសសនៈ
ផៃយ
ុ រៅរេើរញ្ញារនោះ។

រទាោះរីជាប្កុមរមធាវីកា ពា កាីបានរង្ហាញអតាស ញ្ញាណថ្នប្រភេមួយ្ំ នួន

ខដេោំប្ទដេ់ទឡហីក ណ៍ លតិយ តាិ រស់ខួ េ នក៏រ់ភយ

ក៏ម្ភនកា ោំប្ទផងខដ ដេ់ទសសនៈ

ខដេបាន

រេើករឡើងេីរេើកមនរ់ភយអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរៅកនុងសេប្កម កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្
ខដេតប្មូវឲ្យម្ភនកា សរប្ម្ថាកា អនវតា រស់ ដឋ

និងកា ប្រកាសេីឆនៃៈទទួេយកជា្ារ់

រៅ

រេេរនាោះ លឺមិនបានោំប្ទឲ្យបាន្ាស់លាស់្ំរពាោះេកខខណឌតប្មូវអំេីរោេនរោបាយ ឬខផនកា
រស់ ដឋ ឬអងគកា មួយរឡើយ1876។

723>ជាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ

(IMT) ឬរោេកា ណ៍ Nuremberg េំបាន ួមរញ្ចូ េ“អតែិភាេថ្នខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ” រៅ
កនុងកា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញារៅ្ំរពាោះមខអងគ
ជំនំជប្មោះលឺ ថារតើនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរប្កាម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៤៦
បានរញ្ចូ េរ់ភយប្ររោេនូវេកខខណឌតប្មូវអំេីខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ឬបាន
វចវឌឍន៍ និងរង្ហាញ្ាស់លាស់នូវកា រញ្ចូ េេកខខណឌរនោះប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

724>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹង

រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករឡើងថា ឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតិជាញឹកញារ់ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ1877។ រទាោះជាោ៉ៅង

ណាកាី កា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះរៅកនុង មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) ខដេ
ួមរញ្ចូ េពាកយរេ្ន៍ថា “រ ើស
វ កមមភាេកនុងផេប្ររោជន៍ រស់ប្ររទសសមព័នម
ធ ិតអា
ា ក់សីសអឺ ៉រ (European
Axis)”រៅកនុងធាតផសំត្តមរ ចរទថ្នម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) េំបានតប្មូវ
ឱ្យម្ភនកា រង្ហាញនូវខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋជាធាតផសំខផនក្ារ់ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ
រឡើយ។1878។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា
1876

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨១។

1877

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៧។

1878

ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន មមនញ្ា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម IMT (“តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមខដេប្តូវបានររងកើតរឡើង […] រៅទីរនោះសប្ម្ភរ់កា

ជំនំជប្មោះកាី និង់ភក់រទាស រស់រេើឧប្កិដឋជនសស្តង្ហគមសំខាន់ៗ រស់ប្ររទសមពនម
ធ ិតា Axis អឺ ៉រ ម្ភនសិទធិអំណា្រចាទប្រកាន់ និងផា
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រេវកថាថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀងទីប្កុងឡុងដ៏

និងរស្កាីប្រកាសទីប្កុងមូសបា
ូ គ នរង្ហាញថា

រោធាអនា ជាតិ (IMT) បានររងកើតអតែិភាេថ្នខផនកា

មមនញ្ា រស់តលាកា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរ ើជា
វ ខផនកថ្នកា កំណត់

និយមន័យខផនក្ារ់សប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1879។

េំម្ភនឯកស ណារោងរៅរេើេកខខណឌ

តប្មូវខរររនាោះរឡើយ។ ត្តមកា េិត ប្រវតាិថ្នរស្កាីប្ពាង មមនញ្ា រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) េំ
បានោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា ប្ររទសសមព័នម
ធ ិត្
ា ង់ឱ្យម្ភនេកខខណឌអំេីខផនកា

ឬរោេនរោបាយ

រស់ ដឋរៅកនុងខផនកណាមួយកនុងនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមនញ្ា
រនាោះរឡើយ1880។

725>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ
មួយអំេីធាតផសំខផនកា

សេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT)

េំម្ភនកា រោងណា

ឬធាតផសំរោេនរោបាយ រស់ ដឋរៅកនុងនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

រឡើយ។ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមខដេេិេណ៌នាេីអំរេើជាមូេ់ភឋន ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅមនកា ចារ់រផាើម
សស្តង្ហគមកនុងឆ្នំ ១៩៣៩ តលាកា រនោះេំបានេិចា ណា ឬរញ្ញជក់ថា កា រចាទប្រកាន់ប្តូវខតរង្ហាញថា អំរេើរនោះ
ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខផនកា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

មករ ើជា
វ េកខខណឌត្តមរ ចរទរឡើយ1881។

ពាកយរេ្ន៍ខដេបានេិេណ៌នាេីអំរេើប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសី វចេទាំងមន និងរប្កាយសស្តង្ហគម េំបានោំប្ទកា
រកប្សយខរររនាោះរឡើយ។ តលាកា រនោះបានចាត់ទកអំរេើទាង
ំ រនោះថា “ទូេទ
ំ ូលាយ” ឬនារេេរនាោះ “រ់ភយ
ម្ភនកា រ ៀរ្ំ និងជាប្រេ័ន”ធ ឬរ់ភយប្សរត្តមរោេនរោបាយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនកា រញ្ញជក់
រ់ភយផ្លៃេ់ ឬរ់ភយប្ររោេេីតលាកា រនោះថា រដើមបីអា្់ភក់េិ ទធភាេបាន តលាកា ប្តូវខតរង្ហាញថា អំរេើ
រស់ជនជារ់រចាទម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរឡើយ ររើរទាោះរី រនោះលឺជា

នាៃរទាសឧប្កិដជ
ឋ នសស្តង្ហគមសំខាន់ៗថ្នសមពនម
ធ ិតា Axis អឺ ៉រ ខដេរ ើស
វ កមមភាេកនុងផេប្ររោជន៍ រស់ប្ររទសសមពនម
ធ ិតា Axis

អឺ ៉រ

ររើរទាោះរីជាេកខណៈរលគេ

ឬជាសម្ភជិកថ្នអងគកា ណាមួយខដេបានប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមខាងរប្កាមរនោះ”)(រស្កាីរញ្ញជក់

រខនែម)។
1879
1880

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧។

សូមរមើេ

Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្តថ្នសំរណើសេ
ី ា ីកា កំណត់និយមន័យខដេបានរសនើរឡើងអំេី“ឧប្កិដក
ឋ មម”(ឆ្នំ

១៩៤៥) និង Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្តសម័យប្រជំ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៤៥។ Robert H. Jackson៖
កំណត់រហ្តសម័យប្រជំ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៤៥។ Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្តសម័យប្រជំ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកក ់ភ
ឆ្នំ ១៩៤៥។
1881

សេប្កម រស់តលាកា IMT ទំេ័ ២៥៤ ដេ់ ២៥៥។
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ក ណីជាក់ខសាងក៏រ់ភយ1882។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំអា្សននិ់ភឋនថា មមនញ្ា រស់
តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) រោេកា ណ៍ Nuremberg បាន់ភក់រញ្ចូ េរ់ភយប្ររោេនូវេកខខណឌ
តប្មូវអំេីខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរនាោះរឡើយ។

726>ទីេី

ខផអករេើសំណួ

ថារតើ្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិបាន វចវឌឍជារនារនាៃរ់រប្កាយរោេកា ណ៍

Nuremberg រដើមបី់ភក់រញ្ចូ េេកខខណឌអំេីខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅង
ណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា រកប្សយ រស់លណៈកម្ភម ិកា ខផនក្ារ់ថ្ន
ឋ មមប្រឆ្ំង
លណៈកមមកា ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម រស់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ (UNWCC) រេើនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
មនសសជាតិ េំម្ភនកា រោងណាមួយរៅរេើេកខខណឌខរររនោះ1883 និងរៅកនុង្ារ់រេខ ១០

ុ
រស់ប្កម

ប្រឹកាប្លរ់ប្លង េំបានរោងរៅរេើេកខខណឌរនាោះរទ1884។

727>ររើរទាោះរីជា

រ ឿងកាីពាក់េ័នន
ធ ឹងប្កសួងយតាិ ម៌ ទំនងជារកប្សយ្ារ់រេខ ១០

រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្លរ់ប្លងថា តប្មូវរ់ភយប្ររោេឱ្យម្ភនខផនកា ឬរោេនរោបាយ រដើមបីខរងខ្ករទឧប្កិដឋ និងរទរេមើស
កនុងប្សុកឱ្យ់ភ្់រ់ភយខឡករ្ញេីឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1885ក៏រ់ភយ

ក៏រ ឿងកាីដថ្ទរទៀតជារប្្ើនខដេ

កនុងរនាោះកា ់ភក់េិ ទធភាេប្តូវបានរ ើរវ ឡើងសប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្សរត្តម្ារ់រេខ ១០ រស់
ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងេំបានខ្ងអំេីអតែិភាេថ្នខផនកា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ើជា
វ ខផនកមួយថ្នធាតផសំ

ត្តមរ ចរទរឡើយ1886។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញផងខដ ថា េិខិតរក ណ៍្ារ់អនា ជាតិ

1882

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់តលាកា IMT ទំេ័ ២៨១ ដេ់ ២៨២, ២៨៧ ដេ់ ៣០៧, ៣១៨ ដេ់ ៣២២, ៣២៤ ដេ់

៣២៥, ៣២៧ ដេ់ ៣៣៦, ៣៣៩ ដេ់ ៣៤១។
1883

UNWCC ប្រវតាិថ្នលណៈកមមកា ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគមអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ និងកា អភិវឌឍន៍ថ្ន្ារ់សស្តង្ហគម ឆ្នំ ១៩៤៨ ទំេ័

១៧៩ (“ខផអកត្តមវចធាន អំរេើខដេជាប្រេ័នក
ធ នុងប្ទង់ប្ទាយ ំ ជាេិរសស ដូ្ជារប្រើអំណា្ផ្លា្់កា លឺជាអំរេើចាបា
ំ ្់កនុងកា ខប្រកាេយ
រទឧប្កិដឋសមញ្ាមួយខដេម្ភនខត្ារ់កនុងប្សុកអា្់ភក់ទណឌកមមបានរ៉ៅរណា
ណ ោះរនាោះ ឱ្យរៅជាឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេ
រនោះជាកាីកងវេ់្ំរពាោះ្ារ់អនា ជាតិ”)។ អំរេើផ្លា្់កា េំចាបា
ំ ្់ប្តូវខតប្សរត្តមរោេនរោបាយ ឬខផនកា រស់ ដឋរនាោះរទ។
1884

ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្ន្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។

1885

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័ ៩៧២ ដេ់ ៩៧៣, ៩៨១ ដេ់ ៩៨២, ៩៨៤។

1886

សូមរមើេ រ ឿងកាី Flick (តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១១៩១, ១២១២ ដេ់ ១២១៦ (ដូ្

កត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះបានតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម ឬឧប្កិដក
ឋ មម
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ជារប្្ើនេំបាន់ភក់រញ្ចូ េខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ើជា
វ ធាតផសំត្តមរ ចរទតប្មូវសប្ម្ភរ់កំណត់
និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើយ1887។

728>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា
បាយ រស់ ដឋ”

ម្ភនកា រោងរៅរេើអតែិភាេថ្ន“ខផនកា ឬរោេនរោ

រៅកនុងនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្សរត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិប្តឹម

ឆ្នំ ១៩៥៦ កនុងរ ឿងកាី Korbely ទេ់នង
ឹ ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) អងគជំនំជប្មោះជាន់ខពស់ថ្នតលាកា អឺ ៉រ
សាីេីសិទធិមនសស (ECtHR)1888។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រោងត្តមតលាកា អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស (ECtHR) បាន
ឱ្យដឹងថា រញ្ញា្មបង លឺប្តូវដកអំរេើខដេម្ភនេកខណៈ“់ភ្់រ់ភយខឡក ឬមាងម្ភកេ”រ្ញ

ដូរ្នោះ តប្មូវថា

អំរេើទាង
ំ រនាោះប្ោន់ខត“ជាខផនកថ្ន‘សកមមភាេ ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬ កា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ និងជា
ទូរៅរេើប្រជាជនសី វចេ”1889។ រហ្តរនោះ ដរារណាកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ និងទូរៅរៅខតម្ភនអតែិភាេរេើ
ជនសី វចេ េំតប្មូវឱ្យម្ភនសកមមភាេ ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរឡើយ។

729>រេើសេីរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាយតាិសស្តសា និងរទរបញ្ាតិជា
ា តិមួយ្ំនួនខដេរ់ភោះប្សយរញ្ញារនោះតប្មូវ
ឱ្យម្ភនកា រង្ហាញអំេីខផនកា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

ខដេជាធាតផសំត្តមរ ចរទសប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1890ក៏រ់ភយ ក៏រៅកនុងរ ឿងកាី រស់តលាកា កនុងប្សុក បានរដិរស ោ៉ៅង្ាស់លាស់ ឬេំ

ប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ)។ 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 រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ថ្ងៃទី ១០ ដេ់ ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៤៧។ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នអនសញ្ញា

សាីេីអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍, ម្ភប្ត្ត I (៩) ថ្នរស្កាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិឆ្នំ
១៩៥១ ទំេ័ ៥៩, ម្ភប្ត្ត I ថ្នអនសញ្ញាសាីេីខដនកំណត់អាជាាយកាេខដេេំអា្អនវតាបាន្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម និងឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ, ម្ភប្ត្ត I-II ថ្នអនសញ្ញាអនា ជាតិសីេ
ា ីកា ទរ់សកត់ និងកា ផានាៃរទាសឧប្កិដក
ឋ មមរំខរកេូជនសសន៍, រស្កាី
សរប្ម្មហាសននិបាតអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ រេខ ៣០៧៤ (ឆ្នំ ១៩៧៣)។
1888

សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) (ECtHR) កថាខណឌ ៨២។

1889

សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ងប្លី (Hungary) (ECtHR) កថាខណឌ ៨៣ (រស្ការ
ី ញ្ញជក់រខនែម)។

1890

រ ឿងកាី Barbie (តលាកា កំេេ
ូ ប្ររទសបារាំ ង) ទំេ័ ៧៦១។ រ ឿងកាី Touvier (តលាកា កំេូេប្ររទសបារាំ ង) ទំេ័ ១៥។

រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Finta (តលាកា កំេូេ ប្ររទសកាណា់ភ)។ រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (តលាកា ថានក់ប្សុក) កថា
ខណឌ ៥៦ ដេ់ ៨៨ តលាកា បានផាេ់កា យេ់រឃើញោ៉ៅងទូេំទូលាយខផនកអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ
រស់ ដឋ។ រ ឿងកាី P. ទេ់នឹង Menten (តលាកា កំេូេប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៣៦២ ដេ់ ៣៦៣។
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បានរោងរៅរេើេកខខណឌរនោះមាងណារឡើយ1891។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញារនោះទំនងជាេំម្ភនកា អនវតាដ្
ូ ោន
រនាោះរទ។

730>រៅកនុងអំឡុងរេេរប្កាយយត្តា

ិកា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. កា អនវតា រស់ ដឋ និងកា ប្រកាសេីឆ

នៃៈទទួេយកជា្ារ់ រៅរេើេកខខណឌត្តមរ ចរទទាក់ទងរៅនឹងខផនកា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ បាន

រនារង្ហាញេីភាេផៃយ
ុ ោនទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌរនោះ រៅកនុងនិយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ។ េកខ
នាិកៈ រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ្ប្មុោះខដេររងកើតងមីៗរសៃើ ខតទាំងអស់
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

រ់ភយោមនេកខខណឌតប្មូវត្តមរ ចរទអំេីខផនកា

បានកំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដឋ
ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

រឡើយ1892។ រខនែមរេើរនោះ ចារ់េីឆ្នំ ២០០២1893មក តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ្ប្មុោះ បានរញ្ញជក់រ់ភយសី
សង្ហវក់ោនថា េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវខរររនោះរឡើយ1894។

731>្ងរប្កាយ

ររើរទាោះរីជារស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៨៦ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ

រស់មនសសជាតិ ខដេបានររងកើតរឡើងរ់ភយលណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិ េំបានរោងរៅរេើេកខខណឌតប្មូវ

1891

រ ឿងកាី In re Ahlbrecht (រេខ ២) (តលាកា កំេូេេិរសសប្ររទសហ្ូឡង់)។

1892

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICC ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTR ម្ភប្ត្ត ២ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់

តលាកា SCSL រទរញ្ញជ ដឋបាេអនា កាេ រស់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិរៅទីម័ ខាងរកើតសាីេីកា ររងកើតប្កុមប្រឹកាខដេម្ភនយត្តា
ិកា េិរសសរេើរទរេមើសប្េហ្មទណឌ ន
ៃ ់ ៃ រេខ 2000/15 (UNTAET) កថាខណឌ ៥ ម្ភប្ត្ត ១៧២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រស់
Bosnia និង Herzegovina ម្ភប្ត្ត ១១៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌអនា កាេ រស់ Kosovo ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន
េកខនិក
ា ៈ រស់អងគជំនំជប្មោះវចសមញ្ាទវីរអាស្តហ្វិកកនុងតលាកា Senegal។ រ៉ៅខនា ម្ភប្ត្ត ៧(២)(ក) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICC
ខដេតប្មូវោ៉ៅងេិរសសថា កា វាយប្រហា ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង“រ់ភយប្សរត្តម ឬជំ ញរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬអងគកា ឱ្បរ ើវ
កា វាយប្រហា រនាោះ”។ ម្ភនកា រេើករឡើងថា អនករ ើរវ ស្កាីប្ពាងេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICC ប្រខហ្េជាម្ភនរ្តនាង្ហករ្ញេី
វចធានត្តមទម្ភេរ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ សូមរមើេ រស្កាីសរប្ម្សាីេីម្ភប្ត្ត ១៥ រ ឿងកាី Kenya (ICC) មតិជំទាស់ រស់រៅប្កម
Kaul កថាខណឌ ៣២។
1893

សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៩៨។

1894

សេដីការ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ១២០។ សេដីការ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ ២២៥។ សេដីការ ឿងកាី

Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ៩៨។ សេដីការ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ ២៦៩។ សេដីការ ឿងកាី
Nahimana (ICTR) កថាខណឌ ៩២២។ សេដីការ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ ៨៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Brima
(SCSL) កថាខណឌ ២១៥។ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ឿងកាី Fofana និង Kondewa (SCSL) កថាខណឌ ១១៣។
សេប្កមរ ឿងកាី Sesay (SCSL) កថាខណឌ ៧៩។
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ត្តមរ ចរទអំេីខផនកា

ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

រ ើជា
វ ខផនកថ្នធាតផសំត្តមរ ចរទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំង

មនសសជាតិក៏រ់ភយ ក៏រស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៩៦ សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសស
ជាតិ អា្ប្តូវបានរកប្សយថា បាន់ភក់រញ្ចូ េរឡើង វចញនូវេកខខណឌរនោះខផអករេើរស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៥៤
1895

។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងនិយមន័យថ្នធាតផសំត្តមរ ចរទរៅកនុងេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

រស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ

ICC ខដ

១៩៩៦

សាីេីរទរេមើសប្រឆ្ំងនឹងសនាិភាេ

និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិបានខ្ងថា

“ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

លឺជាអំរេើណាមួយដូ្ខាងរប្កាម

រៅរេេអំរេើរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងជា

ប្រេ័នធ ឬកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ និងម្ភនកា ញុោះញង់ ឬម្ភនកា ខណនាំេី ់ភឋភិបាេ ឬអងគកា ឬប្កុមណាមួយ”1896។
រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី រ់ភយរោងរៅរេើរស្កាីប្រកាស រស់តលាកា រោធាឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ (IMT) អំេី
្ ចតរេមើស រស់អងគកា ជារប្្ើនរនាោះ

លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិ

(ILC)

បានកត់សម្ភគេ់រៅកនុងរស្កាី

អ ិរាយ រស់ខួ ន
េ រៅរេើរស្កាីប្ពាងប្កមឆ្នំ ១៩៩៦ ថា កា ញុោះញង់ ឬកា ខណនាំ អា្រ ើរវ ឡើងត្តម យៈ ់ភឋ
ភិបាេ ឬអងគកា

ឬប្កុមណាមួយ“ខដេអា្ជារ់ ឬេំជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយ ់ភឋភិបាេ”1897។ អាប្ស័យរហ្ត

រនោះ ពាកយរេ្ន៍រនោះេំបានោំប្ទេកខខណឌថ្នកា រង្ហាញអំេីខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ើជា
វ ធាតផសំ
ត្តមរ ចរទរឡើយ េីរប្ពាោះកា រង្ហាញអំេីខផនកា ឬរោេនរោបាយខដេរកើតរ្ញេីអងគកា ឬប្កុមខដេមិន
ខមនជា ដឋអា្ជាកា េប្ងីកធាតផសំរនោះរខនែមរទៀត។

732>រោងត្តមរហ្តផេខាងរេើ
ម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ

“កា អនវតា រស់ ដឋ

និងកា ប្រកាសេីឆនៃៈទទួេយកជា្ារ់

[ប្តឹមឆ្នំ

១៩៧៥] េំោប្ំ ទេកខខណឌតប្មូវថ្នខផនកា ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬអងគកា ”1898 រ់ភយឯករាជយកនុងកា
កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិនារេេរនាោះរឡើយ។
េកខខណឌតប្មូវរនាោះក៏រ់ភយ
1895

ររើរទាោះរីជាម្ភនប្រភេមួយ្ំនួនោំប្ទ

ក៏្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិេម្ភ
ំ នកា វចវឌឍន៍រនាៃរ់េីរោេកា ណ៍

បាយកា ណ៍ទីរួនសាីេីរស្កាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆ្ំ ងនឹងសនាិភាេ និងសនាិសខ រស់មនសសជាតិ ឯកស អងគកា សហ្

ប្រជាជាតិ (ឆ្នំ ១៩៨៦) ទំេ័ ៨៦ (ម្ភប្ត្ត ១២) (សូមរមើេផងខដ សំរណើឆ្នំ ១៩៩១ សប្ម្ភរ់ម្ភប្ត្ត ២១ ថ្នរស្កាីប្ពាងប្កម
ខដេេំម្ភនខ្ងអំេីេកខខណឌតប្មូវ- បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិសីេ
ា ីកិ្ចកា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៣ ទំេ័ ២២២)
។

បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិសីេ
ា ីកិ្ចកា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ៤៧ ដេ់ ៥០ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។

1896

បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិសីេ
ា ីកិ្ចកា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ៤៧ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។

1897

បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា នីតិអនា ជាតិសីេ
ា ីកិ្ចកា សម័យប្រជំរេើកទី ៤៨ ទំេ័ ៤៧។

1898

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨១។
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Nuremberg

ដេ់កប្មិតមួយខដេអា្និោយបានថា

ធាតផសំត្តមរ ចរទបានរង្ហាញោ៉ៅងជាក់្ាស់កនុង

និយមន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នយត្តា ិកា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. រឡើ
យ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និង
រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ឃ.៥.ល.ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងកា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នស
ធ រំ ៅរេើប្រជាជនសីវេ
ច រ់ភយមូេរហ្ត
ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា

733>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សមួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹង
េកខខណឌតប្មូវ ប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. ខដេខ្ងថា អំរេើខដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់ថា ជា
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ ឬជាទូរៅ ខដេសំរៅរេើប្រជា
ជនសី វចេរ់ភយមូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា1899។
៤.ឃ.៥.ល.១.កា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នស
ធ រំ ៅរៅរេើប្រជាជនសីវេ
ច

734>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា កា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ ប្តូវខតសំរៅរេើជនសីវចេ
ណាមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរឃើញកា វាយប្រហា ខរររនោះម្ភនអតែិភាេរប្ពាោះ៖
[…]

កា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានរ រើ វ ឡើងប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសី វចេថ្នប្ររទសកមពជា
ុ ។

ប្រ់ភរ់អាវ

វាង ររសធា ណ ដឋខខម

ជរម្ភេោះ

និងខខម ប្កហ្ម បានរញ្ច ររ់ ៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ

១៩៧៥ រៅរេេខដេខខម ប្កហ្មបានកាន់ការ់ទីប្កុងភនំរេញ រហ្ើយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
បាន្ោះចាញ់។ រហ្តដូរ្នោះ ទាហានទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ផ្លៃ េ់រៅកនុងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

ខដេមិនបាន្ូេ ួមរ់ភយ

ឬោ៉ៅ ងរហា្ណាស់ជាទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ

ម្ភនសិទធទ
ិ ទួេបានកា កា ពា ដូ្ោននឹងប្រជាជនសី វេ
ច ខដ ។ រទាោះជាកនុងក ណីណាក៏រ់ភយ អតីតទា
ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្ោន់ខតជាខផនកមួយថ្នប្រជាជនសី វចេរារ់លាននាក់ ខដេប្តូវបានវាយ
ប្រហា ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ1900។

1899

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៥ ដេ់ ៤៨៣។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ

៣៣០ ដេ់ ៣៤១ និង ៣៥៨។
1900

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៤ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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735>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា អំរេើហ្ិងាទាំង
រនោះខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញេីអតែិភាេថ្នកា វាយប្រហា រនាោះ បាន
សំរៅរេើជនសី វចេ ខដេេំខមនជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ
រនាោះរទ1901។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើ
ហ្ិងារនោះ លឺប្ោន់ខតជាកា សរប្ម្ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេអា្ម្ភនឋានៈដូ្ជា

ទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ រ៉ៅរណាណោះ រ៉ៅខនាមិនខមនជាជនសី វចេរឡើយ1902។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែម
រទៀតថាទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ

េំអា្កាេយជារោេរៅថ្នកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ

ឬជាទូរៅ

ប្រឆ្ំងរៅរេើជនសី វចេណាមួយរនាោះរទ1903។ នួន ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រ.ក.ក. បានអនម័តរោេនរោបាយ“ករមៃ្ខាមង
ំ ”ខដេោត់បានអោះអាងថា េំ
ប្សរត្តមរទ់ភឋនថ្ន“អំរេើហ្ិងា” ខដេតប្មូវរង្ហាញឱ្យរឃើញអំេីកា វាយប្រហា រនាោះរឡើយ1904។

736>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា រៅកនុងកា យេ់រឃើញខដេថា ម្ភនកា វាយប្រហា ជាទូរៅ និងជា

ប្រេ័នធ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើប្េឹតិកា
ា ណ៍ និងរហ្តកា ណ៍ខដេេំសិត
ែ កនុង វចសេភាេថ្ន
សំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេប្តូវបានរំខរក និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស1905។

737>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា

ម្ភនអតែិ

ភាេថ្នកា វាយប្រហា ជាទូរៅ និងជាប្រេ័នធ រ់ភយបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់អំេកា
ី វាយប្រហា រៅ
រេើជនសី វចេ

ួមទាំងអនក ដឋកា

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ 1906។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា អតីតអនក
ដឋកា និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម លឺជាខផនកមួយកនុង្ំរណាមជនសី វចេរារ់លាននាក់ខដេ ងកា 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។ រៅ្ងរប្កាយទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសិទធិកនុងកា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរប្ៅវចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដើមបីរញ្ញជក់
រខនែមរេើកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ និងបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងសំខាន់ជាងរលខដេ រខៀវ សំផន បាន
រេើករឡើងរនាោះេំបានរំរេញត្តមរទ់ភឋនតប្មូវសប្ម្ភរ់កា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខរនាោះរទ1908។

738>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

ខផអករេើយតាិសស្តសាខដេបានររងកើតរឡើងរ់ភយតលាកា

ICTY និង ICTR1909 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា រដើមបីឱ្យម្ភនេកខណៈប្លរ់
ប្ោន់អា្ចាត់ទកថា

ជាប្រជាជនសី វចេសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

“េោះប្ត្តខត

ប្រជាជនខដេជារោេរៅថ្នកា វាយប្រហា រនាោះ ប្តូវខតជាជនសី វចេរប្្ើនរេើសេរ”1910។ រៅកនុងសេ
ដីការ ឿងកាី Blaškić អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានសរងកតរឃើញថា “វតាម្ភន រស់អតីត
ទាហានខដេបាន់ភក់អាវ ្ោះកនុង្ំរណាមប្រជាជន […] េំអា្ខកខប្រ្ ចតេកខណៈជនសី វចេ បានរឡើយ”
1911

។ ដូ្ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើកា
វ សរងកតោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា យតាិសស្តសារនោះប្សររៅនឹងម្ភប្ត្ត

1907

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៣៣ េ់ ១៣៤។

1908

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ១៣៥ ដេ់ ១៣៦។

1909

សេដីការ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ១០៧។ សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៩១ ដេ់ ៩២។ សេ

ដីការ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ១៤៤។ សេដីការ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ៥០។ សេដីការ ឿ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 និង

Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ ១២៨។
1910

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៣។

1911

សេដីការ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ១១៣។
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៥០(៣) ថ្នេិ ីស រខនែម I1912ខដេខ្ងថា “ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ មិនប្តូវបានចាត់ទកថា
ជា“ជនសី វចេ”រនាោះរឡើយ ខផអកត្តមរោេរំណងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.”1913។

739>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

កា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា កា យេ់រឃើញរៅកនុងសេ

ប្កមទាក់ទងរៅនឹង“អំរេើហ្ិងា”រៅរេើអក
ន ប្រឆ្ំងខាងនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ពាក់េ័នខធ តនឹងទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅរណា
ណ ោះ1914។ ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងទូេំ
ទូលាយខដេរង្ហាញថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ជាប្កុមមនសសខដេជាប្រជាជន មិន
ខមនជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យសែិតរប្កាមអំរេើហ្ិងារេើ ូរកាយ1915 កា លំរាម
កំខហ្ង និងកា ោរសងកត់ផូវេ ្ិត1916
ា េីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម។ ទីេី អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា បាន
ខផអករៅរេើកា កំណត់្ ចតេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា

ម្ភនកា វាយ

ប្រហា ជាទូរៅ និងជាប្រេ័នរធ ៅរេើ“ប្រជាជនសី វចេកមពជា
ុ ”1917ខដេមិនខមនប្តឹមខតរេើវណណ ៈសកាិភូមិ វណណ ៈ
នាយទន “ប្រជាជនងមី” និងអនកប្រឆ្ំងរដិវតាន៍េិតប្បាកដ ឬត្តមកា សនមត និងសមូហ្ភាវូរនីយកមម ដូ្ខដេ
នួន ជា បានអោះអាងរនាោះរឡើយ1918។

740>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេថា

“អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តឹមខតជាខផនកមួយកនុង្ំរណាមជនសី វចេរារ់លាននាក់ ខដេទទួេ ង

1912

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៥ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ១១០

ដេ់ ១១៣។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Galić កថាខណឌ ១៤៤។ សេដីការ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ២៩៧។
1913

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៦ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី Mrkšić និង Šljivančanin (ICTY)

កថាខណឌ ៣៥។ សេដីការ ឿងកាី Mrkšić និង Šljivančanin រោងរនារៅរេើសេដីការ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ
១១០, ១១៣ ដេ់ ១១៤។ សេដីការ ឿងកាី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ ៩៧។ សេដីការ ឿងកាី Galić (ICTY)
កថាខណឌ ១៤៤ រជើងទំេ័ ៤៣៧។
1914

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨០។

1915

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧១ ដេ់ ៤៧៤ និង ៤៨៩ ដេ់ ៤៩០។

1916

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៧៥, ៤៨១, ៤៨៩ និង ៥១៧។

1917

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៤។

1918

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៦ ដេ់ ៤៨០ និង ៤៨៣។

467
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358385
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កា វាយប្រហា រ៉ៅរណា
ណ ោះ”1919។

រនោះអា្ប្តូវបានយេ់ថា

ជាកា ចាត់ទកទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេ

ប្រយទធ ដូ្ោនរៅនឹងប្រជាជនសី វចេខដេរនោះត្តមកា រេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា កា រក
ប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក.1920។ ដូរ្នោះ ររើយេ់រ់ភយប្តឹមប្តូវ លឺកនុងន័យថា ររើរទាោះរី
ជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម សែិតកនុង្ំរណាមប្រជាជនសី វចេ

ខដេទទួេ ងកា វាយប្រហា ក៏

រ់ភយ ក៏េំបានរ ើឱ្
វ យេួករលកាេយជាជនសី វចេខដ និងេំបានខប្រកាេយ្ ចតេកខណៈប្រជាជនសី វចេឱ្យទទួេ ង
កា វាយប្រហា រឡើយ។ ដូ្ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរងកត ួ្មករហ្ើយថា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា ប្រជាជនខដេជារោេរៅថ្នកា វាយប្រហា ប្តូវខតជាជនសី វចេរប្្ើន

រេើសេររដើមបីរំរេញត្តមធាតផសំត្តមរ ចរទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

និងថា

វតាម្ភន រស់អតីត

ទាហានេំអា្ខកខប្រឋានៈរនោះបានរឡើយ1921។ រហ្តដូរ្នោះ វតាម្ភន រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ
កនុង្ំរណាមប្រជាជនសី វចេកមពជា
ុ
ខដេប្តូវបាន់ភក់ឱ្យសិត
ែ រប្កាមកា វាយប្រហា ជាទូរៅ និងជាប្រេ័នក
ធ ន ុង
អំឡុងរេេរនាោះ េំអា្រម្ភឃៈរស្កាីសនិ់ភ
ន ឋ ន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនកា វាយប្រហា
ខរររនោះបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ រោងត្តមរហ្តផេដូ្ោនរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេរេើក
រឡើងថា “ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ភាេមៗរនាៃរ់េីកា រញ្ច រ់សស្តង្ហគម […] លឺជា
ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ ដូរ្នោះ េំអា្ជារោេរៅថ្នកា វាយប្រហា ជាទូរៅ និងជាប្រេ័នរធ េើ
ប្រជាជនសី វចេ”ប្តូវរដិរស រចាេ1922។ េិតណាស់ កា វាយប្រហា លឺសំរៅរេើប្រជាជនសី វចេ មិនខមនរេើ
ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយទធ រនាោះរទ។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់

សម្ភគេ់ រ់ភយយេ់ប្សរជាមួយនឹងយតាិសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន តលាកា

ICTY កនុង

រ ឿងកាី Martić ខដេបានរញ្ញជក់ថា រញ្ញាថ្នឋានៈ រស់ជនសី វចេរកើតរឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេរៅថ្នកា វាយ
ប្រហា រ៉ៅខនាទាក់ទងរៅនឹងក ណីនីមួយៗ រស់ជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1923។

1919

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៤។

1920

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៦។

1921

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៨៣។

1922

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៨២។

1923

សេដីការ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ៣០៧ (“រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនិក
ា ៈ ឬសំអាងផេូវ្ារ់េីមន រស់អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេេំបានតប្មូវថា ជន ងរប្ោោះនីមួយៗថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តូវខតជាជនសី វចេរនាោះរឡើយ ”)។ សូមរមើេផង

468
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358386
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741>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងអំេីអតែិភាេថ្នកា វាយប្រហា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេេំសិត
ែ

កនុង វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១1924 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណាថា រញ្ញារនោះបានខផអករេើ
កា យេ់េំប្តឹមប្តូវរេើខផនកពាក់េ័នថ្ធ នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។
សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខផនកអងគ្ារ់
កមមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

រៅកនុងខផនកសាីេីរស្កាី

ទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នធាតផសំត្តមរ ចរទថ្នឧប្កិដឋ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករេើកា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខួ ន
េ 1925។

្ាស់

ណាស់ កា យេ់រឃើញទាំងរនោះ លឺសិត
ែ កនុង វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញាថ្នកា
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរនជនរទមួយរទៀត
និងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ1926។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា រចាទប្រកាន់
ដថ្ទរទៀតខដេេំខមនជាខផនកថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា ទាំងរនោះប្ោន់ខត
ជាកា រចាទប្រកាន់ខដេ“ប្សរត្តមដីកាដំរណាោះប្សយ”1927រ៉ៅរណា
ណ ោះ រហ្តរនោះម្ភនកា រង្ហាញ្ាស់លាស់ថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរៅរេើរទរចាទទាំងរនោះរនាោះរទ

កនុងកា សរប្ម្រញ្ញា

ថារតើធាតផសំ

ត្តមរ ចរទប្តូវបានរង្ហាញ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ
រដិរស រចាេ។
៤.ឃ.៥.ល.២.រ់ភយមូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា

742>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. ខដេខ្ងថា កា វាយប្រហា ប្តូវខតរ

ើវ

រឡើង“រ់ភយមូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា៖

ខដ កថាខណឌ ៣០២ ដេ់ ៣០៦, ៣០៨ ដេ់ ៣០៨ និង ៣១៤។ សេដីការ ឿងកាី Mrkšić និង 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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[…] កា វាយប្រហា ប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសី វចេរនោះ ប្តូវបានអនវតារឡើងរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ
ប្សរត្តមរោេនរោបាយ និងខផនកា រស់រកសកនុងកា កសងសងគមនិយម និងកា កា ពា ប្ររទស
។ រដើមបីសរប្ម្បានទិសរៅរនោះ
េ។

រកសយេ់ថា

វណណ ៈសកាភ
ិ ូមិ និងវណណ ៈនាយទនប្តូវខតករមៃ្រចា

“ប្រជាជនងម”ី ទាំងរនោះប្តូវបានរលចាត់ទកថាជាខាមង
ំ ខាងនរោបាយ

និងខាមង
ំ ខាងសងគម រស់

រដិវតា និងប្រេ័នស
ធ មូហ្ភាេ។ រេើសេីរនោះរទៀត ប្រជាជនកមពជា
ុ ទាំងអស់ប្តូវខតជាខផនកមួយថ្នរដិវតា
និងប្រេ័នស
ធ មូហ្ភាេរនោះ។ អនកខដេប្រឆ្ំង ឬប្តូវបានរលសនមតថាបានប្រឆ្ំងនឹងរដិវតា និងប្រេ័ន ធ
សមូហ្ភាេរនោះ លឺជារោេរៅថ្នកា រ ើបា
វ រ និងអំរេើហ្ិងា។ រហ្តដូរ្នោះ អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះយេ់រឃើញ
ថា កា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានអនវតារឡើងរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ1928។

743>នួន ជា បានអោះអាងថា េំម្ភនភសាត្តុ ងរង្ហាញថា កា វាយប្រហា ប្រឆ្ំងនឹងប្រជាជនសីវចេប្តូវបានរ

ើវ

រឡើងរ់ភយមូេរហ្តរ ីសរអើង ឬថា វណណ ៈសកាិភូមិ និងវណណ ៈនាយទនប្តូវបានប្រប្េឹតរា ប្កាមទប្មង់ថ្នកា រ ីស
រអើង រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់ោ៉ៅងេិរសសទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញថា មិនម្ភន
កា វាយប្រហា ខាងនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងប្កុមណាមួយរនាោះរឡើយ1929។
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងនានា

ោត់បានទទួេសគេ់ថា

និងរញ្ជូ នរៅរៅត្តមសហ្ក ណ៍កសិកមម

“កា

លឺជាខផនកថ្នរដិវតាន៍សងគម

និយម”1930។

744>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា រង្ហាញឱ្យរឃើញេី“មូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជ
សសន៍ ឬសសនា” មិនប្តឹមខតម្ភនរៅកនុងនិយមន័យថ្នធាតផសំត្តមរ ចរទទាក់ទងរៅនឹងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់
អ.វ.ត.ក. រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ ខងមទាំងម្ភនរៅកនុងនិយមន័យថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
ជាតិផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះប្ោន់ខតជាធាតផសំខដេកប្មិតយត្តា ិកា រស់ អ.វ.ត.ក រេើឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិរ៉ៅរណា
ណ ោះ1931។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
វ កខរករមនញ អងគជំនំជប្មោះតលាកា 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 សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១០០ កត់សម្ភគេ់តួនាទីថ្នយត្តា ិកា រស់ អ.វ.ត.ក ត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន

្ារ់ អ.វ.ត.ក។
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ថា

អំរេើជាមូេ់ភឋនខដេជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញ

ប្តូវខតម្ភន“េកខណៈរ ីសរអើងជាក់ខសាង”1932រហ្ើយជន ង

រប្ោោះ ជាក់ខសាងប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញ្ាស់លាស់ និងប្លរ់ប្ោន់ថា សែិតរៅកនុងប្កុមនរោបាយ េូជសសន៍
ឬសសនាណាមួយ1933។ មា៉ៅ ងរទៀត កា រ ីសរអើងរេើប្កុមណាមួយ លឺជាធាតផសំចាបា
ំ ្់ថ្នកា រ ើទ
វ កខរករមនញ
រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។

745>ផៃយុ រៅវចញ

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំត្តមរ ចរទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ខដេបានអោះអាងថា កា វាយប្រហា ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុង ររៀរ
រ ីសរអើងរនាោះរឡើយ1934។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណាថា អតែន័យថ្នធាតផសំត្តមរ ចរទរនោះតប្មូវថា
កា វាយប្រហា ប្តូវខតប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយខផអករេើមូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសស
នា។

746>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រហ្តផេរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Tadić

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន

តលាកា ICTY ខដេបានេិភាកា និងបានសរប្ម្រដិរស កា ទទួេយក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន
តលាកា ICTY នូវេកខខណឌតប្មូវរ់ភយប្ររោេថា រាេ់រទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ប្តូវ
ខតបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយរ្តនារ ីសរអើងប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTY រនាោះ លឺជា
កា ខណនាំោ៉ៅងេិរសសថា៖
កា ត្តក់ខតងសមរហ្តផេថ្នម្ភប្ត្ត ៥ […] អា្នាំរៅ កកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនបានថា ររើនោ
ិ យ
ជាទូរៅ េកខខណឌតប្មូវរនោះ [ឧ.រ្តនារ ីសរអើង] េំប្តូវបានកំណត់សប្ម្ភរ់រាេ់រទឧប្កិដរឋ ៅកនុង
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើយ។ ប្រសិនររើកំណត់ផយ
ៃុ េីរនោះខមនរនាោះ រហ្តអវីបានជាម្ភប្ត្ត ៥
(េ)រញ្ញជក់ថា“កា រ ើទ
វ កខរករមនញ”ប្តូវសែិតកនុងយត្តា កា
ិ
រស់តលាកា ប្រសិនររើអំរេើរនោះប្តូវបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើង“រ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនា”? រនាោះម្ភនន័យថា កា រញ្ញជក់រនោះ
អា្នឹងេំសមរហ្តផេ និងខេងចាំបា្់តរៅរទៀត។

វចធានមូេ់ភឋនថ្នកា រកប្សយកំណត់ថា េំ

លរបីរកប្សយរទរបញ្ាតិា ឬខផនកថ្នរទរបញ្ាតិា ឱ្យរៅជាកា េំសមរហ្តផេ និងជាកា ខេងចាំបា្់
1932

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៦៣ ដេ់ ២៧១។ សេដីការ ឿងកាី Bagasora កថាខណឌ ៤១៤។ សេដីកា

រ ឿងកាី Blaškić កថាខណឌ ១៣១។ សេដីការ ឿងកាី Naletilić កថាខណឌ ៥៩០។ សេដីការ ឿងកាី Stanišić កថាខណឌ ១២៣៨។
រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា រញ្ញជក់អំេរ
ី ទរចាទរ ឿងកាី Ruto (ICC) កថាខណឌ ២៨០។
1933

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៧៤។

1934

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៧៥ ដេ់ ៤៧៩។

471
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358389
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

តរៅរទៀតរឡើយ

រ់ភយស ស្ចធា ណ៍ប្តូវបានតប្មូវថា

អនករ ើ្
វ ារ់បានអនម័ត

ឬយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹង វចធាននានាខដេប្តូវបានប្តិោះ ចោះេិចា ណាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ និងប្រកររ់ភយអតែន័យរៅកនុងធាត
ផសំទាង
ំ អស់រនាោះ1935។

747>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

េកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

ICTR ដូ្ោនរៅនឹង

្ារ់ អ.វ.ត.ក. ផងខដ បានតប្មូវឱ្យម្ភនកា វាយប្រហា រ់ភយខផអករេើ“មូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេ
នធុ េូជសសន៍ ឬសសនា”1936។ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ ឿងកាី Bagilishema អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTR បានរញ្ញជក់ដូ្ខាងរប្កាមថា៖
កា រង្ហាញអំេី“មូេរហ្ត ជាតិ នរោបាយ ជាតិេនធុ េូជសសន៍ ឬសសនា” […] ខដេជារញ្ញាថ្ន
កា ត្តក់ខតង លរបីប្តូវបានរកប្សយថា ជាកា កំណត់្ ចតេកខណៈរៅរេើវាយប្រហា ជាជាងកា
កំណត់្ ចតេកខណៈរៅរេើធាតផសំអតារនាម័ត រស់ចា 1937
ី ។

748>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិនិតយ ួ្រហ្ើយរឃើញថា រៅកនុងយតាិសស្តសាទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំត្តម
រ ចរទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា

ICTR ជារទៀងទាត់បានរោង

រៅរេើមូេរហ្តទាំងរនោះមករ ើជា
វ “កា រ ីសរអើង”1938។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា
ណារឃើញថា កា រោងរៅរេើ“មូេ់ភឋន”ជាក់លាក់កនុងម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTR សំរៅ
រេើ្ ចតជាយត្តា ិកា សប្ម្ភរ់កំណត់និយមន័យអំេីខដនកំណត់យត្តា ិកា រស់តលាកា

ICTR

ខដេប្តូវ

បានររងកើតរឡើងកនុងរោេរំណងរដើមបីកាត់រទាសជនណាខដេទទួេខសប្តូវរេើកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដក
ឋ នុងអំឡុង

1935

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២៨៤។

1936

ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTR ខ្ងដូ្តរៅថា៖ “តលាកា [ICTR] ម្ភនសិទធិអំណា្កាត់រទាសជនណាខដេ

ទទួេខសប្តូវរេើឧប្កិដក
ឋ មមដូ្ខាងរប្កាម រៅរេេបានប្រប្េឹតរា ់ភយស ជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ និងទូរៅប្រឆ្ំ ងនឹង
ប្រជាជនសី វចេរ់ភយមូេរហ្តសសនា េូជសសន៍ ជាតិេនធុ 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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រេេថ្នកា ជរម្ភេោះ វាងប្កុមជនជាតិភាលតិ្រៅកនុងប្ររទស វា៉ន់់ភ

និង ដឋខដេម្ភនប្េំប្រទេ់ជារ់ោន1939។

កា វាយប្រហា ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយមូេរហ្ត ជាតិេនធុ ជាមូេ់ភឋន លឺជាកា រ ីសរអើង រ៉ៅខនា
សប្ម្ភរ់តលាកា ICTR រញ្ញាលឺ ថារតើកា វាយប្រហា ជាក់ខសាងប្តូវខតជាកា រ ីសរអើង ខដ ឬោ៉ៅងណា
រនាោះ េំប្តូវបានរង្ហាញ្ាស់លាស់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត តលាកា ICTR បានរញ្ញជក់ប្សរោនថា អំរេើ
ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្រឆ្ំងរៅនឹងរលគេខដេេំសិត
ែ កនុង“ប្ររភទថ្នប្កុមខដេម្ភនកា រ ីសរអើង”

រទាោះជា

ោ៉ៅងណាកាី អា្ជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា កនុងក ណីខដេអំរេើប្រឆ្ំងរៅនឹងប្កុមខដេេំសិត
ែ កនុងប្ររភទរនាោះ
បានោំប្ទ ឬជំ ញ ឬកនុងរោេរំណងរដើមបីោប្ំ ទ ឬរដើមបីជំ ញកា វាយប្រហា រៅនឹងប្កុមរនាោះ1940។ រនោះ
រញ្ញជក់ថា រទាោះរីជាម្ភនក៏រ់ភយ ក៏តលាកា ICTR េំបានយកមក់ភក់ជារនៃក
ុ រេើខួ ន
េ រប្្ើនអំេីរញ្ញាខដេ ថា
រតើកា វាយប្រហា រនាោះជាកា រ ីសរអើង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។

749>រ់ភយស មូេរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះេំតប្មូវឱ្យអនវតា
ត្តមកា រកប្សយ រស់តលាកា ICTR អំេីធាតផសំថ្នយត្តា ិកា និងថា រស្កាីសននិ់ភឋនជាទូរៅ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កា វាយប្រហា បានរកើតរឡើងរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរនាោះ េំខមនជាកំហ្ស
រឡើយ1941។
៤.ឃ.៥.ល.៣.ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងកា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ

750>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា

ប្តូវខតម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹង

កា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នរធ នាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងថា៖
អងគជំនំជ ប្មោះរជឿជាក់រខនែមរទៀតថា
ប្រហា រនោះ។

1939

ម្ភនទំ នាក់ទំន ង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ

និងកា វាយ

អំរេើ រស់ចា ី និងជនជារ់រចាទរៅកនុងអំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន រៅ

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTR (“តលាកា [ICTR] ប្តូវម្ភនសិទធិអំណា្កាត់រទាសជនខដេទទួេខស

ប្តូវរេើកា ំរលាភរំពាន ន
ៃ ់ ៃ រេើ្ារ់មនសស ម៌អនា ជាតិខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើទឹកដី រស់ប្ររទស វា៉ ន់់ភ និងជនជាតិ វា៉ ន់
់ភខដេទទួេខសប្តូវសប្ម្ភរ់កា ំរលាភរំពានរនោះខដេប្រប្េឹតរា ឡើងរៅរេើទឹកដី ដឋជារ់ប្េំប្រទេ់េី្រនាេោះថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្នំ
១៩៩៤ ដេ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៤ ប្សរត្តមរទរបញ្ាតិថ្ា នេកខនិក
ា ៈ ដឋរ្ចរ
ុ 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។
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ដំណា ក់ទី មួយ និ ងដំណា ក់ ទីេី និងកនុ ងអំឡុងរេេថ្នកា សម្ភេរ់អ តី តអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ
ដឋខខម រៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅ្រនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ និងខខ ូ ន ឆ្នំ
១៩៧៧ និងប្តូវបានអនវតារឡើងរដើមបីជំ ញ និងប្សរត្តមរោេនរោបាយ និងខផនកា រស់រកសកនុង
កា កា ពា និងកសងសងគមនិយម1942។

751>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌតប្មូវខដេថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីកា វាយប្រហា

និងថា អំរេើ រស់ខួ ន
េ លឺ

ជាខផនកមួយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖
[…] រ់ភយេិចា ណារៅរេើទហ្
ំ ំ និង វចសេភាេថ្នកា វាយប្រហា រនោះ និង្ំណ្ខដេថា កា វាយ
ប្រហា រនោះប្តូវបានអនវតារឡើងរដើមបីជាកា ជំ ញ និងប្សរត្តមរោេនរោបាយ និងខផនកា រស់
រកសរនាោះ

អងគជន
ំ ំជប្មោះរជឿជាក់ថា ទាំងចា ី និងជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីកា វាយប្រហា ប្រឆ្ំងនឹង

ប្រជាជនសី វចេ និងបានដឹងថា អំរេើទាង
ំ ឡាយ រស់េួករលររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នកា វាយប្រហា
រនោះ1943។

752>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា
ទំនាក់ទំនងម្ភនអតែិភាេ វាងកា វាយប្រហា ជាមួយនឹងរទឧប្កិដខឋ ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រកាន់រនាោះ
1944

។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេី

កា វាយប្រហា រនោះ1945។ ដូ្ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTY បានរញ្ញជក់រៅកនុងសេ

ដីការ ឿងកាី Kunarac ថា ទំនាក់ទំនងរនោះម្ភនធាតផសំេី ោ៉ៅងខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា
ណាត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយដូ្តរៅ៖
(i) ខផអកត្តម្ ចតេកខណៈ និងផេវចបាក កា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេជាសតានម័ត លឺជាខផនកថ្នកា វាយ
ប្រហា និងប្តូវរូក 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 និង

៣៤១។
1945

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៣៨ និង ៣៤១។
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(ii) កា ដឹងេីសណា
ំ
ក់ជនជារ់រចាទថា ម្ភនកា វាយប្រហា រៅរេើប្រជាជនសី វចេ និងថា អំរេើ រស់
ោត់ លឺជាខផនកមួយរនាោះ1946។

753>ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយកា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានខផអករេើសេដីការ ឿងកាី Kunarac ថា “អំរេើ រស់ចា ីប្តូវខតជាខផនកមួយថ្ន
កា វាយប្រហា ម្ភនន័យថា អំរេើរនាោះខផអកត្តម្ ចតេកខណៈ និងផេវចបាកថ្នអំរេើជាសតានម័ត ប្តូវខតជា
ខផនកថ្នកា វាយប្រហា ”1947។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
ថ្នតលាកា ICTY បានរប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍“ជនជារ់រចាទ” និង“ចា ី”ជំនួសោនបានរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នធ
រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY)1948។ កនុងសេដីការ ឿងកាី Mrkšić និង Šljivančanin (ICTY)
រៅកនុងរ ចរទដូ្ោនរនោះ បានរប្រើប្បាស់ពាកយថា“ជនជារ់រចាទ”1949 រហ្ើយកនុងសេដីការ ឿងកាី Šainović
(ICTY) បានរប្រើប្បាស់ពាកយ“ចា ី”រៅវចញ1950។

754>ខផអកត្តមមូេ់ភឋនខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ ររើ
រទាោះរីជាេំខមនជាចា ីផ្លៃេ់ក៏រ់ភយ

ក៏ប្តូវខតជាខផនកមួយថ្នកា វាយប្រហា ខដ ។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរនារទៀតអំេីទំនាក់
ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹងកា វាយប្រហា
រស់ជនជារ់រចាទ”រៅកនុងកា យេ់រឃើញរនោះ1951។

និងបានរោងរៅរេើ“អំរេើ រស់ចា ីផ្លៃេ់ និង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភន

កំហ្សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។

1946

សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៩៩។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Mrkšić និង Šljivančanin (ICTY)

កថាខណឌ ៤១។ សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២៤៨។
1947

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩០ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ ៣១៨។

សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៨៥។ សេដីការ ឿងកាី Šainović (ICTY) កថាខណឌ ២៦៤។
1948

សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ៨៥។

1949

សេដីការ ឿងកាី Mrkšić និង Šljivančanin (ICTY) កថាខណឌ ៤១។

1950

សេដីការ ឿងកាី Šainović (ICTY) កថាខណឌ ២៦៤។

1951

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៩៧។
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755>រខនែមរេើរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងខដេថា អំរេើ រស់ រខៀវ សំផន និង

អំរេើ រស់ចា ីផ្លៃេ់ ខផអកត្តម្ ចតេកខណៈ ឬផេវចបាកថ្នអំរេើរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នកា វាយប្រហា ជាទូរៅ
ឬជាប្រេ័នរធ េើប្រជាជនសី វចេកមពជា
ុ 1952ខដេផៃយ
ុ េីកា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ1953
។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា1954 ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
ទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើអំរេើហ្ិងារេើប្រជាជនសី វចេមនខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា វាយប្រហា រេើប្រជាជនសី វចេខដេជាខផនកថ្នធាតផសំត្តមរ ចរ

ទរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នកា វាយប្រហា ខដេជារ់
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំឡុងរេេប្តឹមខតចារ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ហ្ូតដេ់ (ោ៉ៅងរហា្ណាស់)ខខ ូ ន
ឆ្នំ ១៩៧៧1955រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
ឹ
៤.ឃ.៥.ល.៤.កា ដង

756>រខៀវ

សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ទាំងចា ីផ្លៃេ់

និងជនជារ់រចាទ បានដឹងអំេីកា វាយប្រហា រេើប្រជាជនសី វចេ និងថា អំរេើរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នកា វាយ
ប្រហា ”1956 រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន្ំណាយប្តឹមខត“េី

ឬរីរនាៃត់”

រ៉ៅរណា
ណ ោះរេើរញ្ញារនោះ1957។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រៅកនុងរជើងទំេ័ ខដេបានភាជរ់
រៅនឹងកា យេ់រឃើញរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញរផសងៗរទៀតរៅកនុង

សេប្កម រស់ខួ ន
េ ខដេ រខៀវ សំផន េំបានេិភាកា។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន
ប្តូវរដិរស 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 ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរប្ម្រដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខដេបាន

រេើករឡើងរ់ភយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ប្រឆ្ំងនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
អំរេើខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រកាន់រនាោះ

ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកា វាយប្រហា ជាទូរៅ

ប្រេ័នប្ធ រឆ្ំងរៅរេើប្រជាជនសី វចេកមពជា
ុ រ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ

ឬជា

រៅកនុងអំឡុងរេេយត្តា ិកា រេេ

រវលាថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រ់ភយម្ភនកា ដឹងអំេីកា វាយប្រហា និងថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ លឺជាខផនក
មួយថ្នកា វាយប្រហា ។
ឹ ជាមន/រោេកា ណ៍នត
៤.ឃ.៦.ភាេអា្ដង
ី ានកូេភាេ

758>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារឃើញថា

“រៅកនុងរ ចរទជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. រោេ

កា ណ៍នីតានកូេភាេតប្មូវថា រទរេមើស និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រកាន់ ប្តូវបានទទួេ
សគេ់ប្សរត្តម្ារ់កមពជា
ុ ឬ្ារ់អនា ជាតិរ់ភយម្ភនអតែិភាេរៅ្រនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ រហ្ើយជនជារ់រចាទអា្ដឹងជាមនបានប្លរ់ប្ោន់ថា ជារទរេមើស និងម្ភន
្ារ់ខ្ង”1958។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

“អន

រលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. រទរចាទសាីេីឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិម្ភនេកខណៈប្សររៅនឹង

ឹ ជាមនបាន
រោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ េោះណាខតម្ភនរស្កាីសននិ់ភឋនរខនែមថា ជនជារ់រចាទអា្យេ់ដង
ប្លរ់ប្ោន់អំេីរទរេមើសខដេបានរចាទប្រកាន់

ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរនាោះ

និងម្ភន្ារ់ខ្ងអំេីកា

ទទួេខសប្តូវផងខដ នារេេរនាោះ”1959។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ប្តូវរ ើរវ ឡើងសប្ម្ភរ់រទឧប្កិដជា
ឋ មូេ់ភឋន

ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ

“កា វចភាលខរររនោះ

មិនខមនរ ើរវ ឡើងសប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតិទាំងមូេរនាោះរឡើយ”1960។ ខផអកត្តមវច ីសស្តសារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា

1958

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៦ ដេ់

៣៤។ សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៨៩ ដេ់ ៩៧។ ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ២០០៩។
1959

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ និង

ដកប្សង់រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ ២១ និង ៣៧ (រជើងទំេ័ េររចាេ)
។
1960

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦។
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រទមនសសឃាត1961 រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ1962 រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ1963 និងរទអំរេើ
អមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ
1964

។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា

បានរំរេញត្តមរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ
កា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់

មូេ់ភឋន និងជាប្រេ័នធ (“JCE I” និង “JCE II”) ប្សរត្តមរោេកា ណ៍រនោះ រ់ភយខផអករេើ្ ចតេកខណៈជា
្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់រៅ្រនាេោះ វាងឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៩ និងតួនាទីជាន់ខពស់ រស់ជនជារ់រចាទ1965។

759>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា េិចា ណាថា មខង្ហ ជាន់

ខពស់ រស់ោត់កនុងអំឡុងរេេរនាោះ បានរ ើឱ្
វ យោត់ទទួេ ងកា រចាទប្រកាន់េីរទឧប្កិដឋ និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេ
ខសប្តូវខដេោត់អា្ដឹងជាមនបានប្លរ់ប្ោន់ថា ម្ភន្ារ់ខ្ង និងជារទរេមើស1966។ រខៀវ សំផន បានរេើក
រឡើងរខនែមរទៀតថា ភាេអា្ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ង្ំរពាោះអំរេើរនាោះ អាប្ស័យរេើ
ភាេ្ាស់លាស់

និងភាេអា្យេ់ដឹងជាមនេីសំណាក់“ប្រជាេេ ដឋប្លរ់ ូរ”ជាជាងរេើមខង្ហ រស់ជន

ជារ់រចាទ1967។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា “កា េិតថា រទឧប្កិដម
ឋ ួយ ឬទប្មង់ថ្នកា
ទទួេខសប្តូវម្ភនអតែិភាេកនុង្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់រដើមបីរំរេញត្តម
េកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ថ្នភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ង” ជាេិរសសរ់ភយខផអករេើ
រហ្តកា ណ៍េិតខដេថា កមពជា
ុ ម្ភនប្រេ័នល
ធ តិយតាទវិកនិយមខដេម្ភនន័យថា រ់ភយស េំម្ភនកា អនវតាកនុង
ប្សុក រទើរេំម្ភនរទ់ភឋនអនា ជាតិណាមួយបានររងកើតជាខផនកថ្ន្ារ់កមពជា
ុ រឡើយ1968។ រខៀវ សំផន បាន
ជំទាស់រខនែមរទៀតថា និយមន័យថ្នរទឧប្កិដឋ និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេបានទទួេយករ់ភយអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង មិនអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ងរៅកនុងឆ្នំ 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។

478
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358396
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ទាំងធាតផសំត្តមរ ចរទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1970 ធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់
ង្ហគេ1971 រហ្ើយអំរេើប្រប្េឹតា និងរ្តនាខដេជាេកខខណឌតប្មូវកនុងកា រង្ហាញអំេីទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ
ខដេប្សររៅនឹងកា ់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់1972រឡើយ។

760>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងកា េិចា ណារៅរេើមខ

ង្ហ ជាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន រ់ភយបានយេ់រឃើញថា ោត់អា្យេ់ដឹងបានជាមនថា ម្ភន្ារ់ខ្ង1973។
រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរ់ភយ រខៀវ សំផន
ជាទឡហីក ណ៍រៅកនុងរណាឹងសទកខរនោះ បានរកប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើេកខខណឌតប្មូវថ្នភាេអា្យេ់ដឹងជាមន
បានថា ម្ភន្ារ់ខ្ង និងជារទរេមើស ខដេម្ភនរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន
តលាកា ICTY និងរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)1974។

761>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើងខដេថា

រទឧប្កិដឋ និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ ប្តូវខត្ាស់លាស់

រហ្ើយ“ប្រជាេេ ដឋប្លរ់ ូរ”អា្យេ់ដឹងជាមនបានថា ម្ភន្ារ់ខ្ង រដើមបីកំឱ្យកា ់ភក់េិ ទធ ភាេ ំរលាភ
រំពានរៅរេើរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេរនាោះ1975 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់កា សរប្ម្ រស់
ខេួនរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)ថា ភាេប្តឹមប្តូវ និងកាីបា មាឱ្យម្ភនកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីបានឆ្រ់
ហ្័សខដេជាមូេ់ភឋនថ្នរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេអនា ជាតិបានតប្មូវថា

រាេ់រទរេមើសខដេបានរចាទ

ប្រកាន់ ឬរាេ់ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ “ប្តូវម្ភនេកខណៈអា្យេ់ដឹងជាមនបានប្លរ់ប្ោន់ថា ជារទ
រេមើស រហ្ើយថា ជនជារ់រចាទអា្ដឹងបានថា ម្ភន្ារ់ខ្ង […] នារេេរនាោះ”1976។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេេិចា ណារឃើញថា េកខខណឌតប្មូវថ្នភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា ម្ភន្ារ់ខ្ង និងជារទរេមើស
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

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ ដកប្សង់រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី Ojdanić

(ICTY) កថាខណឌ ២១, ៣៧ និង រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Blagojević និង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ៦៩៥ រជើងទំេ័
២១៤៥ និង សេប្កមរ ឿងកាី S.W. ទេ់នឹង្ប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) កថាខណឌ ៣៥ ដេ់ ៣៦។

479
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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01358397
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្តូវខតកំណត់ត្តម យៈកា វចភាលជាសតានម័ត ម្ភនន័យថា រទឧប្កិដឋ និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ ប្តូវខត
អា្យេ់ដឹងបានជាមនថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ងជាទូរៅ ដូ្ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង
ខដ

1977

។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

េិចា ណាោ៉ៅងសមរហ្តផេរៅរេើមខង្ហ ជាន់ខស
ព ់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា កំណត់ ថារតើរោេកា ណ៍នី
តានកូេភាេប្តូវខតរោ េត្តមសប្ម្ភរ់រទឧប្កិដឋ និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រកាន់ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានទទួេយក វច ី
វ េិចា ណាោ៉ៅង្ាស់លាស់ថា ឌ្ ខដេ
សស្តសារនោះរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) រ់ភយបានរ ើកា
ជា“កម្ភមភិបាេម្ភនក់ថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ” និងបានយេ់រឃើញថា “ជនជារ់រចាទអា្យេ់ដឹងជាមន
បានោ៉ៅងប្លរ់ប្ោន់ថា

ម្ភន្ារ់កំណត់អំេីនិយមន័យថ្នរទរ ើទ
វ កខរករមនញរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតា

រទរេមើសខដេ ងកា រចាទប្រកាន់រនាោះ”1978។ រខនែមរេើរនោះរទៀត វច ីសស្តសារនោះប្សរជាមួយនឹងរោេរំណង
ថ្នរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ1979។ រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។

762>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា េកខណៈវចនិ្័យឆ ថ្នភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា ម្ភន្ារ់ខ្ង
និងជារទរេមើសេំអា្ប្តូវបានរំរេញរ់ភយស រហ្តកា ណ៍េិតខដេថា រទឧប្កិដម
ឋ ួយ ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេ
ខសប្តូវ ម្ភនអតែិភាេប្សរត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) បានេិចា ណារឃើញថា “រាេ់រទរេមើស និងទប្មង់ថ្ន
កា ទទួេខសប្តូវខដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់រៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខតម្ភនអតែិភាេរប្កាម្ារ់ជាតិ ឬ
្ារ់អនា ជាតិ រៅរេេអំរេើរេមើសខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះបានរកើតរឡើងរៅកនុង្រនាេោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រម

1977

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៩៩ ដេ់ ១០០។

1978

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ២៨០។

1979

សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ១៩៣ (“កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេខផនកប្េហ្មទណឌ […] េំលរបីប្តូវ

បានខផអករៅរេើរទ់ភឋនខដេជនជារ់រចាទេំបានដឹងរ់ភយសមរហ្តផេអំេីអំឡុងរេេថ្នអំេីប្រប្េឹតា រហ្ើយរទ់ភឋនរនោះប្តូវខតម្ភន
េកខណៈ្ាស់ លាស់ប្លរ់ប្ោន់ថា រតើអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមអខ
វី េោះ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវប្េហ្មទណឌ រស់ជន
ជារ់រចាទរនាោះ”) រោងរៅរេើ សេប្កមរ ឿងកាី S.W. ទេ់នឹង្ប្កភេអង់រលេ ស (ECtHR) ទំេ័

៤២។ សេប្កមរ ឿងកាី

Giniewski ទេ់នឹងប្ររទសបារាំ ង (ECtHR) ទំេ័ ៣៨។ សេប្កមរ ឿងកាី Kokkinakis ទេ់នឹងប្ររទសប្កិ្ (ECtHR) ទំេ័
២២ ។
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ស ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី ៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩”1980 ខដេជាវច ីសស្តសាមួយប្សរជាមួយនឹងរោេរំណងថ្ន
រោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ រទ់ភឋនអនា ជាតិសីេ
ា ីសិទធិមនសស និងយតាិសស្តសា រស់តលាកា

ICTY1981។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭករខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌថ្នភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា
ម្ភន្ារ់ខ្ងរនាោះ រប្ៅេីសនធិសញ្ញានានា រៅម្ភន“្ារ់នានាខដេបានខផអករេើទំរនៀមទម្ភេរ់ […] អា្យ
កមករ ើជា
វ សំអាងកនុងកា រញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទអា្យេ់ដឹងប្លរ់ប្ោន់បានថា ម្ភន្ារ់ខ្ង”1982 និងថា
្ំរពាោះភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបាន ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតអា្យេ់ដឹងថា អំរេើខដេខេួនប្រប្េឹតា លឺជារទរេមើស
កនុងន័យខដេរលអា្យេ់ដឹងជាទូរៅបាន
1983

រ់ភយមិនចាំបា្់សំអាងរេើរទរបញ្ាតិជា
ា ក់លាក់ណាមួយរនាោះរទ”

។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ខដេបានរេើករឡើងថា រ់ភយស ខតរទឧប្កិដម
ឋ ួយ្ំនួនខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន់ភក់េិ ទធ ភាេរនាោះ “លឺជា
រទឧប្កិដឋ ន
ៃ ់ ៃ រំផតខដេរលអា្យេ់ដឹងបាន។ រខៀវ សំផន មិនអា្ប្រខកកថា ោត់មិនអា្យេ់ដឹងបានថា
អំរេើ រស់ោត់ លឺជាអំរេើរេមើសកនុងន័យខដេមនសសទូរៅអា្យេ់ដឹងបានរនាោះរឡើយ”1984។

1980

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៩១ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

1981

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៩១ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ១៥(១-២) ថ្នកតិកាសញ្ញាអនា ជាតិសីេ
ា ីសិទធិ

េេ ដឋ និងនរោបាយ និងរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ ១០, ៣៨ និង
ម្ភប្ត្ត ១ ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក ។ សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និង រអៀង

ី ចទធ ប្រឆ្ំ ងនឹងដីកា

ដំរណាោះប្សយ (D427/2/15) កថាខណឌ ៩៨។
1982

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី

Hadžihasanović និង Kubura (ICTY) កថាខណឌ ៣៤ និងរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី Ojdanić
(ICTY) កថាខណឌ ៤០។
1983

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦ រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី

Hadžihasanović និង Kubura (ICTY) កថាខណឌ ៣៤។
1984

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ២៦។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៩៦

រោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីយត្តា ិកា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ ៤២ (“ររើរទាោះរីជាអំរេើអសីេ
ម៌ ឬម្ភន្ ចតលួ ឱ្យ នធត់ េំខមនជាកត្តាប្លរ់ប្ោន់កនុងកា ធានាបាននូវកា ចាត់ទកជារទឧប្កិដក
ឋ ៏រ់ភយ […] ក៏អំរេើទាង
ំ រនោះជាក់ខសា
ងអា្រដើ តួនាទី […] ប្តង់្ំណ្ថា អំរេើរនោះអា្រដិរស កា អោះអាងណាមួយ រស់ជនជារ់រចាទខដេថា ខេួនេំបានដឹងអំេី្ ចត
រេមើសថ្នអំរេើរនាោះ”)។
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763>្ំរពាោះអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា

រទ់ភឋនអនា ជាតិេំអា្ររងកើតបានជាខផនកមួយថ្ន្ារ់

ជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្តរ់ភយស កមពជា
ុ ម្ភនប្រេ័នល
ធ តិយតាទវិកនិយម និងថា េំអា្ ំេឹងទកបាន
្ំរពាោះកា អនវតារទ់ភឋនអនា ជាតិរនាោះ រខៀវ សំផន បានរង្ហាញេំប្តឹមប្តូវអំេីកា យេ់រឃើញ រស់អងគររ ជំនំ
ជប្មោះខដេខេួនបានរោងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ1985។ រៅកនុងកថាខណឌរនាៃរ់ខដេ រខៀវ សំផន បាន
រោងរៅរេើរនាោះ អងគររ ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា “្ារ់ អ.វ.ត.ក. […] តប្មូវឱ្យ អ.វ.ត.ក. អនវតា
យត្តា ិកា រស់ខួ ន
េ ឱ្យប្សរត្តមរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេអនា ជាតិ

ខដេបានអនញ្ញាតសប្ម្ភរ់កា ទទួេ

ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះរទរេមើសទាំងឡាយខដេម្ភន្ ចតេកខណៈជាតិ
កា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសទាំងរនោះ”1986

ឬអនា ជាតិកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ី
ខដេជាកា យេ់រឃើញមួយសីសង្ហវក់ោនោ៉ៅង្ាស់ជាមួយនឹងសេដកា

រ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)។

764>ទាក់ទងរៅនឹងភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ងអំេីធាតផសំត្តមរ ចរទថ្ន
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ1987 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា កា វចភាលរេើរញ្ញា ថារតើរទឧប្កិដឋ
ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះបានរំរេញត្តមរោេកា ណ៍នីតានកូេភាេ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណារនាោះ លរបី“ប្តូវរ ើរវ ឡើងរៅត្តមកប្មិតថ្នរទឧប្កិដឋ ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេជាមូេ់ភឋន ជា
ជាងរ ើរវ ឡើងសប្ម្ភរ់ប្ររភទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិទាង
ំ មូេ”1988។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន
យេ់រឃើញរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ1989
ថា

“ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តូវបានចាត់ទកជាឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិសិត
ែ កនុងខដនកំណត់យត្តា ិកា រេេ

រវលា រស់ អ.វ.ត.ក.”1990។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញដូ្ខាងរេើថា ធាត
ផសំត្តមរ ចរទថ្នឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ម្ភនខ្ងរៅកនុងេិខិតរក ណ៍ខផនក្ារ់អនា ជាតិ និងកនុងប្សុក
1985

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០១ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះរស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ

រស់ នួន ជា និង រអៀង ី ចទធ ប្រឆ្ំងនឹងដីកា ដំរណាោះប្សយ ឯកស រេខ D427/2/15 កថាខណឌ ៩៧ រជើងទំេ័ ២១៥។
1986

រស្កាីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និង រអៀង

ី ចទធ ប្រឆ្ំងនឹងដីកា ដំរណាោះប្សយ (D427/2/15) កថាខណឌ ៩៨

(រស្កាីរញ្ញជក់រដើម)។
1987

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៣។

1988

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦។

1989

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៧៦។

1990

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១០៤, ៩៩ ដេ់ ១០៣។
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ជារប្្ើនរៅរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

និងជាខផនកថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិកនុងឆ្នំ

១៩៧៥1991។

រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន អា្យេ់ដឹងជាមនប្លរ់ប្ោន់បានថា
ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ងអំេីធាតផសំរនោះ កនុងឋានៈខេួនជាកម្ភមភិបាេម្ភនក់ថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ
កនុងឆ្នំ ១៩៧៥។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

765>្ំរពាោះភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា

ជារទរេមើស

និងម្ភន្ារ់ខ្ងអំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទ

ំ ូ
មនសសឃាត និងរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ1992 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិនិតយេិចា ណារឡើង វចញោ៉ៅងទូេទ
លាយអំេីធាតផសំអតារនាម័តថ្នរទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនោះ1993។
្នរៅរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនបានថា

ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាត

កា េិចា ណារនោះ

ធាតផសំអតារនាម័តខដេម្ភនេកខណៈេំសូវ ឹតតបិតរ់ភយយកទាំងរ្តនា

ផ្លៃេ់ និងប្ររោេ លឺជាខផនកថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ កនុងឆ្នំ ១៩៧៥1994។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេអា្យេ់ដឹងជាមនបាន ជនជារ់រចាទ“អា្ដឹងប្លរ់ប្ោន់បានថា អំរេើខដេខេួនប្រប្េឹតា លឺ
ជាអំរេើរេមើសកនុងន័យខដេមនសសទូរៅអា្យេ់ដឹងបាន រ់ភយមិនចាំបា្់សំអាងរេើរទរបញ្ាតិជា
ា ក់លាក់ណា
មួយ”រនាោះរឡើយ1995។ ដូរ្នោះ អវីខដេតប្មូវរនាោះ លឺមិនខមនជាកា េិចា ណាអំេីពាកយរេ្ន៍ររ្ចករទសកនុងនិយម
ន័យថ្នឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនារៅប្តង់ ថារតើជាទូរៅអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា អំរេើរនាោះអា្តប្មូវឱ្យម្ភន
កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ខដ

ឬោ៉ៅងណា។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភនភាេចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញថា

អា្យេ់ដឹងជាមនបានថា កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌអា្រកើតរឡើងរៅកនុងកាេៈរទសៈថ្នកា ប្រប្េឹតា
រ់ភយរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis) ខដេផៃយ
ុ េីរ្តនាផ្លៃេ់ (dolus directus) រនាោះរទ។ ដូរ្នោះ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស 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>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

នឹងប្តូវរ ើកា
វ រ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងភាេអា្យេ់

ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ងអំេីទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន
សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេដូ្ខាងរប្កាម1996។
៤.ង.កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ជនជារ់រចាទ
៤.ង.១.កា ម
ួ ្ំខណកកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ (“សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ម
ួ ”)

767>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា

ជនជារ់រចាទម្ភនេិ ទធភាេេីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មម

ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេម្ភនដូ្ជា រទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្ត
នរោបាយ និងរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត រ់ភយខផអករេើកា ួម្ំខណកសំខាន់រៅកនុងកា អនវតារោេ
រំណង ួម1997។ រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងជារប្្ើន
ទាក់ទងរៅនឹង វច ីសស្តសា និងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេ
ខសប្តូវរនោះ ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរញ្ញារនោះត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយ។
៤.ង.១.ក.អតែភា
ិ េ និង វចសេភាេថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរ់ភយខផអករេើកា ម
ួ ្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់
រៅកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ

768>ទាក់ទងរៅនឹងកា រចាទប្រកាន់ខដេថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន ប្តូវទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌេីរទ
ឧប្កិដខឋ ដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី និង
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរ់ភយខផអករេើទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ

ខដេរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម

អនា ជាតិមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍ បានសំរៅរេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម“JCE”ទប្មង់មូេ់ភឋន (ខដេរៅថា ទប្មង់ I “JCE
I”) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា កា ទទួេខសប្តូវខរររនោះប្តូវខតម្ភនកា ួម្ំខណក រស់រលគេ
ជារប្្ើនរៅកនុងរោេរំណង ួមមួយខដេជាកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរា នោះ និងថា ជន
ជារ់រចាទប្តូវ្ូេ ួមរៅកនុងរោេរំណង ួមរនោះត្តម យៈកា ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងកា អនវតា រ៉ៅខនាេំ

1996

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៧។

1997

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៧ (នួន ជា) និង ៩៦៦ (រខៀវ សំផន)។
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ចាំបា្់ថា មិនអា្ខវោះបានរនាោះរទ1998។ រៅកនុងសេប្កម ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយរនោះ“បានរណា
ា េឱ្យម្ភន និង/ឬជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ួមម្ភន កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ កា រ ើម
វ នសសឃាត កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់
រស្កាីថ្ងេងូន រស់មនសសជាតិ និង កា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ”1999។

769>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា

អនក្ូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម“អា្នឹងទទួេខសប្តូវ

្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយចា ីផ្លៃេ់ ខដេេំខមនជាសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ដរារ
ណាម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ោ៉ៅងរហា្ណាស់ម្ភនអនក្ូេ ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមម្ភនក់ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យ

ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដរឋ នាោះ

រហ្ើយអនក្ូេ ួមរនោះបានរប្រើប្បាស់ចា ីផ្លៃេ់រដើមបីជំ ញនូវរោេរំណង

ួម”2000។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា ទទួេខសប្តូវរប្កាមទប្មង់
មូេ់ភឋនថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមតប្មូវថា ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតម្ភនរ្តនា្ូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម រហ្ើយ
រ្តនារនោះប្តូវខតបាន ួម្ំខណកេីសំណាក់អក
ន ្ូេ ួមដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម”2001។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា អនក្ូេ ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម“ប្តូវខតបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា បាន ួម្ំខណក
រៅកនុងរ្តនាតប្មូវ រស់ចា ីផ្លៃេ់ ួមទាំងរ្តនាជាក់លាក់ខដេជាេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះផង
ខដ ”2002។

770>នួន ជា បានអោះអាងថា រៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដកឋ មម ួមេំម្ភន
អតែិភាេជាទប្មង់ដូ្កា កំណត់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ប្តឹមខតតប្មូវឱ្យម្ភនកា ួម្ំខណក

ោ៉ៅងសំខាន់ រស់ជនជារ់រចាទរៅរេើកា អនវតារោេរំណង ួម2003។ រៅកនុងស ណា នួន ជា បានរេើក
រឡើងថា “រៅ្រនាេោះ វាងឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៩ កា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស ួម លឺជាទប្មង់មួយោ៉ៅង្រងអៀត

1998

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩២។

1999

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។

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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្ំរពាោះកា ទទួេខសប្តូវជាេកខណៈរលគេខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ួម្ំខណក ួមោនរៅកនុងអំរេើរេមើសជាក់

លាក់ រ់ភយម្ភនរ្តនារេមើស ួមរ៉ៅរណាណោះ”2004។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ម
ួ
ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង “ប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុង យៈរេេ ២០ ឆ្នំរប្កាយមក
រ់ភយអនក(ប្ជុេនិយម)រៅអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY” កនុងរ ឿងកាី Tadić2005។ នួន ជា
បាន ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY កនុងរ ឿងកាី Tadić បានសំអាងជា្មបងរៅរេើ
រ ឿងកាីរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ្ំនួន ៨ និងបានរេើករឡើងថា កនុង្ំរណាមរ ឿងកាីទាង
ំ រនោះ ម្ភនរ ឿងកាី
Ponzano

(តលាកា រោធា្ប្កភេអង់រលេស

កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់)

ខតមួយលត់ខដេេិភាកាអំេកា
ី
ួម

្ំខណកមិនផ្លៃេ់កនុងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស រ៉ៅខនាេំបានេិភាការេើកប្មិតថ្នកា ួម្ំខណកខដេតប្មូវរឡើយ2006
។ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY រៅរេើប្រភេ
ឋ មម ួមត្តម
ដថ្ទរទៀត ខដេខេួនចាត់ទកថា េំជារ់ពាក់េ័នធ ឬេប្ំ លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីអតែិភាេថ្នសហ្ឧប្កិដក
្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័ន2007
ធ ។

771>រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ជាកា ប្លរ់ប្ោន់
ខដេរទឧប្កិដរឋ នោះ “បានរណា
ា េមកេី”កា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមរៅកមពជា
ុ ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោ
បាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេរនោះេំប្សររៅនឹងរទ់ភឋនជា

ម្ភន ដូ្ខដេអងគជំនំជប្មោះបានទទួេសគេ់

ថា រោេរំណង ួមប្តូវខត“ជា ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹង”កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដ2008
ឋ ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា
ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់

I

ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមេំអា្រកើតម្ភនបានរឡើយប្រសិនររើ

រំណង ួមប្តឹមខត“បានរណា
ា េឱ្យម្ភន”កា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនាោះ

កា អនវតាថ្នរោេ

រ់ភយបានអោះអាងថា“សញ្ញាណថ្នរោេ

រំណង ួមខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនរទឧប្កិដ(ឋ រ្តនាប្ររោេ) ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង និងកប្មិតប្តឹមសហ្
ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់

III

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្ថា

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

ជាទប្មង់មិនអា្អនវតាបានរៅ

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៦៩២។
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តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះរឡើយ”2009។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា កំណត់និយមន័យ រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងអំេីធាតផសំថ្នកា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម និងបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមប្តូវខត“បានរណា
ា េឱ្យ និង/ឬពាក់េ័នរធ ៅ
នឹង”កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ខដេត្តមទសសនៈ រស់ោត់ ជាកា រង្ហាញធាតផសំថ្នកា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្
ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III2010។

772>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេយ
ើ តរថា

សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមប្តូវបានររងកើតរឡើងោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ

សប្ម្ភរ់ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

និងបានរង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេត្តម យៈរ ឿងកាី ខដេម្ភនកាេរ ចរ្ឆទចារ់ត្តំងេីអំឡុងរេេរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

មមនញ្ា

រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ ្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រោេកា ណ៍ Nuremberg រស់
អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ និងរស្កាីខងេងកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា នីតអ
ិ នា ជាតិ2011។ ទាក់ទងរៅនឹងរទ់ភឋន
ខដេថា

ឧប្កិដក
ឋ មមរកើតរ្ញេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានកំណត់អតាសញ្ញាណរទ់ភឋនប្តឹមប្តូវ រពាេលឺថា រោេរំណង ួមប្តូវខតចាត់ទកជា ឬពាក់េ័នធ
រៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទ់ភឋនរនោះប្តូវបានរំរេញ
2012

។

773>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះថ្ន អ.វ.ត.ក. ប្េមទាំងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម

មិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍ ដូ្ជាតលាកា SCSL និង STL2013 បានរ់ភោះប្សយោ៉ៅងទូេំទូលាយរេើរញ្ញា ថារតើ ខដេ
្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ

ខ្ងសប្ម្ភរ់កា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវជាេកខណៈរលគេសប្ម្ភរ់រទឧប្កិដអ
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. រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៥៣ ជាអាទិ៍។ សេដីកា

រ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៩៥ ជាអាទិ៍។ សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៣៩៣ ជាអាទិ៍។ រស្កាីសរប្ម្
សាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម រ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ៩ ជារដើម។ សេដីការ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ ៧៥

ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ រស្កាីសរប្ម្រនាៃន់រងខំសីេ
ា ី្ារ់ជា ម្ភន (STL) កថាខណឌ ២៣៧ ជាអាទិ៍។
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ជាតិទាក់ទងរៅនឹងរលគេ ខដេបាន ួម្ំខណករ់ភយម្ភនរ្តនាតប្មូវ ោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងកា អនវតារោេ
រំណងឧប្កិដឋ ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា និងសែិតរប្កាមេកខខណឌអវីខេោះ។ សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) លឺជារ ឿង
កាីដំរូងរលរងអស់ខដេតលាកា អនា ជាតិ បានកំណត់្ាស់លាស់នូវធាតផសំថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ
សប្ម្ភរ់អីខវ ដេរៅថា

“សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម”

រប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

2014

រ់ភយបានសំអាងរៅរេើកា េិនិតយរឡើង វចញនូវយតាិសស្តសា

យតាិសស្តសាជាតិ2015 ្ារ់ជាតិ2016 និងសនធស
ិ ញ្ញាអនា ជាតិនានា2017។

ត្តមកា េិនិតយរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានកំណត់អតាសញ្ញាណថ្នកា ទទួេ
ខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមជារីប្ររភទ លឺប្ររភទទីមួយ ជាសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមប្ររភទមូេ់ភឋន (“JCE I”)
ខដេប្លរដណារ់រេើរ ឿងកាី កនុងរនាោះ“សហ្ជនជារ់រចាទម្ភនរ្តនារេមើសដូ្ោនខតមួយប្រប្េឹតប្ា សរត្តមខផន
កា ួម។ ជាឧទាហ្ ណ៍ កា ររងកើតខផនកា កនុង្ំរណាមសហ្ចា ីរដើមបីរ ើម
វ នសសឃាត រដើមបីសរប្ម្ខផនកា
ំ
ួមរនោះ(និងររើរទាោះរីជា សហ្ចា ីនីមួយៗបានអនវតាតួនាទីខសៗោនក៏រ់ភយ) ក៏រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ចា ីទាង
អស់រនោះេិតជាម្ភនរ្តនារ ើម
វ នសសឃាត”2018។ ប្ររភទទីេី

រៅថា“ក ណីរៅជំ ំប្រមូេផាំ”ុ (“JCE II”)

ប្លរដណារ់រេើក ណី“ខដេរទរេមើសប្តូវបានរចាទប្រកាន់ថា បានរកើតម្ភនរ់ភយកា ប្រប្េឹតរា ឡើង រស់សម្ភ
ជិកថ្នកងរោធា ឬ ដឋបាេ ដូ្ជាកងខដេប្លរ់ប្លងជំ ំប្រមូេផាំរុ នាោះ”2019

ខដេតប្មូវឱ្យម្ភន“កា ្ូេ ម
ួ

ោ៉ៅងសកមម រស់(ជនជារ់រចាទ)រៅកនុងកា អនវតាប្រេ័នថ្ធ នកា ោរសងកត់ ខដេរនោះអា្សននិ់ភឋនរ្ញេីតួនាទី
កនុង ដឋអំណា្ និងមខង្ហ ជាក់លាក់ រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗ”2020

និងទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័ត

“កា ដឹងអំេីេកខណៈថ្នប្រេ័នកា
ធ រ ើបា
វ រនិងរ្តនាជំ ញខផនកា ួមថ្នកា រ ើបា
វ រ” (JCE II)2021។ ប្ររភទទី
រី (JCE III) ប្លរដណារ់ក ណី “ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកា ួមកនុងកា រនាេំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតខា ដេកនុង
រនាោះ ចា ីម្ភនក់កនុង្ំរណាមចា ីទាង
ំ រនាោះប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមួយររើរទាោះរីជាេំសិត
ែ កនុងខផនកា ួមក៏រ់ភយ ក៏រទាោះជា

2014

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៩៥ ជាអាទិ៍។

2015

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៤ ជាអាទិ៍។

2016

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៤ ដេ់ ២២៥។

2017

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២១ ដេ់ ២២៣។

2018

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៩៦។

2019

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២០២។

2020

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២០៣។

2021

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២០។
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ោ៉ៅងណាកាី ផេវចបាកខដេរកើតរឡើងរ់ភយ មមជាតិ និងខដេអា្ដឹងជាមនអំេីកា សរប្ម្រោេរំណង ួម
រនាោះ”2022។

774>ធាតផសំថ្នសញ្ញាណសហ្ឧប្កិដកឋ មម ួមប្តូវបានរញ្ញជក់រខនែមរទៀត
េិរសសរស្កាីសរប្ម្សាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរ ឿងកាី

Rwamakuba

រៅកនុងយតាិសស្តសារនារនាៃរ់ជា
(ICTR)2023

និងសេដីការ ឿងកាី

Brđanin (ICTY)2024។ លួ កត់សម្ភគេ់ រ់ភយខផអករេើកា វចភាលរេើរ ឿងកាីរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTR បានយេ់រឃើញរៅកនុងរ ឿងកាី Rwamakuba ថា កា ទទួេ
ខសប្តូវខដេខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

េំប្តូវបានកប្មិត្ំរពាោះ“រទឧប្កិដខឋ ដេម្ភនភាេជាក់

លាក់រំផត”រនាោះរទ រ៉ៅខនាថា ជាេិរសសកនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាិ ម៌ បានរង្ហាញថា “កា ទទួេ
ខសប្តូ្ំរពាោះកា ្ូេ ួមកនុងខផនកា ឧប្កិដឋ ម្ភនេកខណៈទូលាយដូ្ខផនកា រនោះខតមាង ររើរទាោះរីជាខផនកា
រនោះ លឺជាប្រេ័នថ្ធ នអំរេើរឃា រៅ និងអយតាិ ម៌ខដេបានររងកើតរ់ភយ ់ភឋភិបាេ និងម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ
ទូទាង
ំ ប្ររទសក៏រ់ភយ”2025។ កនុងរ ឿងកាី Brđanin អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានយេ់
រឃើញថា យតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី បានរង្ហាញថា កា ទទួេខសប្តូវអា្រកើតរឡើងសប្ម្ភរ់
កា ្ូេ ួមរៅកនុងរោេរំណង ួម កនុងក ណី“ខដេប្រប្េឹតខា ដេម្ភនអំរេើសតានម័តរេមើស ប្តូវបានប្រប្េឹតា
រឡើងរ់ភយរលគេខដេេំបាន ួម្ំខណកកនុងរោេរំណង ួម” និងថា េំម្ភនេកខខណឌតប្មូវថ្នកា ប្េមរប្េៀង
វាងជនជារ់រចាទ

និងចា ីផ្លៃេ់ថា

ចា ីផ្លៃេ់ប្តូវខតប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់រនាោះរឡើយ2026។

សរប្ម្ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

(D97/15/9)

រស្កាី

បានរ់ភោះប្សយរេើសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។ រនាៃរ់េីបានេិនិតយរេើយតាិសស្តសា និងមូេ់ភឋនសំអាងផេូវ្ារ់ដថ្ទរទៀតខដេបានរេើករឡើង
ខាងរេើ អងគររ ជំនំជប្មោះបានសននិ់ភឋនថា “រ់ភយខផអករេើ មមនញ្ាទីប្កុងឡុងដ៍ ្ារ់រេខ ១០

រស់ប្កុម

ប្រឹកាប្លរ់ប្លង រ ឿងកាីអនា ជាតិ និងរស្កាីប្រកាសខដេម្ភនអានភាេជា្ារ់ រ់ភយោមនមនៃិេសងស័យថា
សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I និង II ប្តូវបានទទួេសគេ់ថា ជាទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរៅកនុង្ារ់ទំរនៀម

2022

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២០៤។

2023

រសកាីសរប្ម្រ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ១៤ ជាអាទិ៍។

2024

សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៣៩៣ ជាអាទិ៍។

2025

រសកាីសរប្ម្សាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ២៥។

2026

សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៤០៤។
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ទម្ភេរ់អនា ជាតិកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់សំណំរ ឿង ០០២”2027។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគររ ជំនំជប្មោះបាន
យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ទូលាយថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III ថា

មូេ់ភឋនសំអាងផេូវ្ារ់ខដេ

បានយកមកសំអាងរៅកនុងរ ឿងកាី Tadić េំខមន“ជាមូេ់ភឋន ឹងម្ភំ ប្លរ់ប្ោន់កនុងកា សននិ់ភឋនថា សហ្ឧប្កិដឋ
កមម ួមទប្មង់

III លឺជាខផនកមួយថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង

០០២”2028។ អងគររ ជំនំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III េំអា្អនវតាបានរៅ
កនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី រៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រ ើជា
វ រោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់បានរឡើយ2029។

775>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ប្ររភទខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTY បានកំណត់អតាសញ្ញាណកនុងរ ឿងកាី Tadić ទំនងជាបានខផអកជា្មបងរេើកា វាយតថ្មេអងគរហ្តថ្នរ ឿង
កាីជាមូេ់ភឋន។ ប្ររភទរនោះេំប្តូវបានរប្រើប្បាស់្ាស់លាស់រៅកនុងយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី
និងេំខមនជាកា កំណត់និយមន័យ្ាស់លាស់ខផនក្ារ់់ភ្់រ់ភយខឡកេំប្តួតោនរនាោះរឡើយ2030។ ជាេទធផេ
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

កា រផ្លាតរេើពាកយរេ្ន៍ខដេបានរប្រើប្បាស់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY និងប្ររភទថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមខដេអងគជំនំជប្មោះបានកំណត់អតាសញ្ញាណ
េំអា្ ករឃើញរញ្ញាេិតប្បាកដខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរ់ភោះប្សយ ដូ្ជា ប្រសិនររើម្ភន ថារតើ
្ារ់ជា

ម្ភនខដេម្ភនអតែិភាេរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ

បានខ្ងកនុងកប្មិតណាសប្ម្ភរ់

កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រៅកនុងក ណីខដេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតាន

ម័តថ្នឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះ

រ៉ៅខនាបានប្រប្េឹតា ួមជាមួយអនកដថ្ទរទៀតត្តម យៈរោេ

រំណង ួម និងបាន ួម្ំខណករៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមរនាោះ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះ

2027

រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៦៩ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

2028

រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៨៣។

2029

រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៨៧។

2030

ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានទទួេសគេ់ថា សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ II លឺជាទប្មង់

“កាេយមកេី”សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I (សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២០៣)។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២០២
៖ “ប្ររភទ់ភ្់រ់ភយខឡកទីេី ថ្នរ ឿងកាី ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោ៉ៅងខាេង
ំ រៅនឹងសហ្ឧប្កិដឋកមម ួមទប្មង់ I”)។ ស ណា រ
ស់ Kai Ambos អនកខដេេំខមនជាភាលីថ្នរ ឿងកាី (D99/3/27) កថាខណឌ ២ ខដេរេើករឡើងថា “សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ II អា្
ប្តូវបានចាត់ទកជាខផនករនាៃរ់េីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I ប្រសិនររើរកប្សយកនុងន័យ្រងអៀត។ ត្តមន័យទូលាយថ្នកា ទទួេខស
ប្តូវ សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ II ដូ្ោនរៅនឹងទប្មង់ III ខដ ”។

490
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358408
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

តលាកា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា េំបានជំទាស់រៅនឹងកា រេើករឡើងខដេថា ត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ
ខដេម្ភនអតែិភាេរៅ្រនាេោះ វាងឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៩ “ម្ភនេទធភាេកនុងកា រចាទប្រកាន់កា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ
រេមើស ួមខដេជាទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ”2031។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា បានជំទាស់ថា កា ទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌអា្រកើតម្ភនខតកនុងក ណីខដេរលគេរនាោះ
រំណង ួម

បានប្តឹម ួម្ំខណករៅកនុងកា អនវតារោេ

រ់ភយោមនកា ប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងោ៉ៅងរហា្ណាស់ខផនកមួយថ្នអំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កិដរឋ នាោះ

និងបានរេើករឡើងថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នរទរចាទ កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ ប្តូវ
បាន“កប្មិតប្តឹមកា ួម្ំខណក ួមោនរៅកនុងអំរេើរេមើសជាក់លាក់រ់ភយម្ភនរ្តនារេមើស ួមខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”2032។

776>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា ខដេថា យតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ជា

ញឹកញារ់េំបានកំណត់អំេីទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេបានយកមកសំអាង2033រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេទទួេសគេ់ថា

យតាិសស្តសាជានិ្ចកាេេំខមនសទធខតរង្ហាញ្ាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ

ខដេរនោះចាំបា្់ប្តូវេិចា ណារ់ភយប្រុងប្រយ័តន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េំបាន
េិចា ណាផងខដ ថា ្ារ់ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ
ុ រៅ
អនា ជាតិ េំបានរេ្រ្ញជា ូររាងត្តម យៈសកមមភាេថ្នកា ត្តក់ខតងឱ្យសីសង្ហវក់ោនរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
វចញ រប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

តលាកា រផសងៗបានជំនំជប្មោះអំរេើរឃា រៅខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង

អំឡុងរេេសស្តង្ហគម រ់ភយបានខផអកោ៉ៅងេិរសសរៅរេើេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ(IMT) េកខនិ ា
កៈ រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធាអនា ជាតិ្ងរូពា៌ (IMTFE) និង្ារ់រេខ ១០ រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង
ួមទាំង្ារ់កនុងប្សុកផងខដ ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះរៅរេេកំណត់

ថារតើកនុងកាេៈរទសៈណាខេោះខដេកា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសប្ម្ភរ់រទឧប្កិដអ
ឋ នា ជាតិម្ភនអតែិភាេរនាោះ ប្តូវខតរ ើកា
វ េិចា ណារៅរេើយតាិ
សស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី និងប្តូវទាញយកេំនាថ្ំ នលំនិត និងធាតផសំ ួម។ រនោះ លឺជាអវីខដេសេ
ដីការ ឿងកាី Tadić រស់តលាកា ICTY និងរស្កាីសរប្ម្ជារនារនាៃរ់ រស់តលាកា ICTY ICTR SCSL
STL និង អ.វ.ត.ក. បានរ ើរវ 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 ៈសំខាន់ថ្នកា េិចា ណារនោះេំខមនរផ្លាតរេើរញ្ញា

ថារតើពាកយរេ្ន៍ជាក់លាក់មួយប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ណាមួយ និងេំខមន ថារតើម្ភនប្រេ័នខ
ធ សខរេកោនថ្នទប្មង់ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្ម
ទណឌត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិខដេម្ភនអតែិភាេកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ រ៉ៅខនា ថារតើ
ប្ររភទថ្នអំរេើប្រប្េឹតខា ដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រកាន់រនាោះអា្ខសាងឱ្យរឃើញថា ជាកា ទទួេខសប្តូវ
ខផនកប្េហ្មទណឌ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ2034។ កនុងកា ំេឹងទកថា នឹងម្ភនពាកយរេ្ន៍ប្សរោន ្ាស់លាស់ និងសី
សង្ហវក់ោនរៅកនុងកា ខរងខ្ក វាងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ចា ី្មបង និងចា ីសមលំនិតរៅកនុងយតាិសស្តសារនាោះ
រ្ញេីប្រភេនានាជារប្្ើន េិតជាេំអា្រៅ ួ្រឡើយ។

778>នួន ជា បាន្ងអេុ រង្ហាញ

2035

ប្តឹមប្តូវថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY កត់សម្ភគេ់

កនុងរ ឿងកាី Tadić រដើមបីោប្ំ ទសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមថា កា ់ភក់រលគេខដេ“ផាេ់េទធភាេដេ់ចា ីត្តម
ររៀរណាមួយរដើមបីប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរេមើសផ្លៃេ់”ឱ្យទទួេខសប្តូវ“ប្តឹមខតជាអនកជួយជំ ញរនាោះ អា្កាត់រនែយ
កប្មិតថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់រលគេទាំងរនោះ”2036។
រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

កា កត់សម្ភគេ់

ICTY រនោះ ប្តូវខតខផអកត្តមរ ចរទថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា

ICTY ខដេកនុងម្ភប្ត្ត ៧ បានខរងខ្កភាេខសោន វាងអនកខដេ“ប្រប្េឹត”ា រទឧប្កិដឋ និងខដេ“រ ៀរ្ំខផនកា
ញុោះញង់ រញ្ញជ […] ឬជួយ និងជំ ញ”ឱ្យប្រប្េឹត2037
ា
ខដេតលាកា រនោះរកប្សយប្សររៅនឹងប្រេ័នទ
ធ វិកនិយម
អំេីកា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស2038។ ក៏រ៉ៅខនា រៅកនុងសេដីកា រ ឿងកាី Brđanin (ICTY) ខដេបានរ់ភោះប្សយ

2034

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ កត់សម្ភគេ់រេើសេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៤ ខដេមិនប្តឹមខតរោងរៅរេើ

ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេខដេអា្ប្តូវចាត់ទកជាកា ទទួេខសប្តូវ្មបងរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងម

ទាំងកា ទទួេខសប្តូវជាអនកសមលំនិត ប្េមទាំងរោងរៅរេើយត្តា ិកា (ដូ្ជា អីត្តេី) ខដេេំបានខរងខ្ក្ាស់លាស់ វាងកា
ទទួេខសប្តូវ្មបង និងកា ទទួេខសប្តូវជាអនកសមលំនិតរឡើយ។
2035

ស ណាតរ រស់ នួន ជា រៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ឯកស រេខ F11/2 កថាខណឌ ១៥។

2036

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៩២។

2037

ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTY។

2038

សូមរមើេឧ. សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៩២ (“កា ជួយនិងជំ ញជាទូរៅពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេកនុងកប្មិតតិ្ជាងកា ប្រប្េឹតផ្ល
ា ៃ េ់ ួមោនរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ”)(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ម្ភប្ត្ត ២៩(១) ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី
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រេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមោ៉ៅងទូេំទូលាយខដេកនុងរនាោះ េំម្ភនសម្ភជិកណាម្ភនក់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ម្ភនធាត
ផសំសតានម័តប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសផ្លៃេ់រនាោះរទ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានកត់សម្ភគេ់
រឃើញថា៖
យតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម ជា មមត្ត បានចាត់ទកកា ់ភក់េិ ទធភាេសប្ម្ភរ់សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម
ួមរសមើោនរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា ប្រប្េឹតា ខដេប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៧(១) ថ្នេកខនិ ា
កៈ រស់តលាកា ICTY។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេ កនុងរេេរនោះបានសរប្ម្មិនរ់ភោះប្សយរេើ
រញ្ញា ថារតើកា ចាត់ទករសមោ
ើ ន រនោះរៅខតសមប្សរ ខដ

ឬោ៉ៅងណា រៅរេេជនជារ់រចាទប្តូវបាន

សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេត្តម យៈសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ម
ួ េីរទឧប្កិដឋ

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយចា ីផ្លៃេ់

ខដេេំខមនជាសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម រ៉ៅខនាប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ់ភយសម្ភជិក រស់សហ្ឧប្កិដឋ
កមម ួម2039។

ដូរ្នោះ សូមបីខតរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY កា ខរងខ្កអំេភា
ី េខសោន្ំរពាោះកា ទទួេខសប្តូវ
ត្តមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម វាងកា ទទួេខសប្តូវ្មបងជាមួយនឹងកា ទទួេខសប្តូវសមលំនិត ម្ភនកា ជារ់ពាក់
េ័នត
ធ ិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះ។

779>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកថា ជារញ្ញាេំជារ់ពាក់េ័ន្ធ ំរពាោះកា រេើករឡើងខដេថា េំម្ភនយតាិ
សស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ណាមួយ ជាក់ខសាងបានរប្រើប្បាស់ឃាេថា “កា ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់
រៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួម”។

ឃាេរនោះខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា

ICTY លឺកនុងរោេរំណងរដើមបីរញ្ញជក់េីភាេចាំបា្់ថ្នយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ដូ្ជា កា

រនោះេំចាបា
ំ ្់រង្ហាញថា ប្តូវខតអនវតាត្តមេកខណៈេិរសសខដេម្ភរៅកនុងយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍
រឡើយ។ សប្ម្ភរ់ អ.វ.ត.ក. អវីខដេសំខាន់ លឺអតែិភាេថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ។
2039

សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) រជើងទំេ័ ៨៩១។ សូមរមើេផងខដ មតិ់ភ្់រ់ភយខឡក រស់រៅប្កម Meron ្ំរពាោះ

សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៨ ខដេេិចា ណាថា “កនុងក ណីខដេសម្ភជិកម្ភនក់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរប្រើប្បាស់
ចា ីខដេេំខមនសម្ភជិកឱ្យប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដម
ឋ ួយរៅកនុងរោេរំណងឧប្កិដឋ ួម សម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមក៏ប្តូវទទួេ
ខសប្តូវផងខដ ្ំរពាោះរទឧប្កិដរឋ នោះខដេម្ភនមូេ់ភឋនរ្ញេីទំនាក់ទំនង រស់េួករលជាមួយនឹងសម្ភជិកម្ភនក់រនាោះ។ ដូ្រនោះ ខាំអា
ុ ្
រប្រៀររ ៀរោនបាន វាងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេ រស់សម្ភជិកេីរទសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដរឋ នោះ ជាមួយរៅនឹង
ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខររណាមួយខដេដូ្ោនរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម រស់សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម
ួមខដេបានរប្រើប្បាស់អនកខដេេំខមនសម្ភជិក”។
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ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ អា្ម្ភនអតែិភាេផងខដ កនុងកាេៈរទសៈខដេរលគេណាមួយ
បាន ួម្ំខណករៅកនុងកា អនវតារោេរំណងឧប្កិដឋ ួម

ររើរទាោះរីជា

កា ួម្ំខណករនាោះេំខមនជាធាតផសំ

សតានម័តថ្នរទឧប្កិដឋ ឬក៏ប្តូវបានដករ្ញេីកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់
រឃើញថា រញ្ញារនោះបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវអំេីរោេជំហ្ រៅកនុងយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើក
ទីេី ។

780>ឧទាហ្ ណ៍ រៅកនុងរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹក ឬជនសី វចេ ជនជារ់រចាទជារប្្ើនប្តូវ

បានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីកា ្ូេ ួមកនុងរោេរំណងឧប្កិដម
ឋ ួយ ររើរទាោះរីជាខេួនេំខមនជាអនកសម្ភេរ់ជន ង
រប្ោោះរ់ភយផ្លៃេ់ក៏រ់ភយ និងេំម្ភនតួនាទីសំខាន់រៅកនុងកា អនវតាខផនកា ក៏រ់ភយ។ លួ កត់សម្ភគេ់ កនុងរ ឿងកាី
Almelo

ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹកម្ភនក់

និងជនសី វចេម្ភនក់រ់ភយទាហានអាេេឺម៉ៅង់2040

កនង
ុ

្ំរណាមជនជារ់រចាទទាំងរនាោះ ម្ភនជនជារ់រចាទេី នាក់ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេិ ទធភាេ ររើរទាោះរីជាជន
ជារ់រចាទរនោះេំបានសម្ភេរ់ជន ងរប្ោោះ

រ៉ៅខនាប្តឹមខតបានរៅកនុងឡាន

និង“បានរារាំងអនកដថ្ទកំឱ្យ ំខានដេ់

ទាហានេី នាក់រទៀតខដេកំេងប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរនាោះ”2041។ លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា “ប្រសិនររើម្ភនវតាម្ភន
ទាំងអស់ោនកនុងរេេខតមួយ

រហ្ើយបាន្ូេ ួមកនុងខផនកា ួមខដេេំប្សរ្ារ់

រំណង ួមទាំងអស់ោនរៅត្តម វច រី ៀងៗខេួន
2042

និងបានជួយជំ ញរោេ

អនកទាំងអស់ោនរនាោះនឹងប្តូវ់ភក់ឱ្យជារ់េិ ទធ រសមើៗោនត្តម្ារ់”

។

781>ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ

រៅកនុងរ ឿងកាី Schonfeld ជនជារ់រចាទខដេជាអនកររើកឡានរៅកាន់ទី

កខនេងប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស និងរៅខសវង កផៃោះប្កុមទាហានខដេរប្កាយមកប្តូវបានរលបាញ់សម្ភេរ់ និងអនកខដេ
បានោមកាមរៅរប្កាយផៃោះ ជាទីកខនេងខដេកា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង និងបានចារ់ខួ ន
េ សកសីម្ភនក់រនាៃរ់េីកា
សម្ភេរ់រនាោះ និងរប្កាយមកបានជូនដំណឹងដេ់រ៉ៅូេិសថា ទាហានទាំងរនាោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់ រៅខណៈ

2040

រ ឿងកាី Almelo (តលាកា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៣៥ ដេ់ ៣៦។

2041

រ ឿងកាី Almelo (តលាកា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៤៣។

2042

រ ឿងកាី Almelo (តលាកា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័ ៤៣។
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រេេេាោម ត់រល្

និងរង្ហគរ់ឱ្យរ៉ៅូេិសចាត់ខ្ងដឹកសកសេយករៅករ់រនាោះ2043

ប្តូវបាន ករឃើញថា

បាន្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ើម
វ នសសឃាតរនោះ ររើរទាោះរីជាេំបានប្រប្េឹតរា ់ភយផ្លៃេ់ក៏រ់ភយ2044។

782>រ ឿងកាី

ខដេតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធាអារម៉ៅ ចកជំនំជប្មោះកនុងទីប្កុង Nuremberg

Einsatzgruppen

កាត់រទាសនាយទាហាន

២២

នាក់ខដេមកេីកងសនាិសខ រស់អាេេឺម៉ៅង់េីកា “្ូេ ួមោ៉ៅងសកមម”រៅកនុង

ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម និងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ លឺជាឧទាហ្ ណ៍មួយរផសងរទៀតសប្ម្ភរ់កា ទទួេខស
ប្តូវថ្នរោេរំណង ួម2045។

រៅកនុងរស្កាីខងេងរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ តំណាងអយយកា បានអោះអាង

ថា៖
មិនប្តឹមខតចា ផ្ល
ី ៃ េ់ររណា
៉ៅ ណ ោះរទខដេជារ់េិ ទធរនាោះ រ៉ៅខនាខងមទាំងអនកសមលំនិតផងខដ ខដេបាន្ូេ
ួមរ់ភយរ្តនារៅកនុងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម ឬម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកា

ឬអងគកា ខដេ

ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរា នាោះ និងអនកខដេរញ្ញជ ឬជួយនិងជំ ញកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ និងអនក
ខដេជាសម្ភជិកថ្នអងគកា

ឬប្កុមមួយខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមរនាោះ។

[…]

សម្ភជិកណាមួយខដេបានជួយជំ ញឱ្យកងទាំងរនោះអា្រំរេញមខង្ហ បាន រ់ភយដឹងថា ម្ភនអវីកំេង
រកើតរឡើងរនាោះ ប្តូវជារ់េិ ទធេរ
ី ទឧប្កិដខឋ ដេប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយកងរនាោះ2046។

783>ខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ

តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេជនជារ់រចាទ ររើរទាោះរីជាជនជារ់

រចាទេំបានប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងក៏រ់ភយ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទ
Sandberger ខដេជាសម្ភជិកថ្នកងកា ពា (SS និង កងេិឃាដ SD) បានរង្ហាញ“ឆនៃៈ និងភាេសទ ប្សរ
ត្តមកា រញ្ញជ រស់ Fuehrer និងជនផ្លា្់កា ដថ្ទរទៀត រស់ណាហ្សុ”ី 2047 និងបាន ករឃើញផងខដ ថា ជន
ជារ់រចាទ Seibert បានដឹង្ាស់លាស់អំេីសកមមភាេ រស់កងេិឃាដ (Einsatzgruppe D) រនោះ និងបាន្ូេ
ួមដូ្ចា ី

និងក៏ដូ្អនកសមលំនិតផងខដ

រៅកនុងប្រតិរតាិកា រស់ខួ ន
េ ខដេ ំរលាភរំពានរេើ្ារ់អនា ជាតិ

2043

រ ឿងកាី Schonfeld (តលាកា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៦៦។

2044

រ ឿងកាី Schonfeld (តលាកា 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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និងប្តូវជារ់េិ ទធប្លរ់រទរចាទទាំងអស់2048។ ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Haensch តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបាន
ករឃើញថា៖
ជាមស្តនាីជាន់ខពសខ់ ដេបានរ ៀរ្ំប្រតិរតាិកា

ឬបាន្ូេ ួមកនុងខផនកា

និងជាអនកប្លរ់ប្លងរេើមស្តនាី

នានាខដេបាន្ូេ ួមរៅកនុងសកមមភាេរនាោះ្ាស់ណាស់ មិនអា្រល្ផតេីកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះ
សកមមភាេរនាោះ រ់ភយស អវតាម្ភនរៅថ្ងៃប្រតិរតាកា
ិ ខផនកា រនាោះរទ។ ជនជារ់រចាទ Haensch មិន
ប្តឹមខតទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកងេិឃាដ

(Sonerkommando)

[កងតូ្េិឃាត រស់កង

Einsatzgruppen] កនុងអំឡុងរេេប្រតិរតាិកា រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានទទួេសគេ់ថា ោត់បាន
ទទួេដំណឹងេីេទធផេថ្នប្រតិរតាិកា រនោះផងខដ

។

2049

ដូរ្នោះ ោត់ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យជារ់េិ ទធផងខដ ។

784>ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Von Radetzky ខដេបានររប្មើកា កនុងកងេិឃាដ (Sonderkommando
4a)

ម្ភនមខង្ហ ជាអនករកខប្រភាស/មស្តនាីទំនាក់ទំនង2050

និងបានទទួេដំណឹងជាផេូវកា រៅកនុងអងគកា នា

រេេរនាោះថា ម្ភនកា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើង។ តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទរនោះបាន្ូេ
ួមរ់ភយរ្តនារៅកនុងកា សម្ភេរ់រនាោះ ដូរ្នោះម្ភនេិ ទធ ភាេ2051។

785>កនុងរ ឿងកាី RuSHA ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជនជារ់រចាទ្ំនួន ១៤ នាក់ ត្តមតួនាទីរ ៀងៗខេួន បានពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងអងគកា ្ំនួន ៤ ខដេសែិតរប្កាមកា ប្លរ់ប្លង និងកា ខណនាំ រស់រមដឹកនាំអាណា្ប្ក Reich រ្
ម ោះ SS
Himmler2052។ ជនជារ់រចាទមួយ្ំនួនប្តូវបាន ករឃើញថា អា់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះ
ទិដភា
ឋ េរផសងៗថ្នកមមវច ីេូជសសន៍ រស់ណាហ្សុី ួមទាំងកា ចារ់ជំ ចតកម្ភ ខដេ“ម្ភនតថ្មេខាងេូជសសន៍”
រដើមបីយកមកេប្ងីកេូជសសន៍រអរ ៀន (Aryanization) កា ជរមេៀសជនជាតិរ រទសរ្ញេីផោះៃ សខមបងរ់ភយ
រងខំ រដើមបីផេ
ា ់ផេប្ររោជន៍ដេ់ជនជាតិអាេេឺម៉ៅង់ ឬជនជាតិភាលតិ្អាេេឺម៉ៅង់ និងកា រ ើទ
វ កខរករមនញ និង

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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កា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើជនជាតិជវីហ្ទ
វ ូទាង
ំ ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់2053

និងខរ៉ៅកអឺ ៉រខដេបានកាន់ការ់រ់ភយអាេេឺ

ម៉ៅង់2054។ កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen រដើមបីឱ្យម្ភនកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជនជារ់រចាទ Greifelt
ប្តូវបាន ករឃើញថា បានរ្ញរទរញ្ញជរេខ 67/I ខដេប្តូវបានរញ្ជូ នរៅកាន់កា ចោេ័យជារប្្ើន និងបាន
លូសរញ្ញជក់អំេីរោេនរោបាយចារ់ជំ ចត។ តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបានសននិ់ភឋនថា រទរញ្ញជរនោះបានរណា
ា េឱ្យ
ម្ភនកា ចារ់ជំ ចតជារប្្ើន2055។ ជនជារ់រចាទ Creutz “ខដេជាអន Greifelt ប្តូវបាន ករឃើញថា ជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា ចារ់ជំ ចតកម្ភ រ រទស”2056។ Creutz បានស រស រៅកាន់អភិបាេថ្នអាណា្ប្ក Reich អំេី
តថ្មេថ្នកា ចារ់ជំ ចតកម្ភ រ រទស និងបានរង្ហាញេី វច ីខដេអា្រ ើរវ ៅបាន2057។ តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបាន ក
រឃើញផងខដ ថា Creutz បានរ្ញរស្កាីខណនាំឱ្យអនវតា“ប្រតិរតាិកា កម្ភ ” ខដេកនុងរោេរំណងនាំកម្ភ
ទាំងរនោះ្ូេមកអាេេឺម៉ៅង់ រដើមបីេប្ងីកេូជសសន៍អាេេឺម៉ៅង់។ ខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ ជនជារ់រចាទ Creutz ប្តូវ
ទទួេខសប្តូវរេញរេញ្ំរពាោះកមមវច ីរនោះ2058។

786>្ងរប្កាយ

កនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាិ ម៌ រលគេិក ដឋបាេ្ំនួន

យតាិ ម៌ថ្នអាណា្ប្ក Reich

១៦

នាក់ រស់ប្កសួង

ឬរៅប្កមថ្នតលាកា េិរសស និងតលាកា ប្រជាជន រស់ណាហ្សុីអាេេឺម៉ៅង់

ប្តូវបានកាត់រទាសរ់ភយស បាន្ូេ ួមកនុងខផនកា ួម ្ំរពាោះកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តេូជសសន៍
រ់ភយស បានអនវតា្ារ់កាត់រទាសប្រហា ជី វចតរេើជនជាតិរ៉ៅូឡូញ និងជនជាតិជវីហ្វ េីអំរេើកបត់ជាតិកប្មិត
ឋ មមបានរញ្ញជក់ថា៖
ខពស់2059។ តលាកា ឧប្កិដក
ជាសរងខរ

រទរចាទ

លឺសីេ
ា ីកា ្ូេ ួមរ់ភយរ្តនាកនុងអំរេើរឃា រៅ

និងអយតាិ ម៌រៅកនុងប្រេ័ន ធ

ប្លរ់ប្លងទូទាង
ំ ប្ររទសរ់ភយ ់ភឋភិបាេ រ់ភយបាន ំរលាភរំពានរេើ្ារ់សស្តង្ហគម និង្ារ់មនសស 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 ៅនឹងប្កសួងយតាិ ម៌ ទំេ័ ៣, ១១២៣។
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និងបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងនាម្ារ់ត្តម យៈសិទធិអណា
ំ
្ រស់ប្កសួងយតាិ ម៌

និងបានរប្រើប្បាស់តលា

កា ជាមរ ាបាយ។ កាំរិតរសនៀត រស់ឃាតក បានលាក់រៅកនង
ុ អាវផ្លយ រស់លណៈវចនិ្័យ
ឆ 2060។

787>ត្តមកា កត់សម្ភគេ់ រស់តលាកា

ICTR រ ឿងកាី ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាិ ម៌ បានរង្ហាញថា “កា

ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើប្រេ័យេូជសសន៍បាន ួមរញ្ចូ េមិនប្តឹមខតអនក ខដេបានប្រប្េឹតរា ់ភយ
ផ្លៃេ់ ឬជួយជំ ញឱ្យម្ភនកា សម្ភេរ់ ឬអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍ដថ្ទរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងអនករផសង
រទៀតខដេបាន្ូេ ួមរ់ភយរ្តនារៅកនុងខផនកា ួមខដេរ ើឱ្
វ យម្ភនអំរេើខរររនោះរកើតរឡើង”2061។

788>រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ម្ភប្ត្ត II(2) ថ្ន្ារ់រេខ ១០

រស់

ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង ខដេកំណត់និយមន័យអំេីទប្មង់រផសងៗោន្ំរពាោះកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ បាន
ខ្ងថា រលគេណាម្ភនក់បានប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ រៅរេេរលគេរនាោះ ជា“(ក) ចា ីផ្លៃេ់ ឬ (ខ)ជាអនកសមលំនិត
្ំរពាោះកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដណា
ឋ
មួយរនាោះ ឬបានរញ្ញជ ឬជំ ញឱ្យប្រប្េឹតា ឬ (ល) ្ូេ ួមរ់ភយរ្តនារៅកនុង
កា ប្រប្េឹតា ឬ (ឃ) ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងខផនកា ឬកា រ ៀរ្ំខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរា នាោះ”។ ដូរ្នោះ
វចសេភាេថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ

និងបាន ួមរញ្ចូ េរញ្ញាជារប្្ើន

រេើសេីកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កិដខឋ ដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះ។

ជាកា

កត់សម្ភគេ់ ជនជារ់រចាទប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ររើរទាោះរីជាអនកដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតា
អំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កិដរឋ នោះក៏រ់ភយ

រ់ភយខផអករេើកា ួម្ំខណករៅកនុងរោេរំណង ួម

ឧទាហ្ ណ៍

ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេប្តូវបានសគេ់ថា ជាសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។

789>ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំថ្នកា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កិដកឋ មម ួម

កា វចភាលខាងរេើរង្ហាញថា រោេ

រំណង ួម លឺជា្ំណ្សនូេថ្នទប្មង់ទទួេខសប្តូវ រ់ភយស ធាតផសំរនោះ្ងភាជរ់សម្ភជិកទាំងអស់ ួមោន និង
ផាេ់យតាិកមមសប្ម្ភរ់កា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ ួម្ំរពាោះអំរេើ រស់សម្ភជិករនោះ ខដេប្តូវចាត់ទកជាកា ទទួេ
វ តាិកមម្ំរពាោះកា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ ួមខរររនោះ
ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ2062។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា រ ើយ
មិនប្តឹមខតប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់អក
ន ខដេបានយេ់ប្សរប្រប្េឹតជា
ា ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងបានយេ់ប្សរ

2060

រ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្កសួងយតាិ ម៌ ទំេ័ ៩៨៥។

2061

រស្កាីសរប្ម្រ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ ១៩។

2062

សូមរមើេផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញាណពាក់េ័នថ្ធ នកា ប្រប្េឹតស
ា ហ្ឧប្កិដក
ឋ មម សេដីការ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ

៤៤៥។
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រនារោេរំណង ួមរនាោះ។ អវីខដេតប្មូវលឺថា េួករលយេ់ប្សររៅនឹងរោេរំណឧប្កិដឋ ួមខដេម្ភន្ ចតរេមើ
ស។ កា យេ់ខរររនោះបានរញ្ញជក់ត្តម យៈយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY ICTR ប្េមទាំង SCSL និង
យតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ដូ្បានេិចា ណាខាងរេើ2063

ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។ រៅកនុងរ ឿងកាី Tadić អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTY បានតប្មូវឱ្យម្ភន

“អតែិភាេថ្នរោេរំណង ឬខផនកា ួមខដេជារទឧប្កិដឋ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ខដេម្ភន
ឋ មម ួម បាន
ខ្ងរៅកនុងេកខនិក
ា ៈ”2064។ រនាៃរ់េីបានេិភាការៅរេើកា ្ូេ ួម រស់រលគេរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
រង្ហាញឱ្យរឃើញថា “កា ្ូេ ួមេំចាបា
ំ ្់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ ដូ្ខដេម្ភនខ្ងរៅ
កនុងរទរបញ្ាតិណា
ា
មួយថ្នរទរបញ្ាតិទា
ា ង
ំ រនាោះ […] រ៉ៅខនាអា្ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ជួយនិងជំ ញ ឬ ួម
្ំខណករៅកនុងកា អនវតាខផនកា

ឬរោេរំណង ួម”2065។ រៅកនុងរ ឿងកាី Martić រៅរេេេិចា ណារេើ

ម ួយខដេសែិតរប្កាមកា ប្លរ់ប្លង
រោេរៅកាត់យកទឹកដីមួយខផនក រស់ Bosnia និង Croatia រៅជា“ ដឋងីម
រស់ Serb” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTY បានរញ្ញជក់ថា រោេរៅរនោះខេួនឯងផ្លៃេ់េំខមន“ជា
រោេរំណង ួមត្តមអតែន័យ្ារ់សីេ
ា ីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ […]។ រ៉ៅខនា ប្រសិនររើកា ររងកើតខដនដីងីរម នោះ
ប្តូវបានអនវតារឡើងរ់ភយរ្តនាត្តម យៈកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដខឋ ដេម្ភនខ្ងរៅកនុងេកខនិក
ា ៈ ក ណីរនោះអា្

2063

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៧៤ ជាអាទិ៍។

2064

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៧ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែមខផនកខេោះប្តូវបានដករ្ញ)។

2065

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២២៧។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ២១៨

(“កា ្ូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម េំចាំបា្់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹ តឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមរឡើយ រ៉ៅខនាអវីខដេសំខាន់ លឺ
ថា

កា ្ូេ ួមរនោះបានជំ ញកា អនវតារោេរៅ

ឬរោេរំណង ួមខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមរនាោះខដ

ឬរទ”)។

សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៩៩ (“អនក្ូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមេំចាបា
ំ ្់្ូេ ួមរ់ភយផ្លៃេ់រៅកនុងធាតផសំមួ
យៗថ្នឧប្កិដក
ឋ មមរឡើយ ដរារណាបានរំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវថ្នកា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ”)។ សេដីកាសាីេីកា
ប្រកាសរទាសរ ឿងកាី Babić (ICTY) កថាខណឌ ៣៨ (“កា ទទួេខសប្តូវជាសហ្ចា ីរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមខដេជនជារ់រចាទ
ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេិ ទធរនាោះ តប្មូវថា ជនជារ់រចាទប្តូវ ូម្ំខណកធាតផសំអតារនាម័ត ឬរ្តនារនារោេរំណង ួម និង
ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមួយ្ំនួន ត្តមវច ីសស្តសារផសងៗខដេសំរៅជំ ញខផនកា ួម ”)។ សេដីការ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ
៤៦៦។ សេដីការ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ ១០០។ សេដីការ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ ៣១ និង ៨១
(“រៅរេេអនក្ូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមបាន ួម្ំខណករ្តនាថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះ

កា ្ូេ ួម រស់ោត់អា្រ ើរវ ឡើង

រប្កាមទប្មង់ថ្នកា ជួយ ឬកា ួម្ំខណករដើមបីអនវតាខផនកា ឬរោេរំណង ួម។ ភាលីខដេពាក់េ័នក
ធ នុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះេំចាបា
ំ ្់
ប្រប្េឹតផ្ល
ា ៃ េ់រេើរឧប្កិដម
ឋ ួយ ឬរប្្ើនខដេម្ភនរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ ”)។

499
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ម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់ជារោេរំណងឧប្កិដឋ ួម”2066។ ខផអកត្តមយតាិសស្តសារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
ថ្នតលាកា SCSL កនុងរ ឿងកាី Brima

រៅរេេេិភាកាអំេី្ ចតេកខណៈថ្នខផនកា កា រ ៀរ្ំ ឬរោេ

រំណង ួម បានរញ្ញជក់ថា “ត្តមកា េិនិតយរេើយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិអា្យេ់បានថា
រោេរំណងឧប្កិដខឋ ដេជាមូេ់ភឋនថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម មិនប្តឹមខតអា្សននិ់ភឋនរ្ញេីរោេរៅ្ងរប្កាយ
រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរ្ញេីមរ ាបាយនានាខដេរប្រើប្បាស់រដើមបីសរប្ម្រោេរៅរនាោះផងខដ ។ រោេ
រៅ និង មរ ាបាយរដើមបីសរប្ម្បានរោេរៅរនោះ អា្ចាត់ទកជាកា រ ៀរ្ំ ឬខផនកា ួម”2067។ ងមីៗរនោះ
រៅកនុងរ ឿងកាី Karadžić អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា ICTY បាន ំឭកថា ជាកា ចាំបា្់ប្តូវ“ម្ភន
កា រញ្ញជក់ឱ្យបាន្ាស់េីរោេរំណងឧប្កិដឋ ួមទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្ទាំងេី លឺរោេរៅរេមើសរ់ភយរ្តនា
និង វចសេភាេថ្នរោេរៅរនោះ(ឧ. ខដនកំណត់ថ្នភូមិសស្តសា និងរេេរវលាថ្នរោេរៅរនោះ និងអតាសញ្ញាណ
ទូរៅ រស់ជន ងរប្ោោះរ់ភយស រោេរៅរេមើសរនាោះ)”2068។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ ផង
ខដ ថា អងគជំនំជប្មោះមួយ្ំនួនថ្នតលាកា
ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

ICTY បាន ករឃើញថា កា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្

ម្ភនអតែិភាេរ់ភយខផអករេើរោេរំណង ួមខដេទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅ្ងរប្កាយេំខមនជា

រទរេមើសខដេកា អនវតារោេរៅរនោះម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កិដឋ2069។

790>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់រ់ភយជនជារ់រចាទ

2070

ខសេីរ ឿងកាីខាងរេើ រៅរេេយក្ារ់មកអនវតា្ំរពាោះអងគ

រហ្តថ្នរ ឿងកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន“បានរ
ណា
ា េឱ្យម្ភន និង/ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹង”កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ រ់ភយេំបានប្រកាសថា រទឧប្កិដរឋ នោះម្ភនរំណង

2066

សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ៤៤២។សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ ១១២។

2067

សេដីការ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ ៧៦។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៧៨។

2068

សេប្កមរ ឿងកាី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ ៥៦៣ ដកប្សង់សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៤៣០។

2069

សូមរមើេឧ. សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ១០៧៨, ១០៩០ ដេ់ ១១៤២។ កនុងរ ឿងកាី Krajišnik អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង(ICTY) បានយេ់រឃើញថា ម្ភនសហ្ឧប្កិដក
ឋ មមមួយខដេម្ភនរោេរំណងរដើមបីររងកើតទឹកដីរឡើង វចញរប្កាមកា
ប្លរ់ប្លង រស់សធា ណៈ ដឋសប្ម្ភរ់ប្កុមជាតិសសន៍
Bosnian និង

Bosnian-Serb

រ់ភយកាត់រនែយោ៉ៅងលំហ្កនូវមួយភាល ំថ្នប្កុមមូសីម
េ

Bosnian Croats ត្តម យៈកា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសរផសងៗ។ សេប្កមរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ ១៦ និង

៩០០ (រោេរំណង្ងរប្កាយថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម លឺប្តូវររងកើតអតែិភាេ Croatian មួយត្តម យៈកា ររងកើតជាតិសសន៍ និងកា
របាសសម្ភអត)។
2070

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤៩៩ និង ៥០២។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៩។

500
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ប្រប្េឹតល
ា ិតទកជាមន ឬម្ភនរៅកនុងរោេរំណង ួម2071។ រនោះរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា ជនជារ់រចាទអា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេរណា
ា េមកេីកា អនវតារោេ
រំណង ជាជាងរទឧប្កិដខឋ ដេម្ភនរំណងប្រប្េឹតា ឬលិតទកកនុងរោេរំណង ួម។ ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កា ទទួេខសប្តូវខរររនោះ លឺជាអវីខដេចាត់ទកថា ជាកា ទទួេខសប្តូវត្តម
សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ទូលាយ ឬទប្មង់ III កនុងរ ឿងកាី Tadić2072។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សំណួ រនាៃរ់ខដេ
ប្តូវរ់ភោះប្សយលឺ

ថារតើជនជារ់រចាទអា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរ់ភយខផអករេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័ត ខដេេំម្ភនរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា។

791>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រ់ភយប្សរជាមួយនឹងរស្កាីសរប្ម្

រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) ខដេកនុងរនាោះអងគររ បានេិចា ណាេមអិតរេើយតាិ
សស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍ជ ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់
III និងបានសននិ់ភឋនថា រស្កាីសរប្ម្ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTY បានសំអាងកនុង

រ ឿងកាី Tadić រ់ភយយេ់រឃើញថា សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III លឺជាខផនកមួយថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា
ជាតិរនាោះ េំខមនជា“មូេ់ភឋន ឹងម្ភំ ប្លរ់ប្ោន់”សប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញណាមួយរឡើយ2073។ ជាេិរសស អងគ
ររ ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

រ់ភយស ម្ភនកា យេ់ដឹងតិ្តួ្រំផតកនុងរ ឿងកាី

Essen

Lynching

(តលាកា រោធា្ប្កភេអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) និង Borkum Island (តលាកា រោធា ់ភឋភិបា
េទូរៅ កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) រទើរេំអា្សននិ់ភឋនបានថា សញ្ញាណខដេចាត់ជាសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III

2071
2072

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៨៣៥។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ភាលីបានរ់ភោះប្សយោ៉ៅងេមអិតនូវរញ្ញាសាីេីកា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កិដក
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 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េំអា្ទទួេយកបាន្ំរពាោះរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះ
រាជអាជាា(សូមរមើេ កថាខណឌ ១១២២ ជាអាទិ៍)ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះចាត់ទកជាកា សមប្សរកនុងកា េិចា ណាអំណោះអំណាង
រស់ភាលីរៅរេេសរប្ម្រេើរញ្ញា្ំរពាោះមខ។
2073

រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៨៣។

501
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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ប្តូវបានយកមកអនវតារនាោះរឡើយ2074។
2075

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា វាយតថ្មេរនោះ

។ កា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងរ ចរទថ្នរណាឹងសទកខខដេ់ភក់ប្រឆ្ំង

នឹងសេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា អងគររ ជំនំជប្មោះេិចា ណា
េំប្តឹមប្តូវរេើរ ឿងកាី Essen Lynching និង Borkum2076 រ់ភយស ប្តឹមខតរង្ហាញអំេីកា រកប្សយជាសកាា
នេេថ្នរ ឿងកាីរនោះ រ៉ៅខនាេំបានរ់ភោះប្សយរញ្ញា្មបងខដេអងគររ ជំនំជប្មោះបានរញ្ញជក់ លឺថា កងវោះេ័ត៌ម្ភន
ទាក់ទងរៅនឹងរោេលំនិតផេូវ្ារ់ខដេតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបានយកមកអនវតាជាក់ខសាងកនុងរ ឿងកាីទាង
ំ េី រនាោះ
រឡើយ។

792>រញ្ញាប្រហាក់ប្រខហ្េោនរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត

ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោង

រៅរេើខដេេំប្តូវបានរ់ភោះប្សយរៅកនុងរ ឿងកាី Tadić ក៏ដូ្ជាកនុងរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេី
សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9)2077។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Renoth (តលាកា រោធា្ប្កភេអង់រលេស កនង
ុ
ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) រៅកនុងរស្កាីសរងខរថ្នកា ជំនំជប្មោះខដេរលគេ្ំនួន ៣ ូរ ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភន
េិ ទធភាេេីរទសម្ភេរ់រ

េ ើយសឹក រស់ប្ររទសសមព័នម
ធ ិត ា

ររើរទាោះរីជាកា សម្ភេរ់ជាក់ខសាងប្តូវបានប្រប្េឹតា

រ់ភយជនជារ់រចាទដថ្ទរទៀតក៏រ់ភយ2078 ក៏បានកត់សម្ភគេ់ជាក់លាក់ថា “េំអា្និោយរ់ភយសរងខរបាន ថា
រតើតលាកា បានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទទាំងរីនាក់រនោះបាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងកា វាយដំ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា ឬថារតើជនជារ់រចាទប្តូវទទួេខសប្តូវត្តមរោេកា ណ៍ខដេបានកំណត់រ់ភយ ដឋអាជាា ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា”ខដេបានអោះអាងថា

ររើសូមបីខតោមនកា ្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងកា វាយដំក៏រ់ភយ

រចាទទាំងរនោះអា្ជារ់េិ ទធ បានខដ រនាោះ2079។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា

ក៏ជនជារ់

េកខខណឌតប្មូវថ្នសហ្

2074

រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគររ ជំនជ
ំ ប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ ៧៩ ដេ់ ៨១។

2075

រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីសហ្ឧប្កិដក
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 (តលាកា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៧៦។

2079

រ ឿងកាី Renoth (តលាកា រោធាអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ៧៦ ដេ់ ៧៧។
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ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III “ទំនង”ជាប្តូវបានរំរេញរៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ2080 ខដេេំអា្រ ើជា
វ មូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់
កនុងកា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នវចធានសាីេី្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ។

793>េំម្ភនរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត

2081

ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើរនាោះ ោំប្ទអតែិភាេថ្នកា ទទួេខស

ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ ខដេជនជារ់រចាទេំប្តូវបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ

សតានម័ត ថ្នរទរនោះ និងេំសិត
ែ រប្កាមវចសេភាេថ្នរោេរំណង ួម។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ កា ដកប្សង់
សេប្កម រស់តលាកា រោធាអនា ជាតិ (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Sauckel និង 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 រស់តលាកា រោធាអនា

ជាតិ (IMT) ទំេ័ ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣, ២៤៥, ៣២១, ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣។ ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Sauckel អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កា រោង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារៅរេើកងវោះរ្តនារនាោះ បានខផអករេើកា េិនិតយេំបានប្តឹមប្តូវរៅ
រេើសេប្កម រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមរោធាអនា ជាតិ រ់ភយស ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើ
រនាោះ(ទំេ័ ៤៥) ម្ភនកា រោងរៅរេើរ្តនា រស់ជនជារ់រចាទ Sauckel ខដេេំប្តូវបានរង្ហាញប្តឹមប្តូវត្តមេកខណៈររ្ចករទ
ស។

រ៉ៅខនាបានរង្ហាញ្ាស់លាស់ត្តម យៈអតែរទថា

ជនជារ់រចាទេិតជាបានដឹងេីកា រ ើបា
វ ររ់ភយអមនសស ម៌រៅរេើជន ង

រប្ោោះ រហ្ើយរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមខដេេិភាកាអំេេ
ី ិ ទធ ភាេ រស់ោត់ តលាកា រនោះបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា ជនជារ់រចាទ
“បានដឹងេី វច ីសស្តសាថ្ប្េថ្ផសខដេបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ទទួេបានេេក

រហ្ើយោត់បានោំប្ទោ៉ៅងរេញទំហ្ឹងរ់ភយមូេរហ្តថា

ជាកា ចាំបា្់រដើមបីសរប្ម្ត្តមកូត្តកំណត់”(ទំេ័ ៣២១)។ អំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា រនោះប្តូវបានចាត់ទកជា
កា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម III ម្ភនភាេេំ្ាស់លាស់។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ផៃយ
ុ រៅនឹងស ណា រ
ស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះ េំម្ភនកា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទ Speer ម្ភនឆនៃៈ្ូេ ួមរៅកនុងកមម វច ីេេកមមទាសក រ់ភយខផអករេើ
សញ្ញាណថ្នកា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III។ តលាកា រនោះបានយេ់រឃើញថា Speer បានដឹងកា រកណឌជន ង
រប្ោោះរ់ភយហ្ិងា ខដេបានរកើតរ្ញេីតប្មូវកា ខពស់ រស់ Speer (ទំេ័ ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣)។
2083

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័ ១ ដេ់ ១៩២។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាកត់សម្ភគេ់ថា តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបានយេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Hildebrandt ថា ដំរូង ោត់បាន
រដិរស ថា េំបានដឹងអំេីរហ្តកា ណ៍ថា “កា រ ើបា
វ រោ៉ៅងេិរសស”រៅរេើជាតិសសន៍រ រទស ខដេ ួមសង្ហវសជាមួយស្តសាីជន
ជាតិអាេេឺម៉ៅង់រនាោះ ប្តូវប្រហា ជី វចតរ់ភយកា េយួ ក។ តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបានេិភាកាភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា Hildebrandt បាន
ដឹងអំេីអតែន័យថ្នពាកយរេ្ន៍រនាោះ និងបានរ់ភោះប្សយជាក់ខសាងរេើក ណីថ្ន“កា រ ើបា
វ រោ៉ៅងេិរសសរនោះ”ផងខដ (ទំេ័ )។ កនុងខផនក
ខដេេិភាការេើេិ ទធភាេ រស់ោត់ េំបានរោងរៅរេើរញ្ញាថ្នរ្តនារឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា “ត្តម យៈភសាត្ត
ុ ងជា
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រចាទប្បាំមួយនាក់2084 ខដេបានរោងរ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះេំបានរង្ហាញថា ម្ភនភាេខខវងោន្ំរពាោះ
រទឧប្កិដខឋ ដេបានរកើតរឡើងត្តម យៈរោេរំណង ួមរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ រញ្ញាលឺ ថារតើជនជារ់រចាទ

ឹ អំេីរទឧប្កិដទា
បានដង
ឋ ង
ំ រនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយប្រសិនររើេំបានដឹងរទរនាោះ េំម្ភនទប្មង់ថ្នរ្តនាប្តូវ
បានរង្ហាញរឡើយ។ រ ឿងកាី Pohl (ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានសំអាងរៅរេើទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ
Hohberg និង Baier2085) និងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau2086 ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមខដេប្រប្េឹតរា ៅកនង
ុ
ឋ មមខដេជំនំជប្មោះរ ឿងកាីរនោះបានកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងជន
ជំ ំប្រមូេផាំ។
ុ កនុងរ ឿងកាី Pohl តលាកា ឧប្កិដក
ជារ់រចាទ Hohberg ថា ជនជារ់រចាទ ូររនោះ“បានរចាទប្រកាន់ Pohl េីរទឧប្កិដឋ និងបានរង្ហាញកា
្ំរពាោះកា រប្រើអំរេើហ្ិងាហ្ួសរហ្តរៅជំ ំប្រមូេផាំ”ុ 2087។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ឺចារ់

ផៃយ
ុ រៅនឹងកា រេើករឡើង

រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា េំម្ភនកា រញ្ញជក់រៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់តលាកា រនោះថា ឧប្កិដក
ឋ មមខដេបាន
ប្រប្េឹតរា ៅកនុងជំ ំរនាោះេំខមនជាខផនកថ្នរោេរំណង ួម រ៉ៅខនាបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ Hohberg ប្តូវ
បាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះ រប្ពាោះជនជារ់រចាទអា្ដឹងជាមនថា ជារទរេមើស2088។
ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ទាក់ទងរៅនឹង ជនជារ់រចាទ Baier

េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម

បាន់ភក់ឱ្យោត់ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមខដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរឡើយ រ់ភយស
តលាកា បានយេ់រឃើញថា ម្ភន “កា រ ើទ
វ កខរករមនញជាប្រេ័នធ កា រ ើឱ្
វ យប្កេំបាក កា ឃំខួ ន
េ និងកា សម្ភេរ់
អនកខដេទទួេ ងកា រ ើទ
វ កខរករមនញរនោះ” និងថា ជនជារ់រចាទ Baier ’បានយេ់ប្េម និង្ូេ ួមោ៉ៅងសកមម

រប្្ើន ម្ភនកា រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា ជនជារ់រចាទ Hildebrandt បាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមម និងប្តូវទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះអំរេើរេមើសដូ្តរៅ៖

[…]

សង្ហវសជាមួយជនជាតិអាេេឺម៉ៅង់”(ទំេ័ ១៦១)។

កា ់ភក់ទណឌកមមជាតិសសន៍រ រទសរ់ភយខស្ារ់

និងអយតាិ ម៌្ំរពាោះកា ួម

ជាងមីមង
ា រទៀត រញ្ញា ថារតើរ ឿងកាីរនោះបានោំប្ទអតែិភាេថ្នសញ្ញាណសហ្ឧប្កិដឋ

កមម ួមទប្មង់ III ខររណារនាោះ េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់រឡើយ។
2084

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៨ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័ ៤២៧

ដេ់ ៤៣៣ និង 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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រៅកនុងកា រកង្ំរណញេីកា ង្ហ ទាសក រនាោះ”2089។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau េំម្ភនកា
រញ្ញជក់ថា តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមបាន់ភក់ជនជារ់រចាទណាមួយឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ
ខដេេំសិត
ែ កនុងខផនកា ឧប្កិដឋ ួមរៅកនុងជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau។ បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា ឧប្កិដក
ឋ មមស
ស្តង្ហគមអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ (UNWCC) សាីេីរ ឿងកាី កត់សម្ភគេ់ពាក់េ័នន
ធ ឹងរញ្ញារនោះថា “រៅកនុងជំ ំម្ភន
ប្រេ័នទ
ធ ូរៅថ្នអំរេើរឃា រៅ និងកា សម្ភេរ់អក
ន ជារ់ឃំ [...] និងថា ជនជារ់រចាទខដេសម្ភជិកថ្នរលគេិក
កនុងជំ ំរនាោះ បានដឹងអំេីកា អនវតាប្រេ័នរធ នោះ និងបាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមម”2090។ ្ំណ្ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា
បានសំអាងរៅរេើរនាោះ

ម្ភនរៅកនុង បាយកា ណ៍ រស់តំណាងអយយកា រៅកនុងរ ចរទថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញ

រេើរ ឿងកាីខដេរនោះេំបានរង្ហាញថា តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមខដេរ្ញសេប្កមកនុងរ ឿងកាី Martin Gottfried
Weiss ជាក់ខសាងបាន ួម្ំខណកទសសនៈរនោះរឡើយ2091។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Sch.2092 ម្ភនកា រង្ហាញកា
ផៃយ
ុ ោន

ឋ មម ួមទប្មង់ទូលាយរនោះ
ជាជាងកា រង្ហាញោំប្ទ្ំរពាោះសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក

រ់ភយស កនុងកា

រងវិេរ ឿងកាីរៅឱ្យតលាកា ជាន់ទារ តលាកា កំេូេសប្ម្ភរ់្ប្កភេអង់រលេសបានខណនាំថា តលាកា ប្តូវ
េិចា ណារខនែមរទៀតរេើរញ្ញា ថារតើជនជារ់រចាទ

រៅរេេនាំជន ងរប្ោោះរៅកាន់ វចហា ជនជាតិជវីហ្រវ នាោះ

បានដឹងថា ជន ងរប្ោោះប្តូវបានរ ើបា
វ ររៅទីរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា និងបានកត់សម្ភគេ់ថា ោ៉ៅងរហា្ណាស់
ជនជារ់រចាទអា្ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រ ើបា
វ ររនោះ

រប្ពាោះជនជារ់រចាទេំបានកា ពា ជន ងរប្ោោះ

ខដេ

កំេងសែិតកនុងកា ប្លរ់ប្លង រស់ខួ ន
េ ។ ជាសំខាន់ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា តលាកា កំេូេ
សប្ម្ភរ់្ប្កភេអង់រលេសបានេិចា ណាថា

ជនជារ់រចាទប្តូវទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា 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៖ “រទរចាទ្ំនួន ២ បានរចាទប្រកាន់ថា ជនជារ់រចាទបានអនវតារ់ភយប្សរជាមួយនឹង

ខផនកា ួមកនុងកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះ និងកនុងនាមជារលគេថ្នជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau និងជំ ំរប្កាមកា ប្លរ់ប្លង
រផសងរទៀត [...]ជួយ និងជំ ញ និង្ូេ ួមរ់ភយឆនៃៈ រ់ភយរ្តនា និងរ់ភយេំប្តឹមប្តូវរៅកនុងកា ់ភក់ជនសី វចេជាតិសសន៍នានា
រប្កាមអំណា្ រស់ខួ េន [...] ទំេ័ ៨ ខដេកា យេ់រឃើញប្តូវបានសរងខរដូ្តរៅ៖ “ជនជារ់រចាទ្ំនួន ៤០ នាក់ ប្តូវបាន ករឃើញ
ថា ម្ភនេិ ទធ រហ្ើយកា យេ់រឃើញប្តូវបានតមកេ់កនុងរ ឿងកាីនីមួយ [...]។ កា ប្រកាសរទាស រស់ជនជារ់រចាទប្តូវបានកាត់រនែយ
រ់ភយសែរ័នខដេរសើរ ីរ ឿងកាី [...]។ សែរ័នរនោះបានរនធូ រនែយរទាសជនជារ់រចាទ ៥ នាក់កនុង្ំរណាម ៣៣ នាក់ខដេរៅ ស់ជារ់
រទាសប្រហា ជី វចតរនាោះ មកប្តឹម ២ នាក់ជារ់រទាស ២០ ឆ្នំរ់ភយរ ើកា
វ ជាទមៃន់ និង ៣ នាក់រទៀតជារ់រទាស ១០ ឆ្នំរ់ភយរ ើកា
វ
ជាទមៃន់”។
2092

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាកថាខណឌ ៣៩។
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រប្ោោះ ខដេបានរកើតរឡើងរៅរេេខដេជន ងរប្ោោះប្តូវបាននាំប្តឡរ់រៅរ៉ៅសាិ៍រ៉ៅូេីស វចញ រហ្ើយទាក់ទងរៅ
នឹងរញ្ញារនោះ េំម្ភនកា រង្ហាញអំេីកា ួម្ំខណក រស់ជនចារ់រចាទរឡើយ2093។
Ikeda

្ងរប្កាយ រៅកនុងរ ឿងកាី

តលាកា បានរង្ហាញអំេីកា ្ូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងកា ររងកើតខផនកា

និងកា លូសរញ្ញជក់

វ ប្សីរេសារៅកនុងផៃោះ
េមអិតរេើខផនកា ររងកើតកខនេងរេសា និងរប្រើប្បាស់រកមងប្សី និងស្តសាីេីជំ ំប្រមូេផាំរុ ើជា
រេសាទាំងរនោះ2094។ តលាកា បានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា ខផនកា រនោះប្តូវបាន
អនវតា2095។ រ់ភយខផអករេើតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទកនុង ដឋអំណា្ តលាកា បានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ
លរបីដឹងអំេីកា រ ើខវ រររនោះរ់ភយោមនកា យេ់ប្េមេីជន ងរប្ោោះទាំងរនាោះ និងថា ោត់លរបីរារាំងកា ជំ ញណា
មួយថ្នឧប្កិដក
ឋ មមរនោះប្េមទាំងលរបីរសើរអរងកតរញ្ញារនោះផងខដ ។ តលាកា បានសននិ់ភឋនថា៖
ជនជារ់រចាទខដេកំេងរំរេញតួនាទីនាយទាហាន

និងត្តម យៈកា ឯកភាេរេើខផនកា ប្ររភទរនោះ

កា ្ូេ ួមរៅកនុងកា លូសរញ្ញជក់េមអិតអំេីខផនកា និងេំបានេិនិតយរឡើងវចញ ថារតើខផនកា រនាោះជាក់
ខសាងប្តូវបានអនវតាោ៉ៅងដូ្រមា្រនាៃរ់េីបានដឹងរហ្តរកើតរឡើង និងថារតើផោះៃ រេសាខដេបានររងកើត
រឡើង រ់ភយខផអកត្តមខផនកា បានប្រប្េឹតរា ៅោ៉ៅងដូ្រមា្រនាោះ ប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវេីរទឧប្កិដឋ
ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងដំរណើ កា រនាោះ2096។

794>សេប្កមកនុងរៅកនុងរ ឿងកាី

Ikeda (តលាកា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) េំបានរ់ភោះប្សយ

ជាក់លាក់រេើទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរនាោះរឡើយ។ ខផអកត្តមអងគរហ្តថ្នរ ឿងកាី េទធភាេអា្រកើតម្ភនលឺថា
កា ទទួេខសប្តូវរនោះប្តូវបាន ករឃើញរ់ភយខផអករេើកា ទទួេខសប្តូវ

ត្តមរោេរំណង ួមសប្ម្ភរ់ឧប្កិដឋ

កមមខដេជាក់ខសាងេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី េទធភាេអា្រកើតម្ភន
ខដេថា កនុងរ ឿងកាី Ikeda តលាកា បានយេ់រឃើញថា ឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយប្ររោេរៅកនុង
រោេរំណង ួម ឬថា ជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវកនុងនាមជាថានក់រេើ ជាេិរសសរៅរេេខដេតលាកា បាន
កត់សម្ភគេ់រេើតួនាទី និងឋាននា សកាិ រស់ជនជារ់រចាទ និងកា េំបានចាត់ វចធានកា រសើរអរងកត។ រ់ភយខផអក
2093

រ ឿងកាី Sch. (តលាកា កំេូេសប្ម្ភរ់្ប្កភេអង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១៣ ជាអាទិ៍ (ភាសអាេេឺម៉ៅង់) (កា ខដេ

ថា

ជនជារ់រចាទេំប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា សម្ភេរ់ជន ងរប្ោោះ បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ រៅកនុងរទរចាទប្រឆ្ំ ងនឹងជនជារ់

រចាទត្តម្ារ់អាេេឺម៉ៅង់ខដេេំបាន់ភក់រញ្ចូ េរទមនសសឃាត ឬឃាតកមមរឡើយ)។
2094

រ ឿងកាី Ikeda (តលាកា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័ ៤។

2095

រ ឿងកាី Ikeda (តលាកា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័ ៤។

2096

រ ឿងកាី Ikeda (តលាកា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័ ៤។
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រេើភាេេំ្ាស់លាស់ទាង
ំ រនោះ

និងរ់ភយោមនកា អនវតា រស់ ដឋខដេពាក់េ័នដ
ធ ថ្ទរទៀត

រ ឿងកាី

Ikeda

(តលាកា អាជាាសឹកររណា
ា ោះអាសនន Batavia) េិតជាេំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា កា ទទួេខស
ប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម

ម្ភនអតែិភាេត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា

ជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរឡើយ។

795>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រ ឿងកាីរប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទី
េី ដូ្ជារ ឿងកាី រស់ប្ររទសអីត្តេីខដេបានដកប្សង់រៅកនុងរ ឿងកាី Tadić េំបានផាេ់កា ោំប្ទ ឹងម្ភំ ្ំរពាោះ
សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រឡើយ។ សេដីការ ឿងកាី Tadić បានសំអាងរៅរេើរ ឿងកាី រស់អី
ត្តេីកនុងកា សននិ់ភឋនថា

“រលគេម្ភនក់អា្់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេបាន

ប្រប្េឹតរា ់ភយសម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នប្កុមមួយ និងេំប្តូវបានលិតទករៅកនុងខផនកា រេមើសរនាោះរឡើយ” ដរារណា
ុ េំ
រលអា្ដឹងជាមនបានថា ជារទឧប្កិដ2097
ឋ ។ រៅកនុងរ ឿងកាី D’Ottavio រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សម្ភជិកថ្នប្កម
ប្តូវបាន់ភក់េិ ទធភាេេីរទឧប្កិដណា
ឋ
មួយរឡើយ

រប្ពាោះេំសិត
ែ កនុងខផនកា ួម។

តលាកា កំេូេ រស់អីត្តេី

ន ត់រល្ខេួន េំម្ភនរ្តនាសម្ភេរ់រឡើយ
បានរញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទ D’Ottavio ខដេបានបាញ់្ំថ្ដ រស់អក
រ៉ៅខនាប្តឹមខតរារាំងកា ត់រល្ខេួនរ៉ៅរណា
ណ ោះ

និងចារ់ខួ ន
េ ជន ងរប្ោោះ

ខដេជារោេរៅប្តូវបានរនារ់ភយប្កុម

រនាោះ2098។ កា សេរ់ រស់ជន ងរប្ោោះបានរកើតរឡើងរ់ភយស ខតកាេៈរទសៈសមនមិនដេ់ ខដេរនោះជាកា ង
រួសមួយេំប្តូវបានេាបាេភាេមៗ2099។ េិតណាស់ សម្ភជិករួននាក់ថ្នប្កុមរនាោះប្តូវបាន់ភក់េិ ទធ ភាេេីរទ
មនសសឃាតោមនម ណរ្តនា (omicidio preterintenzionale) ជារទរេមើសមួយខដេប្តឹមខតម្ភនរ្តនារងក
ឱ្យម្ភនេយសនកមមរេើ ូរកាយ រ់ភយជនជារ់រចាទប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា សេរ់រនោះត្តម យៈ
ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវតឹង ឹង ប្សរត្តមយតាិសស្តសាខដេម្ភនអតែិភាេកនុងឆ្នំ ១៩៤០។

796>រ ឿងកាី

Artano ក៏ប្តូវបានរោងរៅរេើរ់ភយេំប្តឹមប្តូវដូ្ោនផងខដ ។ តលាកា កំេូេ រស់អីត្តេី

បានរដរិ ស កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាត ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្រតិរតាិ
កា កនុងរោេរំណងចារ់ខួ ន
េ អនកោំប្ទរកសប្រឆ្ំងមួយ្ំនួន រ់ភយស រោេរំណង ួមថ្នប្រតិរតាិកា រនាោះ េំ

2097

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៨។

2098

រ ឿងកាី D’Ottavio (តលាកា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ៦ ដេ់ ៧។

2099

រ ឿងកាី D’Ottavio (តលាកា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ២។
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បាន ួមរញ្ចូ េកា សម្ភេរ់រឡើយ2100។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ “ប្េឹតិកា
ា ណ៍”ថ្នកា សម្ភេរ់រ់ភយោមនរ្តនាខដេ
សែិតរប្ៅខផនកា រស់ប្កុម េំអា្់ភក់ឱ្យសម្ភជិកទាំងអស់ថ្នប្កុមទទួេខសប្តូវបានរឡើយ និងររើរទាោះរីជា
កា េិតថា កា សម្ភេរ់រនោះអា្ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើសក៏រ់ភយ និងរ់ភយរហ្តថា កងជីវេេប្រ់ភរ់
រ់ភយអាវ

និងអនកោំប្ទរកសប្រឆ្ំងរនាោះទំនងជាេំប្េម្ូេស ភាេ។ រ់ភយបាន ំឭករ ឿងកាី Beraschi

តលាកា កំេូេបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា កា ទទួេខសប្តូវសប្ម្ភរ់កា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុង
រេេថ្នប្រតិរតាិកា របាសសម្ភអតខដេបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយមនសសមួយ្ំនួនរនាោះ

តប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញេី

“អំរេើរ់ភយរ្តនា [attività volontaria] ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់រនាោះ”2101។

797>្ំរពាោះរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងភាេអា្អនវតាបានថ្ន្ារ់ រស់អីត្តេី

សាីេីកា រេើកខេងរទាស្ោះថ្ងៃទី

២២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៤៦2102 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ្ារ់រនោះខផអកោ៉ៅងខាេង
ំ រៅ
ត្តមរ ចរទ ដូ្បានរង្ហាញត្តម យៈយតាិសស្តសាខដេេំសូវសីវសង្ហវក់ោន2103។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ ឿងកាី
ប្ររភទរនោះេំអា្ផាេ់ជាកា ខណនាំ្ាស់លាស់បានរឡើយ។

798>ប្ររភទរ ឿងកាី្ងរប្កាយ រស់អីត្តេីេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដកឋ មមសស្តង្ហគម

រ៉ៅខនាប្តឹមខតជារទឧប្កិដឋ

មមត្តត្តម្ារ់ រស់អីត្តេី ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយ និងរៅរេើជនជាតិអីត្តេី រហ្ើយប្តូវបានជំនំជប្មោះ

2100

រ ឿងកាី Artano (តលាកា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ១៣។

2101

រ ឿងកាី Artano (តលាកា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ១៤។

2102

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៧។

2103

ជាឧទាហ្ ណ៍ រ ឿងកាី compare Tossani (តលាកា ជាន់ខពស់ អត្ត
ី េី) ទំេ័ ៨៨ ដេ់ ៨៩ (កា រេើកខេងរទាសអា្អនវតា

បាន រៅរេេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើណាមួយកនុងកា ជំ ញប្រតិរតាិកា ឬរប្រើប្បាស់អាវ

និងរ់ភយស កា សម្ភេរ់រនាោះ លឺ

ជារហ្តកា ណ៍ខដេម្ភនេកខណៈេិរសស និងេំអា្ប្ររមើេដឹងជាមនបាន) និង រ ឿងកាី Ferrida (តលាកា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័
៨៨ (កា រេើកខេងរទាសអា្អនវតាបាន រ់ភយរហ្តថា ជនជារ់រចាទបាន្ូេ ួមកនុងកា ជំ ញប្រតិរតាិកា ប្តឹមខតជាអនកេាេបា
េ និងរ់ភយស រទឃាតកមមរនោះខសខរេកេីរទខដេជនជារ់រចាទម្ភនរំណងប្រប្េឹតា ដូ្ជា កា សហ្កា ជាមួយសប្តូវ) រ ឿងកាី
Palmia (តលាកា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) ទំេ័ ៨៩ (បានសរប្ម្ថា កា រេើកខេងរទាស កនុងក ណីឃាតកមមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង
រេេជំ ញប្រតិរតាិកា ខដេអនវតារ់ភយរលគេមួយ្ំនួន េំអា្អនវតាបាន រៅរេេខដេប្រតិរតាិកា រនោះ ត្តម មមត្ត ឬរ់ភយថ្្ដ
នយកាី (rapporto di causalità o anche solo di occasionalità) បានភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងកា រ ើម
វ នសសឃាត)។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត កំណត់សរងខររ ឿងកាី េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអិតប្លរ់ប្ោន់ខដេអា្យេ់បាន្ាស់លាស់អំេត
ី ួនាទីថ្នភាេអា្ដឹងជាមនបាន
រៅកនុងកា ់ភក់សម្ភជិកទាំងអស់ខដេជំ ញប្រតិរតាិកា ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទមនសសឃាតរឡើយ។
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កាីរៅ្ំរពាោះមខអាជាា

រស់អីត្តេីរ៉ៅរណា
ណ ោះ2104។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ ឿងកាីរនោះអា្ប្តូវបានចាត់ទកថា ម្ភន

កា ជារ់ពាក់េ័នត
ធ ិ្តួ្រៅកនុងរ ចរទរនោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Tadić បានសំអាងរៅរេើ
រ ឿងកាីរនោះរដើមបីរជឿជាក់បានថា

ធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់់ភក់កា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះអំរេើខដេបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយសម្ភជិកដថ្ទរទៀតរៅកនុងប្រតិរតាិកា រេមើស

រ៉ៅខនាេំបាន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងខផនកា ួមរនាោះ

េិតជាម្ភនអតែិភាេរៅជំ វចញភាេអា្ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស2105។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី សេដីការ ឿង

កាី Mannelli ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នរ ឿងកាីរនោះបានដកប្សង់ោ៉ៅងទូេំទូលាយ រៅកនុងកា វចភាល
រស់ខួ ន
េ អំេីរញ្ញាអតារនាម័ត េំទំនងជាផៃយ
ុ ោនទាំងប្សុងរនាោះរទ។ កនុងរ ឿងកាី Mannelli តលាកា កំេូេបាន
េប្ងីករេើប្រធានរទសាីេីរហ្ត និងផេជាសតានម័ត (rapporto di causalità materiale) កនុងកា រញ្ញជក់
អំេីរោេកា ណ៍ខដេថា កា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេបានប្រប្េឹតរា ់ភយរលគេដថ្ទរទៀត និងខសេី
រទឧប្កិដខឋ ដេបានប្េមរប្េៀងោនរ់ភយសម្ភជិករនាោះ អា្ម្ភនអតែិភាេ ខតកនុងក ណីខដេរទឧប្កិដខឋ ដេបាន
ប្រប្េឹតរា ់ភយរលគេដថ្ទរនាោះ លឺជាកា វចវឌឍន៍សមប្សរ និងអា្សមនដឹងជាមនបានរ្ញេីរទឧប្កិដខឋ ដេបាន
ប្េមរប្េៀងោនរនាោះ (logico e prevedibile sviluppo)2106។ លួ កត់សម្ភគេ់ េកខខណឌតប្មូវថ្នកា វចវឌឍន៍សម
ប្សររនោះ រោងត្តមតលាកា កំេូេរនាោះ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងធាតផសំថ្នរហ្ត និងផេជាសតានម័ត េំខមនធាតផសំ

អតារនាម័តរនាោះរទ។ ដូ្រនោះ ជាឧទាហ្ ណ៍ ផនត់លំនិត រស់ចា ីេំម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា វាយតថ្មេអំេី
រហ្ត និងផេជាសតានម័តរឡើយ។

799>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

ក៏បានេិនិតយផងខដ រេើយតាិសស្តសាជារប្្ើនដថ្ទរទៀតចារ់ត្តង
ំ េីរប្កាយស

ស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ។ ភាលរប្្ើនថ្នរ ឿងកាីទាង
ំ រនោះេំបានោំប្ទដេ់កា រេើករឡើងខដេថា ជនជារ់រចាទអា្
ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ

ខដេជនជារ់រចាទេំបានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើ

សតានម័តថ្នរទរនោះ2107 និងេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ ឿងកាី្ំនួន
៥ ស័កិស
ា មនឹងទទួេបានកា េិភាការខនែមរទៀត។

2104

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៨ ដេ់ ២១៩។

2105

សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ២១៨ ដេ់ ២១៩។

2106

រ ឿងកាី Mannelli (តលាកា ជាន់ខពស់ អីត្តេី) កថាខណឌ ៦៩៦ ដេ់ ៦៩៧។

2107

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិនិតយរខនែមរេើរ ឿងកាីខដេបានរង្ហាញខាងរេើ ដូ្ជា រ ឿងកាី Belsen (តលាកា រោធា

អង់រលេ ស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាំ ុ Dachau រ់ភយស ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

509
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358427
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

800>រ ឿងកាីេី កនុង្ំរណាមរនោះ

លឺរ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមកា រោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចកកនុងប្ររទស

អាេេឺមង
៉ៅ ់) និងរ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមកា រោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចកកនុងប្ររទសជរ៉ៅន) ខដេប្តូវបាន
សរប្ម្រៅ្ំរពាោះមខលណៈកមមកា រោធាអារម៉ៅ ចក។ កនុងរ ឿងកាី Rüsselsheim ជនសី វចេអាេេឺម៉ៅង់ដរ់មួយ
នាក់ប្តូវបានរចាទប្រកាន់េីរទរប្រើប្បាស់អំរេើហ្ិងា

និងកា រ ើម
វ នសសឃាតមករេើអាកាសោនិកអារម៉ៅ ចក

្ំនួនប្បាំមួយនាក់បានធាេក់យនារហាោះ ខដេប្តូវបានហ្វូងមនសសវាយដំ និង្ងរប្កាយប្តូវបានបាញ់សម្ភេរ់រ់ភយ

កា ្ូេ ួមកនុងកា ជំ ញកា រ ើបា
វ រជាប្រេ័នធ (ទំេ័ ១)។ រ ឿងកាី Farben (តលាកា រោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ខដេជន
ជារ់រចាទមួយ្ំនួនប្តូវបានរចាទប្រកាន់រ់ភយស បាន្ូេ ួមរៅកនុងកា ររងកើត និងអនវតាខផនកា ួម ឬសមលំនិតកនុងកា ប្រប្េឹតា
រទឧប្កិដឋប្រឆ្ំងសនាិភាេ (ទំេ័ ១) តលាកា រនោះបានរញ្ញជក់ថា “ប្តូវខតម្ភនកា រង្ហាញថា ជនជារ់រចាទ េិតជាភាលីថ្នខផនកា ឬ
កា សមលំនិត ឬបានដឹងអំេីខផនកា

និងបានជំ ញរោេរំណង និងរោេរៅត្តម យៈកា ្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀរ្ំសប្ម្ភរ់រ ើស
វ

ស្តង្ហគម្
េ នពាន”(ទំេ័ ១៦ រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ រ ឿងកាី Hadamar (លណៈកមមកា ោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជន
ជារ់រចាទប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរ់ភយស កា ្ូេ ួមរៅកនុងខផនកា ួមសម្ភេរ់ជនសី វចេរារ់ យនាក់រៅកខនេងសប្ម្ភរ់
េាបាេររាល (ទំេ័ ៤៧, ៥១)។ រ ឿងកាី Hostage ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រកាន់កនុង្ំរណាមរនាោះរ់ភយស កា ្ូេ ួមរៅ
កនុងខផនកា លិតទកជាមនថ្នរភ វកមម និងកា រំភិតរំភ័យ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ជនជារ់រចាទេំប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេិ ទធរ់ភយ
ស េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញអំេីកា ្ូេ ួមរៅកនុងខផនកា លិតទកជាមនរនាោះ (ទំេ័ ១២៣០ និង ១២៦០)។ រ ឿងកាី Mauthausen
(តលាកា រោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) តលាកា រនោះបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរេើជនជារ់រចាទ្ំនួន ៦១ នាក់ រ់ភយស
“កា អនវតាត្តមខផនកា ួមកនុងកា ់ភក់រលគេនានា”ឱ្យទទួេ ងរប្ោោះរ់ភយស ឧប្កិដក
ឋ មមរផសងៗ (ទំេ័ ២ ដេ់ ៤ សូមរមើេផង

ខដ

ទំេ័

១៤ ដេ់១៥) ដូរ្នោះ តលាកា បានទទួេសគេ់កា ្ូេ ូមរៅកនុងខផនកា ួមខដេជាទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ ររើ

រទាោះរីជាេំបានរញ្ញជក់ថា

រនោះអា្ ួមរញ្ចូ េកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេេំម្ភនរៅកនុងខផនកា ួមរនាោះក៏រ់ភយ

១៤)។ សេប្កម រស់តលាកា
ខផនកា ួម

(ទំេ័

IMFTE បានសរប្ម្ថា ជនជារ់រចាទមួយ្ំនួនបាន្ូេ ួមរៅកនុងកា ររងកើត និងកា អនវតា

ឬសមលំនិត កាអំណា្ប្តួតប្ត្ត រស់ជរ៉ៅនរៅកនុងតំរន់ត្តម យៈកា រ ើស
វ ស្តង្ហគម្
េ នពាន

(ទំេ័

៤៩៧៦៨

ដេ់

៤៩៧៦៩) ខដេតលាកា បានសរប្ម្ថា ជាអំរេើរេមើស រ់ភយស “អនកទាំងអស់រនាោះខដេរៅប្លរ់រេេ លឺជាភាលីរៅកនុងកា សម
លំនិតរេមើស ឬរៅកនុងរេេណាមួយបានដឹងថា ជារទរេមើស បាន្ូេ ួមកនុងកា អនវតាខផនកា រនាោះ និងម្ភនេិ ទធេីរទរចាទខដេម្ភន
ខ្ងរៅកនុងរទរចាទទីមួយ” (ទំេ័ ៤៩៧៧០)។ រ ឿងកាី Ulrich and Merkle (តលាកា រោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជន
ជារ់រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា

ម្ភនេិ ទធរ់ភយស បានអនវតាត្តមខផនកា ួមកនុងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដក
ឋ នុងកិ្ចប្រតិរតាិកា រៅជំ ំ

ប្រមូេផាំ ុ Dachau (ទំេ័ ១)។ រ ឿងកាី Wuelfert (តលាកា រោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទ
ប្រកាន់េីកា រ ើម
វ នសសឃាត កា វាយដំ និងកា រ ើទា
វ ណកមមរេើសម្ភជិកកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ

រស់សប្តូវ រ់ភយបានអនវតាត្តម

ខផនកា ួមត្តម យៈកា រេើកទឹក្ិតរា ់ភយឆនៃៈ និងរ់ភយរ្តនា ជួយនិងជំ ញ និង្ូេ ួមកនុងឧប្កិដឋកមមទាង
ំ រនាោះ (ទំេ័ ១)។

510
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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ជនជារ់រចាទម្ភនក់កនុង្ំរណាមរនាោះ2108។ តំណាងអយយកា បានអោះអាងថា ជនជារ់រចាទបាន្ូេ ួមកនុងរោេ
រំណង ួម

ដូរ្នោះប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា សម្ភេរ់ណាខដេជាផេវចបាកទំនងជារកើតម្ភនត្តម មម

ជាតិ “ររើរទាោះរីជាភាលីេំម្ភនរំណងជាក់លាក់ ឬហាមឃាត់រ់ភយជនជារ់រចាទក៏រ់ភយ”2109។ ដូរ្នោះអយយ
កា ទំនងជាយេ់រឃើញថា

កា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរោេរំណង ួមបានេនាេតដេ់ឧប្កិដក
ឋ មមខដេេំបានម្ភន

ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ដរារណារលអា្ដឹងជាមនបានថា ជារទរេមើស។ រ៉ៅខនា កនុងរ ឿងកាី Essen
Lynching (តលាកា រោធា្ប្កភេអង់រលេសកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ ថារតើតលាកា
ជាក់ខសាងម្ភនទសសនៈដូ្ោនរនោះ និងបានអនវតាទសសនៈរនោះរៅកនុងរ ឿងកាី ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ជាកា កត់សម្ភគេ់
ជនជារ់រចាទម្ភនក់ ប្តូវបានរ់ភោះខេងឱ្យ ួ្ខេួន រ់ភយស ប្តឹមខតបាន

រមើេ។ ជនជារ់រចាទដថ្ទរទៀតប្តូវ

បាន ករឃើញថា ម្ភនេិ ទធរ់ភយ“បានរ ើស
វ កមមភាេ ួមោន ... រ់ភយឆនៃៈ រ់ភយរ្តនា និងបានរេើកទឹក្ិតា
ជួយជំ ញរ់ភយេំប្តឹមប្តូវ និងបាន្ូេ ួមកនុងកា សម្ភេរ់ [...] សម្ភជិកថ្នអាកាសោនិកអារម៉ៅ ចក”2110។ កា
សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរនោះបានរង្ហាញថា កា រ ើម
វ នសសឃាត្ងរប្កាយ លឺជាខផនកថ្នរោេរំណង ួម។

801>រៅកនុងរ ឿងកាី

Tashiro រលគេិកប្បាំនាក់ថ្នេនធនាោ រោធាតូកយូ (Tokyo) ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខស

ប្តូវ្ំរពាោះកា សេរ់អក
ន រទាសសស្តង្ហគមជនជាតិអារម៉ៅ ចកខដេប្តូវបានរឆោះសេរ់

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា វាយ

ប្រហា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រ់ភយស េួករលេំប្តូវបានរ់ភោះខេងរ្ញេីរនៃរឃ
់ ំខួ ន
េ 2111។ កនុងរ ឿងកាីរនោះ អយយ
កា បានអោះអាងថា

“អនករទាសជនជាតិអារម៉ៅ ចកប្តូវបានរ ើឱ្
វ យរឆោះសេរ់រ់ភយរ្តនា

និងប្សរត្តមខផនកា

ខដេបានលិតទកជាមន ឬោ៉ៅងរហា្ណាស់ រ់ភយស កា មិនយក្ិតទ
ា ក់ភក់ទាង
ំ ប្សុង រស់ជនជារ់រចាទ
TASHIRO និង KOSHIKAWA កនុងកា មិនបានរ់ភោះខេងេួករលឱ្យបានមន”2112។ ររើរទាោះរីជាកា រោង
រៅរេើកា មិនយក្ិតទ
ា ក់ភក់ទាង
ំ ប្សុងអា្ប្តូវបានរកប្សយថា ជាកា រោងរៅរេើកា ទទួេខសប្តូវកនុង
រោេរំណង ួម្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមខដេជាក់ខសាងេំបានម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនោះក៏រ់ភយ

ក៏

2108

រ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមកា ោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ២ ដេ់ ៣ និង ៦។

2109

ប្រតិចា ឹកជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Rüsselsheim ដកប្សង់រ់ភយ Robert Clarke៖ “កា វចេប្តឡរ់រៅកាន់រកាោះ Borkum កា ទទួេ

ខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ទូលាយរៅកនុងប្េឹតិកា
ា ណ៍សស្តង្ហគមរេើកទីេី ” ប្េឹតិរ
ា ័ប្តថ្នយតាិ ម៌ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ ភាល ៩
(ឆ្នំ ២០០៩) ទំេ័ ៨៣៩ និង ៨៥៤។
2110

រ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមកា ោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័ ១។

2111

រ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមកា ោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសជរ៉ៅន) ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨ និង ១១។

2112

រ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមកា ោធាអារម៉ៅ ចក កនុងប្ររទសជរ៉ៅន) ទំេ័ ១១។

511
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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ទំនងជាថា

កា រោងរនោះសំរៅរៅរេើកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រ ើម
វ នសសឃាតោមនម ណរ្តនា។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំអា្សននិ់ភឋនថា រ ឿងកាីរនោះបានរង្ហាញអំេីកា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរ់ភយខផអករេើទប្មង់
ទូលាយថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមបានរឡើយ។

802>ម្ភនរ ឿងកាីខដេពាក់េ័នរធ ប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី ្ំនួន ៣ ដថ្ទរទៀតរៅ្ំរពាោះមខតលាកា រោធា
អូស្តសាេី។ កនុងរ ឿងកាី Hatakeyama អនក្ូេ ួមជនជាតិជរ៉ៅន្ំនួន ៧ នាក់ ប្តូវបានរចាទប្រកាន់េីរទសម្ភេរ់
វ ណកមម2114។ រៅកនង
ុ បាយ
ជនសី វចេជនជាតិ្ិនម្ភនក់2113ខដេបានសេរ់រ់ភយស កា វាយដំ និងកា រ ើទា
កា ណ៍ រស់ខួ ន
េ ្ំរពាោះមខតលាកា

តំណាងអយយកា បានរោងរៅរេើរសៀវរៅមួយកាេសាីេី្ារ់ប្េហ្ម

ទណឌកនុងប្សុកខដេេិភាកា“អំេីខផនកា ួម” ប្េមទាំងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ2115។ រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី
េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា

តលាកា បានសរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេជនជារ់រចាទរ់ភយខផអករេើទប្មង់ថ្នកា ទទួេខស

ប្តូវខដេដូ្ោនរៅនឹងទប្មង់ទូលាយថ្នកា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ2116។

803> កនុងរ ឿងកាី Matsumoto

ជនជារ់រចាទ្ំនួន ៣ នាក់ ប្តូវបានរចាទប្រកាន់េីរទមនសសឃាតរេើជនសី

វចេជនជាតិ្ិនម្ភនក់ខដេេួករលសងស័យអំេីសកមមភាេចា កមម
ទា ណកមម

និងកា រ ើបា
វ រ2117។

ខដេរប្កាយមកបានសេរ់រ់ភយស កា រ ើ វ

តំណាងអយយកា បានរេើករឡើងថា

ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ

Matsumoto តលាកា លរបីេិចា ណា ថារតើជនជារ់រចាទ ជា“រលគេម្ភនក់កនុង្ំរណាមរនាោះខដេបាន ួមោន
សប្ម្ភរ់រោេរំណងេំប្សរ្ារ់

ឬសប្ម្ភរ់រោេរំណងេំប្សរ្ារ់ខដេប្តូវបានរ ើឱ្
វ យប្រសិទធភាេត្តម

យៈមរ ាបាយមិនប្សរ្ារ់ ខដ ឬោ៉ៅងណា”2118។ ោត់បានរខនែមរទៀតថា ជនជារ់រចាទ Matsumoto េំ
លរបីប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរឡើយ ប្រសិនររើោត់េំបានដឹង ឬប្រសិនររើោត់េំបានយេ់ប្េមថា កា សួ
យក្រមេើយជន ងរប្ោោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើងត្តម យៈអំរេើហ្ិងាដេ់សេរ់រនាោះ2119។ ដូរ្នោះ

2113

រ ឿងកាី Hatakeyama (តលាកា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៨៤។

2114

រ ឿងកាី Hatakeyama (តលាកា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៥១។

2115

សូមរមើេ រ ឿងកាី Hatakeyama (តលាកា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៥២។

2116

រ ឿងកាី Matsumoto (តលាកា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៤៦។

2117

រ ឿងកាី Matsumoto (តលាកា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ១៧។

2118

រ ឿងកាី Matsumoto (តលាកា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ១៧។

2119

កា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាី Matsumoto (តលាកា រោធា អូស្តសាេី) ទំេ័ ៤៦។

បាយកា ណ៍ រស់
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តំណាងអយយកា រង្ហាញថា រោងត្តមទសសនៈ រស់ោត់ េំម្ភនកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមខដេេំប្តូវ
បានលិតទកត្តម យៈរោេរំណង ួមរឡើយ។ តលាកា កេំរឃើញថា ជនជារ់រចាទ Matsumoto ម្ភនេិ ទធ
រឡើយ2120។

804>្ងរប្កាយ កនុងរ ឿងកាី Ishiyama និង Yasusaka ជនជារ់រចាទេី នាក់ប្តូវបានរចាទប្រកាន់េីរទមនសស
ឃាតរេើរ

េ ើយសឹកសស្តង្ហគមជនជាតិឥណា
ឌ េី នាក់2121។

រ់ភយ្ងេួករលភាជរ់នឹងរដើមរ

ជនជារ់រចាទទាំងេី បានរំភិតរំភ័យរ

េ ើយសឹក

ើ។ រៅរេេជនជារ់រចាទ Yasusaka ប្បារ់ជនជារ់រចាទ Ishiyama ថា លួ

“រ់ភោះខេងេួករលរៅ” ជនជារ់រចាទ Ishiyama បានរឆេើយថា “រយើងបានរ ើម
វ កដេ់ប្តឹមរនោះរហ្ើយ រយើងអា្
រញ្ច រ់វាខតមាងរៅ”

និងបានបាញ់សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹករនាោះ2122។

រៅកនុងកា រង្ហាញដេ់តលាកា

តំណាង

អយយកា បានញ្ញជក់ដូ្ខាងរប្កាម៖
ខផនកា ម
ួ

ម
ួ រញ្ចូ េខផនកា ួរ ម
ួ ប្េមរប្េៀងោនប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសសឃាត ឬរទរេមស
ើ ណាមួយ។

ប្រសិនររើអំរេើមយ
ួ ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយន ណាម្ភនក់ថ្នសម្ភជិកប្កុម

កនុងរោេរំណងជំ ញ

រោេរៅ ួម រស់សម្ភជិកប្កុមរនាោះ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា សេរ់មនសស សម្ភជិកទាំងអស់រនាោះ
ប្តូវទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទមនសសឃាតកនុងកប្មិតទីេី រសមើោននឹងចា ីរនាោះខដ ។
ប្រសិនររើអក
ន រជឿជាក់ថា កា ប្េមរប្េៀងោន វាងជនជារ់រចាទទាំងេី លឺរដើមបីរំភិតរំភ័យរ
ជនជាតិឥណា
ឌ េី នាក់រនាោះ និងថា ជនជារ់រចាទម្ភនក់បានសរប្ម្បាញ់សម្ភេរ់រ

េ ើយសឹក

េ ើយសឹករនាោះ រហ្ើយ

ថា កា បាញ់ប្រហា រនាោះេំបានរ ើរវ ឡើងកនុងរោេរំណងជំ ញរោេរៅ ម
ួ រនាោះរទ ដូរ្នោះជនជារ់រចាទ
ដថ្ទរទៀតេំអា្់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវដូ្ចា ីកនុងកប្មិតទីេី ត្តមរោេកា ណ៍ថ្នខផនកា ួមរឡើយ2123
។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ផៃយ
ុ រៅនឹងរ ឿងកាី Matsumoto តំណាងអយយកា កនុងរ ឿងកាី Ishiyama និង Yasusaka
ទំនងជាយេ់ថា ររើរទាោះរីជារោេរំណង ួម លឺរដើមបីប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដម
ឋ ួយ កា ទទួេខសប្តូវក៏ម្ភនអតែិភាេ
ផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដនា
ឋ នាខដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

2120

រ ឿងកាី Ishiyama និង Yasusaka ទំេ័ ៤។

2121

រ ឿងកាី Ishiyama និង Yasusaka ទំេ័ ៤ ដេ់ ៥។

2122

រ ឿងកាី Ishiyama និង Yasusaka ទំេ័ ២៤ ដេ់ ២៥។

2123

រ ឿងកាី Ishiyama និង Yasusaka ទំេ័ ២៧។
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េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា តលាកា បានយេ់រឃើញថា រទមនសសឃាត ឬរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុង
រោេរំណង ួម ដូ្ក ណីខដេជនជារ់រចាទ Ishiyama ប្តូវបាន់ភក់េិ ទធភាេរឡើយ2124។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
េំម្ភនកា រង្ហាញថា តលាកា បានអនវតារោេលំនិតរនោះរឡើយ។

805>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាខដេថា

អតែិភាេត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់ថ្នកា

ទទួេខសប្តូវកនុងរោេរំណង ួម្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ ខដេេំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម អា្ប្តូវបាន
រង្ហាញរ់ភយខផអករេើកា េិនិតយរេើ្ារ់ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុករនាោះ

អំណោះអំណាងរនោះបានខផអករេើកា យេ់

ប្្ឡំជាមូេ់ភឋនថា រ ឿងកាីមួយ្ំនួន ំ និងកា ត្តក់ខតង្ារ់ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើរនាោះ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹង្ារ់ប្េហ្មទណឌសមញ្ាកនុងប្សុក រ់ភយោមន ួមរញ្ចូ េសម្ភសភាេថ្ន្ារ់អនា ជាតិណាមួយ
រឡើយ2125។

កា អនវតាយត្តា ិកា ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុកមករេើឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយ

ជនរ រទសរនាោះ អា្ចាត់ជាកា អនវតា រស់ ដឋពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នវចធានជា្ារ់ទំរនៀម
ទម្ភេរ់អនា ជាតិ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ ខដេប្តូវបានយកមកអនវតា។ ផៃយ
ុ រៅវចញ
កា អនវតាយត្តា ិកា ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុកទូរៅ

េំអា្រ ើជា
វ មូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់រង្ហាញអំេី វចធានថ្ន្ារ់ទំរនៀម

ទម្ភេរ់អនា ជាតិបានរនាោះរទ រ់ភយរហ្តថា ខវោះសម្ភសភាេអនា ជាតិ។ កា អនវតាកនុងប្សុកខរររនោះប្តឹមខត
អា្រប្រើប្បាស់រដើមបីកណ
ំ ត់អតាសញ្ញាណរោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់ (កនុងប្សុក) ឬរ ើជា
វ កា រោងសប្ម្ភរ់រក
ប្សយឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ រោេលំនិត និងរោេកា ណ៍រនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ់ភយរហ្តថា រោេលំនិត្ារ់ប្េហ្ម
ទណឌអនា ជាតិប្តូវបានររងកើតរឡើង

រ់ភយខផអករេើរោេលំនិត្ារ់ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុក2126។

ខផអកត្តមវច ី

សស្តសាខដេបានរសនើរឡើងរ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាាលឺថា វចធានសំខាន់ៗជារប្្ើនថ្ន្ារ់ប្េហ្មទណឌកនុងប្សុកម្ភន
េកខណៈដូ្ជា្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ ររើរទាោះរីជាោមនសម្ភសភាេ្ារ់អនា ជាតិណាមួយ្ូេ ួមក៏រ់ភ

2124
2125

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥០ ដេ់ ៧៥។
កនុង្ំរណាមយតាិសស្តសាខដេបានដកប្សង់រនាោះ រខនែមរេើរ ឿងកាីដកប្សង់ទាក់ទងរៅនឹងយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើ ក

ទីេី ទំនងជាថា ម្ភនខតរ ឿងកាីរ៉ៅូឡូញកា ជំនំជប្មោះកាី Goeth (តលាកា កំេូេថ្នតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម រស់រ៉ៅូឡូញ)រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ់ភក់
រញ្ចូ េធាតផសំរ្តនា។
2126

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៨៧ ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ Boris Burghardt៖ “Die Rechtsvergleichung in der

völkerstrafrechtlichen Rechtsprechung

្ារ់ប្រហាក់ប្រខហ្េថ្ន្ារ់ប្េហ្មទណឌអនា ជាតិ” រៅកនុង៖ Susanne Beck,

Christoph Burchard, Bijan Fateh-Moghadam (eds), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung ្ារ់ប្េហ្មទណឌ

ជាដំរណាោះប្សយ និងរញ្ញា Nomos: ឆ្នំ ២០០១ ទំេ័ ២៣៥ ជាអាទិ៍។
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យ។

កា រេើករឡើងខរររនោះរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា ខរងខ្ង់ភ្់េីោន វាង្ារ់អនា ជាតិ

និង្ារ់កនុងប្សុក

ុ 2127។
ប្េមទាំង វាង្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ និងរោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់កនុងប្សក

2127

សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៨ ថ្នសេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា យតាិ ម៌អនា ជាតិ (ICJ)។ Joseph L. Kunz៖ “្ ចតេកខណៈថ្ន្ារ់

ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ” ប្េឹតិរ
ា ័ប្តអារម៉ៅ ចកសាីេី្ារ់អនា ជាតិ ភាល ៤៧ (ឆ្នំ ១៩៥៣) ទំេ័ ៦៦៦ បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹង
កា រង្ហាញអំេី្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់ថា “ប្តូវខតជាកា អនវតាខដេររើរទាោះរីជាអំរេើសកមម ឬអកមម និងររើរទាោះរីជារៅកនុងអំឡុងរេេ
ថ្នសស្តង្ហគម ឬសនាិភាេក៏រ់ភយ។ កា អនវតារនោះប្តូវខតសំរៅរៅរេើសែនភាេមួយប្ររភទខដេសែិតកនុង វចសេភាេថ្នទំនាក់ទំនងអនា
ជាតិ”។ Eric David៖ រោេកា ណ៍នីតិថ្នជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

ទំេ័ ៦៣ បានេនយេ់ថា “រោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់មនសស ម៌”

ខដេបានេិភាការៅកនុងរ ឿងកាី Nicaragua (ICJ) េំលរបីយេ់ប្្ឡំជាមួយនឹងរោេកា ណ៍នីតិទូរៅ រស់ជាតិសសន៍ខដេម្ភន
អា យ ម៌ េីរប្ពាោះរោេកា ណ៍នីតិទូរៅរនោះ លឺជាមូេ់ភឋនថ្ន្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ។ Ian Brownlie៖ រោេកា ណ៍ថ្ននីតិស

ធា ណៈអនា ជាតិ របាោះេមពផាយរេើកទីប្បាំេី រ់ភយប្េឹតិរ
ា ័ប្តស េ័ត៌ម្ភនសកេវចទាេ័យ Oxford ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ១៧ បាន
កត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរោេកា ណ៍នីតិទូរៅថា “រោេកា ណ៍នីតិទូរៅ លឺជារោេកា ណ៍ពាក់េ័នរធ ៅនឹង វចធានខដេបានទទួេ
សគេ់រៅកនុង្ារ់កនុងប្សុក រស់ ដឋខដេម្ភនអា យ ម៌”

[…]។ រោេរំណង លឺរដើមបីផេ
ា ់សិទធិអំណា្ឱ្យតលាកា អនវតារោេ

កា ណ៍ទូរៅ រស់យតាិសស្តសាកនុងប្សុក […] ប្តង់ថារោេកា ណ៍រនោះអា្អនវតាបាន្ំរពាោះទំនាក់ទំនង រស់ ដឋ”។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា យតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រៅខតម្ភនភាេេំ្ាស់លាស់៖ ដូ្អងគជំនំ
ឋ មម អងគជំនំជប្មោះតលាកា
ជប្មោះតលាកា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Kunarac រញ្ញជក់ថា “រដើមបីឱ្យប្សរត្តមយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានសននិ់ភឋនថា “អំរេើ ំរលាភផេូវរភទ […] ចាត់ជាឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគមខដេប្តូវបានទទួេសគេ់ត្តម្ារ់
ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិខដេអំរេើរនោះទទួេរទាសត្តមម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនិក
ា ៈ។ កា ចាត់ទកជាសកេនូវអំរេើ ំរលាភផេូវរភទជារទ

រេមើសត្តមយតាិសស្តសាកនុងប្សុក កា ហាមឃាត់ជាក់្ាស់ខដេម្ភនខ្ងកនុងអនសញ្ញាទីប្កុងហ្សុឺខណវរេើកទីរួន និងរៅកនុងេិ ីស
រខនែមទីមួយ និងទីេី

និងកា ទទួេសគេ់ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទរេមើសរនោះរៅកនុងយតាិសស្តសាថ្នសែរ័នអនា ជាតិ

ួមម្ភនលណៈកមមកា

អឺ ៉រសាីេីសិទធិមនសស និងលណៈកមមកា អនា ទវីរអារម៉ៅ ចកសាីេីសិទធិមនសស ទាំងអស់រនោះសទធខតនាំរៅ កកា សននិ់ភឋនខរររនោះ”(រជើង
ទំេ័ េររចាេ រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ (សេដីការ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ ១៩៥) ដូ្រនោះរង្ហាញថា កា អនវតាកនុង
ប្សុក អា្ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រញ្ញជក់អំេី វចធានសាីេី្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ ខណៈរេេខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន
តលាកា ICTY រ ឿងកាី Čelebići បានរញ្ញជក់ថា “ជាកា េំអា្រដិរស បានថា អំរេើដូ្ជាកា រ ើម
វ នសសឃាត កា រ ើទា
វ ណកមម
ំរលាភផេូវរភទ និងអំរេើអមនសស ម៌ ប្តូវខតជារទរេមើសប្សរត្តមរោេកា ណ៍នីតិទូរៅខដេប្តូវបានទទួេសគេ់រ់ភយប្រេ័នល
ធ តិ
យតាទាង
ំ អស់” (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)(សេដីការ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ១៧៩ ដេ់ ១៨០)។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេយេ់រឃើញថា កា រោងរៅកនុងរ ឿងកាី Kunarac រៅរេើ្ារ់កនុងប្សុក ប្តូវបានយេ់្ាស់លាស់ថា ជាកា រោងរៅរេើ
រទរេមើសកនុងប្សុកថ្នកា ំរលាភផេូវរភទរ ើជា
វ ឧប្កិដក
ឋ មមសស្តង្ហគម

រ់ភយស រទរបញ្ាតិប្ា រឆ្ំ ងនឹងកា ំរលាភផេូវរភទរៅកប្មិតអនា

ជាតិ េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីអតែិភាេថ្នកា ំរលាភផេូវរភទរនោះជាឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិរនាោះរឡើយ (សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី ឌ

្ (001-F28) កថាខណឌ ១៨២)។
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806>ឧទាហ្ ណ៍ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាអំេីកា ត្តក់ខតង្ារ់កនុងប្សុក និងយតាិសស្តសារនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់កនុង
ា ្់ភក់ឱ្យជន
កា រង្ហាញេីអតែិភាេថ្នរោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់ខដេខ្ងថា រទឧប្កិដខឋ ដេអនកដថ្ទប្រប្េឹតអា
ជារ់រចាទទទួេខសប្តូវខដេខេួនេំបានប្រប្េឹតរា ់ភយផ្លៃេ់នូវអំរេើសតានម័ត ររើរទាោះរីជារទឧប្កិដរឋ នោះេំម្ភន
ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមក៏រ់ភយ។ ររើរទាោះរីរនោះជាកា េិតខដេយត្តា ិកា មួយ្ំនួនខដេបានរង្ហាញ
រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះ
(common

law)

ភាលរប្្ើនជាយត្តា ិកា ខដេយកេំនាត្ត
ំ មទំរនៀមទម្ភេរ់្ារ់អង់កូ េសក់សង

ខ្ងអំេីកា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដខឋ ដេរណា
ា េមកេីកា អនវតារោេ

រំណង ួម និងសូមបីខតរទរនោះេំចាបា
ំ ្់ជាខផនកថ្នរោេរំណង ួមក៏រ់ភយ2128។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រោងត្តម
យត្តា ិកា មួយ្ំនួនរនាោះទំនងជារង្ហាញអំេីកា កប្មិតខដនកំណត់្ំរពាោះប្ររភទរទឧប្កិដម
ឋ ួយ្ំនួន

(ដូ្ជា

រទមនសសឃាតរៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក2129)។ ជាមួយោនរនោះខដ ម្ភនយត្តា ិកា ដថ្ទរទៀតបានកប្មិតកា ់ភក់
ឱ្យទទួេខសប្តូវោ៉ៅងខាេង
ំ ដូ្ជា ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់2130 ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងរណាុំប្រតិរតាិកា
ជាក់លាក់ថ្នកា ញុោះញង់ ឬកា ជួយនិងជំ ញរទឧប្កិដ2131
ឋ ។ រនោះទំនងជារង្ហាញថា រោងត្តមយត្តា ិកា ទាំង
អស់រនោះ រោេកា ណ៍ទូរៅកំណត់ថា កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជា មមត្តប្តូវបានកប្មិតប្តឹមខតអំរេើ

2128

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥២ ដេ់ ៥៣ (ឧទាហ្ ណ៍ខដេបានដកប្សង់រ់ភយ

សហ្ប្េោះរាជអាជាារ្ញេី Australia, Bermuda, Botwsana, Canada, Fiji, Israel, Kenya, Malawi, New Zealand, Nigeria,
Papua New Guinea, Seychelles, South Africa, Tanzania, Uganda, United States, Western Samoa និង Zambia ប្េម
ទាំងឧទាហ្ ណ៍ដករ្ញេី Egypt, Iraq and Uruguay ទំនងជាដូ្ោនរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវថ្ន)។
2129
2130

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រជើងទំេ័ ១៤១ ឧទាហ្ ណ៍ដកប្សង់រ្ញេី ដឋ Texas។
សូមរមើេឧ. ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រជើងទំេ័ ១៧៦ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៩៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ

បារាំងឆ្នំ ១៨១០ (ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំ ងនឹងអ ិរាជយ និងឧប្កិដក
ឋ មមថ្នកា រោះរបា ) និងម្ភប្ត្ត ៣១៣ (ទាក់ទងរៅនឹងរទ
មនសសឃាត ជារដើម) ម្ភប្ត្ត ២៦៥ ដេ់ ២៦៦ (ខដេប្តូវបានដកប្សង់រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាារនាោះ ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កិដឋ
ថ្ន“association de malfaiteurs” កា សមលំនិត ដូរ្នោះ េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរនោះរឡើយ)។ ឧទាហ្ ណ៍
ដថ្ទរទៀត បាន ួមរញ្ចូ េទាំងឧទាហ្ ណ៍ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាដកប្សង់រ្ញេីប្ររទស រង់កាេរដស កមពជា
ុ ប្កិ្ ឥណា
ឌ ជរ៉ៅន កូ
រ ៉ខាងតបូង ថ្ងឡង់ យូ ហាគយ

និងសហ្ភាេសូរវៀត ខដេរ់ភោះប្សយរេើរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយហ្វូង

មនសសរប្្ើន ឬរទឧប្កិដខឋ ដេជាេិរសសសប្ម្ភរ់កា ផាេ់សែនទមៃន់រទាស (ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថា
ខណឌ ៥៣)។
2131

សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥២ ដេ់ ៥៣ ឧទាហ្ ណ៍ខដេបានដកប្សង់រ្ញេី

ប្ររទស រង់កាេរដស អីសយូភា ហាគណា បា៉ៅ លីសែន និងថ្ងឡង់។
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ផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ចា ីរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវរេើអំរេើ រស់អក
ន ដថ្ទ

េកខខណឌជាក់លាក់

សប្ម្ភរ់កា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ ប្តូវខតកំណត់រ់ភយ្ារ់ ដូ្ជា រទឧប្កិដរឋ នោះបានរកើតរ្ញេីកា ប្េម
រប្េៀង ឬរោេរំណងឧប្កិដឋ ួម។ រោេកា ណ៍រនោះនឹងផៃយ
ុ ខេួនឯង ប្រសិនររើកា ទទួេខសប្តូវោ៉ៅងទូេំ
ទូលាយខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានោំប្ទ ប្តូវយកមកអនវតាត្តមរនាោះ។

807>ដូរ្នោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរ់ភយខផអករេើកា

ួម្ំខណករៅកនុងកា អនវតារោេរំណងឧប្កិដឋ ួម

រៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទរៅកនុង

រ ឿងកាី្ំរពាោះមខ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមរទឧប្កិដខឋ ដេជាក់ខសាងម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះ។
រ់ភយខផអកត្តមរស្កាីសននិ់ភឋនរនោះ េកខណៈវចនិ្័យ
ឆ សប្ម្ភរ់កា សរប្ម្ ថារតើរទឧប្កិដម
ឋ ួយណាខដេម្ភន ួម
រញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងខាេង
ំ រនាោះ។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ យតាិស
ស្តសាចារ់ត្តង
ំ េីរ ឿងកាី Tadić មក តប្មូវថា រោេរំណង ួម “លឺជា” ឬ“ជារ់ពាក់េ័ន”ធ រៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទ
ឧប្កិដ។
ឋ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួម “លឺជា”កា
ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ

ប្រសិនររើកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះ

លឺជា

ឬសែិតកនុង្ំរណាមរោេរៅ្មបងថ្នរោេ

រំណង ួម។ ជាឧទាហ្ ណ៍ រញ្ញារនោះរកើតម្ភនកនុងក ណីខដេរោេរំណង ួម លឺ្ង់សម្ភេរ់សប្តូវនរោបាយ
មួយប្កុម។ កនុងកាេៈរទសៈរនាោះ រង្ហាញ្ាស់ណាស់ថា សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមបានប្រប្េឹតរា ់ភយ
រ្តនាផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់រនាោះ។

808>ផៃយុ រៅវចញ

រោេរំណង ួមម្ភនកា “ជារ់ពាក់េ័ន”ធ រៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ប្រសិនររើរទឧប្កិដឋ

រនាោះ លឺជាមរ ាបាយរដើមបីសរប្ម្រោេរៅ្ងរប្កាយមួយ2132 (ខដេរោេរៅរនោះអា្េំខមនជារទរេមស
ើ )
។ រៅកនុងកាេៈរទសៈខរររនោះ េំចាំបា្់ថា អនកខដេយេ់ប្សរជាមួយរោេរំណង ួមជាក់ខសាងប្តូវខតម្ភន

រ្តនា្ង់ឱ្យម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះរទ ដរារណាអនកទាំងរនាោះបានទទួេសគេ់ថា រទឧប្កិដន
ឋ ឹងប្តូវ
ប្រប្េឹតរា ដើមបីសរប្ម្រោេរំណង្ងរប្កាយ។

រនោះអា្ ួមរញ្ចូ េរទឧប្កិដខឋ ដេប្តូវបានលិតទកជាមនរ ើ វ

ជាមរ ាបាយកនុងកា សរប្ម្រោេរំណង ួមណាមួយរនាោះ

2132

ររើរទាោះរីជាកា ប្រប្េឹតេ
ា ំម្ភនេកខណៈ្ាស់

សេដីការ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ ៨០ (“អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា រនោះបានសននិ់ភឋនថា េកខខណឌតប្មូវ

ខដេថា ខផនកា ួម កា រ ៀរ្ំ ឬរោេរំណងថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម លឺជារទរេមើសរនាោះ លឺប្តូវខតម្ភនរោេរៅជារទឧប្កិដម
ឋ ួយ
ដូ្ម្ភនខ្ងកនុងេកខនិក
ា ៈ

ឬរ៉ៅនរ៉ៅងប្រប្េឹតអ
ា ំេីរទឧប្កិដខឋ ដេម្ភនខ្ងរៅកនុងេកខនិក
ា ៈយកមករ ើជា
វ មរ ាបាយសរប្ម្រោេរៅ

រនាោះ”)។
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លាស់ក៏រ់ភយ។ ឧទាហ្ ណ៍ ប្រសិនររើប្កុមមួយបានប្េមរប្េៀងោន្ូេេួ្កនុងផៃោះមួយ រហ្ើយកនុងក ណីចាំ
បា្់ប្តូវសម្ភេរ់មនសសប្រសិនររើថ្្ដនយម្ភនកា តថ្ដ។ រនោះជាកា េំសមប្សរទាំងប្សុងកនុងកា សននិ់ភឋនថា កា
រ ើម
វ នសសឃាតជាយថារហ្តរនាោះេំខមន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម

រ់ភយស េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់

ថា ម្ភនកា សម្ភេរ់មនសសនឹងរកើតជាក់ខសាងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ្ូេេួ្រនាោះ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កនុងកាេៈ
រទសៈរនោះ រទមនសសឃាត លឺជាធាតផសំថ្នខផនកា ខដេបានរប្ោងទក ររើរទាោះរីជាសម្ភជិកថ្នប្កុមរនាោះេំបាន
ដឹង ថារតើម្ភនកា សម្ភេរ់មនសសជាក់ខសាង ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះក៏រ់ភយ។ ដូរ្នោះ ប្រសិនររើរោេរៅថ្នរោេ
រំណង ួមអា្សរប្ម្បាន េោះប្ត្តខតម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ និងម្ភនកា ប្េមរប្េៀងោនរនាសរប្ម្រោេ
រៅរនោះរ់ភយេំលិតេីរញ្ញាពាក់េ័នរធ នាោះ រទើរកំណត់ថា រទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង
ួម រប្ពាោះររើរទាោះរីជាេំម្ភនរ្តនាផ្លៃេ់ក៏រ់ភយ ក៏រទឧប្កិដរឋ នោះប្តូវបានរប្ោងទករ់ភយរោេរំណង ួម។
រញ្ញា ថារតើរទឧប្កិដម
ឋ ួយម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ជា្មបង លឺជារញ្ញា
អងគរហ្ត រ់ភយស េំម្ភនកា ប្េមរប្េៀង្ាស់លាស់ រទើរតប្មូវឱ្យរ ើកា
វ វាយតថ្មេរ់ភយេិចា ណារេើរាេ់
កាេៈរទសៈពាក់េ័នទា
ធ ង
ំ អស់ ួមទាំងរោេរៅទូរៅថ្នរោេរំណង ួម និងភវនីយភាេខដេថា រោេរំណង
ួមអា្សរប្ម្បាន េោះប្ត្តខតម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដ។
ឋ អវីខដេប្តូវកត់សម្ភគេ់លឺថា រោេរំណង ួមអា្
ួមរញ្ចូ េរទឧប្កិដខឋ ដេចា ីេំម្ភនរ្តនាប្រប្េឹតា ឬេំដឹង្ាស់លាស់ រ់ភយស រនោះជាកា ប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់
កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដម
ឋ ួយ្ំនួនខដេចា ីបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាប្ររោេ

ររើរទាោះរីជាចា ីេំ្ង់ឱ្យម្ភនកា

ប្រប្េឹតា និងេំដឹង្ាស់លាស់ថា កា ប្រប្េឹតន
ា ឹងអា្រកើតម្ភនក៏រ់ភយ។

809>អវីខដេស័កិសា មនឹងរញ្ញជក់រនាោះលឺថា

រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ខដេបានេិេណ៌នាខាងរេើ ម្ភនកា

យេ់ប្សរោនជា ង
េុ មួយររើរទាោះរីជាក់្ាស់កីា

ឬប្ររោេកាី

ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដឋ រស់អក
ន ខដេបាន

យេ់ប្សរជាមួយរោេរំណង ួម។ ដូរ្នោះ សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមប្តូវទទួេយកកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម
ទាំងជារោេរៅ ទាំងជាផេវចបាកខដេរជៀសមិន ួ្ថ្នរោេរំណងរឋម ឬទាំងោមនកា រអើរេើេីយថារហ្ត
ខដេអា្រកើតរឡើង។ ទាក់ទងរៅនឹងអនកខដេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេរំណង ួម និងេំប្តូវបាន ំេឹងថា កា
ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើសតានម័តថ្នរទឧប្កិដផ្ល
ឋ ៃ េ់
ប្សយថា

រ៉ៅខនាបានខផអករេើអនកដថ្ទកនុងកា រ ើដ
វ ូរចានោះ

រនោះអា្ប្តូវបានរក

ជាទប្មង់ថ្នកា ប្រលេ់អំណា្ឱ្យចា ីផ្លៃេ់កនុងកា សរប្ម្ទាក់ទងរៅនឹងកា អនវតា្ងរប្កាយថ្ន

អំរេើសតានម័ត ខដេរនោះដូ្ោនរៅនឹងរោេលំនិតសាីេីរ្តនាប្ររោេ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កនុងក ណីខដេរទ
ឧប្កិដេ
ឋ ំម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមដូ្កា រញ្ញជក់ខាងរេើរនោះ កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នោះ លឺជាកា
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សរប្ម្រ់ភយសវ័យភាេ រស់ចា ីផ្លៃេ់

រហ្ើយេំម្ភនមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា ់ភក់ឱ្យអនកដថ្ទទទួេខសប្តូវរឡើ

យ។

810>ស ររស្កាីមក

ររើរទាោះរីជាយតាិសស្តសាខដេបានសរងខរខាងរេើជានិ្ចកាេេំបានរប្រើប្បាស់ពាកយ

រេ្ន៍ប្សរោនក៏រ់ភយ ក៏រៅខត្ាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា

ជនជារ់រចាទប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេ

ខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ ខដេបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងរេេអនវតារោេរំណង ួម ខដេខេួនបាន ួម
្ំខណកកនុងកប្មិតមួយរេើសេីកា ប្តឹមខត

រមើេ។ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា រនោះេំខមនជាមូេ

់ភឋនប្លរ់ប្ោន់ខដេររងកើតបានជាកា ទទួេខសខផនកប្េហ្មទណឌរនាោះ ប្តូវរដិរស រចាេ។ ដូរ្នោះ កា ទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសប្ម្ភរ់កា ួម្ំខណក កនុងកា អនវតារោេរំណងឧប្កិដឋ ួមម្ភនអតែិភាេខតកនុងក ណីពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កិដខឋ ដេជាក់ខសាងម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមដូ្បានេិភាកាខាងរេើ។

រោង

ត្តមរហ្តផេរនោះ រ់ភយរោងរៅរេើរទឧប្កិដខឋ ដេប្ោន់ខត“រណា
ា េ”មកេីកា អនវតារោេរំណង ួម អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់កនុងកា រប្រើប្បាស់សញ្ញាណថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មណឌ ខដេ
េំម្ភនអតែិភាេទាំងរប្កាម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើស ទាំងេំខមនជា
រោេកា ណ៍ទូរៅថ្ន្ារ់។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ដូ្បានកំណត់ខាងរេើ2133

េំខមនរាេ់កំហ្សអងគ្ារ់

សទធខតនាំឱ្យរដិរស សេប្កមរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរនាោះរឡើយ រេើកខេងខតម្ភនកំហ្សខដេអា្
រម្ភឃៈសេប្កមបានរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាកនុងក ណីកំហ្សខដេេំអា្រម្ភឃៈបាន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្ផា
េ់កា យេ់រឃើញមួយរផសងទាំងប្សុង ឬកនុងខផនកខេោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
កត់សម្ភគេ់កា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំម្ភន“យត្តា ិកា រដិរស កា
យេ់រឃើញពាក់េ័នថ្ធ នអងគរហ្តខដេថា ភសាត្ត
ុ ងេំបានរង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា រោេនរោបាយ រ.
ក.ក. ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដ”ឋ ដូរ្នោះ រាេ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយខផអករេើកា ទទួេខសប្តូវត្តមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I

ប្តូវរដិរស រចាេ2134។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងរនោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់
វច ីសស្តសាេំប្តឹមប្តូវត្តម្ារ់ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេបា
ំ នផាេ់កា

យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេោមនកា រង្ហាញអំេីរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះរទ។
2133

សូមរមើេកថាខណឌ ៨៤។

2134

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥០១។

ផៃយ
ុ រៅ
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វចញ អងគជំនំជប្មោះបានរដិរស យតាិកមម រស់ជនជារ់រចាទសប្ម្ភរ់កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន។ ដូ្ោនខដ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់ថា ប្តូវផាេ់កា យេ់រឃើញសរឡើង វចញ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើរោេ
រំណង ួមរនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ2135។ រញ្ញាចាំបា្់ លឺរញ្ញា
ខផនកអងគ្ារ់ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវសរប្ម្រ់ភយខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត
ខដេបានរង្ហាញរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។
តលាកា កំេូេនឹងរ ើកា
វ វាយតថ្មេរេើរញ្ញា
សលាដំរូងខដ

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រៅកនុងខផនករនាៃរ់

អងគជំនំជប្មោះ

ថារតើកំហ្សអងគ្ារ់អា្រម្ភឃៈសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

ឬោ៉ៅងណា រ់ភយខផអកជា្មបងរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង រ់ភយេិចា ណារៅរេើអំណោះអំណាងពាក់េ័នធ រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងរញ្ញារនោះ។
៤.ង.១.ខ.រោេរំណង ម
ួ ជារទរេមស
ើ

811>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅងយូ រំផតប្តឹមខខមិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤

ហ្ូតដេ់ខខ

ូន

ឆ្នំ ១៩៧៧ មនសសជារប្្ើនម្ភនរោេរំណង ួមរដើមបីកសងរដិវតាន៍សងគមនិយមោ៉ៅងឆ្រ់ ហ្័សត្តមសនៃោះុ

មហារលាតរផ្លេោះមហាអសច យ និងរដើមបីកា ពា រកសប្រឆ្ំងនឹងសប្តូវថ្ផៃកនុង ក៏ដូ្ជាសប្តូវខាងរប្ៅ ត្តម យៈ
មរ ាបាយចាំបា្់ទាង
ំ អស់”2136។ អងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា “ម្ភនប្តឹមខតរោេរំណង ួមរនោះេំ
ម្ភនេកខណៈឧប្កិដប្ឋ លរ់ប្ោន់ ឬទាំងប្សុងរនាោះរទ” រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះបាន ំឭកថា ដីកាដំរណាោះប្សយ(D427)
បានរចាទប្រកាន់ថា

រោេរំណង ួមរនោះប្តូវបានអនវតា“ត្តម យៈរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

[…] និងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ […] ខដេរ ើឱ្
វ យម្ភន និង/ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មម”2137។ រនាៃរ់
មក អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរនាកា េិចា ណា រស់ខួ ន
េ រេើរញ្ញា ថារតើរោេនរោបាយទាំងេី រនោះម្ភន
អតែិភាេ 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។

520
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)
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812>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេរំណង ួមរនោះ
ប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបា្់ទាង
ំ អស់”2139។
កា

រ់ភយរោងរៅរេើយតាិសស្តសា រស់តលា

ICTY នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រ់ភយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កិដក
ឋ មម ួម តប្មូវឱ្យម្ភនអតែិភាេថ្នកា ប្េមរប្េៀងោនប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសមួយ និងថា កនុងក ណីខដេរោេ
រំណង ួមមិនម្ភនេកខណៈជារទរេមើស កា ទទួេខសប្តូវរនោះប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជនជារ់រចាទម្ភន
រ្តនាអនវតារោេរំណង ួមត្តម យៈកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដម
ឋ ួយ2140។
សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY)

រ់ភយ ំឭកនូវកា យេ់រឃើញរៅកនុង

នួន ជា បានរេើករឡើងថា ខេឹមស និង វចសេភាេថ្នរោេរំណង

ឧប្កិដប្ឋ តូវខតជាក់លាក់ និងបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្ោន់ខតបានរញ្ញជក់ថា រោេរំណង ួម
ប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបា្់ទាង
ំ អស់”ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ់ភយេំបានរោ េត្តមេកខខណឌតប្មូវ
ខដេថា ធាតផសំសតានម័តថ្នរទរេមើសប្តូវខតកំណត់ឱ្យបានជាក់លាក់ ខដេត្តមកា រេើករឡើង រស់ោត់ថា
រនោះជាកា ់ភក់“កា ទទួេខសប្តូវរ់ភយសវ័យប្រវតាិមករេើ ូរោត់្ំរពាោះអំរេើរេមើសនានាខដេរកើតរឡើងរប្កាយ
កា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ខដេជាសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III មនរេេ
រទ់ភឋនពាក់េ័នស
ធ ប្ម្ភរ់ធាតផសំអតារនាម័តប្តូវបានកំណត់រៅរទៀត”2141។ រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បាន
ំឭកអំេីកា កប្មិតរៅរេើ វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងបានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនអតែន័យប្តឹមប្តូវត្តមអងគរហ្ត

រ៉ៅខនាជាកា ខសាងឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀង រស់ខួ ន
េ

្ំរពាោះជនជារ់រចាទ2142 ររើរទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះកាី នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា “េិបាកយេ់ឱ្យបាន្ាស់លាស់”
អំេីឥទធិេេថ្នកំហ្សរនោះរៅរេើេទធផេថ្នសេប្កម2143។

813>ជាកា រឆេើយតរ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េំបានរំរេញត្តម
រទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណាឹងសទកខ និងេំបានរេើករឡើងកនុងដំណាក់កាេមនកា 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។

521
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

កិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីជំនំជប្មោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ លរបីប្តូវរដិរស រចាេ2144។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា
បានរញ្ញជក់ថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន េំបានរេើកអំេី“រោេនរោបាយជាក់លាក់ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបាន ករឃើញថា សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីសរប្ម្រោេរំណង ួម និងរទ
ឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ខដេជារោេនរោបាយ ឬជារ់ពាក់េ័ន”ធ និងបានរញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទេំប្តូវបានសរប្ម្
់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយស ខត“ជាអនករដិវតា មមត្ត”រនាោះរឡើយ2145។

814>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខួេនថា

រដើមបីរង្ហាញថា

ម្ភនកា ទទួេខសប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ រោេរំណង ួមប្តូវខតជារទរេមើស កនុងន័យថា ម្ភនេកខណៈជា ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតា
រទឧប្កិដ2146
ឋ ។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេេរ ៀររារ់អំេី្ារ់ជា

ម្ភន

បានកត់សម្ភគេ់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា “ប្បាកដជាម្ភនរោេរំណង ួមមួយខដេជារទឧប្កិដឋ ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា
ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដណា
ឋ
មួយ”2147។ ប្សរនឹងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់
កា កសង“រដិវតាន៍សងគមនិយមោ៉ៅងឆ្រ់ ហ្័សត្តមសនៃោះុ មហារលាតរផ្លេោះមហាអសច យ” និងកា កា ពា រ.
ក.ក. “ប្រឆ្ំងនឹងសប្តូវថ្ផៃកនុង ក៏ដូ្ជាសប្តូវខាងរប្ៅ ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបា្់ទាង
ំ អស់”2148ថា ជា
រោេរំណង ួម។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យដឹងថា ប្តឹមខតរោេរំណង ួមរនោះេំម្ភនេកខ
ណៈឧប្កិដ“ឋ ប្លរ់ប្ោន់ ឬទាំងប្សុងរនាោះរទ”2149។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រខនែមថា ប្តឹមខតរោេ
រំណង ួមខដេ“ជាកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ”

េំម្ភនេកខណៈឧប្កិដ“ឋ ប្លរ់ប្ោន់

ឬ

ទាំងប្សុងរនាោះរទ”2150។ ដូរ្នោះ ជាកា េំសមប្សរខដេចាត់ទកថា រោេរំណង ួម លឺជាកា ទទួេខសប្តូវ
ខផនកប្េហ្មទណឌរនាោះ។ ដូ្ោនរនោះខដ

ត្តមលំនិត 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 ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ

៥០៨។ សេដីការ ឿ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

្ ចតជារទរេមើសរឡើយ”។

522
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358440
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រដិវតាន៍សងគមនិយមខដេប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបា្់ទាង
ំ អស់”
ប្ោន់សប្ម្ភរ់កំណត់រោេរំណងឧប្កិដឋ ួមបានរឡើយ

េំអា្ជាមូេ់ភឋនប្លរ់

រ់ភយស ខតទប្មង់ប្ររភទរនោះេំម្ភនភាេ្ាស់លាស់

ប្តង់ ថារតើប្តូវ ួមរញ្ចូ េកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ខដ ឬោ៉ៅងណា រហ្ើយប្រសិនររើម្ភន កា ួមរញ្ចូ េ ថារតើជា
រទឧប្កិដណា
ឋ
មួយ។

815>រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា2151

រោេរំណង ួមរៅកនុងរ ឿងកាី

រ្ចរ
ុ បននរនោះ (ដូ្បានកំណត់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង) កនុងកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយម ប្តូវខតបាន
យេ់្ាស់កនុងរ ចរទថ្នរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេជាកមមវតែថ្ុ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូ្ជា រោេ
នរោបាយថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន និងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ។ ខផអកត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រោេនរោបាយទាំងរនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងកា
ជំ ញរដិវតាន៍សងគមនិយមឱ្យទទួេបានខផេផ្លក និងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ
2152

។ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់្ាស់លាស់ថា រោេនរោបាយទាំងរនោះជាក់ខសាង

លឺជាខផនកមួយថ្នរោេរំណង ួមកនុងន័យ្ារ់ប្េហ្មទណឌកាី

រ៉ៅខនាហាក់រីដូ្ជារង្ហាញឱ្យរឃើញេីភាេខសោន

វាងរោេរំណង ួម(េំខមនជារទរេមើស) និងរោេនរោបាយក៏រ់ភយ ក៏ខផអកត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញ្ាស់លាស់ថា រោេនរោបាយខដេម្ភនកា ជំទាស់រៅរេេជំនំជប្មោះរនោះ
ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមូេ់ភឋនជាមួយនឹងកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ។

816>រៅកនុងរ ចរទរនោះ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេរំណង ួមប្តូវបានអន

វតាត្តម យៈ“មរ ាបាយចាំបា្់ទាង
ំ អស់”ប្តូវខតយេ់្ាស់ថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន និងរោេនរោ
បាយកំណត់រោេរៅ លឺជា“មរ ាបាយនានា”រៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ។ ដូរ្នោះ ររើរទាោះរីជាកា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្ម្ភនកងវោះភាេជាក់លាក់ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏ម្ភនភាេ្ាស់លាស់ខដេថា រៅកនុង
រោេនរោបាយទាំងេី រនោះ េិតជាម្ភនទិដភា
ឋ េឧប្កិដខឋ ដេជាសនូេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងមិនប្តឹមខត
“មរ ាបាយចាំបា្់ទាង
ំ អស់”សប្ម្ភរ់កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមរ៉ៅរណា
ណ ោះរឡើយ។

ដូរ្នោះ

រោេរំណង ួមកនុងកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមត្តម យៈរោេនរោបាយទាំងរនោះ

ប្តូវបានយេ់ថា
លឺជារទឧប្កិដេ
ឋ ិត

2151

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣១៦។

2152

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៨៣៥៖ “រោេនរោបាយខដេខខម

ប្កហ្មបានររងកើតរឡើង ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋខដេជាមរ ាបាយកនុងកា ជំ ញឱ្យរោេរំណង ួមទទួេបានខផេផ្លក”។

523
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358441
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ប្បាកដណាស់។

និោយមា៉ៅ ងរទៀត

រ់ភយស រោេរំណងរនោះប្តូវបានសរប្ម្ត្តម យៈកា ប្រប្េឹតរ
ា ទ

ឧប្កិដខឋ ដេរកើតរ្ញេីរោេនរោបាយ រោេរៅថ្នកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ លឺ
ជារទឧប្កិដេ
ឋ ិតប្បាកដខមន។

817>រោងត្តមរហ្តផេរនោះ

ររើរទាោះរីជាកា េំសមប្សរខដេកា ខរងខ្ក រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

នូវភាេខសោន វាងរោេរំណង ួមខដេខេួនបានេិចា ណារនាោះ

េំអា្ជារទរេមើស

និងរោេនរោបាយ

ឧប្កិដរឋ នាោះ បានរ ើឱ្
វ យម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រ់ភយស កា
េៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី ដូរ្នោះេំអា្ចាត់ទកជាកំហ្សខដេអា្រាឹងសទកខបាន និងអាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ង.១.ល.អតែភា
ិ េ និងខេម
ឹ ស ថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជន

818>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនោះប្តូវបាន
អនម័តជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយរសដឋកិ្ចទូរៅ
កសិកមម

កនុងកា ខប្រកាេយប្ររទសកមពជា
ុ រៅជារសដឋកិ្ចខររ

ខដេជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា អភិវឌឍន៍ វចស័យឧសាហ្កមម2153។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញផងខដ ថា រ់ភយស េទធផេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន “រណា
ា ញខាមង
ំ នឹងប្តូវរំខរក េិរសស ខាមង
ំ
ខដេរងករ់កនុង្ំរណាមប្រជាជនងមីខដេប្តូវបានសងស័យជាដរារមក” និង“កា រោះរបា និង/ឬកា រប្ជៀតខប្ជក
េីរ រទសនឹងអា្ទរ់សកត់បាន”2154។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនារ់ភោះប្សយោ៉ៅងេមអិតអំេីរោេនរោ

បាយជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតានានា និងផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់
ជនរទមួយរទៀត2155។

819>នួន

ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួន្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេ និងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយត្តមេំ់ភរ់េំរ់ភយ។

2153

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨២ ដេ់ ៧៨៣។

2154

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៤។

2155

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៧៩ ដេ់ ៨៣៤។
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ុ រ់ភយរងខំ និងរោេរំណងរនោះ
៤.ង.១.ល.១.អតែភា
ិ េថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅអនកទីប្កង

820>ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតានានា អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេិភាកាអំេអា
ី ករបកិ ចោអមិតា រស់ខខម ប្កហ្ម្ំរពាោះអនកទីប្កុង និងរស្កាីសរប្ម្ រស់ថានក់ដឹកនាំ
រ.ក.ក. ខដេបានរ ើរវ ឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ និងមាងរទៀតរៅកនុងខខ កមាៈ និងរមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីផ្លេស់ទី
េំរៅអនកទីប្កុងរ់ភយរងខំរៅកាន់ទីជនរទរប្កាយរេេ ំរ់ភោះប្ររទសបាន

រ់ភយមិនបានផាេ់កា ផគត់ផង
គ ់

សប្ម្ភរ់សខម្ភេភាេ និងសខភាេដេ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះរឡើយ2156។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បាន ករឃើញផងខដ ថា មូេរហ្តថ្នកា ជរមេៀសប្តូវបានេិភាការៅកនុងឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក.
និងរៅកនុងកិ្ចប្រជំនានា កនុងរោេរំណងកំណត់អតាសញ្ញាណ“ខាមង
ំ ”កនុង្ំរណាម“ប្រជាជនងមី” អរ់ ំខកខប្រ
និងខរងខ្កកម្ភេំងកា ង្ហ រ់ភយខផអកត្តមអាទិភាេរសដឋកិ្ច2157។
ថា អងគជំនំជប្មោះបានរ់ភោះប្សយ និងរដិរស

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកផងខដ

ួ្រហ្ើយ្ំរពាោះយតាិកមមខដេបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយថានក់ដឹកនាំ រ.ក.

ក. កនុងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតា ជាេិរសស្ំរពាោះកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង
និងទី ួមរខតារនោះ លឺរដើមបីរ់ភោះប្សយកងវោះរសបៀងអាហា និងរ់ភយស ម្ភនកា ភ័យខាេ្កា វាយប្រហា រស់
សប្តូវ2158។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ម្ភនេំនាថ្ំ នកា ជរមេៀស
ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតានានាខដេបានចារ់រផាើមដំរូងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧២ រៅត្តមតំរន់រប្កាមកា
កាន់ការ់ រស់ រ.ក.ក. និងរនា ហ្ូតដេ់ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥2159។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា កា ជរមេៀសភាលរប្្ើនបានរ ើត្ត
វ មេំនាដ
ំ ូ្ោន រ់ភយកា របាកររញ្ញឆត លំរាមកំខហ្ង រប្រើអំរេើហ្ិងា
ួមទាំងកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

និងបានរ ើរវ ឡើង“រ់ភយប្សរត្តមខផនកា

និងរោេ

នរោបាយរកស”2160។

821>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ម្ភនេំនាសំ ី
សង្ហវក់ោន្ំរពាោះកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីប្កុង និងទី ួមរខតានានារៅជនរទ មនកា 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 ប្រជាជនរៅរខតាប្ករ្ោះ
កំេង់ចាម បាណន់ និងឧដងគ2162ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ និងបានអោះអាងថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ទាំងរនោះេំបានរង្ហាញអំេីេំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតខា ដេថា ប្រជាជនប្តូវបាន“ជរមេៀសរ់ភយរងខំរ្ញេីទី ួមរខតា និង
ទីប្រជំជននានារប្កាមកា របាកររញ្ញឆត រ់ភយោមនកា បា មាអំេីសខម្ភេភាេ ឬសខភាេ រស់ប្រជាជន” និង
កនុងរោេរំណងអរ់ ំខកខប្រេួករល2163។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសរៅរខតាប្ករ្ោះ រខៀវ សំផន បានរេើក
រឡើងថា កា ជរមេៀសរនោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រនាៃរ់េីខខម ប្កហ្មបានកាន់ការ់អស់ យៈរេេរីឆ្នំ
ដូ្រនោះេំអា្រប្រៀររ ៀរបានជាមួយនឹងកា ជរមេៀសរៅទីប្កុងភនំរេញ

ខដេបានរកើតរឡើងភាេមៗរនាៃរ់េីកា

ុ រនោះរទ2164។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងផងខដ ថា ភសាត្ត
ដួេ េំទីប្កង
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំ
អាងរៅរេើរនាោះ

េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញជាេិរសសថា

កា ជរមេៀសកនុងរខតាប្ករ្ោះបានរកើតរឡើង“រ់ភយ

រងខំ” និង“រប្កាមកា របាកររញ្ញឆត” និងរ់ភយោមនកា បា មាអំេីសវតែិភាេ និងសខម្ភេភាេ រស់ប្រជាជន
រឡើយ2165។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសរៅកនុងរខតាកំេង់ចាម រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា សកសី និងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះេំបានរង្ហាញនូវ
អវីខដេបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខរ ជារដិរស រ់ភយេំប្តឹមប្តូវរៅរេើភសាត្ត
ុ ង
រស់សកសី ភី ភួន ខដេបានអោះអាងថា ទីប្កុងរនោះេំខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះរទ2166។ ទាក់ទងរៅនឹងបាណន់
រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះេំបាន
រញ្ញជក់្ាស់លាស់អំេីេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស រហ្តដូរ្នោះ ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំសមប្សរកនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់

2161

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៧៧ ដេ់ ១៩០ អំណោះអំណាងរនោះបានរេើករឡើងប្្ំខដេរៅកនុងកថា

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
ៃ ់រៅរេើកា ជរមេៀសរ្ញេីប្កុងរនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ង ូរីយតិ្តួ្ទាក់ទងរៅនឹងអវីខដេ
បានរកើតរឡើងក៏រ់ភយ2168។ រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា កា
ជរមេៀសរៅឧដងគបានរ ើរវ ឡើងជាេី ដំណាក់កាេ។ រៅដំណាក់កាេទីមួយ ម្ភនកា ចារ់ខួ ន
េ និងកា សួ ្រមេើយ
ខដេបានរ ើរវ ឡើងមនរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
2169

ខដេេំររងកើតឱ្យម្ភនេំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតស
ា ីសង្ហវក់ោនរឡើយ

។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយស េបា
ំ ន

សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សកសីខដេបានអោះអាងថា ប្រជាជនរៅឧតាង
ុ បា
គ ន ត់រ្ញេីទីប្កុងរនោះរ់ភយស
ខតម្ភនកា ប្រយទធោនរនាោះ2170។

822>រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរអើរេើរេើរញ្ញាខដេថា កា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងរ ចរទថ្នជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ
កនុងរោេរំណងរដើមបីេប្ងឹងកិ្ចខិតខំប្រឹងខប្រងថ្នសស្តង្ហគម និងថា េកខខណឌេំបាក រស់ប្រជាជន លឺរណា
ា
ូ
េមកេីជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ រនាោះ2171។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ជាេទធផេ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីដំរូងប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយស មូេរហ្តដូ្ោន

រៅនឹងមូេរហ្តរៅរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2172។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា កា ជរមេៀសទាំងរនោះ លឺជាខផនកថ្នរោេនរោបាយ
ឧប្កិដឋ ររើរទាោះរីជា វច ីសស្តសាខដេបានរប្រើប្បាស់រនាោះេំខមនជារទឧប្កិដក
ឋ ៏រ់ភយ2173។

2167

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១៨៥ ដេ់ ១៨៧ រោងរៅរេើទសសវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដិវតាន៍ រញ្ញា

េិរសស 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 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញ

រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅ និងរោេរំណងថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន និងកា ររងកើតសហ្ក ណ៍មន
ឆ្នំ ១៩៧៥2174។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា កា
ររងកើតសហ្ក ណ៍ លឺរដើមបីរហ្តផេមរនាលមន៍ វចជាជខដេផៃយ
ុ រៅនឹងរោេរំណងរដើមបីធានា ជាេិរសស កនុង
កា ផគត់ផង
គ ់រសបៀងអាហា ឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ដេ់ប្រជាជន2175។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រ់ភយស រៅកនង
ុ
កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រទើរេំអា្រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនបានថា ថានក់ដឹកនាំ
បានសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ“រ់ភយខផអករេើរទេិរស ន៍មនឆ្នំ
នរោបាយររងកើតសហ្ក ណ៍ទូទាង
ំ ប្ររទស”

និងបានកត់សម្ភគេ់ថា

១៩៧៥

និងរោេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខេួនឯងបាន

ទទួេសគេ់ថា ម្ភនរហ្តផេរផសងៗសប្ម្ភរ់កា ជរមេៀសរនោះ2176។

824>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាកា សមរហ្ត

ផេ និងបានកត់សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងមិនប្តឹមខតរៅរេើកា ជរមេៀសកនុងរខតាប្ករ្ោះ
កំេង់ចាម បាណន់ និងឧដងគរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរេើកា ជរមេៀសកនុងរខតាបាត់ដំរង សវយរ ៀង និងថ្ប្េ
ខវងផងខដ

2177

។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កា សំអាង និងកា វាយតថ្មេ រស់អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ
អាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា

និងជាឆនាៃនសិទធិ2178។

សហ្ប្េោះរាជ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើកាេៈរទសៈថ្នកា ជរមេៀស

ប្រជាជនរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ួមម្ភនអតែិភាេថ្នជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ

កងវោះរសបៀងអាហា

និងកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចក រ់ភយបានរោងរៅរេើកថាខណឌមួយ្ំនួនរៅកនុងសេប្កម 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 អំណោះអំណាងរនោះលរបីប្តូវបានរដិរស រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់េិចា ណារនារទៀត
រឡើយ េីរប្ពាោះេំម្ភនសកាានេេអា្រម្ភឃៈសេប្កម ឬរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រនាោះរឡើយ2180។

825>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខសេីអីខវ ដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាង អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

ម្ភនេំនាថ្ំ នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំខដេបានចារ់រផាើមមនថ្ងៃទី

១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2181 រ៉ៅខនា មិនខមនថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីមនរនាោះបានរកើតរឡើងរប្កាមកា
េៈរទសៈដូ្ៗោនទាំងអស់ និងដូ្ោនរៅនឹង វច ីសស្តសាអនវតាកនុងកា ជរមេៀសរៅទីប្កុងភនំរេញរឡើយ។ រហ្ត
រនោះ រញ្ញាេំខមនប្តង់ ថារតើភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើពាក់េ័នរធ ៅរខតាប្ករ្ោះ
កំេង់ចាម បាណន់ និងឧតាង
ុ គ បានរង្ហាញថា ប្រជាជនប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរប្កាម“កា របាកររញ្ញឆត” និង
“រ់ភយោមនកា បា មាេីសខភាេ និងសខម្ភេភាេ” រស់ប្រជាជនខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា
រឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ កត់សម្ភគេ់ថា កា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រៅកនុងសេប្កមអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា “ភាលរប្្ើនថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទី ួមរខតាទាង
ំ រនោះ” លឺជាឧទាហ្ ណ៍ថ្ន
កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំរប្កាមេកខខណឌទាំងរនោះ2182។ ត្តមកា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានរ់ភោះប្សយមិនប្តឹមខតរៅរេើកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង្ំនួន ៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ
រទ រ៉ៅខនាខងមទាំងទីកខនេងដថ្ទរទៀតខដេ រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខផងខដ
2183

។ ជាមួយោនរនោះខដ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំបានរកើតរឡើងកនុងរខតាប្ករ្ោះ កំេង់ចាម បាណន់ និងឧតាង
ុ គ ម្ភនកំហ្ស ររើ
រទាោះរីជា កាេៈរទសៈដូ្ោនថ្នកា ជរមេៀសទាំងរនោះេំអា្ប្តូវបានរលដឹងរនាោះ។

826>ទាក់ទងរៅនឹងកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម រស់

ភី

ភួន

ខដេបាន

អោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបានកាន់ការ់រខតាកំេង់ចាមខតមួយ យៈខេី ខដេេំអា្រ ើកា
វ ជរមេៀសបានរនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ថា ខេួនេំចាត់ទកសកខីកមមរនោះអា្រជឿទក្ិតបា
ា 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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“កា រ ៀររារ់ោ៉ៅងេមអិតដថ្ទរទៀត អំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងទី ួមរខតារនោះ”2184។ កនុង្ំរណាមរនាោះ ភ
សាត្ត
ុ ងបានរង្ហាញថា កា ជរមេៀសបានរកើតរឡើងរៅរេេខដេ“មួយខផនក ំ”ថ្នទី ួមរខតាប្តូវបានកាន់ការ់ និង
ថា កា វាយទី ួមរខតារនោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើងជាេី មខប្េួញ2185។ រនោះអា្រញ្ញជក់បានថា ភី ភួន េំអា្ដឹងអំេីកា
ជរមេៀសរៅកនុង (ខផនកដថ្ទរទៀត)ថ្នទី ួមរខតារឡើយ។ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា ោមនតលាកា អងគរហ្តសម
រហ្តផេណាមួយអា្រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនោ៉ៅងដូរ្នោះបានរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវ
រដិរស រចាេ។

827>រខនែមរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេ
ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញអំេី វច ីសស្តសារេមើសខដេបានរប្រើប្បាស់កនុងអំឡុងរេេ
ថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតានានាកនុងអំឡុងរេេមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2186
។ ជាកា េិត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានេិេណ៌នាអំេីកា រំផិ្
េ រំផ្លេញផៃោះ
សខមបងរដើមបីរារាំងប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះ មិនឱ្យម្ភនកា វចេប្តឡរ់មកវចញ និង្ ចតេកខ
ណៈថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ2187 ខដេជារទរេមើស និង បានផាេ់កា យេ់រឃើញអំេីរញ្ញារនោះ។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។

828>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់ថា

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនមនឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើង

រ់ភយស រោេរៅខសខរេកោនទាំងប្សុងេីកា ជរមេៀសប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញ

និងជាកំហ្សកនុងកា

េិចា ណាថា កា ជរមេៀសរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នេំនាដ
ំ ូ្ោនរនាោះរឡើយ2188។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា កា ជរមេៀសប្រជាជនមនឆ្នំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយស រោេរៅរផសងៗ ដូ្ជា មូេរហ្ត
រសដឋកិ្ច រោធា និងមរនាលមន៍ វចជាជ2189។ េំម្ភនកា រញ្ញជក់ថា កា ជរមេៀសប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញប្តូវបាន
រ ើរវ ឡើងរ់ភយស មូេរហ្តខសខរេកេីរលរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា 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។

530
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01358448
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងកា ចាត់ទកកា ររងកើតសហ្ក ណ៍

សប្ម្ភរ់កា ជរមេៀសប្រជាជនរឡើយ2190។

ររើរទាោះរីជាកា ប្តឹមប្តូវខដេថា

ជារហ្តផេមួយ

រទឧប្កិដខឋ ដេបានប្រប្េឹតរា ៅ

សហ្ក ណ៍ និងកា ់ភឋនេំប្តូវបាន់ភក់រញ្ចូ េរៅកនុង វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនោះក៏រ់ភយ ក៏េំ
ខមនម្ភនន័យថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា្ចាត់ទកសហ្ក ណ៍ជារោេរៅមួយកនុង្ំរណាមរោេរៅ

មូេ់ភឋនដថ្ទរទៀតថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន។ ជាកា េិត ទំនងជារង្ហាញថា កា ់ភក់ប្រជាជនឱ្យកាេយជា
ទាសក

លឺជារោេរៅមួយកនុង្ំរណាមរោេរៅ្មបងនានាថ្ន ររខខម ប្កហ្មខដេកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា

ជន លឺជាជំហានដំរូងរងអស់។

829>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងខដេរចាទប្រកាន់្ំរពាោះកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅអនកទីប្កុង។
៤.ង.១.ល.២.អតែភា
ិ េថ្នរោេនរោបាយ្ំរពាោះកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនេីតរ
ំ ន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទ
មួយរទៀត

830>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រោេនរោបាយថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនបាន ួម

រញ្ចូ េរោេនរោបាយខដេខខម ប្កហ្ម“បានផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជនកនុងតំរន់

ឬេីតំរន់មួយរៅតំរន់មួយ

រទៀត រដើមបីខរងខ្កកម្ភេំងរៅត្តមកា បា៉ៅន់សមន រស់េួករល ខផអករេើតប្មូវកា េេកមម និងទិសរៅផេិតកមម
ប្េមទាំងរដើមបីជំ ញកា តស៊ាូវណណ ៈ”2191។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រេើរស្កាីសរប្ម្រផសងៗ
រស់ថានក់ដឹកនាំ រស់រកសរដើមបីផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ួមទាំងរស្កាីសរប្ម្់ភក់្ំណាត់ថានក់ប្រជាជនរៅជា
ប្ររភទរផសងៗ ដូ្ជា“ប្រជាជនរេញសិទធិ” “ប្រជាជនរប្តៀម” និង“ប្រជាជនររញ្ាើ”2192។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយទាំងមូេ “កម្ភមភិបាេ និង
រេខាភូមិភាលបានរាយកា ណ៍រៅ រ៉ៅេ េត នួន ជា វន រវ៉ត សន រសន រឌឿន និង/ឬ មនៃី ៨៧០ អំេីកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជន

រហ្ើយរេេខេោះបានរសនើសំកា 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

531
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ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានរដរិ ស យតាិកមមសប្ម្ភរ់កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន រហ្ើយរៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំង
អស់ កា ផ្លេស់ទីេំរៅរនោះេម្ភ
ំ នេកខណៈសម្ភម្ភប្តរឡើយ2194 និងបានយេ់រឃើញថា ោ៉ៅងរហា្ណាស់ចារ់
ត្តំងេីឆ្នំ ១៩៧២ មក ម្ភនេំនាថ្ំ នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេកនុងរេេរនាោះ“ប្រជាជនងមី”ជាញឹកញារ់ប្តូវ
បានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់កា ផ្លេស់ទីេំរៅ2195។

831>នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស

2196

ជំទាស់រៅរេើកា យេ់រឃើញខដេថា

។ នួន ជា បាន

ម្ភនរោេនរោបាយថ្នកា ជរមេៀសរ់ភយរងខំេីតំរន់ជនរទមួយរៅ

តំរន់ជនរទមួយរទៀត រ់ភយបានរេើករឡើងថា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
កនុងកា យេ់រឃើញថា (i) រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនប្តូវបានេិេណ៌នាោ៉ៅងញឹកញារ់រៅកនុងឯក
ស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. (ii) លណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍បានសរប្ម្ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅកនុងខខសីហា ឆ្នំ
១៩៧៥ ខដេរប្កាយមកប្តូវបានអោះអាងរ់ភយលណៈមជឈិមកនុងខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ (iii) នួន ជា បាន្ូេ ួម
កនុងកា សរប្ម្រនោះ2197។

832>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស និងបានរំថ្ភេភសាត្តុ ងកនុងកា យេ់
រឃើញថា ម្ភនេំនាថ្ំ នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅមនរេេឆ្នំ ១៩៧៥2198។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផង
ខដ

2199

រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើឯកស ខដេ្ោះកាេរ ចរ្ឆទខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥

ខដេកនុង្ំរណាមរនាោះ បានរោងរៅរេើខផនកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន្ំនួន ៥០០.០០០ នាក់រៅកាន់ភូមិភាល
ពាយ័េយ ួមទាំងតប្មូវកា ប្រជាជនរខនែមរៅកនុងភូមិភាលឧតា និងរូពា៌2200។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន
បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា ខផនកា រសដឋកិ្ចឆ្នំ ១៩៧៧ ខដេប្តូវបានអនម័តកនុងខខ វច្ិកា
ឆ 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

កា កាារ់ និងអនវតាម្ភោ៌នរោបាយ សា រសដឋកិ្ច និងរ ៀរ្ំប្ររទសប្លរ់ខផនក ឯកស រេខ E3/781 ្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00072397-8 ទំេ័ ៣១ ដេ់ ៣២។
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១៩៧៦

លឺសប្ម្ភរ់“កា ខរងខ្កប្រជាជនរៅត្តមវណណ ៈ រស់េួករល”

និងបានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួន

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ2201។

833>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ប្តឹមប្តូវថា មជឈិមរកស ួម

ម្ភន នួន ជា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះកា េិភាកា កា ររងកើត និងកា អនវតារោេនរោបាយឧប្កិដឋ
កនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន2202ត្តម យៈរេខាភូមិភាល2203រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧២2204 ខដេបានអនវតាកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំរ្ញេី“ទីប្កុង និងទី ួមរខតា និង វាងតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត”
ត្តម យៈេកខខណឌថ្នកា ងទកខរវទនា អំរេើហ្ិងា និងសកមមភាេលួ ឱ្យភ័យខាេ្2205 ជាេិរសសរៅរេើ“ប្រជា
ជនងមី”2206 កនុងរោេរំណងរដើមបីជំ ញកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយម2207។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាង
រខនែមរទៀតថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីកា វាយតថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ង
េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីកំហ្សរៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះ និងេំបានរ ើឱ្
វ យសេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅជារម្ភឃៈរឡើយ ដូរ្នោះ លរបីប្តូវរដិរស រចាេ2208។ ត្តមកា រេើករឡើង រស់
សហ្ប្េោះរាជអាជាា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារ់ភយប្តឹមប្តូវរៅរេើរហ្តកា ណ៍េិតរៅមនឆ្នំ

១៩៧៥ ខដេ“ររងកើតជាេំនា”ំ ថ្នរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន2209។

834>ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
ឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. បានេិេណ៌នាអំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន ជាកា េិតខដេថា រស្កាី
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។

533
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358451
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36
2210

េំបានសំរៅជាក់លាក់រៅរេើកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីភូមិភាល់ភ្់ប្សោេមួយរៅភូមិភាល់ភ្់ប្ស

ោេមួយរទៀតរនាោះរទ រ៉ៅខនាសំរៅរេើកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតានានា។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី កា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណាថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅ
តំរន់ជនរទមួយរទៀត និងេីទីប្កុង និងទី ួមរខតារៅកាន់តំរន់ជនរទ លឺជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយទូរៅ
ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន រ់ភយបានសំអាងរេើឯកស របាោះេមពផាយទាំងរនោះរនាោះ កា េិតម្ភនភាេសម
រហ្តផេរហ្ើយ។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

រប្កាយេីបាន ក

រឃើញថា ឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនកា និោយអំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា ជាទូរៅ ឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. រនោះ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់
សប្ម្ភរ់ទំនាក់ទំនងរោេនរោបាយរកស2211។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រៅរេើអំណោះអំណាង

រខនែម រស់ នួន ជា ខដេថា ឯកស របាោះេមពផាយទាំងរនោះ េំបានរេើករឡើងអំេីរោេនរោបាយផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន េីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត រប្ពាោះរកសេំម្ភនរោេនរោបាយ្ំរពាោះរញ្ញា
រនោះរឡើយ2212។ រញ្ញាប្តឹមខតថា រៅកនុងឯកស របាោះេមពផាយ រស់ រ.ក.ក. េំម្ភនរស្កាីរោងអំេីរោេ
នរោបាយរនាោះ េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអតែិភាេថ្ន
រោេនរោបាយរនោះ ជាកា េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

835>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា អំេីកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ
រៅនឹងរស្កាីសរប្ម្ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍កនុងខខសីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេបានរង្ហាញត្តម យៈ
បាយកា ណ៍ថ្នដំរណើ ទសសនកិ្ចសិកាមួយ និងត្តម យៈកា ្ូេ ួម រស់ នួន ជា រៅកនុងកា រ ើរវ ស្កាី
សរប្ម្រនោះ និងររើរទាោះរីជាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា នួន ជា បាន្ូេ
ួមរៅកនុងដំរណើ ទសសនកិ្ចសិកា រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍ក៏រ់ភយ2213

ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា 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

អំណោះអំណាងរនោះោមនមូេ់ភឋនោំប្ទរឡើយ2214។

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានសននិ់ភឋនថា នួន ជា បាន្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រ់ភយខផអករេើដំរណើ
ទសសនកិ្ចសិការនោះរឡើយ

រ៉ៅខនាបានសំអាងរៅរេើតួនាទីជាទូរៅ រស់ោត់រៅកនុង

រ.ក.ក.2215។

លួ កត់

សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា កា សរប្ម្រនោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើងជាក់លាក់រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នដំរណើ ទសសនកិ្ចសិការនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើ
បាយកា ណ៍ថ្នដំរណើ ទសសនកិ្ចសិការនោះ

រ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ងមួយកនុង្ំរណាមភសាត្ត
ុ ងទាំងរនាោះខដេអងគជំនំ

ជប្មោះបានសំអាងរៅរេើកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនថា រស្កាីសរប្ម្បានរ ើរវ ឡើងរនាោះ2216។

836>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់
រឃើញថា រៅកនុងកិ្ចប្រជំខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ លណៈមជឈិមបានអោះអាងអំេីរស្កាីសរប្ម្ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត2217រនាោះ
្ងអេ
ុ រង្ហាញ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាថា2218

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ដូ្កា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញខរររនោះ

រឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា “រោេនរោបាយរសដឋកិ្ច”ប្តូវបានេិភាការៅរេេប្រជំរនាោះ2219។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដិរស រចាេ។

837>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់
ចារ់ត្តង
ំ េីឆ្នំ ១៩៧២

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នេំនាថ្ំ នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ហ្ូតមក2220 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កា រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍

“ប្រជាជនងមី” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រៅកនុងរ ចរទថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅមនឆ្នំ

១៩៧៥

បានរ ើឱ្
វ យភាន់ប្្ឡំខេោះៗ រ់ភយស ពាកយរនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់រប្កាយកា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ2221
2214

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៣១។

2215

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៦។

2216

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៥ និងកថាខណឌ ៧៩៥ ជាអាទិ៍ និងរជើងទំេ័ 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។
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។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី កា រោងរៅរេើពាកយ“ប្រជាជនងមី” ម្ភនរៅកនុងកថាខណឌមួយកនុងសេប្កម រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេបានសរងខរកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំឡុងរេេទាំងរៅមន

រប្កាយកា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ
2222

និង

រ់ភយបាន ួមរញ្ចូ េអំឡុងរេេខដេពាកយ“ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រប្ៅខតេីពាកយរេ្ន៍េំ្ាស់លាស់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរឃើញម្ភនកំហ្ស

ណាមួយេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំ
ផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីេំនាម
ំ នឆ្នំ ១៩៧៥ ្ំរពាោះកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន2223

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

អំណោះអំណាងទាំងរនាោះបានខផអកោ៉ៅង

រប្្ើនរៅរេើកា រកប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ ជាសំខាន់ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា េំនា្
ំ ាស់លាស់ម្ភនអតែិភាេរៅកនុងអំឡុងរេេមនខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥
រនាោះរទ អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា េំនារំ នោះបានរេ្រ្ញជា ូររាង“រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស
ទាំងរនោះ”ខដេ ួមរញ្ចូ េអំឡុងរេេរប្កាយឆ្នំ ១៩៧៥2224។ រោងត្តមរហ្តផេដូ្ោន ផៃយ
ុ េីកា រេើករឡើង
រស់ រខៀវ សំផន2225 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សផងខដ កនុងកា សំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងពាក់េន
័ ធ
រៅនឹងអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេេំបានរង្ហាញអំេីេំនា្
ំ ាស់លាស់ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅេីតំរន់ជនរទ
មួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ
ម្ភនកំហ្សកនុងកា សនមតថា ម្ភនកា រនាថ្នេំនា ំ រ់ភយេំបានេិចា ណារេើរ ចរទថ្នជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ កនុង
អំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧៥2226។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា
ម្ភនកា រនាេំនារំ នាោះរឡើយ រ៉ៅខនាបានយេ់រឃើញថា េំនារំ នោះបាន“រេ្ជា ូររាងរឡើង”រេេរប្កាយមករទៀត
។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទរឡើយ។

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>្ំរពាោះអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងឯកស ្ោះកាេរ ចរ្ឆទខខកញ្ញា

ឆ្នំ ១៩៧៥2227 អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងបានរោងរៅរេើឯកស រនោះ និងភសាត្ត
ុ ងមួយ្ំនួនដថ្ទរទៀត និងបានសននិ់ភឋនថា “ម្ភនកិ្ចប្រជំមួយ
រស់ថានក់ដឹកនាំរកសរៅរដើមខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយរសដឋកិ្ចខដេរប្កាយមក
ប្តូវបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ រៅកនុងឯកស រោេនរោបាយខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥”2228។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា
អងគជំនំជប្មោះមិនអា្រ ើរវ ស្កដីសននិ់ភឋនខរររនោះ

ខដេជាកា “មិនបាន ំរលាភរេើរោេកា ណ៍ វចមតិសងស័យ

ប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ”រនាោះរឡើយ2229 និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានសំអាងរ់ភយ
សមរហ្តផេរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេខេួនបានរោងរៅរេើរនាោះរឡើយ2230 និងបានរេើករឡើងថា រ់ភយស ខត
“ប្រភេ និងអនកនិេនធថ្នឯកស រោេនរោបាយឆ្នំ ១៩៧៥”េំអា្ប្តូវបានរលសគេ់ រទើរឯកស រនោះលរបី
ប្តូវបានដករ្ញេីសំណំរ ឿង2231។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា រាេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត
ខដេពាក់េ័នល
ធ របីប្តូវរដិរស រចាេ
រោេនរោបាយរនោះផងខដ

2232

ួមទាំងកា យេ់រឃើញអំេីកា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹង

។

839>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញា្ំនួន
ុ ង
២ រញ្ញាទីមួយ ថារតើឯកស ខដេ្ោះកាេរ ចរ្ឆទខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ លរបីប្តូវបានទទួេយកជាភសាត្ត
ខដ

ឬោ៉ៅងណា។ រញ្ញាទីេី

ថារតើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

នឹងកិ្ចប្រជំ រស់លណៈមជឈិមរៅរដើមខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រោងត្តមវចធាន ៨៧(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខដេ
ជាវចធានទូរៅបានខ្ងថា “ភសាត្ត
ុ ងអា្ជូនបានរ់ភយរស ”ី ។ វចធាន ៨៧(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងបានរញ្ញជក់េី
មូេ់ភឋនសំអាងណាមួយខដេអងគជំនំជប្មោះអា្រដិរស សំរណើសំេិនិតយភសាត្ត
ុ ង។ រខៀវ សំផន េំបានរេើក
រឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។ ោត់ប្ោន់ខតរេើករឡើងថា ឯកស “េំម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង”រ់ភយស

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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ខតអនកនិេនធ និងប្រភេថ្នឯកស រនោះេំប្តូវបានរលសគេ់2233។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអណ
ំ ោះ
អំណាងរនោះរឡើយ។

ររើរទាោះរីជាតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងជាឯកស រនោះ

ទំនងជាម្ភនតិ្តួ្រ់ភយស ខតអនកនិេនធ

និងប្រភេរដើមេំប្តូវបានរលសគេ់ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏េំខមនម្ភនន័យថា ឯកស រនោះេំអា្ទទួេយករ ើជា
វ ភ
សាត្ត
ុ ងបានរនាោះរឡើយ។

840>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាទីេី ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់
រឃើញថា កនុងកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំ រស់ថានក់ដឹកនាំរកសរៅរដើមខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ សាីអំេី
រោេនរោបាយរសដឋកិ្ច អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងមួយ្ំនួន រ៉ៅខនាកនុង្ំរណាម
រនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងមួយជាឯកស បាន្ោះកាេរ ចរ្ឆទខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានសំអាងរេើ
្រមេើយ រស់ រខៀវ សំផន ផងខដ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេរំណងទូរៅ រស់លណៈមជឈិម ្រមេើយ រស់ រអៀង
ស ី ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំ រស់ថានក់ដឹកនាំរកសកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ភសាត្ត
ុ ង រស់ Philip SHORT
ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំ រស់លណៈមជឈិមកនុង “ពាក់កណា
ា េខខ កញ្ញា” រស្កាីរោងរៅកនុងទសសនាវដាីទង់
រដិវតាន៍សីេ
ា ីរស្កាីសរប្ម្ រស់“សម្ភជមជឈិមរកស”ខដេបានរ ើរវ ឡើងមនខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទាក់ទងរៅ
នឹងរោេរៅកំណត់ទិនផ
ន េប្សូវ ួមទាំងសកខីកមម រស់ David CHANDLER ទាក់ទងរៅនឹងខផនកា រសដឋ
កិ្ចទូរៅខដេ“រេ្រ្ញជា ូររាងរៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៥”2234។ រខៀវ សំផន បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញអំេីភាេករមាយ
និងភាេមិនសីសង្ហវក់ោនទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗរនាោះ2235។

841>ររើរទាោះរីជាកា ប្តឹមប្តូវខដេថា

ម្ភនភាេេំសីសង្ហវក់ោនកនុង្ំរណាមភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះបាន

សំអាងរៅរេើរនាោះក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណាេំរឃើញថា រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេ

ឬ ំរលាភរំពានរេើរោេកា ណ៍ វចមតិសងស័យប្តូវបានជា

ប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទរនាោះរឡើយ។ រោេកា ណ៍រនោះេំអនវតារ់ភយខផអករៅរេើកប្មិតថ្នភសាត្ត
ុ ងនីមួយ
ៗរឡើយ ខដេម្ភនន័យថា ភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗលរបីប្តូវរកប្សយថា ម្ភនកប្មិត់ភក់រនៃក
ុ តិ្តួ្រំផត។ ផៃយ
ុ រៅ
វចញ តលាកា អងគរហ្តលរបីេិចា ណា ថារតើរៅរេេវាយតថ្មេថ្នភសាត្ត
ុ ងរនាោះ ជា ួមម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់
សប្ម្ភរ់ោប្ំ ទដេ់កា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យ ខដ

ឬោ៉ៅងណា។ ភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗអា្រំរេញោន

2233

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦៥ រជើងទំេ័ ១០០៨។

2234

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៩ និងរជើងទំេ័ រៅទីរនាោះ។

2235

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦១ ដេ់ ៤៦៤។
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រៅវចញរៅមក

និងនាំឱ្យតលាកា អងគរហ្តអា្រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនបានថា

េកខខណឌតប្មូវមួយប្តូវបានរំរេ

ញ។ រេើកខេងខតកនុងក ណីខដេខផអករេើកា វាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ងជា ួម ួ្រហ្ើយ រៅខតម្ភនវចមតិសងស័យរទៀត
រនាោះរោេកា ណ៍ វចមតិសងស័យប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ តប្មូវថា តលាកា អងគរហ្តេំអា្ផាេ់
កា យេ់រឃើញមួយខដេរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជនជារ់រចាទរឡើយ។

842>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណាេំរឃើញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរ់ភយ

ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជា ួម ម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ជាេិរសស រទាោះរីម្ភនភាេមិនសីសង្ហវក់ោន
ខេោះក៏រ់ភយ

ក៏តលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេអា្ផាេ់កា យេ់រឃើញទាំងរនោះបានខដ ។

ជាឧទាហ្ ណ៍

ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រអៀង ស ី បានរដិរស ជាក់លាក់ថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនប្តូវបានេិភាការៅកនុងកិ្ចប្រជំកាេេីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥2236 ខដេទំនងជា រអៀង ស ី បានសំរៅ
រៅរេើរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ2237។

ដូ្ោនរនោះខដ

រហ្តកា ណ៍េិតខដេ

Philip SHORT សំរៅរៅរេើកា ប្រជំរៅពាក់កណា
ា េខខ កញ្ញា មិនខមនរៅរដើមខខ កញ្ញា2238 ខដេអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ោ៉ៅង្ាស់លាស់រនាោះ

េំបានរ ើឱ្
វ យកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូងរនោះម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេរឡើយ។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង
រស់ រខៀវ សំផន។

843>រខៀវ

សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ខផន

កា រសដឋកិ្ចសប្ម្ភរ់ឆ្នំ ១៩៧៧ បានកំណត់កនុង្ំរណាមរនាោះសប្ម្ភរ់“កា ខរងខ្កប្រជាជនរៅត្តមវណណ ៈ
រស់េួករល” និងបានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេបានដកប្សង់រនាោះេំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញខររ

2236

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦១។

2237

សូមរមើេ កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen HEDER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ្ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦

ERN(ភាសខខម ) 00062457 ទំេ័ ៦ (្រមេើយរេញរេញរៅនឹងសំណួ រស់ Stephen HEDER រេើរញ្ញា ថារតើខផនកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនរៅកាន់ភូមិភាលរផសងៗ ប្តូវបានេិភាការៅកនុងកិ្ចប្រជំកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬោ៉ៅងណា ម្ភនដូ្តរៅ៖
“ររើរទាោះរីជាេំម្ភនកា េិភាការៅកនុងកា ប្រជំរនាោះក៏រ់ភយ

ត្តំងដំរូងមករមេ៉ៅោះ។

ក៏រញ្ញាថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានសរប្ម្

រនាោះររើខផអកត្តមអវីខដេរលប្បារ់ខាំុ”)(រស្ការ
ី ញ្ញជក់រខនែម)។

កិ្ចសម្ភាសន៍រនោះេំបានរនារេើរញ្ញារនោះរខនែម

រទៀតរឡើយ។
2238

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៤៦២។
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រនោះរឡើយ2239។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាងរនោះ េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ
ប្លរ់ប្ោន់ េីរប្ពាោះកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ បានរោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀត
ថ្នសេប្កម រស់ខួ ន
េ
ួមម្ភនកថាខណឌទីមួយថ្នខផនកសាីេី“កា ខរងខ្កសម្ភសភាេឲ្យបាន្ាស់លាស់ (ឆ្នំ
ុ ងមួយ្ំនួន។ រខៀវ សំផន េំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេថា កា វាយ
១៩៧៧)”2240រ់ភយបានខផអករេើភសាត្ត
តថ្មេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនេកខណៈេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

ផៃយ
ុ រៅវចញ

រខៀវ សំផន បានរផ្លាតរៅរេើកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើទសសនាវដាីទង់រដវិ តាន៍ ឆ្នំ ១៩៧៦
ខដេរ ៀររារ់អំេីខផនកា រសដឋកិ្ចឆ្នំ ១៩៧៧ រ់ភយេំបានរោងជាក់លាក់រៅរេើកា ខរងខ្កប្រជាជនត្តមវ
ណណ ៈ រស់េួករល2241។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទសសនាវដាីទង់រដវិ តាន៍ ម្ភនកា រោងមួយ្ំនួនរៅរេើកា តស៊ាវូ
ណណ ៈ

និងអនកប្រឆ្ំងនឹងរដិវតាន៍

និងអំេីរញ្ញា ររអាហា ខដេប្រជាជនប្តូវទទួេបានត្តមកា ខរងខ្ក

រនាោះ2242។ ស ររស្កាីមក កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញថា ជាកា មិនសម
រហ្តផេរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ត្តមកា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាារឃើញថា2243 រខៀវ សំ
ផន

េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់្ំរពាោះផេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេខដេរកើតរឡើង

រ់ភយស កំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ។

អំណោះអំណាងរខនែម រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើ្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស
ប្តូវបានរ់ភោះប្សយ ួ្រហ្ើយរៅកនុងសេដីការនោះ2244។

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.៖ ទង់រដិវតាន៍ ឯកស រញ្ញាទី ១១

ឯកស រេខ E3/139 ថ្ងៃទី ០១ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00064960 ទំេ័ ៣។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
សំអាងរៅរេើឯកស រនោះកនុងសេប្កម កថាខណឌ ៧៧០ រជើងទំេ័ ២៤៣០។
2242

ទសសនាវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដិវតាន៍ រញ្ញាទី ១១ ឯកស រេខ E3/139 ថ្ងៃទី ០១ ខខ វច្ិកា
ឆ 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>ជាកា សននិ់ភឋន

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹង

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អំេីរោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយ
រៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត។
៤.ង.១.ល.៣.ឧប្កិដក
ឋ មមខដេម្ភន ម
ួ រញ្ចូេរៅកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជន
ដំណាក់កាេទីមយ
ួ

845>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា

រទឧប្កិដនា
ឋ នារៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ម្ភនដូ្ជា រទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទរ ើទ
វ កខ
រករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ

ួមទាំងរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា

ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង2245។

រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន“បានរណា
ា េ

ឱ្យម្ភន និង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង”កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ម្ភនដូ្ជា“កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ កា រ ើម
វ នសស
ឃាត

កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ

និងកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោ

បាយ”2246។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) េំបាន់ភក់
រញ្ចូ េនូវកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរប្កាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ
រទើរេំបានេិចា ណារេើកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដរឋ នោះ

រហ្តដូ្រនោះ

ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់កាេទីមួយ រ់ភយខផអករេើទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរនោះ2247។ រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់
ង្ហគេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ។
ប្រខហ្េោនរនោះខដ

ប្រហាក់

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញថា េំម្ភនកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ់ភ្់រ់ភយ

ខឡកណាមួយប្តូវបានរ ើរវ ឡើងទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ

និងកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាី

2245

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥២, ៥៥៩, ៥៦២, ៥៦៥ និង ៥៧៤។

2246

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤។

2247

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨០។

541
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358459
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ថ្ងេងូន រស់មនសសជាតិ រ់ភយរហ្តថា អំរេើទាង
ំ រនោះេំខមនជារទឧប្កិដ់ភ
ឋ ្់រ់ភយខឡកេីោនរនាោះរទ រ៉ៅខនាបាន
សែិតរប្កាម“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ2248។

846>ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

កាេទីមួយ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា ោត់បានឯកភាេ្ំរពាោះកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ រ៉ៅខនាបាន
រដិរស ថា កា ឯកភាេរនោះមិនខមនម្ភនន័យថា ម្ភនអំរេើ“ខដេជា ជារ់ពាក់េ័នធ ឬ ួមរញ្ចូ េកា រ ើម
វ នសស
ឃាត កា រ ើទ
វ កខរករមនញ ឬអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតត្តម យៈកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់
មនសសជាតិ”2249រនាោះរឡើយ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា កា សរប្ម្ រស់លណៈក
ម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍កនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ សាីេីកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរប្កាយរេេដួេ
េំរនាោះ ម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមណាមួយរឡើយ ខដេខផអកត្តមទសសនៈ រស់ោត់បានេនយេ់ ថារតើ
ម្ភនមូេរហ្តអវីបានជាអងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

កា សរប្ម្ខរររនោះ“រណា
ា េឱ្យម្ភន

និង/ឬជារ់

ពាក់េ័នរធ ៅនឹង”កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះ2250។ នួន ជា បាន ំឭកថា ោត់បានតវា៉រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងថា

ឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរប្កាមសិទធិអំណា្ រស់រមដឹកនាំភូមិភាល រ៉ៅខនាេំសិត
ែ រប្កាមមជឈិមរកសរឡើយ និងបានកត់
សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស អំណោះអំណាងរនោះ រ់ភយបានយេ់រឃើញថា រមដឹកនាំភូមិ
ភាលបានប្តឹមខត“អនវតា”រស្កាីខណនាំ រស់មជឈិមរកសរ៉ៅរណា
ណ ោះ2251។ ត្តមទសសនៈ រស់ោត់ កា យេ់រឃើញ
រនោះផៃយ
ុ ោនទាំងប្សុងរៅនឹងកា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ោ៉ៅងរហា្

ណាស់ ម្ភនរមដឹកនាំភូមិភាលមួយ្ំនួនបាន្ូេ ួមកនុងកា សរប្ម្ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍2252។ នួន
ជា បានរេើករឡើងថា មជឈិមរកស និងរមដឹកនាំភូមិភាលបានឯកភាេោនប្តឹមខតកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទី
ប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះ និងថា កា ខណនាំដថ្ទៗរទៀតទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើប្តូវអនវតាកា ប្េមរប្េៀងរនោះ
ខររណារនាោះ លឺរ្ញេីថានក់ភូមិភាលខដេមជឈិមរកសម្ភនអំណា្ប្លរ់ប្លងកនុងកប្មិតតិ្តួ្រ៉ៅរណា
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 ើកា
វ តស៊ាូដរណាើមអំណា្ជាមួយមជឈិមរកស2253។ ទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញារនោះ នួន ជា បាន ំឭកថា រហ្ង សំ ចន ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្មិនរកាោះរៅរនាោះ បាន
រញ្ញជក់កនុងកិ្ចសម្ភពសន៍ជាមួយ Ben KIERNAN ថា រកើតម្ភនជរម្ភេោះ វាងភូមិភាល និងភូមិភាលចារ់ត្តំងេីឆ្នំ
១៩៧៣ មករមេ៉ៅោះ។ នួន ជា បានអោះអាងថា “េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអា្សននិ់ភឋនបាន
ថា កងទ័េទាំងអស់ខដេបានប្រ

មមខ់ភក់ោនោ៉ៅងសកមម និងបានរាយកា ណ៍រៅសម្ភជិកលណៈកម្ភម ិកា

អ្ិថ្ស្តនាយ៍ខដេតំណាងឱ្យប្កុមខដេប្រខជងជាមួយោនរៅកនុងរកស

អា្រ ើស
វ កមមភាេត្តមកា ខណនាំេមអិត

(ខដេមិនម្ភនភសាត្ត
ុ ងរសោះ) េីរ៉ៅេ េត ឬ នួន ជា រនាោះរទ”2254។

847>ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាត នួន ជា បានអោះអាងថា កាេៈរទសៈប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងសមមតិ
កមមខដេបានេិេណ៌នារៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Tadić ខដេថា ប្តឹមខតអា្យេ់ដឹងជាមនថា អំរេើមនសស
ឃាតនឹងរកើតម្ភនរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំខមនជាខផនកមួយថ្នកា ប្េមរប្េៀងកនុង្ំរណាមសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម
រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រទឧប្កិដរឋ នោះអា្ប្តឹមខតជាកា ទទួេខសប្តូវរប្កាមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III
រ៉ៅរណា
ណ ោះ2255។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា កា ផ្លេស់ទីេរំ ៅ
ប្រជាជនបានរ ើត្ត
វ មេំនាថ្ំ នកា ប្រប្េឹតា និងប្តូវបានអនវតារឡើង“ត្តម យៈប្លរ់មរ ាបាយ” រហ្ើយបានរចាទ
ប្រកាន់ថា ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ2256។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើទ
វ កខរករមនញ នួន ជា បាន
អោះអាងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញឱ្យរឃើញេីរោេរំណង ួមខដេបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទឧប្កិដរឋ នោះរឡើយ
រ់ភយបាន ំឭកនូវអំណោះអំណាងនានាេីខាងរដើម2257។ រៅកនុងស ណា នួន ជា បានរេើករឡើងថា កា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

កា ងទកខរវទនាខដេរកើតម្ភនកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀស

ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងរោេរំណងរដើមបីអរ់ ំ“ប្រជាជនងមី”រនាោះ លឺជាកា “មិនសមរហ្តផេ” និង

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” ក៏ដូ្ោនរៅរេើ“ប្រជាជនមូេ់ភឋន”រៅកនុងសហ្ក ណ៍រនាោះេំចាត់ទកជា
កា រ ីសរអើងរឡើយ2258។

848>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

អំណោះអំណាងខដេរ់ភោះរនៃក
ុ នួន ជា រហ្ើយ់ភក់រនៃក
ុ រៅរេើ

រេខាភូមិភាលថា ជាអនកអនវតាខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាកា េំប្តឹមប្តូវរឡើយ រ់ភយ
ស រេខាភូមិភាល លឺជាសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2259។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរង្ហាញេីភាេខសខរេកោន
វាងរ ឿងកាី Tadić ជាមួយនឹងរ ឿងកាីរៅ្ំរពាោះមខ រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់ថា សមមតិកមមខដេបានេិភាការៅ
កនុងរ ឿងកាី

Tadić

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសែនភាេខដេកា រ ើម
វ នសសឃាត

េំខមនជាខផនកថ្នខផនកា ួមរនាោះរទ

្ំខណកឯកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន កា រ ើម
វ នសសឃាតប្តូវបានរង្ហាញថា “បានេិចា ណាោ៉ៅងេអិតេអន់ជាមនខដេ
ជាខផនកថ្នមរ ាបាយកនុងកា អនវតារោេរំណង ួម”2260។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា

អតែិភាេថ្នកា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម េំតប្មូវឱ្យម្ភនកា ប្េមរប្េៀងោន្ាស់លាស់រឡើយ រ៉ៅខនា
រលអា្សននិ់ភឋនអំេីអតែិភាេថ្នកា ប្េមរប្េៀងោនរនោះរ្ញេីអងគរហ្តដថ្ទរទៀតបាន2261។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏
បានប្ចានរចាេអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ើទ
វ កខរករមនញ រ់ភយបានរេើករឡើងថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើ“ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់”រហ្ើយ2262។

849>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
រៅនឹងរញ្ញា

កា េិភាកា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង

ថារតើរទឧប្កិដណា
ឋ
មួយខដេម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ឬរោេនរោបាយកា ផ្លេស់ទីរនាោះ េំម្ភនភាេេមអិតរ់ភយប្ោន់ខតរ ើកា
វ
រ ៀររារ់អំេរ
ី ទឧប្កិដរ
ឋ ៉ៅរណា
ណ ោះ2263។ ដូ្បានរ ៀររារ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់
រៅប្តង់្ំណ្សាីេីរទ់ភឋន្ារ់ជា

ម្ភន

ខដេបាន់ភក់រញ្ចូ េនូវរទឧប្កិដនា
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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រកើតរ្ញេីកា អនវតារោេរំណង ួមរ៉ៅរណាណោះ2264។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវ

េិចា ណា ថារតើរទមនសសឃាត រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ ួមទាំងអំរេើអមនសស ម៌រផស
ងៗរទៀត បានម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម កនុងន័យថា រោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ប្តូវចាត់ជា ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនាោះ ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា និងអនវតាត្តមរោេកា ណ៍ខដេបានកំណត់ខាងរេើ2265។
៤.ង.១.ល.៣.ក.អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

850>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ខផអកត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់្ំណ្
ខដេប្តូវបានទទួេយករៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទី
ប្កុងភនំរេញខដេរ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនោ៉ៅងតិ្េី លាននាក់ បានរកើតរឡើងរៅកនុងកាេៈរទសៈរ់ភយរប្រើ
អំរេើហ្ិងា និងលួ ឱ្យភ័យខាេ្រ់ភយោមនកា ជូនដំណឹងជាមន និងថា ជនសី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់ និងសេរ់រៅ
កនុងអំឡុងរេេរនាោះរ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស និងថា រៅកនុងកាេៈរទសៈរនាោះ កា ជរមេៀសប្រជាជន
រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជា“អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ2266។ ដូ្បាន
កត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រោងត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រោេនរោបាយថ្នកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជន

លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅអនកទីប្កុងរៅកាន់ទីជនរទ2267។

ទាក់ទងរៅនឹងកា

យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេេំប្តូវបានរដិរស រចាេរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

ខផនកា “េំបានរេើករឡើងអំេីកា ផគត់ផង
គ ់ដេ់សខម្ភេ

ភាេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះរទ ជាេិរសស អនកខដេង្ហយ ងរប្ោោះ” និងថា ជនជារ់រចាទទាំង
េី បានទទួេសគេ់ថា ប្រជាជនបានទទួេ ងោ៉ៅងដូរ្នោះរ់ភយស េទធផេថ្នកា ជរមេៀសខមន2268។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានរដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើយ
វ តាិ

2264

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨១០។

2265

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨០៧ ជាអាទិ៍។

2266

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៥៥ ដេ់ ៤៥៧។

2267

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េំបាន្ូេ ួមរៅកនុងរស្កាី

សរប្ម្ជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញដូ្ខាងរប្កាម(សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ១០០៤ ជាអាទិ៍)។
2268

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៨, ៧៨៥។
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កមមកនុងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ2269។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ “អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត”
រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

បានរកើត

រ្ញេីរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.កា រ ម
ើវ នសសឃាត

851>ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដកឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបាន
ទទួេយកកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង្ំរពាោះរញ្ញារនោះ

ទាក់ទងរៅនឹងប្ររភទមួយ្ំនួនថ្ន

ជន ងរប្ោោះ។ រញ្ញា ថារតើរទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា ប្តូវខត
រង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងប្ររភទនីមួយៗ។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.១.កា សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌថ្នកា ជរមេៀស

852>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
ស េកខខណឌទាំងរនាោះ។

ប្រជាជនបានសេរ់កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសរ់ភយ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកកា យេ់រឃើញរនោះរៅដំណាក់កាេរ

ណាឹងសទកខ2270។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើកា សេរ់ទាង
ំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រ់ភយខផអកោ៉ៅងេិរសសរេើកា ទទួេសគេ់
រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រកសបានដឹងថា អនកខដេប្តូវបាន
ជរមេៀសនឹងទទួេ ងទកខរវទនា និងប្រ
ថា

មកា េំបាក និងសេរ់2271។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ

េំម្ភនកា ផគត់ផង
គ ់ណាមួយប្តូវបានរ ើរវ ឡើងសប្ម្ភរ់សខម្ភេភាេ

ជរមេៀស ួមទាំងអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផតផងខដ

2272

និងសខភាេ រស់អក
ន ខដេប្តូវបាន

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រេើ

សកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេថា ថានក់ដឹកនាំរកសេំម្ភនរេេប្លរ់ប្ោន់កនុងកា ចាត់ វចធានកា 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 រកសអា្ប្លរ់ប្លងរេើកា ជរមេៀសរនោះបាន2273។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា ម្ភនកា ជរមេៀសត្តមទីប្កុង និងទី ួមរខតាដថ្ទរទៀតខដេប្រជាជន
ប្តូវបានរងខំឱ្យចាករ្ញ“រ់ភយេំបានលិតលូ អំេីសខម្ភេភាេ ឬសខភាេ រស់េួករលរឡើយ”2274។

853>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

រៅកនុងកាេៈរទសៈទាំងរនោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

រោេរំណង ួមថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរៅកាន់ទីជនរទ ដូ្ម្ភនរេើករឡើងរៅកនុង
រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សេរ់ រស់ជនសី វចេខដេរណា
ា េមកេី

េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ។ រនោះ លឺរ់ភយស ម្ភនកា រង្ហាញថា សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ម្ភនដូ្ជា
ថានក់ដឹកនាំរកសបានដឹងអំេីេកខខណឌ្ំរពាោះអនកខដេប្តូវជរមេៀស

ួមទាំងអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផត

រនាោះនឹងប្តូវទទួេ ងទកខរវទនា និងជាេិរសស អនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផតនឹងប្តូវសេរ់កនុងអំឡុងរេេ
ថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ លួ ំឭកថា កា ជរមេៀសរនោះ លឺជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រជាជនកនុង
ទីប្កុងភនំរេញទាំងមូេកនុង ដូវរៅារំផត និងកនុង យៈរេេដ៏ខេី។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.២.កា សម្ភេរ់ជនសី វេ
ច

854>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំ

រេញ ជនសី វចេប្តូវបានសម្ភេរ់ ប្រសិនររើេួកោត់េំបានរោ េត្តមរទរញ្ញជឱ្យចាករ្ញេីទីប្កុង និងរ់ភយ
ោមនមូេរហ្តជាក់លាក់។

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងជា

មូេ់ភឋនមួយ្ំនួនក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកកា យេ់រឃើញជាទូរៅរនោះរៅដំណាក់
កាេរណាឹងសទកខ2275។

855>រញ្ញារៅ្ំរពាោះមខលឺ ថារតើកា សម្ភេរ់ទាងំ រនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងណាមួយខដេអា្រង្ហាញថា
កមម ួមបានប្េមរប្េៀងោនោ៉ៅងជាក់្ាស់ថា

ឬោ៉ៅងណា។

សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដឋ

អនកទីប្កុងខដេេំប្េមចាករ្ញេីផោះៃ រស់ខួ ន
េ

នឹងប្តូវសម្ភេរ់

រចាេ រហ្ើយភាលីេំបាន្ងអេ
ុ រង្ហាញដេ់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនូវភសាត្ត
ុ ងណាមួយរនាោះរឡើយ។

2273

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៨៨។

2274

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៤។

2275

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៤៧។
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856>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ម្ភនេំនាថ្ំ នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតារៅកាន់ទីជនរទមនឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏
រ់ភយ

ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញថា

កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនទាំងរនោះម្ភនកា

សម្ភេរ់ជនសី វចេ ប្រសិនររើេួកោត់េំប្េមរ ើត្ត
វ មរទរញ្ញជរនាោះ2276។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ François PONCHAUD ខដេថា រមឃំប្តូវបានសម្ភេរ់2277 និងបាន
កត់សម្ភគេ់រេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ដូនជីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា
ុ ងរង្ហាញ
ជរមេៀសរៅឧដងគកនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេោត់បានរឃើញសកសេរនាោះ2278។ ដូរ្នោះ ម្ភនភសាត្ត
ថា ម្ភនកា រប្រើអំរេើហ្ិងា និងរណា
ា េឱ្យសេរ់រៅកនុងរ ចរទថ្នកា ជរមេៀសខដេបានរកើតរឡើងរៅមនរេេ
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។

857>ជាសំខាន់

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

រឡើងកនុង យៈរេេដ៏ខេី
ខដេ ួមម្ភនកម្ភ

កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើ វ

និងត្តម យៈកងទ័េប្រ់ភរ់រ់ភយអាវ

និងរកមងជំទង់ផងខដ

2279

ន ន
ៃ ់

និងោមនកា រណាុោះរណា
ា េប្តឹមប្តូវ

។ កាេៈរទសៈទាំងរនោះខដេ ួមរញ្ចូ េនូវកងវោះកា ផគត់ផង
គ ស
់ ខម្ភ

េភាេដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស បានរង្ហាញឱ្យរឃើញរ់ភយប្ររោេថា រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូ េ
កា ំេឹងទកនូវកា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្ិងា

ខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់រ់ភយកងទ័េខដេប្តូវទទួេភា កិ្ចកនុងកា

ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង ប្រសិនររើម្ភនកា ្រ្ស ឹង ូសណាមួយរនាោះ។ រនោះរ់ភយស ម្ភនភសាត្ត
ុ ង
រង្ហាញថា កងកម្ភេំងខដេបានទទួេភា កិ្ចអនវតាកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង ទំនងជារប្រើអំរេើហ្ិងា
ខដេរណា
ា េឱ្យសេរ់ ប្រសិនររើម្ភនកា ្រ្ស ឹង ូស។ រនោះេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនរទរញ្ញជ
ជាក់លាក់ឱ្យសម្ភេរ់ អនកណាជាអនក់ភក់រទរញ្ញជ រហ្ើយរទរញ្ញជរនោះបាន់ភក់ប្តឹមខតរៅរេើកងទ័េរ់ភយរម
រញ្ញជកា មួយ្ំនួន ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់
រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរនោះ។

2276

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៤ ដេ់ ១១២។

2277

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧ និងរជើងទំេ័ ២៩៥។

2278

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤ និងរជើងទំេ័ ៣៦២ និង ៣៦៣។

2279

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៤៦០។
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858>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា សម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៣.ខ.៣.កា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

859>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់

អនក ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ដូ្ជា ឡុង រូរ ៉ត េន់ ណន សិ ចមតៈ អ៊ាង រ៊ានហ្៊ា និង ថា្់ ស ី
េំប្តូវបានរដិរស រចាេរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខរឡើយ2280។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា ខខម ប្កហ្មបានប្រកាសជាសធា ណៈ ួ្ជារប្ស្ថា“េួកជនមហាកបត់”ទាំងរនោះ ប្តូវខតប្រហា ជី វត
ច 2281
និងបានកត់សម្ភគេ់រេើកា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា កា កម្ភចត់“េួកជនមហាកបត់”រប្កាយរេេររាជ័យ
លឺខផអករេើរទរញ្ញជនរោបាយ រស់រកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ 2282។ ដូរ្នោះ កា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម លឺជាខផនកថ្នរោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។

860>ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេបានរ ើត្ត
វ មកា អំពាវនាវឱ្យរង្ហាញអតា

សញ្ញាណ រស់ខួ ន
េ និងរប្កាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកាកំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ត្តម
កា េិភាកាេមអិតរខនែមខាងរប្កាម

េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញអំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2283

។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ទាក់ទងរៅ

នឹងកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរ ចរទថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។ រនោះលឺ
រ់ភយស ម្ភនកា ទាក់ទងរៅនឹងជនសី វចេខដេប្តូវបានសម្ភេរ់រ់ភយស េំសារ់ត្តមរទរញ្ញជឱ្យចាករ្ញ
និងររើរទាោះរីជាោមនរទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងកាេៈរទសៈខដេកា ជរមេៀស
រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរវ ឡើងក៏រ់ភយ ក៏ទំនងជាថា កា សម្ភេរ់រនាោះបានរកើតរឡើងខដ ។ ដូរ្នោះ កា

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 រង្ហាញរ់ភយប្ររោេថា លឺជាខផនកមួយថ្នរោេរំណង ួម ទាក់ទង
រៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។
៤.ង.១.ល.៣.ល.កា រ ទ
ើវ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ

861>ទាក់ទងរៅនឹងកា រ

ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ អងគជំនំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយករស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កា ជរមេៀសប្រជា
ជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរៅរេើ“ប្រជាជនងមី”2284។ កនង
ុ
កា ផាេ់រស្កាីសននិ់ភឋន អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះប្សយ និងរដិរស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ“ប្រជាជនងមី”

លឺជាប្កុមជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់

និងប្តូវបាន់ភក់ឱ្យសែិតរប្កាមកា

រ ីសរអើងជាក់ខសាង ខដ ឬោ៉ៅងណា2285។ នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណាងទាំងរនោះមាងរទៀតរ់ភយបានជំទាស់
ថា កា រ ើទ
វ កខរករមនញម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម រ៉ៅខនាេំបានរេើកអំណោះអំណាងងមីរខនែមទាក់ទង
រៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ2286។

862>រ់ភយស កា រ

ើទ
វ កខរករមនញរេើ“ប្រជាជនងមី” លឺជាខផនកសំខាន់ថ្នកា សរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេី

ទីប្កុងភនំរេញខដេត្តមនិយមន័យ កា ជរមេៀសរនោះរ៉ៅោះពាេ់ប្តឹមខតអនកទីប្កុងរ៉ៅរណា
ណ ោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា រ ើទ
វ កខរករមនញរនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៤.រទឧប្កិដខឋ ដេម្ភន ម
ួ រញ្ចូេរៅកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជន
ដំណាក់កាេទីេី

863>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងនារេេរនាោះ2287។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកអំេកា
ី
យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
វ កខរករមនញថា រទឧប្កិដរឋ នោះេំប្តូវបានរង្ហាញរ់ភយសមរហ្តផេ
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 និង ៦៥៧។
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រឡើយ2288។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រញ្ញា ថារតើកា រ ើទ
វ កខរករមនញម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួមទាក់ទង
រៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ ប្តូវចាត់ទកជាអស រង់។

864>ផៃយុ រៅវចញ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ2289។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

រខនែមរេើរនោះរទៀត

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស

ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ រ៉ៅខនាបាន់ភក់ជំនួសមកវចញនូវកា យេ់រឃើញខដេថា រទមនសសឃាតរៅ
កនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
កាេទីេី

2290

។
៤.ង.១.ល.៤.ក.អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

865>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិម្ភន ួម

រញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ

ឬោ៉ៅងណា ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា កា យេ់រឃើញទូរៅមួយ
្ំនួន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ខដេប្រជាជនបានទទួេ ងរ់ភយស កា ផ្លេស់
ទីេំរៅដំណាក់កាេទីេី រនោះ ជាកា េំសមរហ្តផេក៏រ់ភយ2291 ក៏អងគជំនំជប្មោះេិចា ណារឃើញថា ម្ភនកា
រង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា ប្រជាជនមួយ្ំនួន ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស កា ជរមេៀសរនោះ និង
ថា ប្រជាជនបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ2292។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា 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
់ភក់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
េកខខណឌខដេជាកា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ”2294រឡើយ។

ឱ្យសែិតរប្កាម

អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេចាត់ទកកា អោះអាងរនោះេំលួ ឱ្យរជឿជាក់បានរឡើយ រ់ភយស ដូ្បានរ ៀររារ់ខាងរេើ រនោះលឺជាកា ផ្លេស់
ទីេំរៅប្រជាជនខដេកនុងកាេៈរទសៈរនាោះ

លឺជាអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

ខដេជាក់ខសាងជាសនូេថ្ន

រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. រហ្ើយេំម្ភនេកខខណឌតប្មូវឱ្យម្ភនកា ប្េមរប្េៀងោន្ាស់លាស់កនុងកា រ ើ វ
ឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិរឡើយ។

867>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេ
ទីេី ម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណង ួម។
៤.ង.១.ល.៤.ខ.កា រ ម
ើវ នសសឃាត

868>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានសរប្ម្ខកខប្ររទរចាទ

និងបានផាេ់កា យេ់

រឃើញថា រទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ខដេរនោះេំខមនជារទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិរឡើ

យ។ រញ្ញារនោះបានខផអករេើកា យេ់រឃើញខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានចាត់ទកថា ម្ភនកា េិចា ណា
ោ៉ៅងសមរហ្តផេថា ប្រជាជនបានសេរ់រ់ភយស េកខខណឌ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

និងកា សម្ភេរ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយក ណី។

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

ខផអកត្តមកា យេ់រឃើញ

រហ្តកា ណ៍ថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតទាំងរនោះម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេ

រំណង ួមពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

រ់ភយរហ្តថា កនុងកាេៈរទសៈថ្នកា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរនាោះ េំម្ភនកា រង្ហាញថា រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
បានផាេ់កា យក្ិតទ
ា ក់ភក់ប្លរ់ប្ោន់ដេ់អក
ន ខដេប្តូវបានជរមេៀស ឬកា ពា េួករលេីអំរេើហ្ិងារ់ភយកងទ័េ
ខដេម្ភនភា កិ្ចអនវតាកា ជរមេៀសរនាោះ។ ដូរ្នោះ កា សេរ់កនុង្ំរណាមអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ទំនងជារកើត
ម្ភនខមន។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមបាន្ូេ ួមកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ។
2294

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥២១។
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អាប្ស័យរហ្តរនោះ រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន បាន ួមរញ្ចូ េរ់ភយប្ររោេនូវរទមនសសឃាត
រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។
៤.ង.១.ឃ.អតែភា
ិ េ និងខេម
ឹ ស ថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

869>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ម្ភនរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេពាក់េ័នរធ ៅ

នឹងកា រ ើម
វ នសសឃាត និងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើអតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”2295
។ កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្ររោេ។ ជាកា
កត់សម្ភគេ់

រៅកនុងខផនកមួយថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេី“រោេនរោបាយ”

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើរស្កាីខងេងកា ណ៍ រស្កាីប្រកាស និងរទរញ្ញជ រស់សម្ភជិកថ្ន រ.ក.ក
. ឬ រស់រលគេខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ប្រឆ្ំងនឹងទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ខដេទាំងអស់រនោះេំបានរង្ហាញេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើ វ
មនសសឃាត និងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេ ឬរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទូរៅរឡើយ2296។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេិភាកា (និងបានសរប្ម្រដិរស ត្តមរស្កាីរញ្ញជក់ដំរូង)រេើ“កា រ ើយ
វ តាិកមម និងកា រដិរស ”
អំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេម្ភនរៅកនុងរស្កាីខងេង

កា ណ៍ និងរស្កាីប្រកាសដថ្ទរទៀតនារេេរនាោះ2297។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រេើភសាុ
ត្តងទាក់ទងរៅនឹង“េំនាស
ំ ីសង្ហវក់ោន”ថ្នកា សម្ភេរ់ កា ចារ់ខួ ន
េ 2298 និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ អនក ដឋកា
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2299

និង

។ ជាេិរសរស ទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយមនឆ្នំ ១៩៧៥

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង េំបានខរងខ្ក វាងមួយខផនកថ្នកា យេ់រឃើញខដេរកើតរ្ញេីរស្កាីខងេងកា ណ៍
រស្កាីប្រកាស និងរទរញ្ញជ រស់ រ.ក.ក. និងមួយខផនករទៀតថ្នអងគរហ្តោំប្ទកា យេ់រឃើញសាីេីេំនាថ្ំ ន
កា 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។

553
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870>ររើរទាោះរីជា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រៅកនុងខផនកសាីេី“កា យេ់រឃើញខផអកអងគ្ារ់”ទាក់

ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅថា អតែិភាេថ្នេំនារំ នោះ“បានរង្ហាញ”ផងខដ អំេីអតែិភាេថ្នរោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅ2301 រ់ភយបានរេើករឡើងថា ម្ភនមូេ់ភឋនេី ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនសប្ម្ភរ់កា យេ់
រឃើញ រស់ខួ ន
េ ក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងរ ើកា
វ េិចា ណារេើកា យេ់រឃើញខដេថា រស្កាី
សននិ់ភឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេ

និងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅ បានខផអកជាមូេ់ភឋនរៅរេើភសាត្ត
ុ ងប្តួតោនទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីខងេងកា ណ៍ រស្កាីប្រកាស និង
រទរញ្ញជ រ.ក.ក. និងរៅរេើេំនាស
ំ ីសង្ហវក់ោន។

871>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រនាៃរ់េីរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា កំណត់និយមន័យ រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរោេនរោបាយ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាង
រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នរធ ៅនឹងភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ រដើមបីវាយតថ្មេរេើភាេខាេង
ំ ឬភាេករមាយថ្នភសាត្ត
ុ ងនី
មួយៗ។ រនាៃរ់មករទៀត អងគជំនំជប្មោះនឹងេិចា ណារេើរញ្ញា ថារតើខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ រស្កាីសននិ់ភឋន
ទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេ

និងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយ

បានរ ើរវ ឡើង

រ់ភយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
៤.ង.១.ឃ.១.កា រង្ហាញេ្
ំ ាស់លាស់អេ
ំ រី ោេនរោបាយ

872>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋនខផនកអងគ្ារ់ រស់ខួនេ ថា“ម្ភនរោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើម
វ នសសឃាត

និងកា សម្ភេរ់ ង្ហគេរេើអតីតអនក ដឋកា

ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”2302។ រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅ
រេើ“រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់កា ចារ់ខួ ន
េ កា សម្ភេរ់ និង/ឬកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ សម្ភសភាេ
ទាំងអស់ថ្នអតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2303។

2301

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៥។

2302

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៥។

2303

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨២៩។ សូមរមើេផងខដ

កថាខណឌ ១៧២ (“អនក ដឋកា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ ចារ់ខួ េន និងកា ឃំខួ េន […]។ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ ចារ់ខួ េន
និង រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានរនា ហ្ូតមក”) កថាខណឌ ៨៣២ (“កា កំណត់រោេរៅរេើអតីតអនក ដឋ
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873>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរ្តនាេំរញ្ញជក់ឱ្យ្ាស់លាស់អំេរី ោេនរោ

បាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងកា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

កនុងរោេ

រំណងរដើមបីរប្រើប្បាស់“ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា ចារ់ខួ ន
េ មករ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា សម្ភេរ់សប្ម្ភរ់កា ់ភក់ឱ្យទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ”2304។

874>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងរទរ

ើទ
វ កខរក

រមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ សទធខតបានខផអករេើកា សម្ភេរ់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ខខម ប្កហ្ម
បានប្រប្េឹតរា ៅទីរនាោះ2305។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញផងខដ ថា

រោងត្តមកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខខម ប្កហ្មបានសម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រ់ភយោមនលិតអំេីតួនាទី ឬឋាននា ស័កិរា ោធា រស់ជន ងរប្ោោះរឡើយ2306។ ដូ្រនោះ រដើមបី
រង្ហាញថា ឧប្កិដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជបានរកើតរ្ញេីរោេរំណងឧប្កិដឋ ួមរនាោះ ចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញថា រោេ
នរោបាយកំណត់រោេរៅបាន ួមរញ្ចូ េនូវកា សម្ភេរ់ទាហាន

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំចាបា
ំ ្់រ ើកា
វ វាយតថ្មេ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្ស ខដ ឬោ៉ៅងណា កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនថា “រោេនរោបាយ”ទូេំទូលាយមួយ ម្ភនអតែិភាេជា
ទូរៅ រ៉ៅខនាចាំបា្់ប្តូវកប្មិតកា េិនិតយរឡើង វចញ រស់ខួ ន
េ ប្តឹមរញ្ញា ថារតើម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេ
ណាមួយអា្យេ់រឃើញថា

ម្ភនអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេម្ភនកា េិចា ណាេអិត

េអន់ជាមនអំេីកា សម្ភេរ់ ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេេំសិត
ែ កនុងសែនភាេប្រយទធ ខដ

កា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ត្តម យៈកា ចារ់ខួ េន កា សម្ភេរ់ និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េន បានរនាដេ់្ងខខ រមស និងឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥”) កថាខណឌ ៨៣៣ (“ខខម ប្កហ្មត្តម យៈកា ចារ់ខួ េន កា សម្ភេរ់ និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េន បានរនាកំណត់រោេរៅអនក ដឋកា
ថ្ន ររសធា ណា ដឋខខម និងប្លួស រស់េួករល”) កថាខណឌ ៨៣៤ (“អនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម និងទាហាន រប្កាយមក
ប្តូវបានចារ់ខួ េន សម្ភេរ់ ឬប្តូវបានរ ើឱ្
វ 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 ងរប្ោោះថ្នកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ួមម្ភនជន

សី វចេ និងអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន្ោះចាញ និងខេងជាកា ្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងកា ប្រយទធ រនាោះតរទៀត
”)។
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ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ់ភយខផអករេើកាេៈរទសៈខរររនោះ ភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងកា ចារ់ខួ ន
េ និង
កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម អា្រញ្ញជក់េីកា សម្ភេរ់រនាោះបាន រៅរេេ
េិចា ណាផគួរជាមួយនឹងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។
៤.ង.១.ឃ.២.អតែភា
ិ េថ្នេំនា ំ

875>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកជាមូេ់ភឋនរេើរស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ

ខដេថា រោេនរោបាយម្ភនអតែិភាេ កនុង្ំរណាមរនាោះ រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីអតែិភាេថ្នេំនាក
ំ ន ុង
កា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។
៤.ង.១.ឃ.២.ក.កា រចាទប្រកាន់អេ
ំ កា
ី សម្ភេរ់រៅឧដងគកនង
ុ ឆ្នំ ១៩៧៤

876>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៤

“ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្រខហ្េរារ់ពាន់នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំភាេមៗរប្កាយរេេដរណាើមបានឧដងគ”2307។

877>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា ភសាត្តុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅរេើកនុងកា
ទាញយករស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ អំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅឧដងគ េំប្លរ់ប្ោន់រឡើយ2308។ ជាេិរសស េួកោត់បាន
ជំទាស់រៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្ន (i) សកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ Philip SHORT (ii) រសៀវរៅ រស់ Philip
SHORT និងប្រភេខដេបានរោងរៅកនុងរនាោះ (iii) សកខីកមម រស់ ឌ្ និងសកសី អ៊ា្ ស៊ាន (iv) សកខីកមម
រស់ Stephen HEDER (v) សកខីកមម រស់សកសី នូ រ ៉ៅ (vi) សនៃ កថា្ំនួន ២ រស់ រខៀវ សំផន និង
(vii) ឯកស របាោះេមពផាយជាផេូវកា រស់ ណសិ ស ួរ ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ ។

878>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ខដេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន ដូ្ជា ពាកយ្ចាមអារា៉ មខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងចាំបា្់ប្តូវរ ើកា
វ េិចា ណា
និងភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និងថា រៅប្លរ់កាេៈរទសៈ

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 ៅនឹងកា យេ់រឃើញសាីេីប្េិតិកា
ា ណ៍រៅឧដងគ េំអា្ម្ភនឥទធិេេរេើសេប្កម ឬ
រណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រនាោះរឡើយ2309។

879>រសៀវរៅ រស់

Philip SHORT និងសកខីកមម រស់ោត់ជាអនកជំនាញ និង្រមេើយ រស់សកសី លឺជា

ប្រភេសំខាន់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញខដេថា រប្កាយេី
កា ជរមេៀសរៅឧដងគ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រារ់ពាន់នាក់ប្តូវបាន“រំខរករ្ញេីោន

ួ្នាំយករៅ

សម្ភេរ់”2310។ ទាំង នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេរេើតថ្មេ
ជាភសាត្ត
ុ ងថ្នពាកយ្ចាមអារា៉ មអនាមិក2311។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង Philip SHORT បាន
សននិ់ភឋន រ់ភយខផអករេើ“កិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអនកភូមិមួយ្ំនួន និងប្រភេដថ្ទរទៀត”2312 រៅកនុងរសៀវរៅ
រស់ោត់។ រៅកនុងសកខីកមម រស់ Philip SHORT រៅកនុងតលាកា បានរញ្ញជក់ថា ប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភន្មបង
រស់ោត់លី ភី ភួន2313 និងអនកភូមិ“ម្ភនក់ ឬេី ”នាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ2314។ ោត់ក៏បានរេើករឡើងផងខដ អំេីរសៀវរៅ
រស់

Wilfred

P.

DEAC

និងឯកស របាោះេមពផាយ្ំណងរជើងកា េិត រស់កមពជា
ុ

(Réalité

Cambodgiennes) ររើរទាោះរីជាោត់េំអា្ចាំថា “រតើប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនមួយណាកនុង្ំរណាមរនាោះ សំរៅរេើ
កា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2315ក៏រ់ភយ។
ខដេថា

ោត់បានេនយេ់ថា រស្កាីសននិ់ភឋន រស់ោត់

កា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងរៅឧដងគបានខផអករេើមូេ់ភឋនថា

ប្រភេទាំងរនាោះសីសង្ហវក់ោន

រហ្ើយ

ប្េឹតិកា
ា ណ៍ប្រហាក់ប្រខហ្េោន“បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”2316។

880>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

Philip SHORT េំបានសរងកតរឃើញប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅឧដងគរ់ភយ

ផ្លៃេ់រនាោះរទ សកខីកមម និង្រមេើយ រស់ោត់រៅកនុងរសៀវរៅរនាោះ លឺជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មខដេតលាកា អងគ
2309

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៥៤។

2310

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤ និង ១២៧។

2311

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៣១។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២១៩។

2312

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៤។

2313

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩។

2314

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៥២។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិ

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩ ដេ់ ៧០។
2315

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩។

2316

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៧០។
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រហ្តប្តូវខតេិចា ណារ់ភយប្រុងប្រយ័តន។ តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្ន្រមេើយ រស់អក
ន ជំនាញ Philip SHORT បាន
ខផអកោ៉ៅងសំខាន់រៅរេើលណភាេថ្នប្រភេេ័ត៌ម្ភន រស់ោត់ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិនិតយេិចា
ណាឱ្យបានេអិតេអន់។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កនុងអំឡុង
រេេថ្នកា ផាេ់សកខីកមម ៦ ថ្ងៃ រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង សកសី ភី ភួន ខដេជាប្រភេេ័ត៌ម្ភន
្មបង រស់ Philip SHORT2317ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅឧដងគ េំបានអោះអាងថា បានរឃើញកា សម្ភេរ់
ណាមួយរេើទាហានខដេេំជារ់ពាក់េ័នកា
ធ ប្រយទធោនរនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាោត់“្ោះរឡើងៗត្តមហ្នឹង” និងជំ
វចញតំរន់ឧដងគ

និងបានរ ើដ
វ ំរណើ រៅទីប្រជំជនរប្កាយរេេ ំរ់ភោះមួយអាទិតយ2318។

ោត់ក៏េំបានអោះអាងថា

បានឮេ័ត៌ម្ភនអំេីកា សម្ភេរ់ខរររនោះរ្ញេី រ៉ៅេ េត ឬ រមដឹកនាំរផសងរទៀត រស់រកសខដេរៅ

រជើងរៅ

រ៉ៅសាិ៍រញ្ញជកា រ-៥ កខនេងខដេ ភី ភួន បានរៅដេ់ភាេមៗរនាៃរ់េីកា ដួេ េំឧដងគ2319។ ផៃយ
ុ រៅវចញ ភី ភួន
បានភាជរ់ វចធានកា ប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅនឹង“សម ភូមិ”

និង“រេេសស្តង្ហគម”2320។

ោត់បាន ំឭកអំេីកា ខណនាំ់ភ្់ខាតថា ររើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ចាញ់រហ្ើយ លឺ់ភ្់ខាតអត់ម្ភនឱ្យ
រ៉ៅោះពាេ់រទ2321។

881>ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេេ័ត៌ម្ភនដថ្ទរទៀតខដេ Philip SHORT បានអោះអាងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេសរងកតរឃើញថា (i) អនកភូមិអនាមិក“ម្ភនក់ ឬេី នាក់”េំអា្រ ើជា
វ ប្រភេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន ដូរ្នោះេំ
លរបីផេ
ា ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង ឬផាេ់តិ្តួ្រៅរេើេ័ត៌ម្ភនខដេបានមកោ៉ៅងដូរចានោះ (ii) កា រ ៀររារ់េមអិតរៅ
កនុងរសៀវរៅ រស់ Wilfred P. DEAC ររើរទាោះរីជា េំបានរេើករឡើងជាក់លាក់នូវកា សម្ភេរ់ណាមួយរេើ
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេរកើតរឡើងរប្ៅសម ភូមក
ិ ៏រ់ភយ ក៏បានរេើករឡើងថា ម្ភនទាហាន ៦០០
នាក់“បានបាត់ខួ ន
េ ”ខដ

2322

និងបានេិេណ៌នាអំេីដំរណើ រ ឿងខដេកនុងរនាោះជនសី វចេបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

2317

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៩ ដេ់ ៧០។

2318

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៥៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី

២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ២២ ដេ់ ២៣។
2319

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ២១ ដេ់ ២២, ២៣។

2320

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ៧។

2321

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៧០។

2322

រសៀវរៅ រស់ Wilfred P. Deac៖ ដំរណើ រឆ្ពោះរៅកាន់វាេេិឃាត ឯកស រេខ E3/3328 ឆ្នំ ១៩៩៧ ERN (ភាសអង់

រលេ ស) 00430777 ទំេ័ ១៩៧ (“ជនសី វចេជាង ២០.០០០ ប្តូវបានប្រមូេមាំរុ ៅកាន់ទីជនរទរដើមបីសម្ភេរ់ ឬរងខំឱ្យ ស់រៅ និងរ ើវ
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រ់ភយស កា រំផិ្
េ រំផ្លេញទាំងប្សុង និងថា (iii) ទសសនៈ រស់ Philip SHORT ខដេថា ម្ភនកា សម្ភេរ់
ប្រហាក់ប្រខហ្េោន“បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”
កមមទាង
ំ មូេ រស់ោត់រឡើយ។

េំរឃើញម្ភនភសាត្ត
ុ ងជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ោប្ំ ទរៅកនុងសកខី

ទាក់ទងរៅនឹងកា រោងរៅរេើឯកស របាោះេមពផាយ្ំណងរជើងកា េិត

រស់ប្រជាជនកមពជា
ុ (Réalité Cambodgiennes) រនាោះ Philip SHORT េំបានរង្ហាញរញ្ញាជាក់លាក់ខដេ
ោត់បានសំអាង។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រៅរេេេិចា ណារេើរ ចរទខដេ Philip SHORT បានរោងរៅរេើ

ុ (Réalité
ទសសនាវដាីរនាោះ ទំនងជាថា ោត់ជាក់ខសាងេបា
ំ នរោងរៅរេើរញ្ញាថ្នកា េិត រស់ប្រជាជនកមពជា
Cambodgiennes) រនាោះរទ រ៉ៅខនារៅរេើរញ្ញាថ្នកមពជា
ុ ងមី (Nouvelles du Cambodge) ខដេតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ង
ថ្នឯកស រនោះនឹងប្តូវរ ើកា
វ វាយតថ្មេខាងរប្កាម។

882>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងរផសងៗខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ឌ្ និង អ៊ា្ ស៊ាន េំបាន
រញ្ញជក់ថា រតើអនកខដេរញ្ជូ នេីឧដងគរៅមនៃី សនាិសខ ម-១៣ ប្តូវបានសម្ភេរ់ ខដ ឬោ៉ៅងណារឡើយ ផៃយ
ុ រៅ
វចញបានរង្ហាញថា

មួយភាល ំ្ងរប្កាយប្តូវបានរ់ភោះខេងេីមនៃី ឃំឃាង
ំ

និងប្តូវបានផ្លេស់ទីេរំ ៅ2323។

Stephen HEDER ខដេោត់ផ្លៃេ់បានសែិតរៅមួយ យៈរេេខេីរនាៃរ់េីកា ដួេ េំ បានអោះអាងថា ោត់េំ
បានចាំ ថារតើម្ភនរលប្បារ់ោត់អំេីកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណខខម ខដ ឬោ៉ៅងណារឡើយ រ៉ៅខនាបាន
កា រៅត្តមឃំនានា”) ERN (ភាសអង់រលេ ស) 00430778 ទំេ័ ១៩៨ (រៅថ្ងៃទី ២៧ ដេ់ ២៨ ខខ មីនា “សប្តូវបានរំខរកខខស
កា ពា […]។ ANK G.I.s ខដេ ង រួសប្តូវបានសម្ភេរ់។ អនកខេោះរទៀតបានប្រលេ់ M-15 និង M-16s រៅឱ្យប្លួស រស់ខួ េន មន
រេេរ អ
ើវ តាឃាតខេួនឯងរដើមបីរជៀសវាងកា ចារ់ខួ េន និងកា រ ើទា
វ ណកមម។ ខខម ប្កហ្មបាញ់ ោះោមនរ ីសមខ […]”។ រៅថ្ងៃទី ២១
ខខ រមស […] កងទ័េ ់ភឋភិបាេ េន់ នេ់ ខដេចាញ់សស្តង្ហគម បានដកងយ […]។ ប្រខហ្េជាប្បាំមួយ យនាក់បានបាត់ខួ េនផង
ខដ ”) ERN (ភាសអង់រលេ ស) 00430783-00430784 ទំេ័ ២០៣ ដេ់ ២០៤ (រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ មិងនា ឧដងគប្តូវបានដរណាើមមក
វចញរ់ភយកងកម្ភេំង ់ភឋភិបាេខដេបាន្ូេរៅកនុង“ទីប្កុងខដេ ងកា វាយប្រហា ខរកបាក់រខៃ្ខៃីរនាោះ”)។
2323

ប្រតិចា ឹកកនុង្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) ឯកស រេខ E3/5791 ទំេ័ ២៤ (“រញ្ញា

ន ោះរៅ

ឧដងគ […] រមខាំរ
ុ ញ្ជូ ន[មនសស]រៅ ម-១៣ រប្្ើនខដ ររណា
ា ោះអាសននម្ភ៉ៅយរ់ ឬេី យរ់ ោត់ចាត់ខ្ងឱ្យរលដឹករៅខាងបាត់ដំរងពាយ័
េយ រហ្ើយទកមួយ្ំនួនប្រខហ្េជា ៥ រៅ ៦ នាក់ ឱ្យខាំស
ុ ួ ្រមេើយ”)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ា
វរៅ ឌ្) ឯកស រេខ E1/51.1 ទំេ័ ៥២។ ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវរៅ ឌ្) ឯកស រេខ
E1/58.1 ទំេ័ ៣៤ (“រលយករៅករមៃ្រ៉ៅនាមន អីរ៉ៅនាមន ខាំម
ុ ិនដឹងរទ”)។ ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០០៩ (អ៊ា្ ស៊ាន) ឯក
ស រេខ E3/1559 ទំេ័ ៦១ (រាយកា ណ៍កា

ន ោះឧដងគមួយរេើកកនុង្ំរណាមរីរេើក“រេេ

ន ោះមួយរេើកហ្នឹង”ជារេេខដេ“រល

់ភក់ររណា
ា ោះអាសននសប្ម្ភរ់រញ្ជូ នរៅខាងពាយ័េយ”) ទំេ័ ៨០ ដេ់ ៨១ (ប្រកាសថា ោត់ប្តូវបានរ់ភោះខេងេី ម-១៣ និងេំបាន
រេើករឡើងអំេីកា សម្ភេរ់អនកខដេប្តូវបានរលជរមេៀសណាមួយរឡើយ )។

559
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01358477
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ទទួេសគេ់ថា

ប្រជាជនបានអោះអាងអំេី“កា សម្ភេរ់ប្រជាជនមួយ្ំនួនរៅនឹងកខនេង”2324។

Stephen

HEDER េិតជាបានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញសកសេដូនជីមួយ្ំនួន2325។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំ
អា្ចាត់ទកថា ជាកា រង្ហាញឱ្យរឃើញប្លរ់ប្ោន់ថា ប្រជាជនដថ្ទរទៀតប្តូវបានសម្ភេរ់ផងខដ រនាោះរឡើយ។
ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ នូ រ ៉ៅ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា“េំម្ភនេ័ត៌ម្ភនថា

ុ រៅវចញ សកសីបាននិោយថា រ
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់”2326។ ផៃយ

េ ើយសឹកប្តូវបាន

ជរមេៀស ួមជាមួយនឹងប្រជាជនទូរៅផងខដ រហ្ើយកា សេរ់បានរកើតរឡើងរ់ភយស កងវោះរសបៀងអាហា និង
ថានំរេទយ2327។ ្ំរពាោះកា ប្រប្េឹតរា ៅរេើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ម្ភនដូ្ជារ

េ ើយសឹករនាោះ ខខម ប្កហ្មេំ

បានយក្ិតទ
ា ក់ភក់្ំរពាោះរជាលវាសនា រស់េួករលរឡើយ។

883>រញ្ញាថ្នកមពជា
ុ ងមី (Nouvelles du Cambodge) ខដេជាឯកស របាោះេមពផាយជាផេូវកា

រស់ ណសិ ស

ួរ ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសនៃ កថាខដេ រខៀវ សំផន បានរ ើរវ ឡើងកនុង
ប្ររទសកូរ ៉ខាងរជើងមួយខខរប្កាយកា ដួេ េំឧដងគ។

ផៃយ
ុ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ឹ
ដំរូង សនៃ កថារនោះ េំបានផាេ់“កា រង្ហាញ្ាស់លាស់នូវអវីខដេបានរកើតរឡើង”2328។ ទីមួយ រ់ភយស ខេម

2324

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) E1/221.1 ទំេ័ ៥៨ ដេ់ ៥៩ (“ខាំក
ុ ៏បានសម្ភាសន៍ជាមួយ

មនសសមួយ្ំនួនខដេនិោយថា ម្ភនកា សម្ភេរ់ប្ររភទមនសសខេោះរៅនឹងកខនេង […] េួកោត់ប្រខហ្េជាបានប្បារ់ខាំថា
ុ ម្ភនកា ស
ម្ភេរ់។ ខាំចា
ុ ម
ំ ិន្ាស់ខដ ”) ទំេ័ ៦៤ ដេ់ ៦៥ (“ខាំចា
ុ ម
ំ ិនសូវ្ាស់ថា ម្ភនកា និោយអំេីកា សម្ភេរ់មស្តនាីរោធា ឬសី វចេ ខដ ឬ
ោ៉ៅងណារឡើយ”)។
2325

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ់ភ 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 ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣

(នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៥ (“រលថ្វ៉រៅប្សុកឧដងគ ជរមេៀសប្រជាជន ទាំងរ

េ ើយសឹក ទាំងប្រជាជន […]។ ខាំម
ុ ិនដឹង

ថាោ៉ៅងរម៉ៅ្ោ៉ៅម្ភ៉ៅរទ”)។
2327

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័ ៥ និង ៣៣ (សកសីបានដឹងត្តម យៈកិ្ច

ប្រជំ រស់លណៈឃំ“[កងកម្ភេំង ត្តម៉ៅក] ចារ់ត្តង
ំ េីរ

េ ើយសឹក និងប្រមូេជរមេៀសប្រជាជនថា ប្រជាជនរៅរេើ រញ្ជូ នរៅត្តមផេូវ

អមលាំងហ្នឹង […]។ ប្រជាជនកាេន៎ាងខដេជរមេៀសរៅអត់ម្ភនបាយម្ភនទឹកអីរទ។ អី្ឹងង្ហរ់េីរប្ពាោះអត់បាយក៏ង្ហរ់ សេរ់រប្ពាោះ
អត់បាយហ្ូ ខហ្”) ទំេ័ ៣៣ (“អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ួមម្ភនរ
2328

េ ើយសឹក”)។

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៥។
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ស េំជាក់លាក់ប្តង់ថា

អា្រកប្សយោ៉ៅងសមរហ្តផេផងខដ ថា

រេេប្រយទធ 2329។ ្ាស់លាស់ណាស់ ទីេី

ជាកា សំរៅរេើកា សម្ភេរ់រៅកនុង

ម្ភនរោេរំណងរឃាសនាខដេកាត់រនែយភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់

បានថ្នឯកស រនោះ។ Stephen HEDER បានអោះអាងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះថា រស្កាីប្រកាស រស់ ណ
សិ ស ួរ ួមជាតិកមពជា
ុ មួយ្ំនួនបានរំរផេើសប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ ប្សុងប្តង់ថា

ប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះ“េំខដេរកើត

ម្ភនរឡើង ឬម្ភនកា រំរបា៉ៅង្ំនួនតួរេខោ៉ៅងរប្្ើន” រៅរេេរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹងអវីខដេោត់បានសរងកត
រ់ភយផ្លៃេ់ជាក់ខសាង ឬបានឮេីប្រភេខដេលួ ឱ្យរជឿទក្ិតបា
ា ន2330។ ររើរទាោះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើក
ស រសើ រៅកនុងសនៃ កថា រស់ោត់អំេី“កា ករមៃ្” និង“កា េររំបាត់” “ទាហានអាយ៉ៅង”ទាំងអស់ រ់ភយ
រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍អ្អាេ ញុោះញង់ ផាេ់យតាិកមមសប្ម្ភរ់កា សម្ភេរ់“ទាហានអាយ៉ៅង” ររើរទាោះរីជាបាន
ប្រប្េឹតរា ៅកនុងរេេប្រយទធ ឬេំខមនកនុងរេេប្រយទធក៏រ់ភយ។ រោេរំណង និង្ ចតេកខណៈថ្នសនៃ កថារនោះ
លឺេំអា្សននិ់ភឋនបានថា

ម្ភនកា សម្ភេរ់េំប្សរ្ារ់រេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរកើតរឡើង

រៅឧដងគរនាោះរឡើយ។

884>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានសំអាងកនុងកា សននិ់ភឋនថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រារ់ពាន់នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រប្កាយេីកា ដ
រណាើមបានប្កុងឧដងគកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ េំម្ភនេកខណៈ្ាស់លាស់ េំអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន និងជាទូរៅម្ភនកប្មិត
រខាយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើងមួយ្ំនួនខដេេំ្ាស់លាស់្ំរពាោះកា សម្ភេរ់ទា
ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់មូេរហ្តប្លរ់ប្ោន់ខដេខេួនេំអា្រោង
សមប្សររៅរេើកា សម្ភេរ់ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងរេេប្រយទធ រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះរទើរ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញ រ់ភយបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងម្ភនកប្មិតតិ្តួ្រៅ

2329

ឯកស របាោះេមពផាយ ណសិ ស ួរ ួមជាតិកមពជា
ុ ៖

ទីភានក់ង្ហ េ័ត៌ម្ភនកមពជា
ុ ថ្ន ណសិ ស ួរ ួមជាតិកមពជា
ុ

ឯកស រេខ

E3/167 ថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៤ ERN (ភាសខខម ) 00596141 ទំេ័ ២៤(រាយកា ណ៍អំេីសនៃ កថាខដេ រខៀវ សំផន បាន
ខងេងរៅកនុងកូរ ៉ខាងរជើងកាេេីថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៤ ថា “ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា កនេងរៅរនោះ កងទ័េប្រជាជន ំរ់ភោះជាតិកមពុ
ជា រស់រយើងបាន ំរ់ភោះទីប្កុងមួយរទៀត លឺទីប្កុងឧតាង
ុ គ រ់ភយករមៃ្រចាេឱ្យអស់នូវកងទ័េអាយ៉ៅងទាំងអស់ខដេរៅទីរនាោះ រហ្ើយ
នឹងកម្ភេំងជំនួយេួកវា ខដេកនុងរនាោះ ខាមង
ំ ្ំនួនជាង ៥.០០០ នាក់ប្តូវបានករមៃ្រហ្ើយ ១.៥០០ នាក់ប្តូវចារ់បាន”។ អតែរទរនោះ លឺ
ជាខផនកមួយសនៃ កថាពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ដំណឹងសាីេីកា រជាលជ័យខដេម្ភនេកខណៈយទធសស្តសា”“ខដេកងទ័េប្រជាជន ំរ់ភោះជាតិ និង
ប្រជាជនកមពជា
ុ ទទួេបានរេើេួក្ប្កេតាិអារម៉ៅ ចក និងរ ចវា រស់េក
ួ វារៅប្លរ់ទីកខនេង”។
2330

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEsDER) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័ ២៤។
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្ំរពាោះមខខេួនថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅឧដងគ។ រស្កាីសននិ់ភឋន
រនោះបានរម្ភឃៈកា ់ភក់ជារ់ពាក់េ័នខធ ដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរវ ឡើងថា រមដឹកនាំ រ.ក.ក. បាន
េិភាកាកា សម្ភេរ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេបានរកើតរឡើងរៅឧដងគកនុងអំឡុងរេេប្រជំមួយកនុងខខមិងនា

ឆ្នំ

១៩៧៤2331។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងមូេ់ភឋនេំបានរង្ហាញ
ថា ខខម ប្កហ្មមិនប្តឹមខតមិនរអើរេើ្ំរពាោះប្រជាជនខដេសែិតរប្កាមកា ប្លរ់ប្លង រស់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងម
ទាំងរកាតស រសើ កា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រ់ភយរប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍អ្អាេមិនរ ីស

មខរឡើយ។
៤.ង.១.ឃ.២.ខ.ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតថ្នកា សម្ភេរ់មនឆ្នំ ១៩៧៥

885>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា៖ (i) កនុងឆ្នំ ១៩៧២ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម ្ំនួន ៥០០ នាក់ ខដេបានចារ់ខួ ន
េ ប្តូវខខម ប្កហ្មសម្ភេរ់រចាេទាំងអស់រៅកនុងភូមិរភេើងរឆោះ (ii) រៅកនុង
ខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៣ ខខម ប្កហ្មបានកំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងរខតាកំេង់ចាម
(iii) កនុងខខ កកក់ភ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទាហានខដេ្ោះចាញ់ និងប្កុមប្លួស រស់េួករលប្តូវបានសម្ភេរ់កនុងរខតាបាត់
ដំរង (iv) ម្ភនរស្កាីរាយកា ណ៍េីជនរភៀសខេួនអំេីកា សម្ភេរ់ខាមង
ំ រៅកនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤2332។ ភសាុ
ត្តងខដេជាមូេ់ភឋនថ្នកា យេ់រឃើញទាំងរនោះ

និងបានខរងខ្កជាេី ខផនក់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនរៅកនុងសេ

ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង2333 ម្ភនដូ្ជា៖ (i) រទសម្ភាសន៍ រស់ជនរភៀសខេួនជាមួយ Stephen
HEDER និង Masato MATSUSHITA (ii) សកខីកមម រស់ Stephen HEDER និងអនកជំនាញ Philip
SHORT (iii) អនសស ណៈ្ំនួន ២ រស់ ់ភឋភិបាេថ្នសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក និង (iv) រស្កាីខងេងកា ណ៍ ួមជា
សធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ យន់ និង ហ្៊ាូ នឹម។

2331

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩១៨ និង ១០៣៩។

2332

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០។ សូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ១២១ (បានេិេណ៌នាអំេី

រោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានចារ់ខួ េនចារ់េីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥)
។
2333

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២០ ដេ់ ១២៣ និង ៨៣០។

562
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358480
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

886>នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមប្សរ
និងោមនមូេ់ភឋនោំប្ទ

រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងរនាោះប្សរេ្ប្សេិេ

េំ្ាស់លាស់

និងជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម

អនាមិកតៗោនេី ឬរីដង និងបានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្ត
ខដេថា កា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំបានរកើតរឡើងរៅកនុងរេេប្រយទធ ឬជាអំរេើហ្ិងា់ភ្់
រ់ភយខឡក ជាជាងេទធផេថ្នរោេនរោបាយប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះ2334។

887>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា ភសាត្តុ ងរនាោះប្លរ់ប្ោន់ និងសីសង្ហវក់ោន ដូរ្នោះ នាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងផាេ់កា យេ់រឃើញរ់ភយសមរហ្តផេ2335។

រខនែមរេើរនោះ

រង្ហាញភសាត្ត
ុ ងរខនែមរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរោង

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន្ងអេ
ុ

រ៉ៅខនាលរបីប្តូវបានសនមតថា

បាន

េិចា ណាកនុងកា ផាេ់រស្កាីសននិ់ភឋនខផនកអងគរហ្តរនាោះ2336។

888>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត

កា ណ៍សម្ភេរ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតរេើពាកយ្ចាមអារា៉ ម ្រមេើយរប្ៅតលាកា
និងឯកស រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ម្ភនខតរទសម្ភាសន៍មួយរ៉ៅរណា
ណ ោះកនុង្ំរណាមរទសម្ភាសន៍ជារប្្ើន រស់ជនរភៀសខេួន
ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងរនាោះ

សំរៅរៅរេើកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេជនរភៀសខេួនអនាមិកម្ភនក់បានរ ៀររារ់ថា ទាហាន“្ំនួន ៥០០ នាក់”ប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ និងសម្ភេរ់រៅកនុង
ឆ្នំ ១៩៧២ រៅភូមិរភេើងរឆោះ2337។ កា រ ៀររារ់រនោះម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ និងប្តូវបានវាយតថ្មេរ់ភយខផអករេើ
ភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់រខនែមដថ្ទរទៀត។ Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់ម្ភនកា “្ងចាំជាទូរៅ”នូវអវី
ខដេអនកភូមិបានប្បារ់ោត់អំេីមនសសខដេប្តូវបានជរមេៀស និង“បានសម្ភេរ់រៅនឹងកខនេង” រៅរេេខដេខខម
ប្កហ្មបានកាន់ការ់ខផនកខេោះថ្នរខតាកំេង់ចាមកនុងខខកញ្ញា 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

បាយកា ណ៍ រស់ S. HEDER និង M. MATSUSHITA៖ កិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ រៅប្េំខដនកមពជា
ុ ថ្ង ឯក

ស រេខ E3/1714 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 00324777 ទំេ័ ១០៦។
2338

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័ ៦៥ និង ៦៩។
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ទមៃន់សមប្សរ្ំរពាោះកា រ ៀររារ់រនោះ ដូ្កា ្ងអេ
ុ រង្ហាញ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា2339ខដេថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញថា

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកំេង់ចាមរនាោះ

រទ រ៉ៅខនាប្ោន់ខត“ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ”2340រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អនកជំនាញ Philip SHORT បានអោះអាងថា ោត់
រជឿជាក់ថា កា សម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម “បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”2341។
រ់ភយរហ្តថា ោត់េំបានផាេ់កា ោំប្ទជាក់លាក់ដេ់កា អោះអាង រស់ោត់2342 រទើរតលាកា អងគរហ្តប្តឹមខត
អា្ផាេ់ទមៃន់កនុងកប្មិតតិ្តួ្្ំរពាោះសកខីកមមរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត Philip SHORT បានរញ្ញជក់
េី រេើកថា

រហ្តកា ណ៍ខដេោត់បានដឹងរនាោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ទាហានខដេម្ភនឋាននា ស័កិខ
ា ពស់”

“អនក ដឋកា ជាន់ខពស់”

រហ្ើយេំខមនជាទាហាន

និង

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ទាំងអស់រនាោះរទ2343

ខដេកា អោះអាងរនោះម្ភនខផនកខេោះផៃយ
ុ នឹង្រមេើយេីមន រស់ោត់2344។

889>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងផងខដ រេើអនសស ណៈ្ំនួន

២ រ្ញេី ់ភឋភិបាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច

ករ ើជា
វ ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា សម្ភេរ់សប្តូវ ម្ភនដូ្ជាអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុង“ទឹកដីខខម ប្កហ្ម”
និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន្ោះចាញ់

ួមទាំងប្លួស រស់េួករលរៅកនុងរខតាបាត់ដំរង2345។

អនសស ណៈទាំងេី ម្ភនប្រភេជា“ បាយកា ណ៍ រស់មស្តនាីសែនទូតសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក”

ខដេបានអោះអាងអំេី

កា សម្ភេរ់ជនសី វចេ និងទាហានខដេ្ោះចាញ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងកនុងឆ្នំ ១៩៧៤2346។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
2339

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៦០។

2340

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០។

2341

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៧១ ដេ់ ៧២។

2342

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៨៩ ដេ់ ៩០។

2343

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័ ៦៦ ដេ់ ៦៧។

2344

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៥៥ ដេ់ ៥៦ (“ម្ភនេំនាទ
ំ ូ

ទាំងប្ររទសថ្នកា សម្ភេរ់អតីតនាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មិនថាកនុងឋានៈណាក៏រ់ភយ និងកា សម្ភេរ់អនក ដឋកា ខដេជា
អតីតថ្ន ់ភឋភិបាេ េន់ នេ់ ចារ់េីកប្មិតមួយ្ំនួនរឡើងរៅ។ ខាំល
ុ ិតថា រៅកនុងក ណីនាយទាហាន ជួ រោធា លឺម្ភនេកខណៈជា
ប្រេ័នជា
ធ ងអនក ដឋកា សី វចេ។ សប្ម្ភរ់អនក ដឋកា សី វចេ […] េំម្ភនេកខណៈជាប្រេ័នធ - ររើរទាោះរីជាប្រេ័នក
ធ រ៏ ់ភយ ក៏ម្ភនរៅ្រនាេោះ
ប្ររហាងរនាោះខដ ”)។
2345
2346

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣០។
អនសស ណៈ រស់ប្កុមប្រឹកាសនាិសខជាតិ រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ េ័ត៌ម្ភនសំខាន់ៗអំេីប្ររទសកមពជា
ុ
ឯកស រេខ

E3/4197 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00939695 ទំំេ័ ៥។ អនសស ណៈ រស់ប្កុមប្រឹកាសនាិសខជាតិ រស់
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01358482
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អនសស ណៈ្ំនួន ២ ប្តូវបានសនមតថា ជាខេឹមស ខតមួយ។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់រ់ភយ នួន ជា និង រខៀវ សំ
ផន2347 អនសស ណៈរនោះ លឺជាពាកយ្ចាមអារា៉ មអនាមិកតៗោន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ្ំណ្រនោះខតឯងេំអា្
កាត់រនែយតថ្មេថ្នកា រជឿទក្ិតបា
ា នជាទូរៅរនាោះរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ប្រភេេ័ត៌ម្ភនរៅកនុងអនសស ណៈមួយកនុង្ំរណាមអនសស ណៈរនាោះ
រកើតរឡើងរៅរេើទឹកដី រស់ខខម ប្កហ្ម

ខដេរ ៀររារ់អំេីកា សម្ភេរ់ខដេបាន

លឺជាអតែរទកាខសតមួយ្ំនួនខដេបាន្ោះផាយរៅកនុងឯកស របាោះ

េមពផាយនានា ខដេបាននិេនធរ់ភយអនកកា ខសតរផសងៗ។ អតែរទរនាោះបានេិេណ៌នាសរងខរអំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ថ្ន
រសកនាដកមមខដេបានរកើតរឡើងរេើជនសី វចេ និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ កា េិេណ៌នាទាំងរនាោះ
ម្ភនេកខណៈសីសង្ហវក់ោន

រហ្ើយភាេអា្រជឿជាក់បានរញ្ញជក់រខនែមោនរៅវចញរៅមក

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេរកើតម្ភន្ំរពាោះជនសី វចេ

រ៉ៅខនាភាលរប្្ើនជារ់

េំខមនរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ

ដូរ្នោះកា េិេណ៌នារនោះបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអិតកនុងកប្មិតតិ្តួ្ខដេរារាំងតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេ េំ
ុ រង្ហាញរេើភ
អា្ផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់្ំរពាោះភសាត្ត
ុ ងរនោះបាន2348។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន្ងអេ
សាត្ត
ុ ងរខនែមរទៀតខដេត្តមកា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ប្តូវបានសនមតថា

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានេិចា ណា។ ភសាត្ត
ុ ងទីមួយជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងភូមិមួយ និង
ោមនកាេរ ចរ្ឆទជាក់លាក់ ររើរទាោះរីទំនងជារៅរប្កាយកា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2349 ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរប្កាយេីកា ដរណាើមបានបាត់ដំរងកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះនឹងប្តូវេិចា ណារៅកនុងខផនកពាក់េ័នដ
ធ ូ្ខាងរប្កាម2350។

890>្ងរប្កាយ រស្កាីខងេងកា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ យន់ និង ហ្៊ាូ នឹម ខដេកនុង្ំរណាម
រនាោះសំរៅរេើ“កា ករមៃ្”“កម្ភេំង រស់ខាមង
ំ ្ំនួន ១.៥៥០ កាេ កនុងរនាោះម្ភនអាសកាិប្បាំ សកាិរី សកាិេី និង
សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ កា វាយតថ្មេថ្នកា អភិវឌឍន៍រៅកនុងឥណូ ឌ ្ិនចារ់ត្តង
ំ េីកា រញ្ច រ់សស្តង្ហគម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី
១៥ ខខ កកក ់ភ 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 រស់ប្កុមប្រឹកាសនាិសខជាតិ រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ េ័ត៌ម្ភនសំខាន់ៗអំេីប្ររទសកមពជា
ុ
ឯកស រេខ

E3/4197 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00939692-4 ទំំេ័ ១ ដេ់ ៤។
2349

បាយកា ណ៍ រស់ ់ភឋភិបាេ្ប្កភេអង់រលេ ស៖ កា ំរលាភសិទធិមនសសរៅកនុងកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/3319

ថ្ងៃទី ១៤ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00699249 ទំេ័ ៤០។
2350

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ២០ ដេ់ ២១។
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01358483
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សកាិមួយរារ់សិរកាេ ប្តូវបានរយើងកំរទ្”រៅទីត្តង
ំ ្ំនួនដរ់កខនេង“ត្តមររណា
ា យផេូវជាតិរេខ ៣” និង
សំរៅរេើ“កា ករមៃ្”“ខាមង
ំ ស រ្ំនួន ១០.២៤៥ កាេ [...] មកទេ់នឹងពាក់កណា
ា េខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៣”
2351

ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរៅនឹងរស្កាីខងេងកា ណ៍ខាងរេើរនោះ រកាតស រសើ កា សម្ភេរ់រៅឧដងគ។ ររើរទាោះរី

ជាតួរេខខដេបានរោងរៅរេើរនាោះទំនងជាម្ភនកា រំរបា៉ៅង រ់ភយស ្ ចតេកខណៈថ្នកា រឃាសនាក៏រ់ភយ
ក៏រស្កាីខងេងកា ណ៍រនោះបាន់ភស់សតិអា មមណ៍ហ្ិងាប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

រទាោះជា

ោ៉ៅងណាកាី ខផអកត្តម្ ចតេកខណៈ និងរោេរំណងថ្នរស្កាីខងេងកា ណ៍រនោះ េំអា្ជាកា រង្ហាញឱ្យរឃើញ
កា សម្ភេរ់រប្ៅសម ភូមិប្រយទធជាក់ខសាងបានរកើតរឡើងរនាោះរទ។

891>ស ររស្កាីមក

ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ម្ភនមូេ់ភឋនរខាយ និងេំ

អា្រង្ហាញសមរហ្តផេថា ម្ភនកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុង“ប្ទង់ប្ទាយ
ុ ងរនោះជាក់ខសាងេំបានរង្ហាញសមប្សររៅនឹងរទ់ភឋន
ំ”2352បានរកើតរឡើងរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ រឡើយ។ ភសាត្ត
តប្មូវខដេរៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅម្ភនអតែិភាេ ួ្រហ្ើយរនាោះ

រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាត្ត
ុ ងរនាោះរង្ហាញសញ្ញាណខេោះៗអំេី វចធានកា ហ្ិងា ខដេបានរ ើរវ ឡើងរប្ៅ
សម ភូមិប្រយទធប្រឆ្ំងនឹងអនក ដឋកា

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

សញ្ញាណទាំងរនាោះម្ភនរៅកនុងភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនតថ្មេទារ

រទាោះជាោ៉ៅងរនោះក៏រ់ភយ

ខដេេំអា្រ ើកា
វ េិភាកាណាមួយរេើភាេជារ់

ពាក់េ័នធ ភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន និងកា រញ្ញជក់រខនែមខដេអា្ម្ភនរនាោះរឡើយ។
៤.ង.១.ឃ.២.ល.កា រចាទប្រកាន់អេ
ំ កា
ី សម្ភេរ់រៅ្ងខខ រមស និង ខខឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥

892>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា ចារ់ខួេន កា សម្ភេរ់ និងកា រ

ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ អនក ដឋកា ថ្ន

ររសធា ណ ដឋខខម ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀស បានរនា ហ្ូតដេ់្ងខខរមស និងខខឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥
រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ បាត់ដំរង កំេង់ ំ រពា ិ៍សត់ កំេង់ឆ្នំង កណា
ា េ ត្តខកវ រសៀមរារ និងទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជ2353។

2351

រស្កាីខងេងកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ នឹម ហ្៊ាូ យន់ ឯកស រេខ E3/637 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាស

ខខម ) 00442328 ទំេ័ ៣ និង 00442332 ទំេ័ ៧។
2352

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២៧។

2353

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣១ ដេ់ ៨៣២។
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893>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត និងអងគ្ារ់កនុងកា រោងរៅ
រេើទីប្កុង និងទី ួមរខតានានាត្តម“កា រប្ជើសរ ីសរ់ភយអំរេើ្ិត”ា ខដេខេួនបាន ករឃើញថា ប្តូវបានជរមេៀស
និងបានសំអាងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងេំប្លរ់ប្ោន់ និងេំអា្រជឿទក្ិតបា
ា នកនុងកា រង្ហាញអំេីកា សម្ភេរ់2354។ រខៀវ
សំផន បានរចាទប្រកាន់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា េំបានេិចា ណារេើស័យ
វ ភាេ រស់
ភូមិភាលរៅកនុងកិ្ចកា រោធា មនរេេកា ររងកើតកងទ័េរដិវតាន៍កមពជា
ុ កនុងខខកកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៧៥2355។ រខៀវ សំ
ផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ភសាត្ត
ុ ងអំេីកា រ ើបា
វ ររេើអក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំអា្រជឿជាក់
បានទាំងប្សុងរនាោះរឡើយ2356។

894>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា

ទីត្តង
ំ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើង ប្ោន់ខតជាកា

រ ៀររារ់ប្តួសៗរ៉ៅរណា
ណ ោះ និងបានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ អា្
រជឿទក្ិតបា
ា ន2357។

895>ទាក់ទងរៅនឹងកា រចាទប្រកាន់អំេីកា សម្ភេរ់
ភនំរេញ

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេសគេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ម្ភនកា សម្ភេរ់ទាហាន

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍

រនាោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះកាី រ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងម្ភនកប្មិតតិ្តួ្រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកប្តឹមខតកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ជាន់ខពស់្ំនួន ៤ នាក់ខដេេម្ភ
ំ នកា ជំ
ទាស់ និងកា សម្ភេរ់ខដេបានរ ៀររារ់រ់ភយសកសីម្ភនក់2358។

896>ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរង

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម

ផ្លៃេ់មួយ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ្ំនួន ២ និងកា រ ៀររារ់រប្ៅតលាកា ្ំនួន ៣ ដថ្ទរទៀត កនុងកា ផាេ់កា
យេ់រឃើញ2359។ សកសី ហ្៊ាន

នេី បានផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា ោ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 ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

និងកូនទាហាន បានប្រមូេផាំក
ុ នុងទីកខនេងេី ខសោនរៅកនុង

រខតាបាត់ដំរង2360។ ោត់បានឮកា ប្រកាសថា អនក ដឋកា ប្តូវរៅទទួេសរមា្ នររាតាម សីហ្ន។ រប្កាយមក
ោត់បានដឹងរ់ភយស អនកររើកឡានម្ភនក់ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងប្រតិរតាិកា រនាោះថា

អនក ដឋកា ទាំងរនាោះប្តូវបាន

នាំយករៅសម្ភេរ់រៅភនំអ ិរតី ្ំខណកទាហានស័កិម
ា ួយប្តូវបានយករៅថ្រ៉ៅេិន និងឱ្យរ ើខវ ប្ស្ម្ភក ។

897>រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ប្េំ ស ន ខដេជាកូនទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
បានរ ៀររារ់រៅ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថា ខខម ប្កហ្មបានសួ កទាហានខដេម្ភនរណា
ា ស័កិា ំៗ
រដើមបីយករៅសម្ភេរ់រចាេ2361។ រខនែមរេើរនោះ ោត់បានរឃើញកា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
និងប្កុមប្លួស រស់េួករល និងរឃើញសកសេថ្នអតីតរមរញ្ញជកា រស់ោត់ ខដេត្តមោត់ឮ ខខម ប្កហ្ម
បានវាយ ហ្ូតដេ់សេរ់2362។ រោងត្តមកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ជ្ េនេក បានរ ៀររារ់ថា
អនក ដឋកា

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដេខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូ នរ្ញត្តមឡានរៅរ ៀនសូប្តរនាោះ

រប្កាយមកោត់បានឮថា អនកទាំងរនាោះប្តូវបានសម្ភេរ់2363។ ោត់ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ម្ភនទាហានេី ៣០០
រៅ ៤០០ នាក់ប្តូវបាននាំយករៅរ ើកា
វ រៅកខនេងរផសង2364។

898>កា រ ៀររារ់រប្ៅតលាកា ្ំនួន ៣ បានរញ្ញជក់អំេីកា សម្ភេរ់នាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ
កនុងប្សុករម្ភងឫសសី(ភនំអ ិរតី) និងប្សុកងមរោេកនុងរខតាបាត់ដំរង2365។ កា រ ៀររារ់រនោះបានរញ្ញជក់រខនែម

2360

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ហ្៊ាន

នេី) ឯកស រេខ E1/149.1 ទំេ័ ៣៣។

2361

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ប្េំ ស ន ឯកស រេខ E3/5187 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00197917-8

ទំេ័ ៣ និង ៤។
2362

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ប្េំ ស ន ឯកស រេខ E3/5187 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00197917-8

ទំេ័ ៣ និង ៤។
2363

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ជ្ េនេក ឯកស រេខ E3/5211 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00221544

ទំេ័ ៣។
2364

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ ជ្ េ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 ិររតយយ 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 ថា្់ សេី ឯកស រេខ E3/4966 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧

568
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358486
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់រៅរខតាបាត់ដំរងប្តង់ថា

ម្ភនកា អោះអាងនូវទីកខនេងថ្ន

កា សម្ភេរ់ដូ្ោន ្ំនួន និងអតាសញ្ញាណ រស់ជន ងរប្ោោះប្រហាក់ប្រខហ្េោន និងកាេៈរទសៈប្សរដៀងោន
ដូ្ជាខររខផនកនុងកា របាកររញ្ញឆតជន ងរប្ោោះ មរ ាបាយកនុងកា ដឹកជញ្ជូ ន និង វច ីសស្តសាថ្នកា សម្ភេរ់។
រខនែមរេើរនោះ កា រ ៀររារ់រនោះបានផាេ់្ំណ្េិរសសៗខដេរញ្ញជក់េីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន។ រោងត្តម
កា រ ៀររារ់មួយកនុង្ំរណាមរនាោះរឃើញថា នាយទាហានថានក់រប្កាម និងកូនទាហានសមញ្ាជារប្្ើននាក់េំ
ប្តូវបានសម្ភេរ់ រ៉ៅខនាប្តូវបាននាំយករៅឱ្យរ ើកា
វ

899>សកខីកមម រស់សកសី ទាត់ រ

ន
ៃ ់រៅមាំជ
ុ ិតថ្រ៉ៅេិន2366។

ឿន រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរេើរណាឹងសទកខ បានផាេ់

កា រញ្ញជក់រខនែមផងខដ ថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ថ្ងៃរប្កាយេីបាន ំរ់ភោះ។ រៅរេេសនក់រៅជាមួយ

ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងរៅរ៉ៅនាមន

ស់ ញឹម(ញឹម

ស់) ជារេខាភូមិភាលពាយ័េយរៅកំេង់

ប្េោះ2367 ទាត់ រ ឿន បានរឃើញទាហានប្តូវបានដឹកត្តមឡានទិសរៅរៅកាន់ប្សុករម្ភង2368 ោត់បានសារ់ឮេួក
រលខប្សកជ័យរឃាសអរអ សរមា្ នររាតាម សីហ្ន2369។ ទាត់ រ ឿន បានសននិ់ភឋនថា េួករលសារ់ត្តមកា
ប្រកាសត្តមវចទយុអរញ្ជ ើញេួករលឱ្យរៅ្ូេ ួមេិ ីសវលមន៍សរមា្។ រប្កាយមក អងគ កស រស់ ស់ ញឹម(ញឹម

ERN (ភាសខខម ) 00565114-6 ទំេ័ ១ ដេ់ ៣។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François
PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ២០ ដេ់ ២១ (រោងរៅរេើសកសីរួននាក់ខដេបានប្បារ់ោត់អំេីកា សម្ភេរ់អនក ដឋ
កា ថ្ន ររសធា ដឋខខម ប្រម្ភណ ៣០០ រៅភនំអ ិរតី ខដេម្ភនក់កនុង្ំរណាមរនាោះបានរឃើញរ់ភយផ្លៃេ់កា សម្ភេរ់ និងេី នាក់បាន
ប្តឹមរឃើញេលាកាេ ឬសកសេ)។ ទូ រេខ រស់ប្កសួងកា ង្ហ រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ ជី វចតរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ឯក
ស រេខ E3/3559 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00709582 ទំេ័ ៦ (េិភាការេើសែនកា ណ៍កនុងប្សុក
ភនំប្សុករខតាបាត់ដំរង ជាេិរសសរេើកា សម្ភេរ់នាយទាហានទាំងអស់រ់ភយរមដឹកនាំរោធាខខម កមមយ
ុ នីស)ា ។
2366

កំណត់រហ្ត រស់ H. LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស

រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233385 ទំេ័ ៤។
2367

កា រោងមាងម្ភកេរៅរេើ“Kampong Treas”រៅកនុងប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ 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
និង ៩១ (ភាសខខម )សំរៅរេើកំេង់ប្េោះ)។
2368

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩១។

2369

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៨២។

569
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358487
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ស់) បានប្បារ់ោត់ថា េួករលទាំងអស់រនាោះប្តូវបានសម្ភេរ់2370។ ម្ភនឡានជារប្្ើនជាងដរ់រប្លឿង ខដេឡាន
នីមួយៗដឹកអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្រខហ្េេី ៣០ រៅ ៤០ នាក់ និងបានររើកកាត់មខផៃោះ រស់
ស់ ញឹម(ញឹម ស់) មាងរៅរេេថ្ងៃ និងមាងរទៀតរៅរេេលាៃ្2371។ ររើរទាោះរីជាសកសី ូររនោះេំបានសគេ់ទី
កខនេងខដេទាហានទាំងរនាោះប្តូវបាននាំយករៅក៏រ់ភយ ក៏ខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេយេ់រឃើញថា

ជាកា សមរហ្តផេកនុងកា សនមតថា

ទាហានទាំងរនោះប្តូវនាំយករៅភនំអ ិរតី2372។

ំ ំ
ខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីទាង
ំ មូេ និងភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតពាក់េ័នរធ ៅនឹង ស់ ញឹម(ញឹម ស់)2373 អងគជន
ជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនកនុងកប្មិតអរបរ ម្ភថា ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានោំប្ទកា សម្ភេរ់រនាោះ។

900>អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា ជាកា សមប្សរ្ំរពាោះអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេបានយេ់រឃើញថា ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
កា ជរមេៀសប្រជាជនរៅកនុងរខតាបាត់ដំរងភាេមៗរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។

901>ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់រៅកនុងរខតាកំេង់
សលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់
2370

ំ រពា ិ៍សត់ កំេង់ឆ្នំង កណា
ា េ និងត្តខកវ អងគជំនំជប្មោះ
François PONCHAUD

ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៤៤ ដេ់ ៤៥, ៤៧, ៨០ ដេ់ ៨១ និង

៩២។
2371

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩៤។

2372

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) F1/3.1 ៨២ និង ៩២ (កា សំរៅរៅរេើពាកយ“Tuol

Sdach”េំខមនជាទីកខនេងរនាោះរទ រ់ភយស កំហ្សថ្នកា រកខប្រភាស និងប្រតិចា ឹក)។ រ់ភយស ទាត់ រ ឿន បានរឃើញឡាន
រឆ្ពោះរៅរម្ភង(ខដេរ្ញេីកំេង់ប្េោះសំរៅរៅកាន់ភំអ
ន ិរតី) និងបានេិចា ណារឃើញថា កាេៈរទសៈថ្នរហ្តកា ណ៍រនោះ(ម្ភនកាេ
រ ចរ្ឆទថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍ វច ីថ្នកា របាកររញ្ញឆតជន ងរប្ោោះ មរ ាបាយដឹកជញ្ជូ ន ្ំនួនជន ងរប្ោោះ)សីសង្ហវក់ជាមួយនឹងសកសីទាំង
រនាោះខដេបានរង្ហាញកា សម្ភេរ់រនោះរកើតរឡើងរៅភនំអ ិរតី ដូរចានោះ អងគជំនំជប្មោះេិចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់ទំនងសំរៅ
រៅរេើរហ្តកា ណ៍សម្ភេរ់ជារប្្ើនខដេបានរកើតរឡើងរៅភនំអ ិរតី។
2373

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៤៥៤ (ប្តឹមឆ្នំ ១៩៦៣ ញឹម ស់ លឺជាសម្ភជិកថ្នលណៈអ

្ិថ្ស្តនាយ៍ និងបាន្ូេ ួមសម្ភជរកសទាំងអស់។ ោត់ក៏ជារេខាភូមិភាលពាយ័េយ ជាអនប្រធាន ដឋ និងបាន្ូេ ួមកិ្ចប្រជំរទៀងទាត់
រស់មជឈិមរៅភនំរេញ ឬភូមិភាល រស់ោត់) និងកថាខណឌ ៦៦៣, ៦៦៦, ៦៨៦, និង ៨៣៦ (កនុងនាមជារេខាភូមិភាលពាយ័េយ ញឹម
ស់ បានរ ើជា
វ អ ិរតីកនុងកិ្ចប្រជំរៅរេេរនាោះ កា សម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រៅ
ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេរៅកនុងភូមិភាលពាយ័េយ ប្តូវបានរញ្ញជ រហ្ើយោត់បាន្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀរ្ំរនាោះ)។ សូមរមើេផងខដ សេ
ប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ២៤០, ២៤៥។
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កំេូេបានរ់ភោះប្សយ ួ្រហ្ើយរនាោះ2374 និង សកសី ទឹង សខា ខដេបានផាេ់ភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មថា អនក
ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណថា ជាអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ និងរៅបាត់
ហ្ូត និងបានរញ្ញជក់ថា ោត់េំបានដឹងថា េួករលប្តូវបានសម្ភេរ់ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ2375។ ទាក់ទងរៅនឹង
្រមេើយរប្ៅតលាកា ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ
ប្ោន់កនុងកា រញ្ញជក់រខនែមរហ្តកា ណ៍

្រមេើយទាំងរនោះេំបានផាេ់កា ោំប្ទប្លរ់

ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសកខីកមមទាង
ំ េី រនាោះរទ។

ត្តមកា កត់

សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា2376រឃើញថា ្រមេើយមួយ្ំនួនរង្ហាញជាក់ខសាងថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំ
ប្តូវបានសម្ភេរ់2377 ្ំខណកទាហានដថ្ទរទៀតទំនងជាប្តូវបានសម្ភេរ់រៅមនកា រញ្ច រ់កា ប្រយទធ ោន2378។ ជា
កា កត់សម្ភគេ់ កា រ ៀររារ់ជារប្្ើនបានអោះអាងថា ម្ភនភាេខសោន វាងអនក ដឋកា ជាន់ខពស់ និងទាហានថានក់
រប្កាមត្តម យៈកា េាោមោ៉ៅងខាេង
ំ កនុងរោេរំណងខសវង កអនក ដឋកា ជាន់ខពស់2379។

902>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង សមរហ្តផេខដេថា ោ៉ៅងរហា្ណាស់ម្ភនអតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ្ំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេរ់រៅទីរនាោះ ប្រខហ្េមួយសបាាហ្៍រប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥2380។

2374

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤៨៤។

2375

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័ ៦៩។

2376

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៥។

2377

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី លង់ សំអាត ឯកស រេខ E3/5232 ថ្ងៃទី ២២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )

00269055 ទំេ័ ៣។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ យស ផេ ឯកស រេខ E3/4611 ថ្ងៃទី ១២ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN

(ភាសខខម ) 00418484-5 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។
2378

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ រៅ សីនួន ឯកស រេខ E3/5545 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00385096 ទំេ័ ៣។
2379

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី យស ផេ ឯកស រេខ E3/4611 ថ្ងៃទី ១២ ខខ

00418484-5 ទំេ័

ូ ន ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

៣ ដេ់ ៤។ េិខិត រស់សែនទូតបារាំ ង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ប្តី ស

រ៊ាន ឯកស រេខ

E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499666 ទំេ័ ៦។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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
ជប្មោះសលាដំរូងអំេីកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា

សកសី ររ៉ៅជយ ជីរខស បានផាេ់សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំ

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

និងប្កុមប្លួស រស់េួករល

ទាំងអស់រៅកំេង់កីា ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសរៅកនុងរខតារសៀមរារ2381។ ផៃយ
ុ រៅនឹងកា អោះអាង
រស់ នួន ជា2382 កា រ ៀររារ់ រស់ ជីរខស ររើរទាោះរីជាពាកយ្ចាមអារា៉ មទាក់ទងរៅនឹងអំរេើជាក់ខសាងថ្ន
កា សម្ភេរ់ក៏រ់ភយ ក៏ម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអិត និងខេឹមស សីសង្ហវក់ោន និងជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រញ្ញជក់េី
ប្រភេេ័ត៌ម្ភន

ខដេប្តូវបានេិនិតយេអិតេអន់រៅកនុងអំឡុងរេេសួ រដញរ់ភេ2383។

ដូរ្នោះ

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយសមរហ្តផេថា ទាហាន និងអនក
ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេរ់ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសរៅកនុងរខតារសៀមរារ។

904>ស ររស្កាីមក

ភសាត្ត
ុ ងថ្នកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ្រនាេោះេី្ង

ខខ រមស ដេ់ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនមូេ់ភឋនរខាយ រេើកខេងខតពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់រៅកនុងរខតា
បាត់ដំរង ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ និងរសៀមរារ ប្េមទាំងកា សម្ភេរ់មួយ្ំនួនទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជន
រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រញ្ញា ថារតើរហ្តកា ណ៍ទាង
ំ រនោះ លឺជាេំនាស
ំ ីសង្ហវក់ោនថ្នកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក
ដឋកា ទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះ នឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ង

ទាំងមូេ ដូ្ខាងរប្កាម។
៤.ង.១.ឃ.២.ឃ.កា រចាទប្រកាន់អេ
ំ កា
ី សម្ភេរ់រៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ១៩៧៦ និងរប្កាយមករទៀត

2381

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ររ៉ៅជយ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/143.1 ទំេ័ ៥៤, ៥៧ ដេ់ ៥៨ និង ៧០

ដេ់ ៧១។
2382

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័ ១៥៣៨។

2383

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ររ៉ៅជយ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/143.1 ទំេ័ ៥៥ (ោត់បានរឃើញទាហាន

កម្ភ ខដេប្តូវបានឃំឃាំង មនរេេយករៅសម្ភេរ់) ទំេ័ ៥៧ ដេ់ ៥៨ (ោត់បានដឹងេីកា ប្រប្េឹតិ្
ា ំរពាោះទាហានខដេបានចារ់
ខេួន និងបានរឃើញថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានោមកាមោ៉ៅងតឹងខតង) ទំេ័ ៥៩ ដេ់ ៦០ និង ៧២ (ោត់បានដឹង
អំេីកា សម្ភេរ់េីខខម ប្កហ្មដថ្ទរទៀត ខដេបាន្ូេ ួមកនុងកា ប្រតាិរតាិកា រនាោះ និងត្តម យៈមនសសរីនាក់រទៀតខដេោត់រជឿថា េំ
ម្ភនរហ្តផេខដេប្តូវកហ្កោត់រឡើយ)។ នួន ជា ម្ភនឱ្កាសសួ រដញរ់ភេអំេីភាេអា្រជឿទក្ិតបា
ា នេីប្រភេ រស់សកសី និង
សកសីបានផាេ់េ័តម្ភ
៌ នេិសា ៖ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ររ៉ៅជយ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/144.1 ទំេ័ ១២
និង ១៧ ដេ់ ២២។
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905>កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតែិភាេថ្នេំនា ំ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាុ
ត្តងអំេីកា សម្ភេរ់រប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖
“រៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ១៩៧៦ និងរប្កាយមករទៀត ត្តម យៈកា ចារ់ខួ ន
េ កា សម្ភេរ់ និង/ឬកា រ ើឲ្
វ យ
បាត់ខួ ន
េ ខខម ប្កហ្មបានរនាកំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម និងប្កុម
ប្លួស រស់េួករល ួមទាំងរៅរខតាបាត់ដំរង រខតាកណា
ា េ រខតាត្តខកវ រខតារសៀមរារ/ឧតា ម្ភនជ័យ
រខតាកំេង់ ំ រខតាកំេង់ចាម រខតារពា ិ៍សត់ រខតាសវយរ ៀង និងរខតាថ្ប្េខវង ផងខដ ”2384។

906>នួន

ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងជាមូេ់ភឋនភាលរប្្ើនពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំឡុងរេេរប្កាយេីកា ដួេ េំទី

ប្កុងភនំរេញ“ម្ភនកាេរ ចរ្ឆទរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ឬរប្កាយៗមករទៀត” ដូរ្នោះ ជាកា េំសមរហ្តផេខដេរប្រើ
ប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងរនោះ រដើមបីរង្ហាញេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងរេេ ំរ់ភោះរនាោះរឡើយ2385។ នួន ជា បានកត់
សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា ររើរទាោះរីជាប្ករខ័ណឌរេេរវលា និងភូមិសស្តសាទូេំទូលាយក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះ
បានរង្ហាញសកសីផ្លៃេ់ខតម្ភនក់រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេបានេិេណ៌នាអំេីកា សម្ភេរ់ រហ្ើយរប្ៅេីរនោះបានសំអាងរៅរេើ
ប្រភេខដេម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ2386។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងរេើអងគរហ្ត ខដេបានរកើតរប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រ់ភយបានរេើករឡើងថា កា សំអាងខររ
រនោះបាន ំរលាភរំពានរេើដីកាសរប្ម្រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើកទីេី (E284) និងសិទធិ រស់ោត់កនុងកា
ទទួេបានកា ជំនំជប្មោះរ់ភយប្តឹមប្តូវ2387។

907>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា
សមរហ្តផេ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយ

រហ្ើយកា អោះអាង រស់ជនជារ់រចាទេំបានរង្ហាញថា

កា យេ់រឃើញដូ្រនោះរចាទជារញ្ញា

រឡើយ2388។

908>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សំអាងរៅរេើអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើង

រប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា កា រំខរកកិ្ចដំរណើ
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 និង ៣៩៩។
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កា នីតិ វច ីថ្នសំណំរ ឿង ០០២ បានកំណត់រទរចាទ ខដេជាកមមវតែថ្ុ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូ្ជា រទឧប្កិដឋ
ខដេជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរនោះេំ
បានកប្មិតសមតែកិ្ច រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងឱ្យរ ើកា
វ េិចា ណារេើប្េឹតិកា
ា ណ៍ ខដេបានរកើតរឡើងរៅ
រប្កាយរទរចាទខដេអា្ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រង្ហាញេីកា រចាទប្រកាន់ខផនកអងគរហ្ត ខដេជាមូេ់ភឋនថ្ន
រទរចាទរនាោះ2389។

909>អំណោះអំណាង រស់
ប្តូវរដិរស រចាេផងខដ

នួន ជា ខដេថា ភសាត្ត
ុ ងរប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជេំជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ
រ់ភយស តលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេមួយអា្សំអាងោ៉ៅងសមប្សរបាន

រៅរេើភសាត្ត
ុ ងរប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍ណាមួយ
អតែិភាេរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នរធ នាោះ។
ប្សររេើភសាត្ត
ុ ង ខដ

កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនអំេីរោេនរោបាយមួយខដេម្ភន
រញ្ញាសំខាន់លឺ

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេសម

ឬោ៉ៅងណា រៅរេេផាេ់កា យេ់រឃើញរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍

ជារ់ពាក់េ័នរធ នាោះ រញ្ញារនោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយដូ្ខាងរប្កាម។

910>រដើមបីោប្ំ ទរស្កាីសននិ់ភឋនថា

កា ចារ់ខួ ន
េ កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ និង/ឬកា សម្ភេរ់ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅង

រហា្ណាស់្ំនួន ៩ ទីត្តំងពាសរេញថ្ផៃប្ររទស រប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃេ់្ំនួន ៣ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ្ំនួន ៥ កា រ ៀររារ់រប្ៅតលាកា
្ំនួន ១១ (ខដេប្បាំេី បានរង្ហាញត្តម យៈកំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD ឬឯកស ្ងប្កង រស់
François) ឯកស ្ំនួន ៣ ប្រភេមកេី ់ភឋភិបាេរ រទស និងឯកស មួយ រស់អងគកា រប្ៅ ់ភឋភិបាេ2390
។

911>ឌ្

និង François PONCHAUD បានផាេ់សកខីកមមខដេអា្ជារ់ពាក់េ័នោ
ធ ៉ៅ ងសមរហ្តផេរៅនឹង

េំនាទ
ំ ូទាង
ំ ប្ររទស។ ឌ្ បានេនយេ់ថា ជន ងរប្ោោះជារប្្ើនខដេម្ភនរ្
ម ោះរៅកនុងឯកស មួយ្ំនួនខដេ
បានមកេីមនៃី សនាិសខ ស-២១ លឺជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2391

។ ោត់ក៏បានរញ្ញជក់ផងខដ ថា

2389

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២២៧។

2390

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៦៤៣ ដេ់ ២៦៥២។

2391

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) ឯកស រេខ E1/51.1 ទំេ័ ៥៤ ដេ់ ៥៥។ ប្រតិ

ចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) ឯកស រេខ E1/54.1 ទំេ័ ១២។

574
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358492
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ឯកស មួយខដេរោងរៅកនុងសកខីកមម រស់ោត់ ប្តូវបានខកកាេរ ចរ្ឆទេីខខមីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ មកជាឆ្នំ
១៩៧៦ េីរប្ពាោះរៅកនុងខខមីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ មនៃី ស-២១ “អត់ទាន់ករកើតមនៃី នល បាេ ឬក៏រយើងមិនទាន់

ន ោះ

េន់ នេ់ រៅរឡើយរទ រៅចារ់ទាហានរលយកមកករមៃ្រម៉ៅ្(សំដីរដើម)”2392។ ្រមេើយ រស់ ឌ្ េំអា្រ ើ វ
កា សននិ់ភឋនបានថា រ់ភយស េំនាថ្ំ នកា សម្ភេរ់ម្ភនអតែិភាេរៅឆ្នំ ១៩៧៦ ដូរ្នោះរោេនរោបាយថ្នកា
សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងប្រខហ្េ ឬរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះរទ2393។ រខនែមរេើរនោះរទៀត
François PONCHAUD បានេនយេ់ថា រដិវតាន៍រៅប្ររទសកមពជា
ុ បានរកើតរឡើងជារីដំណាក់កាេ ទីមួយ លឺ
វ ររប្មើអារម៉ៅ ចកាង
ំ ឬ ររ េន់ ន
ជា“រដិវតាន៍ជាតិ”ខដេកនុងរនាោះខខម ប្កហ្ម“សំរៅរំផ្លេញអនកណាខដេរ ើកា
េ់ ខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាជនកបត់”2394។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ោត់បានរ ើកា
វ អោះអាងខរររនោះពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរហ្តកា ណ៍រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងខដេបានេិភាកាខាងរេើ

រ៉ៅខនាេំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ដថ្ទ

ំ ូេំទូលាយមួយ
រទៀតរឡើយ។ ដូរ្នោះ ្រមេើយទូរៅ រស់ោត់ េំម្ភនេកខណៈសមប្សរកនុងកា រង្ហាញអំេេ
ី ំនាទ
រនាោះរទ។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណីទីរី ឡាយ រូនី បានផាេ់សកខីកមមថា រាី រស់ោត់ខដេជាអតីតអនក ដឋកា ជាន់
ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានសម្ភេរ់រប្កាយរេេខខម ប្កហ្ម ករឃើញមខង្ហ េីមន រស់ោត់ ខដេ

ោត់បានលាក់បាំងជាយូ មក2395។ ឡាយ រូនី ក៏បានផាេ់ភសាត្ត
ុ ងអំេីកា បាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំផងខដ
កមមរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តកា ណ៍មួយ

2396

។ សកខី

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ម្ភនតថ្មេភសាត្ត
ុ ងតិ្តួ្កនុងកា ោំប្ទកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងកា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នេំនាទ
ំ ូរៅ

និងទូេំទូលា

យ។

2392

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) ឯកស រេខ E1/54.1 ទំេ័ ១២។

2393

សូមរមើេផងខដ សេប្កមរ ឿងកាី ឌ្ (001-E188) កថាខណឌ ១១៩ ដកប្សង់ដីកាដំរណាោះប្សយខដេបានរ ើវ វចរស នកមមកនុង

សំណំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ ២១ (“មនៃី ស-២១ បានដំរណើ កា រេញរេញរៅកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥”)។
2394

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ១៩ ដេ់ ២០ និងសូម

រមើេផងខដ ទំេ័ ២៣ (“ជា ររៀរប្រប្េឹតា រស់អងគកា ប្លរ់ទីកខនេងដខដេ”)។
2395

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១២, ១៤ ដេ់ ១៥។

2396

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័ ១៤ ដេ់ ១៧។ សូមរមើេផងខដ

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ សួង សីម ឯកស រេខ E3/4657 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349501-2
ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩ (រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៦៥០ ត្តម យៈកា រោងរៅរេើកថាខណឌ
៦១៨)។

575
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358493
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

912>កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ្ំនួន

៤ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ ត្តមកា កត់

ុ ងអំេីកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅខនា
សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា2397 េំម្ភនភសាត្ត
សំរៅរៅរេើកា ចារ់ខួ ន
េ និងកា ឃំខួ ន
េ ខដេភាលរប្្ើនបានរកើតរឡើងរៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨2398។
កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ្ំនួន ៥ ខដេប្តូវបានរ ើរវ ៅ្ំរពាោះមខសហ្ប្េោះរាជអាជាា មិនខមនសហ្រៅប្កម
រសើរអរងកត រញ្ញជក់រខនែមរេើកា សម្ភេរ់អក
ន ទាំងរនាោះខដេម្ភន“ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសងគមចាស់” ខដេបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅ្ងឆ្នំ ១៩៧៧ ហ្ូតដេ់ ១៩៧៨ រ់ភយខខម ប្កហ្មខដេមកេីភូមិភាលនិ តី2399។

913>កនុង្ំរណាម្រមេើយរប្ៅតលាកា ដថ្ទរទៀត លឺជារទសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Elizabeth
BECKER

ថានក់ដឹកនាំរកសបានប្េមរប្េៀងោនខសវង ក“អនកខដេោំប្ទ ររ

ខដេខផអកត្តមរទសម្ភាសន៍រនោះ

េន់ នេ់” ប្តឹមខតកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រ៉ៅរណា
ណ ោះ2400។ រអៀង ស ី បានអោះអាងថា មនរេេសរប្ម្រនោះ េំម្ភនរទ
រញ្ញជខរងខ្កប្រជាជនរៅត្តមប្ររភទរឡើយ រ៉ៅខនា រស ភឹម និង ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ជាអនករ ើដ
វ ំរូងរល
រងអស់រ់ភយោមនកា យេ់ប្េមេីថានក់ដឹកនាំ2401។ ្រមេើយដថ្ទរទៀត ខេោះខដេជាពាកយសំត្តង
ំ ខេួនជារដើមរណាង
ឹ
ដឋរបរវណី

2397
2398

ពាកយរណាឹង រស់ជន ងរប្ោោះ

និងកំណត់រហ្ត រស់អក
ន ប្សវប្ជាវេំម្ភនេកខណៈ្ាស់លាស់

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៧។
កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ្ក់ រ ឿង ឯកស រេខ E3/5541 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00369903 ទំេ័ ៥ (ប្តូវបានចារ់ខួ េនជាមួយនឹងប្រជាជន ៤៧ នាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់
សកសី រហ្ង ជយ ឯកស រេខ E3/5215 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00224048 ទំេ័ ៣ (រឃើញកា ចារ់
ខេួន និងមនសសប្តូវបានឃំឃាំងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ និងមនសសខដេប្តូវបានចារ់ខួ េន និងបាននាំយករៅ)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ
រស់សកសី រហ្ង ប្ស៊ាន ឯកស រេខ E3/1692 ថ្ងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ERN (ភាសខខម ) 00218551-2 ២ ដេ់
៣ (ប្តូវបានចារ់ខួ េនកនុងឆ្នំ ១៩៧៦)។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ចាន់ សោត ឯកស រេខ E3/5169 ថ្ងៃទី ២១ ខខ រម
ស ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៥ ដេ់ ៦ ERN (ភាសខខម ) 00186330-1 (បានរឃើញកា ចារ់ខួ េនកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ដេ់ ១៩៧៨)។
2399

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Stephen HEDER និង Robert PETIT ជាមួយនឹង សឹង េឹម ឯកស រេខ E3/4649 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ិកា
ឆ

ឆ្នំ ២០០៦ ERN (ភាសខខម ) 00744607 ទំេ័ ២។
2400

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៨១ ERN

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។
2401

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៨១ ERN

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។

576
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358494
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេេ័ត៌ម្ភន និងទំនងជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម2402 ្ំខណក្រមេើយដថ្ទរទៀតពាក់េ័នរធ ៅនឹង
កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាមិនខមនជាកា សម្ភេរ់រឡើយ2403។ កា រ ៀររារ់មួយ្ំនួនទំនងជារញ្ញជក់ថា ខខម ប្កហ្ម
បានខរងខ្ក វាងអនក ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ជាមួយនឹងទាហានថានក់រប្កាម ឬថា ទាហាន

ខដេប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ទាំងអស់រនាោះ្ងរប្កាយេំប្តូវបានសម្ភេរ់2404រឡើយ។ ្ងរប្កាយ ដូ្ នួន ជា បានកត់
សម្ភគេ់2405 ្រមេើយភាលរប្្ើនសំរៅរេើប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ឬរប្កាយៗមករទៀត2406

2402

កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ 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 មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាស
ខខម ) 00479581 ទំេ័ ៧។
2403

កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ 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 ិររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័ ៦ និង ERN (ភាសខខម ) 00233406
ទំេ័ ២៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ
ERN (ភាសខខម ) 00836225-6 ទំេ័ ១៤៨ ដេ់ ១៤៩ និង ERN (ភាសខខម ) 00836267-8 ទំេ័ ១៨៩ ដេ់ ១៩០។
2405

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៨៦។

2406

កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៨១ ERN

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័ ៨ ដេ់ ៩។ កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញ

េនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម )
00233403 ទំេ័ ២២ និង ERN (ភាសខខម ) 00233406 ទំេ័ ២៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងទីប្កុងបា៉ៅ
ីស និងប្ររទសថ្ង និងប្តូវបានប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/5776 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាស
ខខម ) 00840922-3 ទំេ័ ២៧៥ ដេ់ ២៧៦។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស
រេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836267-8 ទំេ័ ១៨៩ ដេ់ ១៩០ ។ ពាកយរណាឹងជន ងរប្ោោះ សីម ហ្ីរ
ឯកស រេខ E3/5355 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មិងនា 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។
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01358495
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ខដេម្ភនខតកា រ ៀររារ់រីរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេសនមតថា សំរៅរៅរេើប្េឹតិកា
ា ណ៍កនុងឆ្នំ ១៩៧៥2407 និងកា រ ៀររារ់
មួយ េំម្ភនកាេរ ចរ្ឆទជាក់លាក់អំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍រឡើយ2408។

914>ស ររស្កាីមក ភសាត្តុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ
្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និងរប្កាយៗមករទៀត ម្ភនមូេ់ភឋនរខាយ។ ដំរូង កា រ ៀររារ់ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានសំអាងរៅរេើជាញឹកញារ់ខវោះេ័ត៌ម្ភនេមអិត

និងភាលរប្្ើនជាឯកស រប្ៅតលាកា

ខដេភាេរជឿជាក់

និងទក្ិតបា
ា នថ្នឯកស រនោះេំប្តូវបានរ់ភោះប្សយជាក់លាក់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងេំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្តខដេនាំឱ្យម្ភនកា សននិ់ភឋនបានថា

ភសាត្ត
ុ ងខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្ត

កា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅងយូ រប្កាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរង្ហាញថា រោេនរោបាយចាស់បាន
រនានិ នា ភាេ ហ្ូត ជាជាងកា ររងកើតរោេនរោបាយងមី។
៤.ង.១.ឃ.៣.េំនាទា
ំ ក់ទងរៅនឹងខរររទសប្ម្ភរ់កា កំណត់អតាសញ្ញាណទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម និងវាសនា្ងរប្កាយ រស់េក
ួ រល

915>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ម្ភនេំនា្
ំ ាស់លាស់”រៅទូទាង
ំ ប្ររទសអំេកា
ី កំណត់

អតាសញ្ញាណទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2409

។ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង អនក

ទាំងរនោះ ដំរូង ប្តូវបានរលរញ្ចុោះរញ្ចូ េត្តម យៈកា របាកររញ្ញឆត និងភូតកហ្ករអាយរង្ហាញអតាសញ្ញាណ
រស់ខួ ន
េ រនាៃរ់មក“ប្តូវចារ់ខួ ន
េ សម្ភេរ់ ឬរ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េន”2410។

2407

កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្តប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័ ៦ និង ERN (ភាសខខម ) 00233415-6
ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោមនកាេ
រ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00836225-6 ទំេ័ ១៤៨ ដេ់ ១៤៩។
2408

ពាកយរណាឹង រស់ អ៊ាន រ ឿន ឯកស រេខ E3/5395 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំេ័ ៧ ERN (ភាសខខម ) 00479581។

2409

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៤។

2410

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៤។

578
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358496
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

916>នួន

ជា បានអោះអាងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា ម្ភនេំនាស
ំ ីសង្ហវក់ោនរៅទូទាង
ំ

ប្ររទសរឡើយ2411។

917>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស និង
ក៏េំបានរេើករង្ហាញភសាត្ត
ុ ងណាមួយ

ខដេម្ភនរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រឡើយ2412។

918>កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ជាញឹកញារ់ប្តូវបានរលរញ្ចុ ោះរញ្ចូ េឱ្យរង្ហាញខេួន េិតជាម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទត្តម យៈកនុង្ំរណាមរនាោះ កា
រ ៀររារ់មួយ្ំនួនខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិនិតយខាងរេើ2413 ួមទាំងសកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ Philip
SHORT Stephen HEDER និង François PONCHAUD2414ផងខដ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា យេ់រឃើញ
រនោះប្តូវបានោំប្ទរ់ភយភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់ខដេអា្រជឿទក្ិតបា
ា ន។

919>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់រខនែមថា ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវ
បានកំណត់អតាសញ្ញាណខរររនាោះ ប្តូវបាននាំយករៅសម្ភេរ់ ឬប្តូវបានរ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ និងថា ម្ភនកា រប្រើ
ប្បាស់ វច ីសស្តសាដូ្ោនថ្នកា កំណត់អតាសញ្ញាណរៅទូទាង
ំ ប្ររទស។ រដើមបីោប្ំ ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ

2411

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ៥៩៨ ដេ់ ៥៩៩។

2412

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៨៩។

2413

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៤៤ ដេ់ ៤៥, ៨០ ដេ់

៨១។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ា៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៤ (រោងរៅរេើ
កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ
E1/138.1 ទំេ័ ២៤ ដេ់ ២៥ ERN (ភាសខខម ) 00856250-1។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ សំ សិទធី ឯកស រេខ E3/5201
ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00212121 ទំេ័ ៣។ កំណត់រហ្ត រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត

ប្សវប្ជាវសាីេីរណា
ា ញេនធនាោ កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម )
00233384-5 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៤។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ 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)។

579
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358497
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី

ជំ

សខា

និងអនកជំនាញ

Philip SHORT និង David CHANDLER និងឯកស រប្ៅតលាកា ្ំនួន ២2415។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណី
ជំ សខា បានផាេ់សកខីកមមថា អនកខដេម្ភនកា ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានឃំខួ ន
េ រ៉ៅខនាេំ
បានរេើករឡើងថា េួកោត់ប្តូវបានសម្ភេរ់រឡើយ2416។ រ់ភយរហ្តថា ជំ សខា ខេួនឯង លឺជាអតីតទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

រទើរោត់ប្តូវបានចាត់ឱ្យរៅរ ើខវ ប្ស្ម្ភក

2417

។ ោត់បានផាេ់សកខីកមមថា ឪេកររងកើត

និងឪេកម្ភ រស់ោត់ខដេជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដ រនាោះក៏ប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ ឃំខួ ន
េ និងរងខំឱ្យរ ើ វ
កា ជាទមៃន់រៅកនុងមនៃី សនាិសខ ខដេេួកោត់េំខដេរឃើញប្តឡរ់មកវចញរឡើយ2418។ ដូរ្នោះ កា រ ៀររារ់រនោះ
រង្ហាញេីកា ចារ់ខួ ន
េ កា ឃំខួ ន
េ និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញអំេីកាេៈរទសៈខដេនាំរៅដេ់កា
សេរ់ស្់ញាតិ រស់ោត់រឡើយ។

920>្ំរពាោះអនកជំនាញ

Philip SHORT អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ោត់េំបានផាេ់កា ោំប្ទជាក់

លាក់ប្លរ់ប្ោន់ដេ់កា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា កា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
់ នុងកប្មិត
បានរកើតរឡើងរៅទូទាង
ំ ប្ររទស2419 ដូរ្នោះ សកខីកមម រស់ោត់ប្តង់្ំណ្រនោះប្តឹមខតទទួេបានទមៃនក
តិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនកជំនាញ David CHANDLER ខដេបានអោះអាងថា រៅកនុងដំណាក់កាេ
ដំរូងថ្ន ររខខម ប្កហ្ម អនកខដេម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម នឹងកាេយជារោេរៅ
ថ្ន“កា សងសឹកមួយប្ររភទ” ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងក ណីសម្ភេរ់ជារប្្ើន2420។ ោត់បានរខនែមរទៀតថា រនោះ
បាន“រង្ហាញោ៉ៅងរេញរេញ”ត្តម យៈកិ្ចសម្ភាសន៍ខដេោត់បានរ ើរវ ឡើង

ត្តម យៈ បាយកា ណ៍ រស់ជន

2415

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៣៤ ួមរញ្ចូ េរជើងទំេ័ ភាជរ់ជាមួយ។

2416

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៦៥៥ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ ស

ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៥៧។
2417

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៦៣ ដេ់ ៦៤ និង ៧៥។

2418

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័ ៥៥ ដេ់ ៥៧។ សូមរមើេផងខដ

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/93.1 ទំេ័ ៧ ដេ់ ៨។ ប្រតិចា ឹក្ោះ

ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/91.1ទំេ័ ១៩។

580
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358498
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រភៀសខេួន និងឯកស ដថ្ទរទៀត2421។ ទាក់ទងរៅនឹងមតិរោរេ់ រស់ David CHANDLER រ់ភយខផអក
រេើប្រភេេ័ត៌ម្ភនខដេជាខផនកថ្នកំណត់ប្ត្តជាភសាត្ត
ុ ងរនាោះរឃើញថា ជា្មបង េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
ខដេថា ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េិតជាប្តូវបានសម្ភេរ់រនាោះរឡើយ រ់ភយរហ្តថា រនោះ
ជាតួនាទី រស់តលាកា

មិនខមនជាតួនាទី រស់អក
ន ជំនាញរនាោះរទ កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនអងគ្ារ់រ់ភយ

ខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រនាោះ។ កនុងក ណីខដេរស្កាីសននិ់ភឋន រស់ David CHANDLER
បានខផអករេើប្រភេេ័ត៌ម្ភនខដេេំខមនជាខផនកថ្នកំណត់ប្ត្តជាភសាត្ត
ុ ង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណា
រឃើញថា

រស្កាីសននិ់ភឋនរនោះចាត់ជាពាកយ្ចាមអារា៉ មទូរៅ

រ់ភយស ោត់ទំនងជាបានដឹងត្តម យៈកា

សនៃនាជាមួយរលគេរផសងៗ ខដេេំខមនជារទេិរស ន៍ផ្លៃេ់ខួ ន
េ និងរ់ភយស ោត់េំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអិត
ប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងរហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់ ខដេោត់បានរេើករឡើងរនាោះរឡើយ។

921>កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួនេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរស្កាីសរងខរថ្ន

កា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន និងកំណត់ប្ត្តរទសម្ភាសន៍ រស់ François PONCHAUD។ អតែរទពាក់េ័នធ
ថ្នរស្កាីសរងខររនាោះរង្ហាញថា “ជនរភៀសខេួនទាំងអស់ផេ
ា ់្រមេើយដូ្ោនថា ទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេ
ទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានរលរ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ ”2422។ តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងថ្នភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម

អនាមិក ម្ភនកប្មិតទារ។ François PONCHAUD ខដេជាអនក្ងប្កងរស្កាីសរងខររនោះ បានរឆេើយរៅ
្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសើរអរងកតថា ម្ភនមនសសជារប្្ើនបានរ ៀររារ់រហ្តកា ណ៍ថ្នកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា
សី វចេ និងរោធាថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេលួ ឱ្យរជឿបាន2423។ ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់
រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេម្ភ
ំ នកំហ្សកនុងកា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ និងេិចា ណារឃើញថា ភាលី
ប្តូវបានផាេ់ឱ្កាសប្លរ់ប្ោន់កនុងកា សួ រដញរ់ភេ François PONCHAUD ោ៉ៅងទូេំទូលាយ ួមទាំងរេើ
រញ្ញាពាក់េ័នរធ ៅនឹង វច ីសស្តសាថ្នកា រ ើរ
វ ទសម្ភាសន៍ រស់ោត់2424។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ្រមេើយរនោះប្តឹមខត
2421

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/93.1 ទំេ័ ៧។

2422

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរ់ភយ François PONCHAUD ឯកសរេខ E3/4590 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម )

00836085 ទំេ័ ៨។
2423

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/370 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំេ័ ១៤ ដេ់

១៥ ERN (ភាសខខម ) 00286614-5។
2424

សូមរមើេឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័ ៥៨

ដេ់ ៥៩, ៧១ ដេ់ ៧២។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័ ៥២, ៧៨
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ទទួេបានតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកនុងកប្មិតតិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះ

រ់ភយស អតាសញ្ញាណ រស់រលគេភាលរប្្ើនខដេ

François PONCHAUD បានសម្ភាសន៍រនាោះ េំប្តូវបានរលសគេ់ និងេំបានរង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង។

922>ស ររស្កាីមក

ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ

ក៏ម្ភនខតភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនមូេ់ភឋនរខាយរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ

រង្ហាញថា អនកទាំងរនោះរប្កាយមកប្តូវបានសម្ភេរ់។ ជាេិរសស ម្ភនខតរដើមរណាឹង ដឋរបរវណី ជំ សខា ម្ភនក់
ជាសកសីអងគរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើង បាន ួ្ជី វចត ររើរទាោះរីោត់ជាអតីតទាហាន
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ម្ភនក់ក៏រ់ភយ។ ជំ សខា បានផាេ់សកខីកមមអំេីកា សេរ់ស្់ញាតិេី នាក់ រស់ោត់
ខដេបានបាត់រង់ជី វចតរប្កាមេកខខណឌខដេេំអា្ដឹងបាន។ រខនែមរេើរនោះ ឯកស រប្ៅតលាកា ភាលរប្្ើនជា
ភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មទូរៅ
ប្រភេជាក់លាក់

រហ្ើយសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញោមនកា រញ្ញជក់្ាស់លាស់ោប្ំ ទទាក់ទងរៅនឹង

និងអា្រផៃៀងផ្លៃត់បានថ្ន្ំរណាោះដឹងខដេជាមូេ់ភឋនោំប្ទមតិរោរេ់ រស់អក
ន ជំនាញរឡើ

យ។
៤.ង.១.ឃ.៤.រស្កាខី ងេងកា ណ៍ រស្កាប្ី រកាស និងរទរញ្ញជ រស់ រ.ក.ក.

923>កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេនរោបាយ“កំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់កា
ចារ់ខួ ន
េ កា សម្ភេរ់ និង/ឬកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ សម្ភសភាេទាំងអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2425បានរនារេញ
មួយ យៈកាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានខផអកជាមូេ់ភឋនរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេជំហ្
និងកា ខណនាំ រស់

រ.ក.ក.

ជាេិរសស

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា កំណត់អតាសញ្ញាណ

និងកា ប្រប្េឹត្
ា ំរពាោះ

“ខាមង
ំ ”2426។ ជនជារ់រចាទបានរេើកទឡហីក ណ៍មួយ្ំនួនថ្នរណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ និងពាក់េន
័ ធ

ដេ់ ៨០។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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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រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ ម្ភនរោេនរោបាយខរររនោះ (កា យេ់រឃើញរនោះ េំបាន
ខផអកជាមូេ់ភឋនរេើេំនាថ្ំ នកា សម្ភេរ់ខដេបានេិភាការៅកនុងខផនកខាងរេើ)។
៤.ង.១.ឃ.៤.ក.មរនាលម វចជាជ រស់ រ.ក.ក. និងកា េិភាកាអំេ“ី រទេិរស ន៍រៅឧដងគ”

924>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់រស្កាីសននិ់ភឋនអំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

កនុង

្ំរណាមរនាោះ រ់ភយខផអករៅរេើកា យេ់រឃើញខដេថា “រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញាណថា ជាខាមង
ំ ដ៏សំខាន់”2427។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់
ថា ោ៉ៅងរហា្ណាស់ ហ្ូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ ថានក់ដឹកនាំរកសបានចាត់ទកនាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ជា“ខាមង
ំ ្មបង” និងបានេាោម“េររំបាត់កាកសំណេ់ទាង
ំ អស់ថ្នអតីតេួកសកាិភូមិ ្ប្កេតាិ និងមូេ ន
ឹ នាំ
និយម រ្ញេី ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយទាំងមូេ”2428។ អងគជំនំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា រមដក
រកសបានេិភាកាអំេី“រទេិរស ន៍រៅឧដងគ”កនុងកិ្ចប្រជំមួយកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងបានរេើករឡើងថា
កា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

លឺជាខផនកថ្ន“រទេិរស ន៍”ខដេប្តូវបានេិភាការៅកនុងរេេ

រនាោះ2429។

925>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹង“ទសសនវចជាជ

រកស” និងរស្កាីខណនាំអំេីអក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

លឺ“ម្ភនកំហ្ស និងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទ

រចាទប្រកាន់្ំរពាោះមខរឡើយ”2430។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង និង
រប្រើប្បាស់ភសាត្ត
ុ ងត្តម្ំណង់្ិតា និងថា “កា យេ់រឃើញទូរៅ”អំេប្ី ទីសីអ
ា ូរិយសាីេីវណណ ៈ មិនចាត់ជារោេ
នរោបាយសម្ភេរ់បានរឡើយ រ៉ៅខនាជារោេនរោបាយខដេម្ភនរោេរៅ្មបងសប្ម្ភរ់កា 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 និងតថ្មេជាភ
សាត្ត
ុ ងថ្នភសាត្ត
ុ ងមូេ់ភឋនផងខដ

2432

។

926>ទាក់ទងរៅនឹងកា រោងរៅរេើកា រប្រើប្បាស់ពាកយថា “ខាមងំ ”រៅមនរេេដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ នួន ជា
និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេមិនអា្រប្រើប្បាស់
កា កំណត់ខរររនោះកនុងរ ចរទោ៉ៅងសមរហ្តផេសប្ម្ភរ់យទធសស្តសាប្សរ្ារ់ រស់រោធា2433។

927>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវេី្ ចតថ្នភសាុ

ត្តង និងថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ ឬនាំឱ្យ
រម្ភឃៈសេប្កមបាន ឬនាំឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រនាោះរឡើយ2434។

928>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់ប្លរ់ប្ោន់អំេី

ររៀរខដេខេួនបានវាយតថ្មេភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងមរនាលមវចជាជរកស និងជាេិរសសអំេីមូេរហ្តអវីខេោះខដេ
អងគជំនំជប្មោះេំបានេិចា ណាអំេីទិដភា
ឋ េរ់ភោះរនៃក
ុ ខដេម្ភនសកាានេេរនាោះ។

ជាកា កត់សម្ភគេ់

អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញ ថារតើខួ ន
េ អា្សននិ់ភឋនបានោ៉ៅងដូ្រមា្អំេីរោេកា ណ៍អ ូរិយថ្នប្ទឹសីស
ា ីេ
ា ីវ
ណណ ៈ េទធិកមមយ
ុ នីស ា និងកា តស៊ាូប្រឆ្ំងេួក្ប្កេតាិខដេថា ម្ភនរោេនរោបាយ្ាស់លាស់កនុងកា កំណត់
រោេរៅសម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។

929>ត្តមកា េិនិតយភសាត្តុ ងបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរខនែមរទៀតថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃន់ ន
ៃ ់

ហ្ួស។ ឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា អនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
ប្តូវបានចាត់ទកថា ជា“ខាមង
ំ ្មបង”2435 រ៉ៅខនា ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់ នួន ជា ខដ

2436

ភសាត្ត
ុ ងជាមូេ់ភឋន

រផ្លាតរៅរេើកា រចាទប្រកាន់ជាទូរៅប្រឆ្ំងនឹង“រ ចវា ” រស់េួកសកាិភូមិ មូេ ន និង/ឬេួក្ប្កេតាិ និងភាេ
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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ចាំបា្់កនុងកា ទរ់សកត់សប្តូវថ្ផៃកនុង2437។ សកសីម្ភនក់ខដេជាអនកខសវង ក“អនកខដេរៅរសសសេ់េី ររមន”
បានរញ្ញជក់ថា ទិសរៅសំខាន់ថ្នកា អរ់ ំខផនកមរនាលមវចជាជ លឺកា កម្ភចត់“ខខសខាមង
ំ ”មិនខមនជារលគេ និង“រក
ដំខណេ រស់វណណ ៈសកាិភូមិ”2438។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អា្រជឿជាក់បានថា រោេរៅ រស់ខខម ប្កហ្ម លឺប្តូវ
រំបាត់ប្រេ័នអ
ធ ំណា្ចាស់

និងរណាុោះមរនាលមវចជាជកនុងសងគម

រ់ភយេំចាបា
ំ ្់រប្រើប្បាស់រោេនរោបាយ

សម្ភេរ់មិនរ ីសមខរាេ់រលគេទាំងឡាយខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររមនរនាោះរឡើយ។ រៅកនុងសកខីកមម រស់ោត់ ឌ
្ បានអោះអាងថា អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម លឺជា“ខាមង
ំ ្មបង”2439 រ៉ៅខនាបានរញ្ញជក់
ផងខដ ថា អនកទាំងរនាោះប្តូវបានខរងខ្កជារីប្ររភទ និងម្ភនខតអនករៅកនុងប្ររភទទីមួយរ៉ៅរណា
ា ោះរទខដេ“ប្តូវ
បានករមៃ្រ់ភយសម្ភៃត់”2440។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ខផអកត្តម ឌ្ រញ្ញារនោះរកើតម្ភនរៅរប្កាយឆ្នំ ១៩៧៥។

930>ភសាត្តុ ងដថ្ទរទៀត ម្ភនអតែិភាេរៅមនកា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥

2441

។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ពាកយ“ខាមង
ំ ”រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់េីមូេរហ្ត ខដេពាកយ“ខាមង
ំ ”រៅកនុងរ ចរទរនោះេំបានរោងខតមួយមខ
លត់រៅរេើកា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន ដូ្បានអោះអាងរ់ភយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រឡើយ2442។
រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ្រមេើយបានរញ្ញជក់ថា កនុងលំនិត រស់ថានក់ដឹកនាំរកស “មហាជន [...] សអរ់ េន់ នេ់ ោ៉ៅង
ខាេង
ំ ” និង“ប្រជាជន និងកងទ័េរដិវតាន៍ ម្ភនកា ប្រុងប្រយ័តន្ំរពាោះ្ ចតេិតថ្នេួកកបត់ ្ប្កេតាិអារម៉ៅ ចក

2437

រសៀវរៅកំណត់រហ្ត រស់ប្កសួងកា រ រទសថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៩ ោមន

កាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00003769 ទំេ័ ១០, ERN (ភាសខខម ) 00003872 ទំេ័ ១១៣ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្តថ្ន
កិ្ចប្រជំថ្ផៃកនុងរ ើរវ ឡើងរៅកនុងប្កសួងកា រ រទសថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយកនុងខខ ឧសភា និង កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៧៦)។ រទសម្ភាសន៍
រស់ រអៀ រម៉ៅងប្ទី និង សូប្ភ័កា រេឿង ជាមួយនឹង រខៀវ សំផន និង នួន ជា ឯកស រេខ E3/108 ថ្ងៃទី ០៩ ដេ់ ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០០៦ ERN (ភាសខខម ) 00347039 ទំេ័

៩ (រោងរៅរេើ“កា សម្ភេរ់ខាមង
ំ ថ្ផៃកនុង” លឺថា “រៅកនុង្ំរណាមកម្ភមភិបាេខខម

ប្កហ្ម”)។
2438

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរលឿន) ឯកស រេខ E1/102.1 ទំេ័ ៣៨។

2439

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) ឯកស រេខ E1/52.1 ទំេ័ ២០។

2440

ប្រតិចា ឹកជំនំជប្មោះកនុងសំណំរ ឿង ០០១ (កាំង រហ្កកអា៊ាវ រៅ ឌ្) (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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្
េ នពានរទសនេនធនិយម

និងសហាវរឃា រៅ

និងរ ចវា រស់េួកវាខដេជាសប្តូវ រស់ប្រជាជនរយើង

ប្លរ់ោន”ខដេជាសប្តូវ រស់ប្រជាជន2443។

931>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់ខសេីកា រេើករឡើង រស់ោត់ខដេបានរ ើ វ

រឡើងរៅកនុងតលាកា ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះ2444។ កា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ម្ភនភាេ
ប្តឹមប្តូវថា សកខីកមម រស់ោត់បានសំរៅរេើ“កា ករមៃ្”ខដេរប្រើប្បាស់ខតកនុងក ណីេិរសសរ៉ៅរណា
ណ ោះ រនាៃរ់េី
េំអា្ កជរប្មើសអវីរផសងបានរនាោះ2445។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្រខហ្េជា
បានខកខប្រសកខីកមម រស់ នួន ជា ក៏រ់ភយ ក៏េំខមនរេើកខសេីខេឹមស មូេ់ភឋនខដេថា រោេកា ណ៍កមមយនី
សាខដេ រ.ក.ក. ប្រកាន់ខាជរ់រនាោះ កំណត់“ឱ្យេររំបាត់អក
ន ទាំងឡាយណាខដេ […] េំអា្អរ់ ំខកខប្រ
បាន”2446។

932>ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំកនុងខខ

មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងកមមវច ីថ្នកិ្ចប្រជំ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

ំឭកអំេីកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា

ជាកា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋន

ថា កា សម្ភេរ់រៅឧដងគប្តូវបានេិភាការៅកនុងរេេប្រជំរនាោះ រ់ភយរហ្តថា អតែិភាេថ្នកា សម្ភេរ់េំប្តូវបាន
រង្ហាញរ់ភយសមរហ្តផេរឡើយ2447។

933>ស ររស្កាីមក

ភសាត្ត
ុ ងអំេីមរនាលមវចជាជ រស់ រ.ក.ក. អា្អនញ្ញាតឱ្យតលាកា អងគរហ្តសម

រហ្តផេមួយផាេ់កា សននិ់ភឋនបានថា ម្ភោ៌រកសដូ្បានេិេណ៌នា និងប្រសិនររើផសេវផាយត្តម យៈរស្កាី
ខងេងកា ណ៍ជាសធា ណៈ និងវលគរណាុោះរណា
ា េនានារនាោះ អា្រ ើជា
វ មូេ់ភឋនថ្នមរនាលមវចជាជសប្ម្ភរ់ វចធាន

2443

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័

២៥៦៩ រោងរៅរេើកនុង្ំរណាមរនាោះប្រតិចា ចកថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់

រខៀវ សំផន ឯកស រេខ E3/3198 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ ERN (ភាសខខម ) 00807466-7 ទំេ័ ១២ ដេ់ ១៣។ សនៃ កថា រស់
រអៀង ស ី រៅមហាសននិបាតអងគកា សហ្ប្រជាជាតិសម័យប្រជំរេើកទី 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

(ដកប្សង់ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័ ២៧ និង ៣០)។
2445

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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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កា រផសងៗប្រឆ្ំងនឹងខាមង
ំ ខដេប្តូវបានកំណត់ទកជាមន

ួមទាំងកា េររំបាត់ខផនក ូរកាយផងខដ ។ រញ្ញា

ថារតើជំហ្ ខផនកមរនាលមនវចជាជប្រឆ្ំងនឹង“ខាមង
ំ ” នាំរៅ កកា ររងកើតនូវរោេនរោបាយមួយខដេម្ភនរំណង
សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ នឹងប្តូវរ់ភោះប្សយដូ្ខាង
រប្កាមរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេ។
៤.ង.១.ឃ.៤.ខ.រស្កាខី ណនាំ រស់ រ.ក.ក.

934>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

“ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោ៉ៅងរប្្ើនរេើសេររង្ហាញថា

នរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើអតីតអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ប្តូវបានរញ្ញជ

រោេ

និងរញ្ញជក់

្ាស់លាស់រ់ភយថានក់ដឹកនាំរកស”2448។

935>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រ់ភយខផអករៅរេើភ

សាត្ត
ុ ង្ំនួន ៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេភាលរប្្ើនជាភសាត្ត
ុ ងេំម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នធ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះេំបានរអើរេើរៅ
រេើភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ រឡើយ2449។ រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់កនុងកា ោំប្ទ
ដេ់កា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រនោះរឡើយ រ់ភយបានកត់សម្ភគេ់ជាេិរសសថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ់ភយស ខតកាេរ ចរ្ឆទថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេបានេិេណ៌នារៅកនុងរនាោះ2450។

936>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនមូេ់ភឋនសំអាង

សមប្សរ និងបានខផអករេើ“ភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់”ខដេបានរោងរៅកនុងកថាខណឌដខដេថ្នសេប្កម2451។

937>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេ

រៅមន ឬភាេមៗរប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសំអាងរេើ (i) កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ខឹម សំហ្ួន និង រអៀង ផ្លន (ii) កិ្ចសម្ភាសន៍
រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER (iii) ឯកស ្ំនួន ១ រស់ រ.ក.ក. និង (iv) ឯកស ្ំនួន 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 ់ភឋភិបាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក
2452

និងមួយរទៀតបានមកេីលណៈកមមកា ប្កុមអនក្ារ់អនា ជាតិ

។

938>ផៃយុ េីកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា

2453

សកសី ខឹម សំហ្ួន បានអោះអាងរៅ្ំរពាោះមខសហ្រៅប្កមរសរ
ើ

អរងកតថា កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានដឹងអំេីរទរញ្ញជឱ្យចារ់ខួ េនមិនប្តឹមខតអនក ដឋកា ម្ភនឋាននា ស័កិា
ំៗ ខដេេំប្េមចាករ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេកំេង
សប្ម្ភកេាបាេរៅមនៃី រេទយប្េោះរកតម្ភលាផងខដ

2454

និងោត់បានផាេ់សកខីកមមថា រប្កាយមកោត់បានដឹង

ថា “មស្តនាីថ្ន ររ េន់ នេ់ ោ៉ៅងរប្្ើន និងអនកររប្មើ រស់េួករលប្តូវបានចារ់ខួ ន
េ េីភំរន េញ”យករៅសម្ភេរ់2455
។ ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេថ្នរទរញ្ញជ រោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យដឹងថា សន រសន ជាអនករ្ញ
រញ្ញជ2456 ខដេរនោះបានរញ្ញជក់រៅកនុងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រស់សកសី ខឹម សំហ្ួ
ន។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូ្ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ ខខសអាត់ងតសរមេងថ្នកា សារ់្រមេើយបានរង្ហាញថា ខឹម
សំហ្ួន ជាក់ខសាងបានអោះអាងថា រទរញ្ញជប្តូវបាន់ភក់រ្ញរ់ភយកងេេ រហ្ើយោត់ប្ោន់ខតបា៉ៅន់សមនថា
រទរញ្ញជរនោះប្បាកដជារ្ញមកេី“ថានក់រេើ” ដូ្ជា សន រសន2457។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា សននិ់ភឋន រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា រនោះ“ទំនងជា” សន រសន ជាអនករ្ញរញ្ញជ2458។ ដូរ្នោះ កា កំណត់
្ ចតថ្នភសាត្ត
ុ ង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ជាកា សមរហ្តផេរៅកនុងកាេៈរទសៈរនោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅង
2452

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៤ ដេ់ ២៥៧៧។ រ់ភយស សកខីកមម រស់ Stephen HEDER

សំរៅរេើឆ្នំ ១៩៧៦ រទើរទកសួ កនុងខផនករនាៃរ់។
2453
2454

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦០។
កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម )

00287536 ទំេ័ ៤។
2455

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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 រ្ញរញ្ញជឱ្យចារ់ខួ េនអនក

ដឋកា សី វចេ និងទាហានជាន់ខពស់ថ្ន ររ េន់ នេ់”) រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើ រស់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ
E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00287536 ទំេ័ ៤។
2457

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយជាសរមេង 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 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា សកសី ូររនោះបានផាេ់ភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មទាក់ទងរៅ
នឹងកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះ និងថា កា រ ៀររារ់ រស់ោត់េំប្តូវបានសួ រដញរ់ភេរៅកនុងតលាកា រឡើយ។ ដូរ្នោះ
តលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេមួយអា្សំអាងរេើកា រ ៀររារ់រនោះខតកនុងកប្មិតតិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ រខនែមរេើ
រនោះរទៀត ត្តមកា កត់សម្ភគេ់រឃើញថា រទរញ្ញជបានកំណត់រោេរៅខតរេើប្កុមជាក់លាក់ថ្នទាហាន និងអនក
ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅខនាេំខមនសំរៅរេើទាហាន និងអនក ដឋកា ជាទូរៅរនាោះរឡើយ។

939>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី រអៀង ផ្លន
រ់ភយបានសរងខរដូ្តរៅ៖ “ោត់ទទួេរញ្ញជឱ្យខសវង កទាហាន េន់ នេ់”2459។

ត្តមកា រ ៀររារ់រនោះេំ

បានោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ ដូ្ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់
ថា2460 សំណួ ខដេសួ រ់ភយអនករសើរអរងកត លឺជាសំណួ នាំមខ រហ្ើយ្រមេើយេំម្ភនភាេជាក់លាក់។ កា កត់
សម្ភគេ់េិរសសលឺថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់េីមូេរហ្តអវីខដេខេួនបានរប្ជើសយកកំណត់រហ្ត
សារ់្រមេើយខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងប្ករខ័ណឌថ្នកិ្ចរសើរសួ រនោះមកសំអាងរឡើយ ររើរទាោះរីជា រអៀង ផ្លន
បានរង្ហាញខេួនរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះកនុងនាមជាសកសីក៏រ់ភយ។ ជាក់ខសាង ដូ្ នួន ជា បានអោះអាង2461
សកខីកមមផ្លៃេ់ រស់ រអៀង ផ្លន លឺជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ប្តង់្ំណ្ថា ោត់បានអោះអាងដខដេៗអំេីរទរញ្ញជ
ម្ភនយូ រហ្ើយខដេរ្ញរ់ភយថានក់រេើថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេចារ់បានរៅសម ភូមិមខ េំ
ប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រឡើយ រ៉ៅខនាប្តូវរញ្ជូ នរៅ“សម ភូមិរប្កាយ”2462។ រអៀង ផ្លន បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់េំខដេ
ទទួេរទរញ្ញជណាមួយឱ្យសម្ភេរ់ ឬរ ើបា
វ រទាហាន និងបានអោះអាងជារប្្ើនដងថា េួកោត់ប្តូវបានរញ្ញជ
រ់ភយ“ថានក់រេើ”ឱ្យរោ េត្តម“ វចធានជាសកេ”ថា រ

េ ើយសឹកសស្តង្ហគមេំប្តូវរ ើបា
វ ររឡើយ2463។ អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេបានផាេ់រ់ភយ រអៀង ផ្លន េំខមនជាភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញេីរោេនរោបាយពាក់េ័នរធ ៅ

2459

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ១៥៧៤ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្តសម្ភារ់្រមេើយ រស់ រអៀង ផ្លន ឯកស រេខ

E3/419.1 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00909627 ទំេ័ ២)។
2460

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦១។

2461

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦១។

2462

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៧, ១៣ ដេ់ ១៤, ៣០។

2463

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័ ៣០, ៥២ ដេ់ ៥៨។
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នឹងកា សម្ភេរ់រនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ បានរង្ហាញថា

ម្ភនរទរញ្ញជ្ាស់លាស់មិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន

ខដេចារ់បានកនុងរេេប្រយទធ។

940>នួន

ជា និង រខៀវ សំផន ជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកិ្ច

សម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Stephen HEDER ខដេត្តមកា អោះអាង រស់េួកោត់ លឺជាកា បា៉ៅន់
សមន ម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ និងខវោះភាេអា្រជឿជាក់បាន2464។ កនុងរទសម្ភាសន៍រនាោះ រអៀង ស ី បានអោះអាងថា
ប្រខហ្េជារៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ់ភយស ករឃើញអាវ ខដេបានលាក់ទករៅកនុងផៃោះ រស់
នាយទាហាន រទើររស្កាីសរប្ម្មួយរដើមបីសម្ភេរ់ទាហាន េន់ នេ់2465ប្តូវបានរ ើរវ ឡើង។ រ់ភយរហ្តថា
រអៀង ស ី េំម្ភនវតាម្ភនកនុងរេេរ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រនាោះ2466 រទើរោត់បានេនយេ់ថា ោត់បានដឹងរ ឿងរនោះ
រប្កាយមក និងបានរញ្ញជក់ថា រស្កាីសរប្ម្រនាោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើ“វ អវីៗទាំងអស់ខដេចាំបា្់”កនុងកា ទរ់
សកត់អតីតសម្ភសភាេថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

មិនឱ្យរ ើរ
វ ដិវតាន៍ប្រឆ្ំ ង2467។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី េបា
ំ ន

រង្ហាញ្ាស់លាស់ ថារតើរស្កាីសរប្ម្រនាោះជាទូរៅពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់អនក ដឋកា និងទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ណាមួយ ឬប្តឹមអនកខដេប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកមមភាេប្រឆ្ំងខត
រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា រនាោះរទ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិភាកាអំេីកា រេើក
រឡើង រស់ រអៀង ស ី កនុងកិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Stephen HEDER ដូ្ខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ និង
រទសម្ភាសន៍េីដំរូងជាមួយនឹង Elizabeth BECKER ររើរទាោះរីជាម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនជាសកាានេេក៏រ់ភយ2468
។

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

កិ្ចសម្ភាសន៍ 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 រោងរៅរេើកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់

Stephen HEDER ជាមួយនឹង

រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ភាសខខម ) 00062459 ទំេ័ ៨។
2467

កិ្ចសម្ភាសន៍ 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 ិររតយយ ដូ្ជា“រស្

កាីសរប្ម្”្ោះកាេរ ចរ្ឆទថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ បាន្ោះហ្តែរេខារ់ភយ“សមមិតា េីន”ខដេរកស
បានសរប្ម្ករមច្ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ្ំនួន ១៧ នាក់ ខដេម្ភនរ្
ម ោះកនុងរញ្ជ ី រនាៃរ់េី“កា េិនិ
តយ រស់រកស”2469។ “រស្កាីសរប្ម្”រនោះក៏បានរង្ហគរ់ថា“រសនើសមមិតា […] អនវតាត្តមរោេកា ណ៍ រស់
រកស”2470។ “រស្កាីសរប្ម្រនោះ”ប្តូវបានរកខប្រជាភាសអង់រលេស្ំនួន ២ ្ារ់ ខដេឯកស មួយកនង
ុ
្ំរណាមរនាោះម្ភន“កំណត់សម្ភគេ់ រស់អក
ន រកខប្រ”រញ្ញជក់អំេីតួនាទី និងប្រវតាិ ូរ រស់សមមិតា េីន រៅខផនក
ខាងរប្កាមថ្នទំេ័ ម្ភនរស្កាី“រសនើទកេិនិតយខងម”រ្
ម ោះ រីនាក់ដូ្ខាងរប្កាម2471។

942>នួន ជា បានរសនើសំឱ្យរញ្ញជក់េីភាេប្តឹមប្តូវ និងភាេអា្រជឿទក្ិតបាា ន្ំរពាោះឯកស រនោះ និងរសនើសំឱ្យ
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេខសវង ក្ារ់រដើម និងរផៃៀងផ្លៃត់េីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះ2472។ នួន ជា បាន
រេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ឯកស រនោះេំបានរង្ហាញេីប្រភេថ្នកា រ្ញរញ្ញជឱ្យករមៃ្ និងបានកត់សម្ភគេ់ថា
រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ រទរញ្ញជឱ្យករមៃ្ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអនក ដឋកា ខដេម្ភនឋាននា ស័កិខ
ា ពស់ ប្តូវរ ើ វ
រឡើងរនាៃរ់េីបានេិនិតយជាមន។

943>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ម្ភនភាេប្្ំខដេ និងជរប្មើសថ្នកា រក
ប្សយ រស់ោត់អំេីឯកស រនោះ

លឺេំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរេើ

ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ រឡើយ2473។

944>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

នួន ជា េំបានរេើកេីរញ្ញាមនៃិេសងស័យេិតប្បាកដ

ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះខដេប្រភេរដើមជាភាសខខម រហ្ើយដូ្ោនររោះរិទរៅនឹង្ារ់្មេង
ទាំងអស់ខដេម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង។ ឯកស រកខប្រជាភាសអង់រលេស្ំនួន ២ ្ារ់ក៏បានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា ម្ភនភាេប្តឹមប្តូវជាទូរៅខដ

និងររើរទាោះរីជាប្តួតោនោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏រៅខតប្សរោនជាមួយ្ារ់រដើ

2469

រស្កាីសរប្ម្្ិតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00068914 ទំេ័ ១។

2470

រស្កាីសរប្ម្្ិតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00068914 ទំេ័ ១។

2471

រស្កាីសរប្ម្្ិតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសអង់រលេ ស) 00068919 ទំេ័ ៦។

2472

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៤។

2473

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៣។
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01358509
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ម។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ សំរណើ រស់ នួន ជា សំឱ្យខសវង ក្ារ់រដើមថ្នឯកស រនោះ និងសំឱ្យរញ្ញជក់េីភាេ
ប្តឹមប្តូវរនាោះ ប្តូវរដិរស រចាេ។

945>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នឯកស រនោះ ដូ្ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់ លឺសំរៅរេើ“ភានក់ង្ហ សម្ភៃត់ម្ភនក់”
និងមស្តនាី្ំនួន ១៦ នាក់ ចារ់េីស័កិម
ា ួយរឡើងរៅ។ កា ករមៃ្អនកទាំង ១៧ នាក់រនោះ ទំនងជាប្តូវបានរ្ញរញ្ញជ
ត្តម យៈដំរណើ កា េិនិតយរេើរលគេម្ភនក់ៗរ់ភយរកស។

រខនែមរេើរនោះ

ទាក់ទងរៅនឹង“រោេកា ណ៍ រស់

រកស”ខដេជា“រស្កាីសរប្ម្”រសនើឱ្យអនវតារនាោះ ររើរទាោះរីជាពាកយរេ្ន៍មិនម្ភនភាេ្ាស់លាស់ក៏រ់ភយ ក៏
ណ ោះ
ទំនងជាសំរៅរេើរទរញ្ញជជាក់លាក់ឱ្យសម្ភេរ់ខតរលគេខដេម្ភនរ្
ម ោះរៅកនុងរញ្ជ ីរនាោះរ៉ៅរណា

រ៉ៅខនាេំខមន

សំរៅរេើរោេនរោបាយទូរៅ ឬមិនរ ីសមខរនាោះរទ។

946>ជា្ងរប្កាយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើឯកស ្ំនួន ២

ខដេមួយ្ារ់រ្ញេី ់ភឋភិ

បាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក និងមួយ្ារ់រទៀតេីលណៈកមមកា ប្កុមអនក្ារ់អនា ជាតិ2474។ អនសស ណៈ រស់អងគ
កា សហ្ប្រជាជាតិ ប្តូវបានរេើកយកមកេិចា ណា ួ្រហ្ើយ រៅកនុងខផនកសាីេីេំនាថ្ំ នកា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

2475

។

រខនែមរេើកា េិចា ណាខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញ

ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងថ្ន“ បាយកា ណ៍ខដេថា ខខម ប្កហ្មបាន់ភក់រញ្ញជឱ្យ
សម្ភេរ់នាយទាហាន និងអនក ដឋកា សី វចេទាំងអស់ថ្ន ់ភឋភិបាេ េន់ នេ់”2476។ រទរញ្ញជសម្ភេរ់ប្តូវបាន
រាយកា ណ៍រៅកនុងអតែរទថ្នទសសនាវដាីខងម (Time) រ៉ៅខនា ដូ្បានរេើករឡើងរ់ភយជនជារ់រចាទ2477 កា
រ ៀររារ់រនាោះ លឺជាពាកយ្ចាមអារា៉ មអនាមិករៅកនុងឯកស រប្ៅតលាកា ។ ដូរ្នោះ ររើរទាោះរីជាអំណោះអំណា

2474

អនសស ណៈប្កុមប្រឹកាសនាិសខជាតិសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ កា វាយតថ្មេអេ
ំ ីកា អភិវឌឍន៍រៅកនុងឥណូ ឌ ្ិនរប្កាយរេេរញ្ច រ់

សស្តង្ហគម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៧៦។ ប្កុមប្រឹការសដឋកិ្ច និងសងគម រស់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ៖
បាយកា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមកា ប្កុមអនក្ារ់អនា ជាតិត្តមរស្កាីសរប្ម្រេខ

៩

រស់លណៈកមមកា ទទួេរនៃក
ុ សិទធិ

មនសស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩។
2475
2476

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៨៩។
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័

២៥៧៤ រោងរៅរេើអនសស ណៈប្កុមប្រឹកាសនាិសខជាតិសហ្ ដឋ

អារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ កា វាយតថ្មេអេ
ំ ីកា អភិវឌឍន៍រៅកនុងឥណូ ឌ ្ិនរប្កាយរេេរញ្ច រ់សស្តង្ហគម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ក
កក ់ភ 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

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃនសិទធិកនុងកា សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង2478ក៏

រ់ភយ ក៏ជាកា សមរហ្តផេខដេថាភសាត្ត
ុ ងរនោះប្តឹមខតទទួេបានតថ្មេទារខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ។

947>ឯកស

រស់លណៈកមមកា ប្កុមអនក្ារ់អនា ជាតិ ម្ភនកា រ ៀររារ់ រស់អតីតកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម

ម្ភនក់ខដេបានអោះអាងថា លណៈមជឈិមបានខកខប្ររោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
“កនុងឆ្នំ ១៩៧៥” រប្កាយេីទទួេ“ជ័យជំនោះថ្នរដិវតាន៍”2479។ រោងត្តមឯកស រនោះ អតីតកម្ភមភិបាេខខម
ប្កហ្មបានរ ៀររារ់ថា

ជាេទធ ផេ

ម្ភន“ភាេចាំបា្់កនុងកា េររំបាត់មិនប្តឹមខតអនក ដឋកា រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

ុ េីអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា
ខងមទាំងទាហានសមញ្ា ួមទាំងប្រេនធ និងកូន រស់េួករលផងខដ ”2480។ ផៃយ
និង រខៀវ សំផន2481

ម្ភនកា រង្ហាញោ៉ៅង្ាស់ថា កា ខកខប្ររោេនរោបាយបានរកើតរ្ញេីមជឈិមរកស

ដូរ្នោះេំម្ភនរហ្តផេអវីប្តូវសងស័យរេើប្រភេខដេអា្រជឿទក្ិតរា នោះបានរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ់ភយ
ស កា រ ៀររារ់រនោះ លឺជាឯកស រប្ៅតលាកា

និងជាពាកយ្ចាមអារា៉ ម រទើរប្តូវផាេ់តថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងកនុង

កប្មិតទារ។ រេើសេីរនោះរទៀត កា រ ៀររារ់រនោះេំបានរញ្ញជក់ ថាកា ខកខប្ររោេនរោបាយបានរ ើរវ ឡើងរៅ
មនប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ឬរៅរេេណាមួយរប្កាយមករទៀត។

948>នួន

ជា បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ ខដេត្តមលំនិត រស់ោត់ថា អងគជំនំជប្មោះម្ភន

កំហ្សកនុងកា េំបានេិចា ណាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។ សកសី ភី ភួន បានផាេ់សកខីកមមអំេីរស្កាីខណនាំ
ជាក់លាក់មិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន្ោះចាញ់2482។

ររើរទាោះរីជាសហ្ប្េោះ

រាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានទទួេយក”ភសាត្ត
ុ ងរនោះ និងប្តូវបានសនមតថា បាន

2478
2479

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៨។
ប្កុមប្រឹការសដឋកិ្ច និងសងគម រស់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ៖

បាយកា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមកា ប្កុមអនក្ារ់អនា ជាតិ

ត្តមរស្កាីសរប្ម្រេខ ៩ រស់លណៈកមមកា ទទួេរនៃក
ុ សិទធិមនសស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្នំ
១៩៧៩ ទំេ័ ២ ERN (ភាសខខម ) 00723754។
2480

ប្កុមប្រឹការសដឋកិ្ច និងសងគម រស់អងគកា សហ្ប្រជាជាតិ៖

បាយកា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមកា ប្កុមអនក្ារ់អនា ជាតិ

ត្តមរស្កាីសរប្ម្រេខ ៩ រស់លណៈកមមកា ទទួេរនៃក
ុ សិទធិមនសស (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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័ ៧០។
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េិចា ណាក៏រ់ភយ2483 ក៏អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើខផនករនោះថ្នសកខីកមមខដ ។ រញ្ញារនោះេំ
អា្សនមតបានថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនបានេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងរនោះរ់ភយស ខតភាេេំអា្រជឿ

ទក្ិតបា
ា នរនាោះរទ េីរប្ពាោះអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅរេើសកខីកមម រស់ ភី ភួន រៅកនុង
សេប្កមទាំងមូេ

ួមទាំងរៅកនុងកា ផាេ់សំអាងរហ្តសំខាន់ៗ2484។ រខនែមរេើរនោះរទៀត

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរង្ហាញថា ខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ោត់េំអា្រជឿទក្ិតបា
ា នរនាោះរទ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះេំបាន
ធ ៃ េ់ថ្ន្រមេើយ រស់ ភី ភួន
រោងរៅរេើ្ំណ្ជាក់លាក់រនាោះរឡើយ2485។ រ់ភយេិចា ណារេើភាេពាក់េ័នផ្ល
និងទមៃន់សំខាន់ៗខដេបានផាេ់ជាទូរៅដេ់សកខីកមម រស់ោត់
បានេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងរនោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយេំ

ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។

ជាដំរណាោះ

ប្សយ្ំរពាោះកំហ្សរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា ណារេើ្រមេើយរនោះ រៅរេេផាេ់កា វាយ
តថ្មេ្ងរប្កាយ រស់ខួ ន
េ រេើរញ្ញា

ថារតើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើរញ្ញារនោះបានរ ើ វ

រឡើងរ់ភយសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។

949>នួន

ជា បានរោងរខនែមរទៀតរៅរេើកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី រៅ វ៉ន2486 ខដេអងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើកយកមកេិចា ណារៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ផងខដ ។ ខផអកត្តម នួន ជា ឯក
ស រនោះរង្ហាញេីកា ខណនាំមិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេម្ភនរណា
ា ស័កិម
ា ួយ្ំនួន
ខដេរនោះជាមូេរហ្តោត់រសនើសំឱ្យរកាោះរៅសកសី ូររនោះរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ2487។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេបានសារ់សកសី រៅ វ៉ន កាេេីថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក់ភ ឆ្នំ ២០១៥2488។ កនុងសកខីកមម រស់ខួ ន
េ
រៅ វ៉ន បានអោះអាងថា រៅរេេប្រជំខដេោត់បាន្ូេ ួមរនាោះ ម្ភនរទរញ្ញជមិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន ហ្ូត

2483
2484

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៥។

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៣ ដេ់ ១៣៥, ១៣៩, ១៤៤, ១៤៦ និងរជើងទំេ័

២៥៨០។
2485

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧។

2486

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៧។

2487

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៧។

2488

រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា រកាោះរៅសកសីរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ (F2/5) កថាខណឌ ២៦ (រោងរៅរេើ រៅ វ៉ន រៅ

រៅ េត ម្ភន ហ្សសនាមថា SCW-4)។
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ដេ់ស័កិប្ា បាំ2489

រ៉ៅខនាោត់េំអា្្ងចាំបាននូវកាេរ ចរ្ឆទេិតប្បាកដថ្នកិ្ចប្រជំរនាោះរទ2490។

ខផអករេើមេ
ូ

់ភឋនថ្នភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង2491 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រស្កាីខណនាំ
រនាោះទំនងជា់ភក់រ្ញោ៉ៅងយូ រំផតប្រខហ្េមួយខខរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។ សកសីបាន
អោះអាងថា េំម្ភនរោេនរោបាយសម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងរេេ ំរ់ភោះរនាោះរឡើយ2492 រ៉ៅខនា

2489

សូមរមើេ ឧ. ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨, ៣៥ ដេ់

៣៦។
2490

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ២០ ដេ់ ២១, ៤២ (បានអោះអាងថា ោត់

ប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅរៅតំរន់ ២៥ កនុង ឆ្នំ ១៩៧៦) ទំេ័ ២៦ (រទរញ្ញជហាមរ៉ៅោះពាេ់ប្តូវបានផសេវផាយរីខខរប្កាយរេេ ំរ់ភោះ)
ទំេ័ ៣៤ ដេ់ ៣៥ (រៅរេេោត់្ូេប្រជំរៅសលារខតាត្តខកវ ោត់ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅដេ់តំរន់ ២៥ រៅមនរេេប្រជំរនាោះ) ទំេ័
៤០ ដេ់ ៤១ (កាេរ ចរ្ឆទថ្នរស្កាីខណនាំហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ម្ភនអតែិភាេភាេមៗរប្កាយរេេ ំរ់ភោះ
រ៉ៅខនា ោត់បានរញ្ញជក់ថា ោត់បានសំរៅរេើកា ប្រកាសត្តមវចទយុ រស់ រខៀវ សំផន (រ៉ៅខនា សូមរមើេ ទំេ័ ៨៨ កាេរ ចរ្ឆទថ្នកា
ប្រកាសត្តមវចទយុរៅរេេរនាោះ លឺមនរេេ ំរ់ភោះ)) ទំេ័ ៩៣ (កិ្ចប្រជំរៅកនុងរខតាត្តខកវ រប្កាយឆ្នំ ១៩៧៥) ទំេ័ ៩៥ (កិ្ចប្រជំកនុង
រខតាត្តខកវបានរ ើរវ ឡើងេី ឬរីថ្ងៃរប្កាយកា ំរ់ភោះ) ទំេ័ ៩៥ (ត្តមកា េិតកិ្ចប្រជំបានរ ើរវ ឡើងរៅភនំខប្តងរប្កាយ ំរ់ភោះ) ទំេ័ ៩៧
ដេ់ ៩៨ (កា ប្រជំរៅភនំខប្តងបានរ ើរវ ឡើងេី ខខរប្កាយថ្ងៃ ំរ់ភោះ កា ប្រជំរៅរខតាខកវបានរ រើវ ឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៦)។
2491

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) (សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.2 ទំេ័ ១២ ដេ់

១៣ (កិ្ចប្រជំរៅត្តខកវ ខដេ ត្ត ម៉ៅក និង ត្ត រសម បាន្ូេ ួមរនាោះ ប្រប្េឹតរា ៅរប្កាយកិ្ចប្រជំថ្ងៃទី 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 (កិ្ចប្រជំខដេ ត្ត ម៉ៅក បានប្រកាសពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតីត
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានប្រប្េឹតរា ៅប្រខហ្េមួយខខរប្កាយកា ំរ់ភោះ)។
2492

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ២៧ ដេ់ ២៨ (ម្ភោ៌នរោបាយរៅរេេ

ំរ់ភោះរញ្ញជក់ថា ទាហានដេ់ស័កាិហាមរ៉ៅោះពាេ់) ទំេ័ ៣៣ (អោះអាងរញ្ញជក់ខេឹមស ថ្នកា រញ្ញជរនាោះ) ទំេ័ ៩៧ ដេ់ ៩៨ (រទ
រញ្ញជហាមរ៉ៅោះពាេ់ េំខមនរង្ហាញេីកា ខកខប្ររោេនរោបាយខដេរប្កាយមកបានខកខប្រកនុង្ងឆ្នំ ១៩៧៧)។ សូមរមើេផងខដ
ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ៨២ ដេ់ ៨៣ (កា ប្រុងប្រយ័តន និងកា អរ់ ំក
សងមិនចាំបា្់ខតទាហានរទ ខតទូរៅទាំងអស់) ទំេ័ ៨៦ (ោត់មិនខដេទទួេបានរទរញ្ញជ ឬឮថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម ប្តូវបានរញ្ចុ ោះរញ្ចូ េត្តមមរ ាបាយរបាកររញ្ញឆត និងរប្កាយមកចារ់ខួ េនរឡើយ) ទំេ័ ៩១ ដេ់ ៩២ (អតីតទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម េំប្តូវបានចាត់ទកថា ជាខាមង
ំ រ់ភយស ខតមូេ់ភឋនមួយថ្នកា 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 និងរប្កាយកា រញ្ច រ់សស្តង្ហគមប្រឆ្ំ ងនឹង ររ េន់ នេ់ ត្ត ម៉ៅក បាន
ខណនាំកម្ភមភិបាេហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។
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បានរឆេើយរ់ភយប្រុងប្រយ័តនថា កា យេ់ដឹង រស់ោត់រៅម្ភនកប្មិត្ំរពាោះរហ្តកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរៅ
កនុងឃំ រស់ោត់2493។ សកខីកមម្ំនួន ២ រស់សកសី រេប្ជ ជឹម រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ខដេអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកជាភសាត្ត
ុ ង2494 បានរញ្ញជក់ថា កិ្ចប្រជំខដេ រៅ វ៉ន បានរេើករឡើងរៅ
កនុងសកខី កមម រស់ោត់ និងថា រេប្ជ ជឹម ក៏បាន្ូេ ួមខដ រនាោះ េិតជាម្ភនរ្ញរស្កាីខណនាំមិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់
ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ហ្ូតដេ់ស័កិប្ា បាំប្បាកដខមន2495។

950>នួន

ជា បានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងេីប្សុកប្ត្តំកក់ និងលកប្កាំងត្តចាន់ខដេសែិតរៅកនុងតំរន់ខតមួយ

ខដេ រៅ វ៉ន បានររប្មើកា រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ បានរញ្ញជក់រខនែមរេើ្រមេើយ រស់ោត់ខដេថា េំម្ភន
រោេនរោបាយសម្ភេរ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ2496។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ នួន ជា បាន
អោះអាងថា កំណត់ប្ត្តកនុងសំណំរ ឿងរង្ហាញថា កម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្មបានដឹងេីទីកខនេង រស់អតីតទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងតំរន់រនាោះ និងបានេាោមអរ់ ំខកខប្រទាហានទាំងរនាោះ និងបានចារ់ខួ ន
េ ខតកនុង
ក ណីម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតខ
ា សឆគងជាក់លាក់រ៉ៅរណា
ណ ោះ

រ់ភយេំបានខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នកា

2493

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័ ៥៧ ដេ់ ៥៨, ៨៤ ដេ់ ៨៥, ៨៧, ៩៦។

2494

ខផនកសរប្ម្រស្កាីរេើសំរណើស់ភ
ំ ក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/9) ទំេ័ ១០។

2495

ប្រតិចា ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) (សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.2 ទំេ័ ១៣, ១៥ ដេ់

១៦, និង ១៧។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើសំផេ
ា ់ទមៃន់ដេ់ភាេអា្រជឿជាក់បាន
ថ្នកា អោះអាង រស់ រេប្ជ ជឹម ខផអករេើកា រោងរៅរេើ្ំណ្ដថ្ទរទៀតថ្នសកខីកមម រស់ោត់(ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជ
អាជាារៅនឹងសំរណើទីរួន់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ៧)។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កិ្ចប្រជំខដេ ខម ជាប្រធានភូមិ បាន
ពាំនាខំ ផនកា េីថានក់រេើពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា របាសសម្ភអតអតីតទាហាន

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះបានប្រប្េឹតរា ៅ

ោ៉ៅងយូ រំផត“ប្រខហ្េរី ឬរួនខខរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥” (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១៥ (រេប្ជ
ជឹម)(សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.1 ទំេ័ ២៥)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅរេេ រេប្ជ ជឹម ប្តូវបានសួ រដញរ់ភេ
រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាាអំេីភាេមិនសីសង្ហវក់ោន វាងកា ខណនាំហាមមិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថានក់រប្កាម
ខដេបានប្បារ់កនុងរេេប្រជំជាមួយ ខម រនាោះ ោត់េំបាន្ងចាំអំេីកា អោះអាងដំរូង រស់ោត់សីេ
ា ីកា ខណនាំរនោះរទ រ៉ៅខនាបានរេើក
រឡើងថា ររើរទាោះរីជាមិន្ាស់លាស់ោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ ក៏ម្ភនដំណាក់កាេេី ខសោនថ្នកា ប្រប្េឹតរា ៅរេើទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ខដ (ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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។
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ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងអតីតភាេ រស់េួករលជាមួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

ខតមួយមខលត់រនាោះរឡើយ2497។

ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំអា្ររងកើតឱ្យម្ភនកា សងស័យ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ2498។

951>អងគជំនំជប្មោះតលាកាកំេូេសរងកតរឃើញថា

ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងខាងរេើបានរង្ហាញថា

អនក

ជារ់ឃំភាលរប្្ើនរៅលកទាំងេី រនោះ លឺជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់ ដូ្
ជា េីកា េួ្ កា ំរលាភផេូវរភទ កា ត់រល្ខេួន កា រប្រើេបិ្ កា ញុោះញង់ប្រជាជនឱ្យប្រឆ្ំងនឹង ររ ឬជា
ញឹកញារ់ កា រ ើកា
វ ង្ហ េំបានេអ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ក៏រៅខតម្ភនភាេមិន្ាស់លាស់ ថារតើកា រចាទ
ប្រកាន់ទាង
ំ រនាោះេិតជារកើតម្ភន ឬមិនម្ភនរនាោះរឡើយ និងថារតើអក
ន ជារ់ឃំទាង
ំ រនាោះ្ងរប្កាយបាន ួ្ផតជី វចត
ខដ

ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ សំខាន់រំផតរនាោះលឺថា កំណត់ប្ត្តបានរង្ហាញថា ប្េឹតិកា
ា ណ៍បានរកើតរឡើង

រប្កាយកា ខណនាំខដេ រៅ វ៉ន និង រេប្ជ ជឹម បានរេើករឡើងរៅកនុងសកខីកមម រស់េួកោត់ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ េំសមប្សរកនុងកា ផាេ់កា រញ្ញជក់រខនែមរនាោះរឡើយ។

952>ខផអករេើសំរណើ រស់ នួន ជា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេក៏បានរកាោះរៅសកសី ទាត់ រ
សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខផងខដ

2499

ឿន មកផាេ់

។ សកសីបានរញ្ញជក់ថា ម្ភនរោេនរោបាយ“ករមៃ្”អតីតេួក្ប្កេតាិ និង

សកាិភូមិទាង
ំ អស់ ខដេរោេនរោបាយរនោះបានផសេវផាយរៅរេេប្រជំមួយរប្កាមកា ដឹកនាំ រស់ ស់ ញឹម
(ញឹម

ស់)ខដេកម្ភមភិបាេដថ្ទរទៀតថានក់ភូមិភាលបាន្ូេ ួម រហ្ើយោត់បានសារ់ឮេីរនៃរ់មួយរទៀត2500។

2497

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៦៨។

2498

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣៧៥ រជើងទំេ័ ១៥៥០។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ ើកា
វ កត់សម្ភគេ់

រៅកនុងកា រេើករឡើងជាក់លាក់រៅកនុងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាទាក់ទងរៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នធ

និងទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ង

ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង រៅនឹងសំរណើទីរួនសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ ៨, ១០, ១២ ដេ់ ១៦។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើងខដេបានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០២ ខដេេំម្ភនរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/
០១ រនាោះ កា រេើករឡើងទាំងរនោះេំអា្យកមកេិចា ណាបានរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាអនា ជាតិ
សំឱ្យទទួេយកភសាត្ត
ុ ងជំទាស់រខនែមរនាោះ េំម្ភនមូេ់ភឋនរៅកនុ ងប្ករខ័ណឌលតិយតាជា

ម្ភនរនាោះរទ ដូរ្នោះប្តូវរដិរស រចាេរ់ភយ

េំចាបា
ំ ្់េិនិតយរនារទៀតរឡើយ រ់ភយេិចា ណារឃើញថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរង្ហាញ ថារតើភសាត្ត
ុ ងខដេផាេ់រនោះរំរេញត្តម
េកខខណឌតប្មូវត្តមវចធាន ១០៤(១) និង១០៨(៧) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។
2499

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា រកាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ ២៦ (រោងរៅរេើ ទាត់ រ ឿន ម្ភន ហ្សសនាម SCW-5)។

2500

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩៥ ដេ់ ៩៦។
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រោេនរោបាយរនោះ ប្តូវបានរេើករឡើងត្តម យៈកា រញ្ញជេី“ថានក់រេើ” និងថា េី“អនកខដេរៅមជឈិម”2501។
កិ្ចប្រជំបានរកើតរឡើងប្រខហ្េមួយខខរប្កាយកា ំរ់ភោះ

រប្កាយកា សម្ភេរ់រៅបាត់ដំរងខដេបានរោងដូ្

ខាងរេើ2502។ រោងត្តម ទាត់ រ ឿន រ់ភយស កិ្ចប្រជំរនាោះបានរ ើរវ ឡើងរៅថានក់ភូមិភាល ខដេជាកប្មិតខពស់
រំផតត្តមតំរន់ រហ្ើយ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានកំណត់្ ចតរោេនរោបាយរនោះថា រកើតរ្ញេីមជឈិមរកស
រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

ជាកា លួ ឱ្យរជឿជាក់ថា

កិ្ចប្រជំរនោះមិនខមនកនុងរោេ

រំណងពាំនាកា
ំ ខណនាំ រស់រកសខដេរទើរបានទទួេងមីៗរនាោះរទ រ៉ៅខនាជាកា រញ្ញជក់អោះអាងរោេនរោបាយ
រស់រកសេីមន។

953>្ងរប្កាយ នួន ជា បាន ំឭកថា រហ្ង សំ ចន េំប្តូវបានរកាោះរៅមករ

ើជា
វ សកសីរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង និងបានរេើករឡើងថា សកសី ូររនោះនឹងអា្ផាេ់ភសាត្ត
ុ ងរ់ភោះរនៃក
ុ 2503។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេបានរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាងរនោះ ួ្រហ្ើយ និងបានសននិ់ភឋនថា េំទំនងជាថា សកខីកមម រស់
រហ្ង សំ ចន អា្នឹងម្ភនេ័ត៌ម្ភនសំខាន់រខនែមខដេរ់ភោះរនៃក
ុ ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅខនាថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកនុងក ណីសមប្សរនឹងប្តូវរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនខដេរកើតរ្ញ
េីរទសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ចន ប្តូវទកជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ2504។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ត្តមរទសម្ភាសន៍រនោះបានរង្ហាញថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ ថានក់ដឹកនាំរកស ួមម្ភន នួន ជា បានប្រកាសថា រមដឹកនាំថ្ន ររសធា ណៈ ដឋខខម ប្តូវខតដករ្ញេី
ប្ករខ័ណឌ រ់ភយេំបាននិោយថា ប្តូវសម្ភេរ់េួករលរចាេរនាោះរឡើយ2505។

2501

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័ ៩៥ ដេ់ ៩៦។

2502

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកក ់ភ 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

កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍វាយសរឡើង វចញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ១៩៩១ ERN

(ភាសខខម ) 00713954-5 ទំេ័ ៣៦ ដេ់ ៣៧។
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954>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ រងត សមបតាិ

និង Robert LEMKIN ខដេ នួន ជា បាន

រោងរនាោះ2506 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្ ួ្រហ្ើយថា ខេឹមស ថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍រនោះេំជារ់ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា ថារតើម្ភនរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ2507។

955>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើរញ្ញាមួយ

្ំនួនថ្នទសសនាវដាីទង់រដវិ តាន៍ និងសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម2508។ អងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរេើរញ្ញាទាំងរនោះ
មិនខមនកនុងរោេរំណងរង្ហាញេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ ឬខេឹមស រនាោះរទ រ៉ៅខនារដើមបីរង្ហាញឱ្យរឃើញេី
ររៀរខដេរោេនរោបាយទាក់ទងរៅនឹង“ខាមង
ំ ” រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានផសេវផាយ ដូ្ជា ត្តម យៈឯក
ស របាោះេមពផាយ និងវលគរណាុោះរណា
ា េនានា។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់
រឃើញថា ម្ភនរញ្ញាខតមួយរៅកនុងទសសនាវដាីទង់រដវិ តាន៍ លិតមកដេ់ប្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ លឺទាង
ំ ភាស និងរ
ចរទ រស់ទសសនាវដាីរនោះបានសំរៅ្ាស់លាស់រេើកា សម្ភេរ់កនុងរេេប្រយទធ 2509។

956>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើ បាយកា ណ៍ ទូ រេខ និងឯកស ដថ្ទរទៀត រស់
រ.ក.ក. ខដេម្ភនកាេរ ចរ្ឆទដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ (្ំនួន ២) ឆ្នំ ១៩៧៧ (្ំនួន ៥) និងឆ្នំ ១៩៧៨ (្ំនួន
២)2510។ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាត្ត
ុ ងថ្នរស្កាីខណនាំ រស់ រ.ក.ក. ខដេរកើតរប្កាយឆ្នំ ១៩៧៥ លឺេំ
ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រង្ហាញនូវកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់ ្ំរពាោះប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជរឡើយ រ់ភយស អវីខដេចាំបា្់រនាោះ លឺប្តូវម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា ម្ភនរស្កាីសរប្ម្ជាក់លាក់កនុងកា
សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេ ំរ់ភោះ2511។ 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.៖ ទង់រដិវតាន៍ រញ្ញាទី

៨ ឯកស រេខ E3/5 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00063336 ទំេ័ ២៦ និងសូមរមើេផងខដ

ERN

(ភាសខខម ) 00063318 ទំេ័ ៨។
2510

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៨ ដេ់ ២៥៧៩។

2511

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៥២។

599
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358517
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ

ចាំបា្់ប្តូវកំណត់ថារតើ

រោេ

នរោបាយកនុងរោេរំណងសម្ភេរ់រនាោះ ម្ភនអតែិភាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ
ឬោ៉ៅងណា។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះេំខមនម្ភនន័យថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា្សំអាងរេើភសាត្ត
ុ ង
រប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍ រដើមបីទាញរស្កាីសននិ់ភឋនអំេីរោេនរោបាយរៅមនប្េឹតិកា
ា ណ៍បានរនាោះរទ ដរារណា
អងគជំនំជប្មោះបានផាេ់រហ្តផេប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត

ខដេភសាត្ត
ុ ងរនោះបានរង្ហាញអំេីកា រនា

រោេនរោបាយរនោះ េំខមនរង្ហាញរោេនរោបាយខដេប្តូវបានខកខប្រ ឬររងកើតងមីរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ អំណោះអំណាងទូរៅ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភាេេំជារ់ពាក់េ័នថ្ធ នភសាត្ត
ុ ងរប្កាយខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ ប្តូវរដិរស រចាេ។

957>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នភសាត្តុ ង

ដូ្ នួន ជា បានកត់សម្ភគេ់2512 ឯកស ជារប្្ើនជាក់ខសាងេបា
ំ ន

រង្ហាញថា ម្ភនកា សម្ភេរ់បានរកើតរឡើងរនាោះរទ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតរង្ហាញអំេីកា ចារ់ខួ េន។ សំខាន់រំផតរនាោះ រៅខត
េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ថារតើ ឯកស រនោះអា្ោំប្ទដេ់អតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកំណត់រហ្តប្រជំកនុងខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៦ រស់សមមិតា ១៦៤ រដើមបីផេ
ា ់កា យេ់រឃើញថា ម្ភនរទរញ្ញជឱ្យ“រនា”ប្រមូេប្រវតាិ ូរ និងចារ់
ខេួនអតីតទាហាន2513។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ត្តមកា េិនិតយរ់ភយេអិតេអន់រេើភសាត្ត
ុ ងរឃើញថា កម្ភមភិបាេខខម
ប្កហ្មបាន ករឃើញ“ខផនកា ត់រល្ខេួន”ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងមនសស្ំនួន ៤០ នាក់ ខដេេំខមនជាទាហានថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម ទាំងអស់រនាោះរទ2514។
ប្រមូេឱ្យមក“រងកររងកើនផេមួយដំ”

រប្កាយមកម្ភនកា សរប្ម្ថា

អនកខដេ ត់ទាង
ំ រនោះប្តូវបាន

រ៉ៅខនាេំបានយករៅសម្ភេរ់រឡើយ2515។

ម្ភនកា រង្ហាញេិតណាស់ថា

2512

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៧៧ ដេ់ ៥៨០។

2513

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨១៧។

2514

កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំសមមិតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័

២។
2515

កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំសមមិតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162490 ទំេ័

៣។

600
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358518
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អតីតទាហានប្តូវបាន់ភក់ឱ្យសែិតរប្កាមកា ប្លរ់ប្លងោ៉ៅងម៉ៅត់្ត់2516 រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រោងត្តមកំណត់
រហ្តថ្នកិ្ចប្រជំរនាោះ

អនកទាំងរនោះេំប្តូវបានកំណត់រោេរៅរ់ភយស ខតម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ររ

សធា ណ ដឋខខម រនាោះរឡើយ រ៉ៅខនារ់ភយស កា ប្រឆ្ំងនឹងរទរញ្ញជរៅវចញ។ ឯកស រនោះសំរៅរខនែមរទៀត
រេើកា ប្រប្េឹត្
ា ំរពាោះអនកដថ្ទរទៀតខដេបាន ត់េីមនៗ និងបានរង្ហាញថា អនកទាំងរនោះប្តូវបាន“ខរងខ្ករៅ
ត្តមកងនានា” និងថា “អនកទាំងរនោះភាលរប្្ើនបានខកខប្រេអប្ររសើ ” ររើរទាោះរីជាម្ភនអនកខេោះ“មិនខដេបាន
រឃើញប្តឡរ់មកវចញ”ក៏រ់ភយ2517។ ជារស្កាីសននិ់ភឋន ឯកស រនោះេំបានរង្ហាញថា ម្ភនរោេនរោបាយ
សម្ភេរ់ ឬថា រោេនរោបាយរនោះពាក់េ័នជា
ធ ក់លាក់រៅនឹងអតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម រឡើយ រ៉ៅខនា ទំនងជាវចធានកា ខដេប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរដើមបីរឆេើយតររៅនឹងកា ប្រឆ្ំងនឹងរទរញ្ញជ
“ប្រជាជនមូេ់ភឋន”ផងខដ

2518

ួមទាំង

និងថា វចធានកា ទាំងរនោះ ោ៉ៅងរហា្ណាស់សប្ម្ភរ់អក
ន ប្រប្េឹតម
ា ិនេអភាល

រប្្ើន បាននាំរៅ កកា ចារ់ខួ ន
េ និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ ររើរទាោះរីជាទូ រេខ រស់
កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ បានរាយកា ណ៍អំេី វចធានកា ខដេប្តូវរ ើរវ ឡើង
ប្រឆ្ំងនឹងអតីតទាហាន និង“ភានក់ង្ហ ”ខដេទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះសកមមភាេរោះរបា ក៏រ់ភយ ក៏េំបានរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញេីកា ភាជរ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងរោេនរោបាយខដេម្ភនអតែិភាេកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ និងេំអា្
ចាត់ទកជាភសាត្ត
ុ ងអំេីរោេនរោបាយមិនរ ីសមខបានរនាោះរឡើយ2519។

958>ទាក់ទងរៅនឹងទូ រេខ

និងឯកស ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ2520 េិតជា

បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីកា ់ភក់រ្ញ

2516

២

និងអនវតានូវរស្កាីខណនាំឱ្យកំណត់អតាសញ្ញាណ

និង“របាសសម្ភអត

កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំសមមិតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័
(“រៅកនុងប្រជាជរនោះ ភាលរប្្ើន[កនុង្ំរណាមប្រជាជនមូេ់ភឋនរនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងសកមមភាេខរេករផសងៗ]េអ ខតទាហានម្ភន

្េនាមិនេអ”) និង ERN (ភាសខខម ) 00143487 ទំេ័ ៣ (“សម្ភសភាេទាហានប្តូវប្រមូេ”)។
2517

កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំសមមិតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័

២។
2518

កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំសមមិតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័

២។
2519

ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/511 ថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00000766 ទំេ័ ១

។
2520

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៩។
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ឱ្យសអត”ខាមង
ំ

ួមទាំង“អនករៅរសសសេ់”ថ្ន ររចាស់2521។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ឯកស ទាំងអស់រនោះ្ោះ

កាេរ ចរ្ឆទដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨ រ៉ៅខនាេំម្ភន្ំណ្ណាមួយបានរញ្ញជក់ថា រោេនរោបាយពាក់េ័នធ
រៅនឹងកា សម្ភេរ់ខដេរកើតម្ភនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរឡើយ។

959>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen HEDER ខដេថា ចារ់ត្តងំ េីពាក់កណាាេឆ្នំ ១៩៧៦ ខផនកសនាិ
សខបានទទួេសញ្ញាេីថានក់ដឹកនាំរកសថា

េួករលប្តូវខត“ររងកើនកា ប្រឹងខប្រងកំណត់អតាសញ្ញាណអតីតអនក ដឋ

កា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន ត់រល្ខេួន”2522រនាោះ និងរៅខតេំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ថា កា អោះអាងរនោះ
បានខផអករេើប្រភេអវីខេោះរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ្រមេើយ រស់ោត់េំបានរញ្ញជក់ ថារតើរស្កាីខណនាំ
រនាោះបាន់ភក់រ្ញរៅរេេណា

និងថារតើម្ភនអវីរកើតរឡើង្ំរពាោះអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវ

បានកំណត់អតាសញ្ញាណ ួ្រហ្ើយរនាោះ។

960>ស ររស្កាីមក ភសាត្តុ ងទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីខណនាំ រស់ រ.ក.ក. ឱ្យសម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា
ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មកដេ់ប្តឹមអំឡុងរេេ ឬរប្កាយរេេភាេមៗថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ម្ភន
កប្មិតរខាយ។ ភសាត្ត
ុ ងទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេរៅរប្កាយរនាោះ ទំនងជាម្ភនកប្មិតខាេង
ំ ជាងរនោះ រ៉ៅខនាខវោះ
កា ភាជរ់ទំនាក់ទំនង្ាស់លាស់រៅនឹងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។
៤.ង.១.ឃ.៥.ភាេសមរហ្តផេថ្នកា សនន់ភ
ិ ឋ នជាទូរៅ

961>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានេិចា ណារេើអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ង ខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ប្េមទាំងភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង។ ខផអករេើភសាត្ត
ុ ង និងកា យេ់រឃើញទាំងរនោះជា ួម អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់
2521

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៩ ដកប្សង់កនុង្ំរណាមរនាោះ ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា ិរ

រតយយ ឯកស រេខ E3/511 ថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00000766 ទំេ័ ១ ។ រស្កាីរាយកា ណ៍ រស់
អនប្រធាន រមឿន រៅកាន់ប្សុកប្ត្តំកក់) ឯកស រេខ E3/4141 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00079089
ទំេ័ ១។ ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/995 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00019201 ទំេ័
១។ ទូ រេខកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ឯកស រេខ E3/996 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00001084-5 ទំេ័ ១
ដេ់ ២)។
2522

សេប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ២៥៧៤ (រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen

HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័ ៤៥ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម))។
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ថារតើជាកា សមរហ្តផេសប្ម្ភរ់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កនុងកា សននិ់ភឋនថា អតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ
ខដេរប្ោងទកជាមននូវកា សម្ភេរ់ទាហាន

និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិ ា

កា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ប្តូវបានរង្ហាញហ្ួសេី វចមតិសងស័យរនាោះ ម្ភនភាេសមរហ្តផេ ខដ ឬោ៉ៅងណា។
លួ ំឭកថា កនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាត្ត
ុ ងអំេីេំនាថ្ំ ន
កា សម្ភេរ់ផង និងរេើរស្កាីខងេងកា ណ៍ រស្កាីសរប្ម្ និងរទរញ្ញជ រស់ រ.ក.ក.។

962>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងសាីេីេំនា ំ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ទាក់ទងរៅនឹង

អំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេជាអំឡុងរេេសំខាន់កនុងកា រង្ហាញអំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយពាក់េ័នធ
រៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញឱ្យរឃើញនូវ្ំណ្មួយ្ំនួនថា ម្ភនកា សម្ភេរ់
ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ោ៉ៅងរប្្ើនបានរកើតរឡើង រ៉ៅខនាភសាត្ត
ុ ងរនោះ មិន្ាស់លាស់
មិនសីសង្ហវក់ េំម្ភនកា រញ្ញជក់រខនែម និងជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម។ េំម្ភនសកសីអងគរហ្តបានមកផាេ់សកខី
កមមផ្លៃេ់អំេីរហ្តកា ណ៍រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះរទ។
ររងកើតរឡើងសប្ម្ភរ់រោេរំណងរផសង

ភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនម្ភនប្រភេមកេីឯកស ខដេបាន

ខដេេំខមនសប្ម្ភរ់រប្រើប្បាស់រៅកនុងកា ជំនំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ

រឡើយ ម្ភនដូ្ជា បាយកា ណ៍ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេេំបានរ ើស
វ មបង និងអតែរទកាខសតខដេម្ភន
តថ្មេភសាត្ត
ុ ងទារ។ រេើសេីរនោះរទៀត ម្ភនក ណីជារប្្ើនខដេកាេៈរទសៈជំ វចញកា សម្ភេរ់ ម្ភនភាេមិន
ប្បាកដប្រជាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើកា សម្ភេរ់រនាោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងសែនភាេេំខមនជាកា ប្រយទធោន
ឬជាេទធផេថ្នកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើហ្ិងាមួយ់ភ្់រ់ភយខឡក ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ
បានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនបានចាត់ទកអំរេើទាង
ំ រនោះថា

ជាកា រង្ហាញអំេរី ោេនរោបាយខដេររងកើត

រឡើងរ់ភយមជឈិមប្រឆ្ំងនឹងទាហាន ខដេេំពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រយទធោន។ ដូ្ោនរនោះខដ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រស្កាីសននិ់ភឋន

ម្ភន“ភសាត្ត
ុ ងសីសង្ហវក់រង្ហាញអំេីកា ខកខប្រ”នូវរោេនរោបាយ

រនាោះ ក៏េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទ្ាស់លាស់ផងខដ

2523

។ ជាសំខាន់ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់រៅឧដងគ ខដេជា្ំណ្សំខាន់ថ្នរស្កាីសននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ អំេីអតែិភាេថ្នរោេ
នរោបាយមនឆ្នំ ១៩៧៥ េំប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយសមរហ្តផេរឡើយ។

2523

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១២១។
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963>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេមន

និងរប្កាយភាេមៗថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ម្ភនរហ្តកា ណ៍

សម្ភេរ់ខតេី ឬរីរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអា្ចាត់ទកថា បានរង្ហាញឱ្យរឃើញរ់ភយសមរហ្តផេ ដូ្ជា កា សម្ភេរ់
អនក ដឋកា ជាន់ខពស់្ំនួន ៤ នាក់ (ខដេេី នាក់ប្តូវបាន“កំណត់រោេរៅ”ជាមន រដើមបីប្រហា ជី វចត) និង
ទាហានដថ្ទរទៀតកនុងទីប្កុងភនំរេញ

កា សម្ភេរ់ទាហានខដេម្ភនឋាននា ស័កិា ំៗរៅកនុងរខតាបាត់ដំរង

កា

សម្ភេរ់រៅរពា ិ៍សត់ (រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) និងកា សម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា កនុងរខតារសៀមរារ។ រហ្ត
កា ណ៍ទាង
ំ អស់រនោះបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ និង/ឬរៅថ្ងៃរនាៃរ់ ខដេជារ់ពាក់េ័នធ
រៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតា្ំនួន ៤។ កា សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ជាន់ខពស់្ំនួន ៤ នាក់
ុ ភនំរេញ ររើរទាោះរីជាត្តម យៈទប្មង់ថ្នកា ប្រកាស និងកា សម្ភេរ់ក៏រ់ភយ ក៏រៅខតជាេកខណៈខស
រៅទីប្កង
ខរេកេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ដថ្ទរទៀតកនុង្ំរណាមប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ ឡាយខដេសែិតរប្កាមកា េិចា ណារនោះ។ ប្េឹតិកា
ា ណ៍
ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់កនុងរខតាបាត់ដំរង ួមម្ភនប្ករខ័ណឌថ្នរេេរវលា និងទប្មង់ថ្នកា សម្ភេរ់ ម្ភនភាេ
ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនាោះខដេនាំរៅដេ់កា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។

ដូរ្នោះ

អងគជំនំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេរជឿជាក់ថា រហ្តកា ណ៍កនុងរខតាបាត់ដំរងប្បាកដជា ោ៉ៅងរហា្ណាស់ប្តូវបានទទួេ
កា យេ់ប្េមេី ស់ ញឹម(ញឹម ស់) ជារេខាភូមិភាល ខដេប្តូវបាន ករឃើញផងខដ ថា បានរ្ញរញ្ញជឱ្យ
សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ររើរទាោះរីជាប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ េី រនោះម្ភនភាេប្រហាក់ប្រខហ្េោនោ៉ៅងខាេង
ំ ក៏រ់ភយ
ក៏េំម្ភនភាេ្ាស់លាស់ ថារតើ ស់ ញឹម(ញឹម ស់) បានប្រប្េឹតត្ត
ា មឆនៃោះ រស់ខួ ន
េ រ់ភយឯករាជយ ឬប្សរ
ត្តមរោេនរោបាយរ្ញេីមជឈិមរកស ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណា
រឃើញថា

កនុងកា សននិ់ភឋនសមរហ្តផេេីកា សម្ភេរ់ខដេម្ភនអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយខដេបានររងកើត

រឡើងរ់ភយមជឈិមរនាោះ

ចាំបា្់ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញេីរហ្តកា ណ៍មួយ្ំនួនរទៀតថ្នកា សម្ភេរ់ខដេបាន

រកើតរឡើងកនុងភូមិភាលរផសងៗរទៀត។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បននរនោះ រហ្តកា ណ៍ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរ់ភយសមរហ្តផេរនាោះ ម្ភនខតេី

ឬរីរ៉ៅរណា
ណ ោះ និងសែិតកនុងកប្មិត

ប្តឹមខតខផនកតូ្មួយថ្នតំរន់ខដេប្តួតប្ត្តរ់ភយខខម ប្កហ្ម។ ជាកា េិតរប្ៅខតេីរហ្តកា ណ៍្ំនួន ២ ខដេ
បានសនមតថា ជាអំរេើ រស់

ស់ ញឹម(ញឹម

ភនំរេញខដេម្ភនេកខណៈខសខរេកេីរលរនាោះ

ស់) និងរហ្តកា ណ៍សម្ភេរ់អក
ន ដឋកា ជាន់ខពស់រៅកនុងទីប្កុង
លឺរៅម្ភនកា សម្ភេរ់មួយរទៀតខដេបានរកើតរឡើងកនុងរខតា

រសៀមរារ និងកា សម្ភេរ់ទាហានរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រហ្តកា ណ៍ទាង
ំ រនោះររើសូមបី

604
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358522
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

េិចា ណាជា ួមក៏រ់ភយ ក៏េំអា្ចាត់ជាមូេ់ភឋន ឹងម្ភំ រញ្ញជក់េីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយខដេររងកើតរឡើង
រ់ភយមជឈិម ខដេម្ភនរោេរំណងកនុងកា សម្ភេរ់រនាោះរឡើយ។

964> ទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្តុ ងថ្នកា ចារ់ខួនេ

ខដេបានរកើត

រឡើងរៅមន ឬរប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ខផអក
ត្តមរហ្តកា ណ៍ជារប្្ើនថ្នកា ចារ់ខួ ន
េ និងដូ្អងគជំនំជប្មោះបានទទួេសគេ់ផងខដ រនាោះ2524 កា ចារ់ខួ ន
េ ទាំង
វ ជាទមៃន់ និង/ឬ្ងរប្កាយប្តូវ
រនោះ ជាេទធផេ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា ផ្លេស់ទីេំរៅ កា ឃំខួ ន
េ កា រ ើកា
បានរ់ភោះខេង2525។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងរនោះេំអា្ចាត់ជាមូេ់ភឋន ឹងម្ភំ រញ្ញជក់េីអតែិភាេេំនាថ្ំ នកា

សម្ភេរ់រឡើយ។

រខនែមរេើរនោះ

ភសាត្ត
ុ ងរនោះក៏បានរង្ហាញផងខដ ថា

ម្ភនកា ប្រឹងខប្រងកនុងកា កំណត់អតា

សញ្ញាណ និងកា ខសវង ករលគេខដេម្ភនតួនាទីកនុងកប្មិតមួយ ជាេិរសស កនុងជួ ទាហាន2526។

965>ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្តុ ងថ្នកា សម្ភេរ់រប្កាយប្េឹតិកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងជា្មបងរៅរេើឯកស រប្ៅតលាកា

ខដេភាេរជឿជាក់ និង

ភាេរជឿទក្ិតបា
ា នថ្នឯកស រនោះ េំប្តូវបានរ់ភោះប្សយ្ាស់លាស់ ដូរ្នោះភសាត្ត
ុ ងទាំងរនោះម្ភនមូេ់ភឋនរខា
យ។ ម្ភនខតកា រ ៀររារ់មួយលត់ខដេបានផាេ់រ់ភយសកសីរៅ្ំរពាោះមខតលាកា

ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

រហ្តកា ណ៍មួយ់ភ្់រ់ភយខឡក ខដេេំខមនជាកា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីរោេនរោបាយទូេំទូលាយ និងទូរៅ
រនាោះរទ។ អវីខដេសំខាន់រំផតរនាោះលឺថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនរ ើរវ ស្កាី
សននិ់ភឋនថា ភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅងយូ មករហ្ើយ រប្កាយខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ រនាោះ បានរង្ហាញថា រហ្តកា ណ៍រនោះ លឺជាេទធផេថ្នរោេនរោបាយខដេម្ភនអតែិភាេរៅកនុង
អំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ មិនខមនជារោេនរោបាយររងកើតងមី ឬប្តូវបានខកខប្ររនាោះរឡើយ។

2524

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៥៥ រជើងទំេ័ ១៦៥៧ ដេ់ ១៦៥៨ (រោងរៅរេើកថាខណឌ ៥១៣

ដេ់ ៥១៤)។
2525

សូមរមើេខាងរេើឧ. រជើងទំេ័ ២៣២៧, ២៣៦៤ និង ២៣៧០, ២៣៦៨, ២៣៨១, ២៤០២, ២៤០៨។ សូមរមើេផងខដ

បាយកា ណ៍ រស់ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ កិ្ចសម្ភាសន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជា
ុ 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 និងរជើងទំេ័ ២៣៤៧, ២៣៨៣, ២៣៩៩, ២៤០៨។
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រហ្តកា ណ៍ខដេអងគជំនំជប្មោះបានរោងរៅរេើ ខដេភាលរប្្ើនម្ភនកាេរ ចរ្ឆទដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ និងរៅរេេ
រប្កាយមករទៀតរនាោះ

េំម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ ក់លាក់រៅនឹងអំឡុងរេេមនប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

រឡើយ2527។ ផៃយ
ុ រៅវចញ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងរញ្ញជក់ថា រោេនរោបាយោ៉ៅងទូេំទូលាយមួយប្រឆ្ំងនឹងទាហាន
និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

រទើរខតប្តូវបានយកមកអនវតារៅរប្កាយខខ

រមស

ឆ្នំ

១៩៧៥

រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណារេើរញ្ញារនោះរឡើយ។ ឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានរោងរៅរេើខផនកមួយថ្នសកខីកមម រស់ ឌ្ ខដេោត់បាននិោយថា ឯកស ខដេរលរង្ហាញោត់ លឺ
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេេំខមនរ ើរវ ៅកនុងឆ្នំ
សំរៅដេ់កា ឃខ
ំ ួន
េ និងកា សម្ភេរ់អក
១៩៧៥ រនាោះរទ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនខដ ត្តមកា រញ្ញជក់រៅកនុងកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី រឃើញថា
រោេនរោបាយ្ំរពាោះអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រទើរខតប្តូវបានអនម័តរៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៦

រ៉ៅរណា
ណ ោះ2528។

966>ស ររស្កាីមក ភសាត្តុ ងម្ភនកប្មិតរខាយខដេបានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីេំនាថ្ំ នកា សម្ភេរ់រៅកនុងអំឡុង
រេេរៅមន ឬរៅថ្ងៃម្ភនប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ។

967>្ំរពាោះភសាត្តុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេជំហ្ ជាទូរៅ រស់

រ.ក.ក.

សាីេីមរនាលមវចជាជ រស់កមមយ
ុ នីស ា

្ំរពាោះសប្តូវ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ជាកា លួ ឱ្យរជឿជាក់ថា រស្កាីខងេងកា ណ៍
រស់រកសខដេបានដកប្សង់រនាោះអា្ប្តូវចាត់ទកបានថា ជាកា ប្តួសប្ត្តយផេូវសប្ម្ភរ់រោេនរោបាយខដេ
កំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ខាមង
ំ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេរស
្កាីខងេងកា ណ៍អ ូរីយទូរៅអំេីប្ទឹសីក
ា មមយ
ុ នីស ា

និងកា តស៊ាូវណណ ៈបានអនញ្ញាតឱ្យខេួនអា្សននិ់ភឋនបានោ៉ៅង

សមរហ្តផេថា ម្ភនរោេនរោបាយសម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ។

968> ទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីខណនាំ រស់ រ.ក.ក. ឱ្យសម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ភសាត្ត
ុ ងម្ភនដូ្ជា៖ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ខឹម សំហ្ួន
2527

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩១៤, ៩៥៥ ដេ់ ៩៥៦, ៩៥៨។

2528

សូមរមើេឧ. សូមរមើេ កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ

កកក ់ភ ឆ្នំ ១៩៨១ ERN (ភាសខខម )00578899 ទំេ័ ៨ (បានអោះអាងថា ស់ ញឹម និង រស ភឹម លឺជាមនសសទីមួយខដេខរកខ្ក
ប្រជាជនរៅត្តមប្ររភទ និងថា រប្កាយមក “កា ខរងខ្ករនោះប្តូវបានទទួេយករ់ភយថានក់ដឹកនាំ”ខតកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេ
ថានក់ដឹកនាំសរប្ម្ខរងខ្កត្តមប្ររភទ ួមទាំងប្កុម“អនកខដេោំប្ទ េន់ នេ់ ផងខដ ”)។
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រទសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER “រស្កាីសរប្ម្” រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ
ឯកស មួយ្ំនួន រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរៅសម័យរនាោះ

និង បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា ប្កុមអនក

្ារ់អនា ជាតិ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាត្ត
ុ ងនីមួយៗម្ភនកប្មិតរខាយខដេបានកាត់រនែយោ៉ៅងរប្្ើននូវតថ្មេ
ជាភសាត្ត
ុ ង រ់ភយរហ្តថា ទីមួយ េំម្ភនកា រ ៀររារ់ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយសកសីផ្លៃេ់ណាម្ភនក់។ ទីេី
្រមេើយ រស់ រអៀង ស ី បាយកា ណ៍ រស់លណៈកមមកា ប្កុមអនក្ារ់អនា ជាតិ និង្រមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួ
ន ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់រនាោះ លឺជាភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ ម។ ទីរី េំម្ភនកា រ ៀររារ់ណាមួយខដេអា្
រញ្ញជក់បានេីរោេនរោបាយទូរៅរឡើយ។

ផៃយ
ុ រៅវចញ

ភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់រនោះសំរៅរេើរហ្តកា ណ៍ជាក់

លាក់ ជាេិរសស“រស្កាីសរប្ម្” រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ខដេផៃយ
ុ រៅនឹងអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ
ទូរៅចារ់េីថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ទីរួន ឯកស រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ម្ភនអតែិភាេរប្កាយ
ប្េឹតិកា
ា ណ៍ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ឯកស េី ខដេម្ភនអតែិភាេភាេមៗរនាៃរ់េីប្េឹតិកា
ា ណ៍ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ហ្ូតដេ់

ឆ្នំ ១៩៧៦ ជាក់ខសាង ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរហ្តកា ណ៍ខដេខខម ប្កហ្មទំនងជារឆេើយតររៅនឹងកា ប្រឆ្ំងនឹង
រទរញ្ញជ និងសកមមភាេរងកកា ំខាននានា រ់ភយេំលិតថា ជនរេមើសរនាោះសែិតកនុងប្ររភទណារឡើយ។ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ភសាត្ត
ុ ងរប្កាយឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្នកា ខណនាំ រស់រកសទំនងជាម្ភនេកខណៈ
ឹងម្ភំ រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះ កេំរឃើញម្ភនទំនាក់ទំនង្ាស់លាស់ជាមួយនឹងអំឡុងរេេពាក់េ័នរ
ធ ទរចាទរនាោះរឡើ
យ។

រខនែមរេើរនោះរទៀត ឯកស រនោះេំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា សម្ភេរ់ប្តូវបានលិតទកជាមនរៅកនុង

រោេនរោបាយ រស់រកសរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង
កា រង្ហាញអំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយសម្ភេរ់អតីតទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េំម្ភន
មូេ់ភឋន ឹងម្ភំ និងសីសង្ហវក់ោនរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភន្ំណ្ខេោះ ភសាត្ត
ុ ងរនោះបាន្ងអេ
ុ រៅរេើ
រោេនរោបាយខដេេំម្ភនេកខណៈទូរៅ រ៉ៅខនាសំរៅរេើរហ្តកា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា ំខាន រ់ភយេំម្ភនកា
ជារ់ពាក់េ័នធ ឬម្ភនជារ់ពាក់េ័នត
ធ ិ្តួ្រៅនឹងអតីតភាេរៅកនុងសងគម រស់ជនរេមើសរនាោះរឡើយ។

969>្ំរពាោះភសាត្តុ ងខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ជាភសាត្តុ ងរ់ភោះរនៃកុ រនាោះ សកសី

ភី ភួន ខដេអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកថា អា្រជឿជាក់បានរនាោះ បានរញ្ញជក់េីរទរញ្ញជហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររ
សធា ណ ដឋខខម ខដេចារ់បានរៅកនុងសម ភូមិ។ សកសី រអៀង ផ្លន ក៏បានរញ្ញជក់េីអតែិភាេថ្នរទរញ្ញជរនាោះ
ផងខដ ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានវាយតថ្មេសកខីកមមរនោះរទ

រៅរេេរ់ភោះប្សយអំេីកា ប្រប្េឹតរា េើ

ទាហានខដេចារ់បានរៅរេេប្រយទធ ខដេសកខីកមមរនោះបានរញ្ញជក់ផងខដ ថា ជាទូរៅ េំម្ភនរោេនរោ
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បាយប្រឆ្ំងទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ។ អតែិភាេថ្នរោេនរោបាយសម្ភេរ់រនោះ
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ម្ភនភាេមិន្ាស់លាស់ខងមរទៀត

រ់ភយស សកខីកមម

រស់សកសី ជំ សខា រៅ វ៉ន និង រេប្ជ ជឹម និងកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ រហ្ង សំ ចន។ ររើរទាោះជាសកសី រៅ វ៉ន
ហាក់រីដូ្ជាបានកំណត់កាេរ ចរ្ឆទថ្នកា រ្ញរទរញ្ញជ

មិនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ដេ់ខខ ឧសភា ឬមិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រ់ភយ ក៏សកខីកមម រស់ោត់េំបានរញ្ញជក់ឱ្យរឃើញថា រទរញ្ញជរនោះបាន
ជំនួសឱ្យរទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់េីមនណាមួយរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោនរនោះខដ កា រ ៀររារ់ រស់ រហ្ង សំ ច
ន បានរង្ហាញថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ េំម្ភនរទរញ្ញជឱ្យសម្ភេរ់រ្ញេីថានក់ដឹកនាំរកសរឡើ
យ។

970>ស ររស្កាីមក

ភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ម្ភនកប្មិតរខាយ េំម្ភន

ភាេ្ាស់លាស់ និងម្ភនតថ្មេទារ និងរចាទជារញ្ញារ់ភយស ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀត។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ម្ភនកា រ ៀររារ់មួយ្ំនួនរៅកនុងសំណំរ ឿងខដេេិេណ៌នាអំេីកា សម្ភេរ់អតីត

ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កា រ ៀររារ់ទាង
ំ រនោះភាលរប្្ើនរេើស
េរបានមកេី្រមេើយរប្ៅតលាកា

ុ ងទារ
ខដេេំខមនខផអករេើសកខីកមមផ្លៃេ់ ដូរ្នោះរហ្ើយម្ភនតថ្មេជាភសាត្ត

រខនែមរៅរេើកងវោះេ័ត៌ម្ភនេមអិត

និងភាេប្សេិ្ប្សេិេទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្សំខាន់ៗថ្នរហ្តកា ណ៍ខដេ

បានេិេណ៌នារនាោះ។ កា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរឃើញថា កា េំបានវាយតថ្មេឱ្យបានប្លរ់
ប្ោន់រេើភសាត្ត
ុ ង លឺជាកត្តាមួយរទៀតខដេសំខាន់រៅកនុងកា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរញ្ញាជាមូេ់ភឋនខដេម្ភនឥទធិេេរេើទមៃន់ថ្នភសាត្ត
ុ ង ដូ្ជា ខវោះភាេ
សមរហ្តផេកនុងកា រកប្សយរផសងៗពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍ថា “ខាមង
ំ ”រៅកនុងអំឡុងរេេ
ថ្នជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ កា សម្ភេរ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅរេេប្រយទធ និងជាទូរៅ ភសាត្ត
ុ ងអា្
រកប្សយកនុងន័យរប្្ើនោ៉ៅងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ រ់ភយេំ
បានផាេ់កា េនយេ់ប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ ើកា
វ េិចា ណាសមប្សររខនែមរទៀត

រេើេទធភាេខដេថា កា សម្ភេរ់មួយ្ំនួនដូ្ជារៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អា្ប្តូវបានរញ្ញជរ់ភយឯករាជយរៅកប្មិត
ថានក់ភូមិភាល

ខដេអា្ម្ភនន័យថាេំប្តូវបានយកមកេិចា ណាកនុងកា រង្ហាញនូវេំនាទ
ំ ូទាង
ំ ប្ររទស

ជា

េិរសស រ់ភយស េំម្ភនភសាត្ត
ុ ង ឹងម្ភំ រង្ហាញឱ្យរឃើញេីរហ្តកា ណ៍ដថ្ទរទៀតខដេបានរកើតរឡើងរៅកខនេង
រផសងរទៀតថ្នទឹកដីរប្កាមកា ប្លរ់ប្លង់ រស់ខខម ប្កហ្មរឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា
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ភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនអតែិភាេរប្កាយប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ជាទូរៅទំនងជា ឹងម្ភំ ជាងភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភន
អតែិភាេមនប្េឹតិកា
ា ណ៍រនាោះ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើកមូេ់ភឋនោំប្ទមូេរហ្តខដេភសាត្ត
ុ ង
រនោះអា្ឱ្យអងគជំនំជប្មោះសននិ់ភឋនបានអំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយ

កនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះរទ។

971>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរ ចរទរនោះថា

រ់ភយស កា រំខរកកិ្ចដំរណើ កា នីតិ

វច ីរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រទើរ វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយ
ប្រឆ្ំងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេបានរកើតរឡើង
រៅ្ងខខរមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះ។ េទធផេ្ងរប្កាយថ្នកា េិចា ណារនោះ ទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់
រ់ភយស កា កប្មិតរេេរវលា

ខដេរ ើឱ្
វ យភសាត្ត
ុ ងមួយខផនក ំរៅជាខេងជារ់ពាក់េ័នត្ត
ធ មរេេរវលារនោះ

រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា្រង្ហាញេីមូេរហ្តអវីបានជារស្កាីខណនាំរ្ញកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ និង
រប្កាយមក រង្ហាញរ់ភយប្ររោេថា រោេនរោបាយម្ភនអតែិភាេកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅវចញរនាោះ។

972>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាកា េំសមរហ្តផេកនុង
កា ករឃើញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យថា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសម្ភេរ់ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន
ររសធា ណ ដឋខខម

ម្ភនអតែិភាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។

រោេរំណង ួមប្រប្េឹតរ
ា ទរេមើសទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ
រហ្ើយជនជារ់រចាទេំអា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

េំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ
រ់ភយខផអករេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

សប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា បានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេ
រពា ិ៍ថ្ប្ជបានរឡើយ ។
៤.ង.១.ង.រ រ
ច ទនរោបាយទូរៅ និងកា យេ់រឃើញខដេថា រ.ក.ក. បានអនវតារោេនរោបាយសាេ
ី កា
ី តស៊ាូ
ប្រ់ភរ់អាវ

973>រខៀវ សំផន

បានអោះអាងថា ជាញឹកញារ់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងមិនបានរអើរេើរៅរេើរ ចរទនរោ

បាយទូរៅកនុងអំឡុងរេេអងគរហ្ត ជាេិរសសសស្តង្ហគមប្តជាក់ និងជាេទធផេ បានរកប្សយេំប្តឹមប្តូវរេើ
ពាកយរេ្ន៍ខដេបានរប្រើប្បាស់រៅរេេរនាោះ។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា កា មិនរអើរេើកនុងកា េិចា ណារ
ចរទរនោះបានរណា
ា េឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រកប្សយរោេរំណងខដេកនុងរ ចរទរនាោះ“ប្តូវបានចាត់
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ទកជាថ្ងេងូន ប្តឹមប្តូវប្សរ្ារ់” រៅជា“ភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញអំេីរ្តនាប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ” ខដេរនោះនាំរៅ កកា
រំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង2529។ រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់
រឃើញថា រ.ក.ក. បានអនវតារោេនរោបាយរ់ភយរប្រើប្បាស់កា តស៊ាូប្រ់ភរ់អាវ រៅរដើមឆ្នំ ១៩៦០ ខដេ
រនោះនាំឲ្យអងគជំនំជប្មោះសនមតេំប្តឹមប្តូវថា រោេរំណង ួមរនោះម្ភន្ ចតជារទរេមើស2530។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ
រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្តខដេខេួនេំបានេិចា ណា
រៅរេើជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ទូរៅ

ុ
និងកា រ ើ វ ដឋ
ួមទាំងកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចករេើប្ររទសកមពជា

ប្រហា រស់ េន់ នេ់ ខដេរនោះនាំឲ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននិ់ភឋនថា ្េនាខខម ប្កហ្ម លឺជា្េនា
“ហ្ិងាេិតប្បាកដ” ខដេរនោះ លឺជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមជារទរេមើស2531។

974>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ
រស់ រ.ក.ក. ខដេរប្រើប្បាស់កា តស៊ាប្ូ រ់ភរ់អាវ រនាោះ េំម្ភនសកាានេេអា្រម្ភឃៈកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ
ភាេ ឬនាំឲ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រនាោះរឡើយ2532។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេិតជាបានេិចា ណាថា ខខម ប្កហ្មម្ភនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ប្រឆ្ំង
នឹង ររសធា ណ ដឋខខម

2533

។

975>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ

រខៀវ សំផន េបា
ំ ន្ងអេ
ុ រង្ហាញអំេីកំហ្សណាមួយរៅកនុង

និងេំបានេនយេ់អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្សរនាោះខដេម្ភនឥទធិេេរៅរេើកា

សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ ូរោត់រឡើយ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមរនោះជារទរេមើស រនាោះរឡើយ រ់ភយ
ស រោេរំណង ួមរនោះ ជាកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយម ឬជាកា េាោមផាួេ ំេំ េន់ នេ់ រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
ផៃយ
ុ រៅវចញ ដូ្បានរេើករឡើងខាងរេើ2534 កា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ លឺជារទរេមើស រ់ភយស 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 ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ខដេសែិតរប្កាមយត្តា ិកា រស់តលាកា
រនោះ។ រេើសេីរនោះរទៀត ដូ្ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន្ងអេ
ុ រង្ហាញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក
រង្ហាញឱ្យរឃើញអំេីរ ចរទជាប្រវតាិឧប្កិដក
ឋ មមរៅកនុងខផនករផសងៗថ្នសេប្កម2535។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេអា្ប្តូវបានយេ់ថា ជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ទូរៅបានរ ើយ
វ តាិកមម្ំរពាោះកា
ា ទឧប្កិដឋ ខដេកា រេើករឡើងខរររនោះេំម្ភនមូេ់ភឋន្ារ់ណាមួយោំប្ទរឡើយ។
ប្រប្េឹតរ
៤.ង.១.្.រទ់ភឋនលតិយតាពាក់េន
័ រធ ៅនឹងកា ម
ួ ្ំខណកកនង
ុ រោេរំណង ម
ួ

976>ត្តមកា រង្ហាញេមអិតរខនែមរៅខាងរប្កាម

កនុងកា យេ់រឃើញថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន បាន ួម

្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ

្ំរណាមរនាោះ

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុង

សកមមភាេខដេេំជារ់ពាក់េ័នរធ ់ភយផ្លៃេ់រៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដត្ត
ឋ ម យៈកា ផ្លេស់ទីេំ

រៅប្រជាជន ឬរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ រ៉ៅខនាជាទូរៅជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា កសងរដិវតាន៍សងគម
និយមមួយរៅប្ររទសកមពជា
ុ ។

2535

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៥៧ (រោងរៅរេើយទធនាកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចកមករេើ

ប្ររទសកមពជា
ុ េី្រនាេោះឆ្នំ ១៩៦៩ ដេ់ ១៩៧៣ និងេកខខណឌថ្នកា ស់រៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងប្ររទសកមពជា
ុ )
៩៤ (េិេណ៌នាអំេរ
ី ចរទភូមិសស្តសាពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះ វាងរវៀតណាម និងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក និងឥទធិេេមករេើកមពជា
ុ ) ៩៦
(រោងរៅរេើ វចរតាិរសដឋកិ្ចកនុងប្ររទសកមពជា
ុ
និងសម្ភព រខនែមរទៀតពាក់េ័នរធ ៅនឹងជរម្ភេោះរវៀតណាម) ១២១ (ឥទធិេេមួយថ្នកា
ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ចក លឺថា “បានរ ើឱ្
វ យប្រជាជនខឹងសមាខាេង
ំ និងសងស័យរេើអនកខាងរប្ៅ” ១៥៣ ដេ់ ១៥៦ (រ ៀររារ់
េមអិតអំេីយទធនាកា រោធាទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកអារម៉ៅ ចកមករេើប្ររទសកមពជា
ុ ្រនាេោះឆ្នំ ១៩៦៩ ដេ់ ១៩៧៣ ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
“ប្ោរ់ខរករារ់ យពាន់រត្តន”ខដេបានទម្ភេក់ រខនែមរេើកងទ័េរងមើ រជើងខដេបាន្េ័តចារ់េីខខ រមស ហ្ូតដេ់ ខខ មិងនា ឆ្នំ
១៩៧០។

កា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរកបានរងកឱ្យម្ភនកា សេរ់ប្រជាជនកមពជា
ុ “រារ់មឺននាក់”

និងរ ើឱ្
វ យអនកខដេ ស់រៅត្តមតំរន់ជនរទ

ខសវង កកា ប្ជករកានកនុងទីប្កុងភនំរេញ) ១៥៧ ដេ់ ១៦០ (ជនរភៀសខេួនបានរកើនរឡើងកនុងទីប្កុងភនំរេញេីមួយលានកនេោះរៅេី លាន
កនុង យៈរេេប្បាំឆ្នំ។ កិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ជនរភៀសខេួនបានរោងកា ទម្ភេក់ប្ោរ់ខរករនោះ និងកា រកើនរឡើង រស់ខខម ប្កហ្ម រ ើជា
វ
មូេរហ្តសប្ម្ភរ់កា ខសវង កខនេងប្ជករកាន។ សែនភាេរៅកនុងជំ ំជនរភៀសខេួន និងទូទាំងទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនេកខណៈ ន
ៃ ់ ៃ កងវោះ
រសបៀងអាហា ។ រៅរេេខខម ប្កហ្មចារ់រផាើមវាយប្រហា ផេូវខដេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ចករប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ផេ
ា ់ជំនួយរសបៀងអាហា រៅ
តំរន់ខដេកាន់ការ់រ់ភយ ់ភឋភិបាេ េន់ នេ់ សែនភាេរសបៀងអាហា កាន់ខតអាប្កក់រឡើងៗ។ រៅរេេខេោះ រសបៀងអាហា ផគត់ផង
គ ់
បានខត យៈរេេរីថ្ងៃរ៉ៅរណា
ណ ោះ ម្ភនទ ភិកសរាេ់ភេប្លរ់ទីកខនេង។
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977>ររើរទាោះរីជាេំបានរញ្ញជក់ឲ្យបាន្ាស់លាស់អំេីកំហ្សអងគ្ារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះក៏រ់ភយ

2536

ក៏

នួន ជា បានអោះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ួម្ំខណក រស់ោត់
“លឺជាកា យេ់រឃើញខដេថា [ោត់] បាន្ូេ ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់ដេ់រដិវតាន៍សងគមនិយមមួយ មិនខមន
ម្ភនន័យថា ោត់បាន ួម្ំខណកកនុងកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើឧប្កិដរឋ នាោះរឡើយ”2537។

978>រខៀវ សំផន

បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់ ថារតើោត់ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

សកមមភាេឧប្កិដឋ ឬរៅនឹងទិដភា
ឋ េឧប្កិដថ្ឋ នរោេរំណង ួម ោ៉ៅងដូ្រមា្ ខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបាន
ទទួេសគេ់រនាោះ និងថា មិនខមនជារទរេមើស(ទាំងប្សុង) រនាោះរឡើយ2538។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា កា
យេ់ប្សរត្តមម្ភោ៌រកសខដេមិនខមនជារទឧប្កិដរឋ នាោះ េំអា្ររងកើតឱ្យម្ភនកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ
រឡើយ និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរង្ហាញេីរ្តនាឧប្កិដត
ឋ ប្មូវ រស់ោត់ ប្េមទាំងថា កា ទទួេខស
ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

រ់ភយស កា ួម្ំខណក រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួមខដេប្ោន់ខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះ លឺជាកា ទទួេខសប្តូវរប្កាមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III2539។ រខៀវ សំផន បាន
អោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា កា ្ូេ ួម្ំខណក រស់ោត់បានរំរេញ
េកខខណឌតប្មូវ កនុងកា ់ភក់ឲ្យោត់ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសែិតរប្កាមទប្មង់សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2540។ ជា
េិរសស រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះបាន
ខផអករៅរេើវតដម្ភន រស់ោត់រៅកនុងកិ្ចប្រជំ និងវលគរណាុោះរណា
ា េនានា2541 កា ខងេងសនៃ កថា2542 តួនាទី

2536

កត់សម្ភគេ់ជាេិរសសថា នួន ជា េំបានរេើករឡើងថា ត្តមផេូវ្ារ់ កា ួម្ំខណកខដេបានកំណត់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូង េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីកា ទទួេខសប្តូវរប្កាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ និងសញ្ញាណរនោះេំម្ភន
អតែិភាេកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ត្តម្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ (សូមរមើេ ស ណារណដឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦១៧)។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះប្សយ(និងរដិរស 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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រស់ោត់កនុងកា ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសរមា្ នររាតាម សីហ្ន និងសកមមភាេកា ទូត រស់ោត់2543 មខ
តំខណងរផសងៗរទៀត រស់ោត់កនុងអំឡុងរេេថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ2544 និងរក ិ៍រដ ្
ម ោះ រស់ោត់2545 រ់ភយ
បានសននិ់ភឋនថា ោត់បាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនោះ។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែម
រទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សំអាងរៅរេើប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេរកើតរឡើងកនុងសម័យរនាោះ
ឬរប្កាយអងគរហ្តថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយខដេ ងកា រចាទប្រកាន់

រ់ភយបានយេ់

រឃើញថា កា ួម្ំខណក រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ម្ភនេកខណៈសំខាន់2546។ រខៀវ សំផន ក៏បាន
រេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា កា ួម្ំខណក រស់ោត់រៅមន
និងកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ លឺប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រំរេញត្តមេកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់កា
់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2547។ រហ្តដូរ្នោះ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា កា
៍ ងគមនិយម េំខមនជារទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ខដេប្តូវ
ួម្ំខណក រស់េួកោត់ខដេសំរៅរេើកា កសងរដិវតានស
បានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី

និងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅ

ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ េំអា្រ ើជា
វ មូេ់ភឋនកនុងកា យេ់រឃើញខដេថា េួកោត់បាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុង
សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះរឡើយ2548។

979>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា

រខៀវ សំផន ម្ភនកា ភាន់ប្្ឡំរេើរទ់ភឋនលតិយតាប្តឹមប្តូវទាក់ទង

រៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម រ់ភយស ោត់បានលិតថា ពាកយ“សំខាន់” និង“រប្្ើន” ជាពាកយ

2543

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣០៨ ដេ់ ៣១១, ៦១៨ ដេ់ ៦២១។

2544

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦០៨ ដេ់ ៦០៩ (ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី

េី រ៉ៅរណា
ណ ោះ)។
2545

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១២ ដេ់ ៣១៣ និង 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 និងថា រខៀវ សំផន េំទទួេសគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកកា ួម្ំខណកទាំងមូេ
រស់ោត់ថា ជាកា សំខាន់រៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ជាជាងរេើខផនកនីមួយៗថ្នកា ួម្ំខណក រស់ោត់2549។

980>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រ់ភយខផអករេើយតាិសស្តសាជា
េិរសសតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍

ជាទូរៅបានរញ្ញជក់រទ់ភឋនលតិយតាប្តឹមប្តូវខដេអា្អនវតាបាន

្ំរពាោះកា ្ូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទ កនុងកា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម រពាេលឺ កា ួម
្ំខណក រស់ោត់ប្តូវខត“សំខាន់ រ៉ៅខនាេំខមន ហ្ូតដេ់មិនអា្ខវោះបានរនាោះរទ”2550។ កនុងកា វាយតថ្មេរនោះ អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើសកមមភាេទាំងមូេ រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន2551។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រនោះជាវច ីសស្តសាប្តឹមប្តូវ ដូ្បានរង្ហាញរៅកនុងយតាិសស្តសាពាក់េ័នខធ ដេបាន
រញ្ញជក់ថា

កា ួម្ំខណកណាមួយេំលរបីវាយតថ្មេ់ភ្់រ់ភយខឡកេីោនរនាោះរទ2552

ដូ្ោនរៅនឹងអវីខដេ

រខៀវ សំផន

ទំនងជាបានោំប្ទរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់ទាង
ំ មូេ2553។

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងក៏បានេិចា ណាោ៉ៅងប្តឹមប្តូវផងខដ ថា “ភាេសំខាន់ថ្នកា ួម្ំខណករៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម នឹងប្តូវ
កំណត់រៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ រ់ភយេិចា ណារេើកត្តាជារប្្ើន

ួមទាំង តួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ

កប្មិត និងប្រសិទធភាេថ្នកា ្ូេ ួម រហ្ើយនិងរាេ់កិ្ចខិតខំប្រឹងខប្រងកនុងកា ទរ់សកត់រទឧប្កិដ”ឋ 2554។ អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានសរប្ម្ថា កា ួម្ំខណកខរររនាោះេំចាបា
ំ ្់ប្តូវខត“ចាំបា្់
ឬរប្្ើន”រនាោះរទ

រ៉ៅខនាថា

“ោ៉ៅងរហា្ណាស់ប្តូវខតជាកា ួម្ំខណកសំខាន់រៅកនុងរទឧប្កិដខឋ ដេជនជារ់

2549

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៥៨៥។

2550

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩២ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៥០៨។

សេដីការ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ៤៣០។
2551
2552

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦១ ដេ់ ៨៨២ (នួន ជា) ៩៦១ ដេ់ ៩៦៣ (រខៀវ សំផន)។

សូមរមើេឧ. សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៩៥។ សេដីការ ឿងកាី Šainović (ICTY) កថាខណឌ ៩២០,

៩៧០ ដេ់ ៩៧២។ សេដីការ ឿ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 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលា
កា ICTY បានយេ់រឃើញថា “្ារ់[ខដេអា្អនវតាបាន្ំរពាោះសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម] េំអា្កំណត់ទកជាមន
នូវប្ររភទជាក់លាក់ថ្នអំរេើប្រប្េឹតា

ខដេជា មមត្តេំអា្ប្តូវបានចាត់ទកថា

ជាកា ួម្ំខណកដេ់រោេ

រំណង ួម”រនាោះរឡើយ2556។

981>រៅកនុងរ ឿងកាី Blagojević និង Jokić អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថ្នតលាកា

ICTY បានយេ់រឃើញ ថា

រលគេម្ភនក់អា្្ូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ម
ួ ត្តម វច ីរផសងៗរប្្ើនោ៉ៅង ដូ្ជា៖ (i) ររើត្តម យៈ
កា ប្រប្េឹតរា ់ភយផ្លៃេ់នូវរទរេមើសខដេបានប្េមរប្េៀងោនរនាោះ លឺជាចា ីផ្លៃេ់ (ii) ររើត្តម យៈកា
ជួយដេ់ចា ីផ្លៃេ់ កនុងកា ប្រប្េឹតិរ
ា ទរេមើសខដេបានប្េមរប្េៀងោនរនាោះ លឺជាសហ្ចា ី រពាេលឺ ជួយ
សប្មួេដេ់កា ប្រប្េឹតិរ
ា ទរេមស
ើ កនុងរោេរំណងរដើមបីអនវតាខផនកា ួម ឬ (iii) ររើត្តម យៈសកមម
ភាេកនុងកា ជំ ញប្រេ័នេ
ធ ិរសសមួយ
មខតំខណងជា ដឋអណា
ំ
្

ខដេកនុងរនាោះរទរេមស
ើ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយរហ្តផេថ្ន

ឬមខង្ហ រស់ជនជារ់រចាទ

និងរ់ភយបានដឹងេីេកខណៈថ្នប្រេ័នរធ នាោះ

ប្េមទាំងរ្តនារនាអនវតាប្រេ័នរធ នាោះ2557។

982>ខផអកត្តមទិដភា
ឋ េអងគរហ្ត

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

ICTY បានរញ្ញជក់ថា កា ួម

្ំខណកកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមអា្ម្ភនរប្្ើនោ៉ៅង។ រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Krajišnik អងគជំនំជប្មោះតលា
កា កំេូេបានរញ្ញជក់2558ថា អំរេើប្រប្េឹតខា ដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាកា ួម្ំខណកកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមម្ភន
ដូ្ខាងរប្កាមរនោះ៖
(ក) ររងកើត ផាួ្រផាម
ើ រេើកកមពស់ ្ូេ ួមកនុង និង/ឬ រេើកទឹក្ិតឲ្
ា យម្ភនកា ររងកើត និងអនវតា [ ... ]
រោេនរោបាយ រស់ ់ភឋភិបាេរដើមបីជំ ញរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម
(ខ) ្ូេ ួមរៅកនុងកា ររងកើត កា ោំប្ទ ឬរនា [ ... ] សែរ័ន ់ភឋភិបាេរៅថានក់ [ជាតិ] តំរន់ ប្កុង
និងមូេ់ភឋន [...] ខដេត្តម យៈសែរ័នទាំងរនោះ [ោត់] អា្អនវតារោេរៅថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

2555

សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ២១៥។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៩៧

ដេ់ ៩៨។ សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ ១៩៩។
2556

សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ៦៩៦។

2557

សេប្កមរ ឿងកាី Blagojević និង Jokić (ICTY) កថាខណឌ ៧០២។

2558

សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ២១៧។

615
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358533
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

(ល) ោំប្ទ រេើកទឹក្ិតា ជួយសប្មួេ ឬ្ូេ ម
ួ កនុងកា ផសេវផាយេ័ត៌ម្ភន រដើមបី [...] ទទួេបានកា
ោំប្ទ និងកា ្ូេ ម
ួ រដើមបីសរប្ម្នូវរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម
(ឃ) ដឹកនាំ ញុោះញង់ រេើកទឹក្ិតា និងផាេអ
់ ណា
ំ
្ [...] ដេ់កងកម្ភេំងឲ្យប្រប្េឹតអ
ា ំរេើនានា រដើមបី
ជំ ញរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម […]
(ង) ្ូេ ួម ោំប្ទ ឬសប្មួេដេ់កិ្ចខិតខំប្រឹងខប្រងរដិរស

ឬផាេ់នវូ េ័ត៌ម្ភនខដេនាំឲ្យម្ភនកា

យេ់ប្្ឡំ្រំ ពាោះឧប្កិដក
ឋ មម ដេ់តំណាង រស់សហ្លមន៍អនដ ជាតិ អងគកា មិនខមន ់ភឋភិបាេ និងស
ធា ណៈជន2559។

983>ដូរ្នោះ កា

ួម្ំខណករនោះអា្ម្ភនរប្្ើនោ៉ៅង។ ដំណាេោនរនោះខដ យតាិសស្តសា រស់តលាកា មិនអ្ិថ្ស្តនា

យ៍ បាន្ងអេ
ុ រង្ហាញោ៉ៅង្ាស់ថា កា ួម្ំខណកប្តូវខតរ ើរវ ឡើងរដើមបីប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដ។
ឋ ឧទាហ្ ណ៍ រៅ
កនុងសេដីការ ឿងកាី Krajišnik អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា ICTY បានយេ់រឃើញថា “អវីខដេ
សំខាន់រៅកនុងេកខខណឌ្ារ់ លឺថា ជនជារ់រចាទបាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ខដេ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម”2560។

984>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា

កនុងរ ឿងកាី្ំរពាោះមខ “រោេរំណង ួម”រៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

ុ ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាបានផាភាជរ់ជា
លឺជាកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមដ៏ឆ្រ់ ហ្័ស រៅកនុងប្ររទសកមពជា
មួយនឹងរោេនរោបាយឧប្កិដពា
ឋ ក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
កា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

2561

និងកា កំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋ

។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ត្តមរោេរំណង ួមរនោះ

សូមបីខតសកមមភាេខដេរមើេេីខាងរប្ៅេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដក
ឋ ៏រ់ភយ
មកេិចា ណាបានខដ

រៅរេេកំណត់

េីរប្ពាោះសកមមភាេរនោះអា្ជំ ញ

ថារតើជនជារ់រចាទបាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់

និងោំប្ទកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដបា
ឋ ន

ក៏អា្រេើកយក
ខដ

ឬោ៉ៅងណា

ររើរទាោះរីជាសកមមភាេរនាោះប្តឹមខត

ប្ររោេក៏រ់ភយ។ ជា មមត្ត ររើសកមមភាេមួយឃាេតកាន់ខតឆ្ៃយេីកា ប្រប្េឹតជា
ា ក់ខសាងនូវរទឧប្កិដរឋ នាោះ
ទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់កាន់ខតប្សេរៅកនុងកា េិចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា

ថារតើកា ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់

2559

សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ២១៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ១១២១។

2560

សេដីការ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ ៦៩៦ (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Brđanin

(ICTY) កថាខណឌ ៤៣០។
2561

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨០៤, ៨៣៥។ សូមរមើេផងខដ ខាងរេើកថាខណឌ ៨១៥។

616
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358534
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រនោះ េិតជាបានរ ើរវ ឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណា។ កា កត់សម្ភគេ់ខាងរេើរនោះម្ភនន័យថា កា កំណត់ខរររនោះជានិ្ច
កាេលួ ខតខផអករេើកា វាយតថ្មេសកមមភាេនានា រស់ជនជារ់រចាទ។

985>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនុងកា េិចា ណារៅរេើសកមមភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ត្តមទិដភា
ឋ េខាងរប្ៅខដេ េំខមន
សំរៅរេើកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់ រៅរេេកំណត់ថា ជនជារ់រចាទបាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់ដេ់កា
អនវតារោេរំណងឧប្កិដឋ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះ។
៤.ង.១.ឆ.កា យេ់រឃើញខដេថា កា ម
ួ ្ំខណកកនង
ុ សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ម
ួ អា្រ រើវ ឡើងត្តម យៈអំរេើអកមម

986>រ់ភយរោងជាេិរសសរៅរេើសេដីការ ឿងកាី

Kvočka (ICTY) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា កា ួម្ំខណកកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមអា្រ ើរវ ឡើងត្តម យៈអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមម2562។ រៅកនង
ុ រ
ណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់ រប្ពាោះយតាិសស្តសា
រប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

មិនបានខ្ងអំេីកា ទទួេខសប្តូវត្តម យៈអំរេើអកមមរឡើយ2563។

អំណោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងអំេីទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នកា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អំរេើអកមមអា្នាំឱ្យម្ភនកា ទទួេខសប្តូវដូ្ជា កា ជួយ និង
កា ជំ ញ2564។ ោត់បានរេើករឡើងថា រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរនាោះ ោត់លួ ខតប្តូវបាន
រ់ភោះខេងទាក់ទងរៅនឹងរាេ់កា យេ់រឃើញទាំងអស់ខដេបានខផអករេើអំរេើអកមម រស់ោត់រនាោះ2565។ រៅកនង
ុ
រជើងទំេ័ មួយ រខៀវ សំផន បានរង្ហាញកថាខណឌមួយ្ំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ខដេបានយេ់រឃើញថា ជាេកខណៈប្ទឹសីដ រហ្ើយោត់បានកត់សម្ភគេ់រខនែមរទៀតថា កងវោះសំអាងរហ្តខដេ

2562

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៣ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ១៨៧,

៤២១, ៥៥៦។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងផងខដ រៅរេើរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត រៅ្ំរពាោះមខតលាកា

ICTY និង ICTR

(សេដីការ ឿងកាី Blaški (ICTY) កថាខណឌ ៦៦៣។ សេដីការ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ ១៦៨, ១៧៥។ សេដីការ ឿង

កាី Ntagerura (ICTY) កថាខណឌ ៣៣៤)។
2563

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៩៣ ដេ់ ៩៨។

2564

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧០០ និង ៧០៦។

2565

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៩៨។
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បានអោះអាងរនាោះ េំអា្រ ើឱ្
វ យរលដឹង ថារតើអំរេើអកមមណាខេោះ ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេមករេើ ូរោត់2566
។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី កថាខណឌភាលរប្្ើនខដេបានរោងរនាោះមិនពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន
រទ រ៉ៅខនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ និងកា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជន។ ម្ភនខតរៅ
កនុងកថាខណឌ ១០៤៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះខដេបាននិោយេី“អំរេើសកមម និងអំរេើអកមម រស់ រខៀវ សំផន” ខដេបាន ួម
្ំខណកោ៉ៅងរប្្ើនដេ់ឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។

រទាោះរីជាោ៉ៅងណាក៏រ់ភយ

ឃាេ

ខដេថា “អំរេើសកមម និងអំរេើអកមម”ទំនងជាប្តូវបានរប្រើកនុងន័យទូរៅរៅកនុងកថាខណឌរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ េីរប្ពាោះេំ
ម្ភនកា ្ងអេ
ុ រង្ហាញណាខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេិតជាបានសំអាងរេើអំរេើអកមមណាមួយរនាោះរឡើ
យ។

987>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា ម្ភចស់រណាឹងសទកខប្តូវរង្ហាញមិនប្តឹមខតថា អងគជំនជំ ប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ្ារ់រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនដខងមទាំងប្តូវរង្ហាញ ថារតើកំហ្សរនាោះអា្រម្ភឃៈសេប្កមបាន
ោ៉ៅងដូ្រមា្ផងខដ
អោះអាងរនាោះ

2567

។ រ់ភយស

រខៀវ សំផន េំបានរេើកមូេ់ភឋនោំប្ទ ថារតើ កំហ្សខដេខេួនបាន

អា្រម្ភឃៈសេប្កមបានោ៉ៅងដូ្រមា្រនាោះ

រទើរអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំចាបា
ំ ្់

េិចា ណារេើអំណោះអំណាងរនោះរនារទៀត និងប្តូវរដិរស ទឡហីក ណ៍រនោះរចាេខតមាង។
៤.ង.១.ជ.កា ម
ួ ្ំខណក រស់ នួន ជា កនុងកា អនវតារោេរំណង ម
ួ

988>ទាក់ទងរៅនឹងកា

ួម្ំខណក រស់ នួន ជា កនុងកា អនវតារោេរំណង ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានយេ់រឃើញថា នួន ជា “មិនប្តឹមខតបាន្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀរ្ំរោេនរោបាយដំរូង រស់ ររកមពជា
ុ
ប្រជា ិររតយយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាក៏បាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នស
ធ ំណំរ ឿង ០០២/០១ កនុង
កា អនវតារនារោេនរោបាយទាំងរនាោះ”2568។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខរងខ្កកា ួម្ំខណក រស់

នួន ជា ជាេី ប្ររភទ (i) កា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ៀរ្ំរោេរំណង ួម2569និង (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 និង ១០៤៨។
2567

សូមរមើេខារេើ កថាខណឌ ៨៤។

2568

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦១។

2569

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៣ ដេ់ ៨៦៩។
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កនុងកា ផសេវផាយ និងអនវតារោេរំណង ួមរនោះត្តម យៈកា រឃាសនា កា អរ់ ំ និងកា រណាុោះរណា
ា េជា
សធា ណៈ2570។

989>ទាក់ទងរៅនឹងកា រឃាសនា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ចារ់ត្តំងេីរដើម

ទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៦០ នួន ជា ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ររងកើតរោេនរោបាយ រ.ក.ក. ទាក់ទងរៅនឹង
អំរេើហ្ិងារដិវតាន៍ និងកា តស៊ាូប្រ់ភរ់អាវ

ួមទាំងកា សរប្ម្រ ើរ
វ ដិវតាន៍ប្រ់ភរ់អាវ

2571

។ អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបាន ំឭកថា នួន ជា បាន្ូេ ួមរៅកនុងកិ្ចប្រជំ្ំនួន ២ ខដេកនុងរនាោះរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀស
ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរវ ឡើង និងថា ោត់បានរ ើដ
វ ំរណើ រៅកាន់ប្ររទសរវៀតណាម រដើមបីជូន
ដំណឹងដេ់ថានក់ដឹកនាំរវៀតណាមអំេីរស្កាីសរប្ម្វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ និងរសនើសំជំនួយអាវ យទធភណឌ
2572

។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ំឭកផងខដ ថា នួន ជា បាន្ូេ ួមរៅកនុងកិ្ចប្រជំមួយកនុងខខ ឧសភា

ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរនាោះ ខផនកា អនវតាសមូហ្ភាវូរនីយកមមប្តូវបានេិភាកា រហ្ើយកា អនវតាខផនកា រនោះ“
េររចាេោ៉ៅងម្ភនប្រសិទធភាេនូវេទធភាេខដេថា ម្ភនក ណីតិ្តួ្ណាស់ ខដេអនកប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅ
រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញអា្ប្តឡរ់មកកាន់ផោះៃ សខមបង រស់ខួ ន
េ វចញបានរនាោះ។

នួន ជា មិនបានរដិរស ្ំរពាោះ

ខផនកា រនោះរទ”2573។

990>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា កនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាៃរ់េីទសសនកិ្ច
រៅភូមិភាលពាយ័េយ លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍បានសរប្ម្ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនប្រខហ្េេី ៤០០.០០០ រៅ
៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់ភូមិភាលរនាោះ2574។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើ បាយកា ណ៍មួយសាេ
ី ី
ដំរណើ ទសសនកិ្ច រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍រៅកាន់ភូមិភាលពាយ័េយ

ខដេខផអកត្តមកា យេ់រឃើញរនោះ

បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ អំេីលំនិត រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍រេើរញ្ញារនោះ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរជឿជាក់
ថា នួន ជា បាន ួម្ំខណករៅកនុងលំនិតរនោះខដ

ររើរទាោះរីជាោត់ប្រខហ្េជាេំបាន្ូេ ួ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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ទសសនកិ្ចរនាោះក៏រ់ភយ2575។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានកត់សម្ភគេ់រេើឯកស រោេនរោបាយខខ

កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេលូសរញ្ញជក់អំេីខផនកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅកាន់ភូមិភាលដថ្ទ
រទៀត និងរេើរោេនរោបាយនានាខដេសែិតរប្កាមមខតំខណង រស់ នួន ជា រៅកនុងលណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនា
យ៍2576។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខផនកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរប្កាយមកប្តូវបានអនម័
តរៅកនុងសម្ភជជាតិរេើកទីមួយសាីេីរសដឋកិ្ច រហ្ើយប្តូវបានផសេវផាយោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុងទសសនាវដាីទង់
ិ ឆ ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានយេ់រឃើញថា “នួន ជា បានដឹង និងបានោំប្ទដេ់ខផនកា ផ្លេស់ទី
រដវិ តាន៍ ខខ តលា/វច្កា
េំរៅប្រជាជនខដេរ ើឲ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនជាងកនេោះលាននាក់”2577។

991>ខផអកត្តមកា រេើករឡើងខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា

“ត្តម យៈកា ួម្ំខណក

រស់ នួន ជា រៅកនុងមហាសននិបាតរកស និងរៅកនុងកិ្ចប្រជំនានាជាមួយរមដឹកនាំរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ ដថ្ទ
រទៀត […] ោត់មិនប្តឹមខតបាន ួម្ំខណកោំប្ទដេ់ខផនកា ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានរដើ តួនាទីោ៉ៅង
សំខាន់រៅកនុងកា ត្តក់ខតងខេឹមស រនោះផងខដ ”2578។

992>ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ នួន ជា កនុងកា ផសេវផាយ និងអនវតារោេរំណង ួមត្តម យៈកា រឃាសនា
កា អរ់ ំ និងវលគរណាុោះរណា
ា េសធា ណៈ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកថា “រៅកនុងអំឡុងរេេរ៉ៅនាមន
ឆ្នំមនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

និងកនុងអំឡុងរេេរប្កាយៗមករទៀតកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិ

ា េកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្មរៅ
រតយយ នួន ជា បានរផ្លាតោ៉ៅងសកមមរៅរេើកា រឃាសនា និងកា រណាុោះរណា
ត្តមជនរទ រ់ភយោំប្ទដេ់រោេនរោបាយរដិវតា និងរសដឋកិ្ច រស់រកស កា ររងកើតសហ្ក ណ៍ និងកា
ប្រុងប្រយ័តន្ំរពាោះខាមង
ំ ” និងថា នួន ជា បានផសេវផាយម្ភោ៌រកសរៅត្តមកិ្ចប្រជំ និងវលគរណាុោះរណា
ា េរ ៀន
សូប្តរផសងៗ2579។

រប្កាយេីបាន ំឭកអំេីកា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់រៅកនុងវលគរណាុោះរណា
ា េអស់ យៈរេេ

ប្បាំថ្ងៃកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥2580 រៅកនុងកា ផសេវផាយទង់រដវិ 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 ោត់លឺជាអនកនិេនធម្ភនក់កនុង្ំរណាមអនកនិេនធ្មបងនានា)2581និងរៅកនុងកា ររងកើតរោេនរោបាយពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា តស៊ាូវណណ ៈ កនុង រ.ក.ក.2582 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ត្តម យៈតួនាទី រស់
ោត់រៅកនុងយទធនាកា រឃាសនា

( ួមទាំងតួនាទីសូេ
ន រស់ោត់រៅកនុងកា រ្ញផាយទសសនាវដាីទង់រដិវតាន៍)

និងកា រណាុោះរណា
ា េកម្ភមភិបាេរៅអំឡុងរេេមន និងរប្កាយខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា បាន ួម្ំខណក
ោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា ផសេវផាយ និងកា អនវតារោេរំណង ួមរនោះ”2583។

993>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សនមតថា ោត់ម្ភនតួនាទីរៅកនុង រ.
ក.ក. ខដេហ្ួសេីកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះមខនាទីសមញ្ា រស់ោត់2584។ ជាេិរសស នួន ជា បានអោះអាងថា
ទាក់ទងរៅនឹងកា សនមតថា ោត់ម្ភនតួនាទីកនុងរោេនរោបាយរោធា និងកា អនវតារោេនរោបាយរនោះ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយស េំបានកំណត់្ ចតេកខណៈប្តឹមប្តូវរេើសកខីកមម រស់ោត់ និង
កំហ្សកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញ ខដេេំសីសង្ហវក់ោនជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតរៅកនុងសេប្កម
រនាោះ2585។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្តកនុងកា យេ់
រឃើញថា ោត់ជាអនកទទួេខសប្តូវរេើ“ វចន័យ រស់កម្ភមភិបាេ និងរញ្ញាសនាិសខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀត”2586 និង
បានអោះអាងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់្ ចតេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ង រស់សកសីេី ូរ

ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះ2587 និងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ្ រដើមបីរ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនរនោះ2588។
រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់
បានប្លរ់ប្លងរេើសកមមភាេទាំងអស់ រស់ រ.ក.ក. និងថា ោត់“ម្ភនអំណា្កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្្ង
រប្កាយ រស់រកស”ខដេអងគជំនំជប្មោះបានសំអាងកនុងកា សននិ់ភឋន រស់ខួ ន
េ ថា “ោត់ម្ភនតួនាទី និងបានអនវតា

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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សិទធិអំណា្ រស់ោត់រដើមបីររងកើត និង អនវតារោេនរោបាយ និងរស្កាីសរប្ម្ រស់ រ.ក.ក.”2589។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់្ ចតេកខណៈេំប្តឹម
ប្តូវរេើសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ

ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរដើមបីោប្ំ ទដេ់កា យេ់រឃើញ

រនោះ2590។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា
ោត់ប្តូវបានរលសគេ់ថា ជារង ំទីេី និងថា ោត់ជានាយក ដឋមស្តនាីសីទ
ា ីថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ2591។ រខនែម
រេើរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើអងគរហ្តខដេេំសិត
ែ កនុង វចសេភាេ
ថ្នដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) ដូ្ជា រេើកិ្ចប្រជំ្ំនួន ២ កនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងរដើមខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥ កនុងកា រង្ហាញអំេីកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2592។ នួន ជា បានអោះអាងថា
រ់ភយស កិ្ចប្រជំរនោះ

េំបានរេើករឡើងរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយរៅកនុងរ ចរទថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ រទើរសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជូនេ័ត៌ម្ភនេមអិតអំេីរទរចាទប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់ប្តូវបាន ំរលាភ
រំពាន ខដេរនោះរ ើឱ្
វ យកា យេ់រឃើញណាមួយខដេបានខផអករេើកិ្ចប្រជំទាង
ំ េី រនោះរៅជារម្ភឃៈ2593។

994>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងតួនាទី រស់ោត់រៅកនុង
រោេនរោបាយរោធា និងកា អនវតារោេនរោបាយរនោះ េំបានរំរេញត្តមរទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញ
រេើរណាឹងសទកខរ់ភយស កំហ្សអងគរហ្តរនាោះរទ2594។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា កា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ

ប្តូវបានោំប្ទរ់ភយភសាត្ត
ុ ងប្លរ់ប្ោន់

ខដេរញ្ញជក់រខនែមឱ្យោនរៅវចញរៅមក ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់្ ចតេកខណៈោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ
រៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ 2595។ ទាក់ទងរៅនឹងកា សនមត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់ម្ភនមខ
តំខណងពាក់េ័នរធ ៅនឹង វចន័យ និងរញ្ញាសនាិសខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀតខដេ 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។

622
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358540
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

អាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងសមរហ្តផេរេើសកខីកមម រស់សកសី និងភ
សាត្ត
ុ ងជាឯកស ោ៉ៅងទូេំទូលាយ2596។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់្ ចតេកខណៈោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរេើ នួន ជា ថា ជាអនករ ើរវ ស្កាីសរប្ម្្ងរប្កាយ
ុ ងខដេបានដកប្សង់
ជាមួយ រ៉ៅេ េត និងបានអោះអាងថា នួន ជា កំណត់្ ចតេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
រដើមបីោប្ំ ទអំណោះអំណាង រស់ខួ ន
េ រនាោះ2597។ ្ងរប្កាយ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក
រឡើងថា នួន ជា េំបានផាេ់រហ្តផេណាមួយខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បានខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេលរបី
េិនិតយរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកសីជារប្្ើនបានអោះអាងថា នួន ជា ប្តូវ
បានរលសគេ់ត្តម យៈ ហ្សសនាមថា “ជារង ំទីេី ” និងថា ោត់ជានាយក ដឋមស្តនាីសីទ
ា ីថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររត
យយរៅរេេខដេ រ៉ៅេ េត អវតាម្ភន2598។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ម្ភនភសាុ
ត្តងោ៉ៅងរប្្ើនសប្ម្ភរ់ោប្ំ ទដេ់កា យេ់រឃើញទាំងរនោះ2599។

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងអំេីកា សំអាង

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើកា ្ូេ ួម រស់ នួន ជា រៅកនុងកិ្ចប្រជំ្ំនួន ២ ខដេេំបានរេើករឡើងរៅ
កនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) រៅកនុងរ ចរទថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាង
ថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា លរបីរដិរស រចាេរ់ភយេំចាបា
ំ ្់េិចា ណារនារទៀតរឡើយ រ់ភយស ខវោះកា
រេើកមូេ់ភឋនោំប្ទ និងរខនែមរេើរនោះរទៀត អងគរហ្តសតានម័តថ្នរទរចាទចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញ រ៉ៅខនាភសាត្ត
ុ ង
រញ្ញជក់េំចាបា
ំ ្់រឡើយ2600។

995>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ម្ភនកំហ្សអងគរហ្តកនុងកា យេ់រឃើញថា នួន ជា ប្តូវបានរលសគេ់ទូរៅថា “ជារង ំទីេី ”និងជានាយក ដឋ
មស្តនាីសីទ
ា ីថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរៅរេេ រ៉ៅេ េត អវតាម្ភន2601។ នួន ជា បានទទួេសគេ់រៅកនុងស ណា
រណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ថា កំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹង្ំណ្ទីមួយេំបានរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ និងេំ

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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ម្ភនឥទធិេេរេើកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេរឡើយ2602។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ររើរទាោះរី
ជាម្ភនកា រង្ហាញអំេីកំហ្សរនោះក៏រ់ភយ ក៏េំអា្រ ើយ
វ តាិកមម្ំរពាោះកា អនារាលមន៍រៅដំណាក់កាេរណាឹងស
ទកខបានរឡើយ ដូ្រនោះេំចាំបា្់េិភាការខនែមរទៀតរទ2603។

996>រខនែមរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខួ េនខដេថា

ោត់“ម្ភនឥទធិេេោ៉ៅងខាេង
ំ រៅរេើរោេ

ុ រៅនឹងអវីខដេ
នរោបាយរោធា រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ និងកា អនវតារោេនរោបាយរនោះ”2604។ ផៃយ
នួន ជា បានអោះអាង2605 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើកា
វ េិចា ណា្ាស់លាស់រៅរេើកា យេ់រឃើញេី
មន រស់ខួ ន
េ 2606ខដេថា េំ ម្ភ នភសាត្ត
ុ ងរង្ហា ញឲ្យហ្ួស េី វចមតិ ស ងស័យថា នួន ជា លឺជា សម្ភជិកថ្នលណៈក
ម្ភម ិកា រោធារឡើយ2607។ ដូ្ នួន ជា បានទទួេសគេ់2608 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាុ
ត្តងខដេថា ោត់បាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរៅកនុងកិ្ចប្រជំនានាជារនារនាៃរ់ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍កនុង
ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេបានេិភាការៅរេើរញ្ញារោធារនាោះ2609។ អំណោះអំណាងរផសងរទៀតខដេ នួន ជា បានរេើក
រឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ លឺប្ោន់ខតជាកា រកប្សយមួយរផសងរទៀតរេើភសាត្ត
ុ ង ខដេអងគជំនំជប្មោះបាន
ណ ោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា នួន ជា េំបានរង្ហាញថា េំម្ភន
សំអាងរនាោះខតរ៉ៅរណា
តលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអា្យេ់រឃើញថា

ោត់“ម្ភនឥទធិេេខាេង
ំ រេើរោេនរោបាយ

រោធា រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ និងកា អនវតារោេនរោបាយរនោះ” រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនរនាោះ
រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស 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 (“សម្ភជិករេញសិទធិថ្នលណៈកម្ភម ិកា រោធាម្ភនស ៈសំខាន់តិ្

តួ្ រ់ភយស តួនាទីជាន់ខពស់ រស់ នួន ជា រៅកនុងរកស”)។
2608

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥២។

2609

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ១០២០ ដេ់ ១០២១ និង ១០២៤ ដេ់ ១០២៥។
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997>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្តកនុងកា យេ់រឃើញ
ំ ំ
ថា តួនាទីផូវេ កា រស់ នួន ជា បាន ួមរញ្ចូ េកា ់ភក់ វចន័យ និងរញ្ញាសនាិសខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀតរនាោះ2610 អងគជន
ជប្មោះតលាកា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា សកខីកមម រស់ សកសី សឡុត បាន េំ
បានោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញទាំងមូេ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ2611។ រទាោះ
ជាោ៉ៅងរនោះកាី ដូ្ កា ជំទាស់ រស់ នួន ជា សឡុត បាន បានអោះអាងថា នួន ជា ទទួេខសប្តូវរេើ“កា ចាត់
ត្តំង”មួយ្ំនួន រ៉ៅខនាេំបានរញ្ញជក់ ថារតើ នួន ជា បានប្លរ់ប្លងរេើកា ចាត់ត្តង
ំ ណាមួយរឡើយ រហ្ើយសកសី ូរ
រនោះក៏េំបានផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេខសប្តូវរេើ វចន័យ រស់កម្ភមភិបាេផងខដ

2612

។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខី

កមម រស់សកសី នង សផង់ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ជាកា ប្តឹមប្តូវខដេ នង សផង់
បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរេេរនាោះ ោត់េំយេ់េីមូេរហ្តអវីបានជាទូ រេខពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើខ
វ សសីេ ម៌
និងសភាេកា ណ៍សនាិសខថ្ផៃកនុង ប្តូវរញ្ចូ នរៅឱ្យ នួន ជា រ៉ៅខនា នង សផង់ បានរកប្សយថា រនោះជារ ឿង មម
ត្ត េីរប្ពាោះ នួន ជា “ទទួេរនៃក
ុ ខាងកិ្ចកា សងគម និងវរប ម៌”2613។ កា អោះអាងរនោះប្សរជាមួយនឹងសកខក
ី មម
េីមន រស់ នង សផង់ ខដេថា នួន ជា លឺជាអនកទទួេខសប្តូវខាងកិ្ចកា វរប ម៌ ួមម្ភន“រញ្ញាអវីៗខដេរ៉ៅោះ
ពាេ់ខាងសីេ ម៌”2614។ ្ងរប្កាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះបានយេ់រឃើញដូ្ខាងរេើថា សកខីកមម រស់ ឌ្ លរបីេិចា ណារ់ភយប្រុងប្រយ័តន2615។ អាប្ស័យរហ្ត
រនោះ ភសាត្ត
ុ ងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទំនងជាម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងកា ោំប្ទដេ់កា យេ់
2610

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣២៨ (“សឡុត បាន […] ផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេរនៃក
ុ ខាងចាត់ត្តំង និង់ភក់ វចន័យសម្ភជិករកស”)។
2611

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៣២៨ (“សឡុត បាន […] ផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេរនៃក
ុ ខាងចាត់ត្តំង និង់ភក់ វចន័យសម្ភជិករកស”)។
2612

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/66.1 ទំេ័ ៥៩ ដេ់ ៦០ (“រលាក នួន ជា

ទទួេខសប្តូវខាងចាត់ត្តំង ឯចាត់ត្តអ
ំ ីៗ ខាំអ
ុ ត់ដឹងរទ”)។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស
រេខ E1/70.1 ទំេ័ ៦០ (“ខាំម
ុ ិនយេ់ខដ កិ្ចកា ថ្ផៃកនុង រស់រលាកទាំងេី មួយនរោបាយ មួយចាត់ត្តង
ំ រនោះ។ ប្ោន់ខតដឹងពាកយថា
រ៉ៅង់ ប្បារ់ថា រ៉ៅេ េត នរោបាយ នួន ជា ចាត់ត្តំង”)។
2613

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ២៥៦ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សផង់) ឯកស រេខ E1/117.1 ទំេ័ ៣៩។

2615

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣៤៩។

625
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រឃើញខដេថា នួន ជា ម្ភនតួនាទីផូវេ កា សប្ម្ភរ់កា ់ភក់ វចន័យសម្ភជិករកស។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ភសាត្ត
ុ ង
រនោះរង្ហាញ្ាស់លាស់រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា នួន ជា េិតជាម្ភនតួនាទីទាក់ទងរៅនឹង
រញ្ញារនោះខមន ររើរទាោះរីជាខផនកជាក់លាក់ថ្នកា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់េំប្តូវបានដឹង្ាស់ក៏រ់ភយ។

998>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា នួន

ជា ជាអនកប្លរ់ប្លងរាេ់សកមមភាេ រស់រកស និងម្ភនសិទធិអំណា្រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្្ងរប្កាយ រស់រកស ួម
ទាំងកិ្ចកា ដឋបាេ រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ និងកិ្ចកា រោធាផងរនាោះ2616 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
កត់សម្ភគេ់ជាដំរូងរឃើញថា កថាខណឌទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញរនោះ លឺជាខផនកថ្នរស្កាីសននិ់ភឋនអំេីតួ
នាទី រស់ នួន ជា។ រហ្តរនោះ កា យេ់រឃើញរនោះមិនប្តឹមខតខផអករេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានរោងជាក់លាក់រៅកនុង
កថាខណឌរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ

រ៉ៅខនាខងមទាំងរេើភសាត្ត
ុ ងទាំងអស់ខដេបានសំអាងរៅកនុងខផនករនោះផងខដ ។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ ដូ្ខដេ នួន ជា បានអោះអាងខដ ថា ជាកា េំប្តឹមប្តូវខដេ“ភសាត្ត
ុ ងសំខាន់ ម្ភនខតរស្កាី
ដកប្សង់រ្ញេីសកខីកមម រស់អក
ន ជំនាញ David Chandler និង Philip Short ្ំនួន ៤ រ៉ៅរណា
ណ ោះ”2617។
រ់ភយស អំណោះអំណាងដថ្ទរទៀតខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្ោន់ខតជាកា រក
ណ ោះ ដូ្រនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង
ប្សយមួយរផសងរទៀតរេើភសាត្ត
ុ ងរនាោះរ៉ៅរណា
ទាំងរនោះ។

999>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើ
កិ្ចប្រជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងកា រង្ហាញអំេីកា ទទួេខសប្តូវ រស់
ោត់្ំរពាោះប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2618 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា អតែិ
ភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ េំប្តូវបានរង្ហាញ
រ់ភយសមរហ្តផេរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រទឧប្កិដរឋ នោះេំអា្់ភក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខសប្តូវរឡើយ
្ំរពាោះរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានសំអាងរេើកិ្ចប្រជំទាង
ំ េី 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។

626
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1000>ស ររស្កាីមក

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ភសាត្ត
ុ ងរនោះម្ភនេកខ

ណៈេំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា នួន ជា ម្ភនតួនាទីជាផេូវកា ទាក់ទងរៅនឹង វចន័យ រស់រកសក៏រ់ភយ ក៏រៅខត
ោំប្ទដេ់រស្កាីសននិ់ភឋនថា នួន ជា េិតជាម្ភនតួនាទីពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះខដ ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំម្ភន
ឥទធិេេរេើរស្កាីសននិ់ភឋន្ងរប្កាយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា នួន ជា “បាន្ូេ ួមរៅកនុង
រោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

និងបាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់”2619។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នកា ួម្ំខណកោ៉ៅងរប្្ើន រស់ នួន ជា រៅកនុងរោេរំណង ួម2620 ខដេ្ំនួនស រថ្ន
កា ួម្ំខណករនាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា ជា“កា សំខាន់”។ នួន ជា េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
រស់ នួន ជា ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ង.១.

.កា ម
ួ ្ំខណក រស់ រខៀវ សំផន កនង
ុ កា អនវតដរោេរំណង ម
ួ

1001>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា

រខៀវ សំផន បាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា អនវតដ

រោេរំណង ួមត្តម យៈ (i) កា ្ូេ ួមកិ្ចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍ និងមជឈិម និងសម្ភជរកស
“ខដេរៅរេេរនាោះរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយប្តូវបានរ ៀរ្ំ និងររងកើតរឡើង” (ii) កា ្ូេ ួមកិ្ច
ប្រជំ

និងវលគរណាុោះរណា
ា េខដេរៅរេេរនាោះកម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្មថានក់រប្កាមប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីរោេ

រំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា (iii) កា ្ូេ ួមរៅកនុងរញ្ញារសដឋកិ្ចរៅកនុង ររកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ
ជាេិរសសកនុង វចស័យពាណិជជកមម កា នាំរ្ញ/នាំ្ូេ និងរសដឋកិ្ច (iv) កា រ ើរវ ស្កាីខងេងកា ណ៍ជាសធា
ណៈោំប្ទរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា រេើកទឹក្ិតក
ា ម្ភមភិបាេខខម ប្កហ្ម និងប្រជាជនមួយ
្ំនួន ឱ្
ំ យប្រកាន់ខាជរ់ត្តមម្ភោ៌រកស និង (v) ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន និងម្ភនតួនាទីជា
អនកកា ទូត រ់ភយម្ភនទសសនៈ្ង់ទាក់ទាញកា ោំប្ទេីខាងរប្ៅដេ់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ2621។

2619

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦២។

2620

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៦៣ ដេ់ ៨៧៤។

2621

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦០ ដេ់ ៩៩២។

627
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1002>រខៀវ សំផន

បានរេើករឡើងអំេីកំហ្សអងគរហ្តជារប្្ើនកនុងកា យេ់រឃើញខដេជាមូេ់ភឋនថ្នកា

សននិ់ភឋន រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងខដេោត់បានជំទាស់រនាោះ2622។ ជាេិរសស ោត់បានជំទាស់រៅនឹងកា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់

រស់ រ.ក.ក. មនរេេោត់បាន្ូេ ួមជាមួយរកស2623 កា មិនបានេិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះអំេីរណ
ំ ង
រស់ោត់ខដេ្ង់រ ើក
វ ំខណទប្មង់ជាររណាើ ៗ2624

និងកា មិន្ោះសប្មុង រស់ោត់ជាមួយសរមា្

នររាតាម

សីហ្ន2625 កា កំណត់្ ចតេកខណៈ រស់អងគជំនំជប្មោះរៅរេើតួនាទី រស់ោត់ជាអនកទំនាក់ទំនង និងជាអនក
កា ទូតេី្រនាេោះឆ្នំ ១៩៧០ រៅឆ្នំ ១៩៧៥2626 កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះរៅរេើសនៃ កថា និងវលគរឃាសនា
ខដេបានរ ើរវ ៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2627 និងកា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា ោត់ប្តូវ
បាន រ.ក.ក. រជឿទក្ិតា និងសហ្កា ជាមួយរមដឹកនាំកនុង រ.ក.ក.2628។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បាន
ជំទាស់រៅនឹងកា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា ្ូេ ួម និងកា ពាក់េ័នធ រស់ោត់
កនុងកិ្ចប្រជំ រស់លណៈមជឈិមខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤2629 និងកនុងកិ្ចប្រជំមួយរៅទីរញ្ញជ
កា រ-៥ រៅរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2630។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងមខង្ហ និងសកមមភាេ រស់ោត់រប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥
ជាេិរសសសកមមភាេកា ទូត2631 កា ខងេងកនុងវលគរណាុោះរណា
ា េនរោបាយ2632 និងសនៃ កថា ប្េមទាំងរស្កាី
ខងេងកា 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។

628
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358546
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ្ូេ ួម រស់ោត់

រៅកនុងដំរណើ កា ថ្ន

កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ រស់ រ.ក.ក. រស្កាីរជឿទក្ិតា និងឥទធិេេខដេោត់ម្ភន និងេ័ត៌ម្ភនខដេោត់បាន
ដឹង2634 តួនាទី រស់ោត់កនុងមនៃី ៨៧០ និងកា ទទួេខសប្តូវរេើកិ្ចកា រសដឋកិ្ច2635 កា ្ូេ ួម រស់ោត់កនង
ុ
កា ររងកើតខផនកា រស់ រ.ក.ក. សប្ម្ភរ់ឆ្នំ ១៩៧៦ និងឆ្នំ ១៩៧៧2636 កា កំណត់រេេរវលាថ្នកា ខតងត្តំង
ោត់ជាសម្ភជិករេញសិទធិកនុងលណៈមជឈិម2637 និងមខង្ហ រស់ោត់ជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ2638។

1003>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញ ថារតើកំហ្សខដេ ងកា រចាទប្រកាន់
រនាោះបានរំរេញត្តមរទ់ភឋនតប្មូវសប្ម្ភរ់កា េិនិតយរឡើង វចញរេើរណដឹងសទកខ ខដ ឬោ៉ៅងណា ផៃយ
ុ រៅ វចញ
រខៀវ សំផន ខរ ជាផាេ់កា រកប្សយមួយខរររផសងអំេីភសាត្ត
ុ ង់ភ្់រ់ភយខឡករ់ភយប្ោន់ខតជំទាស់រៅនឹង
កា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ឬប្ោន់ខតរេើករឡើងដខដេៗនូវទឡហក
ី ណ៍ខដេបាន់ភក់ជូន ួ្

រហ្ើយរៅដំណាក់កាេជំនំជប្មោះ2639។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ អំេីមខង្ហ រស់ោត់េីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥
2640

កា ្ូេ ួម រស់ោត់កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ រស់លណៈមជឈិម2641 និងតួនាទី រស់ោត់រៅកនង
ុ អំឡង
ុ

រេេថ្នអងគរហ្តជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

ទីេី

និងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2642។ រេើសេីរនោះរទៀត

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា កា ្ូេ ួម
រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកិ្ចប្រជំនានា2643 វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជ សនៃ កថា និងកា 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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កា ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា អនវតារោេរំណង ួម2644។ ្ងរញ្ច រ់ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅ
នឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរក ិ៍រា ្
ម ោះ និងមខតំខណងជាផេូវកា តួនាទីជាអនកទំនាក់
ទំនងជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន មខង្ហ កា ទូត និងតួនាទីជាផេូវកា រស់ោត់2645។
៤.ង.១.

.១.កា ្ូេ ម
ួ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនង
ុ កិ្ចប្រជស
ំ េ
ី ា រី ោេនរោបាយររងកត
ើ រោេរំណង ម
ួ

1004>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា

រៅកនុងសម័យកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយទាំងមួេ រខៀវ សំផន

បាន្ូេ ួម និងកនុងក ណីខេោះ បាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមកនុងកិ្ចប្រជំជារប្្ើន រស់លណៈមជឈិម និងលណៈអ្ិថ្ស្តនា
យ៍ ប្េមទាំងសម្ភជរកសរៅទូទាង
ំ សម័យរដិវតាន៍ ខដេរោេរំណង ួមរដើមបីកសងរដិវតាន៍សងគមនិយមឲ្យ
បានឆ្រ់ ហ្័ស និងរោេនរោបាយខដេប្តូវបានចាត់ទកថា ជាកា ចាំបា្់រនាោះ ប្តូវបានរ ៀរ្ំ សរប្ម្ និង
រ ើឲ្
វ យបានរជាលជ័យ2646។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រៅឆ្នំ ១៩៦៩ រៅរេេខដេោត់បាន
្ូេ ួមជាមួយ រ.ក.ក. រខៀវ សំផន បានដឹង្ាស់ណាស់េីរោេរំណង ួម [...] ប្េមទាំងកា ររងកើតរោេ
រំណងរនោះ [...] រហ្ើយថា ោត់បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេរំណងរនោះ”2647។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា រៅខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំរមដឹកនាំ រ.ក.
ក. ខដេនារេេរនាោះម្ភនកា សរប្ម្ឲ្យជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ និងថា ោត់បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ច
ប្រជំមួយរៅរដើមខខ រមស

ឆ្នំ ១៩៧៥

ខដេនារេេរនាោះម្ភនកា រញ្ញជក់អំេីកា សរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជន

រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ2648។ រេើសេីរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ឯកស រៅកនង
ុ
ឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៦ បានរង្ហាញថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមរៅកនុងកា ររងកើតខផនកា រសដឋកិ្ចសប្ម្ភរ់
ឆ្នំ ១៩៧៦ និងឆ្នំ ១៩៧៧ រដើមបីររងកើនផេិតកមមកសិកមម ខរងខ្ក នធានេេកមមជាយទធសស្តសា និងខរង

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 ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំរៅខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងកថាខណឌ ១៤៤ ដេ់ ១៤៩ ទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំរៅខខ
រមស ឆ្នំ ១៩៧៥។
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ខ្កប្រជាជនត្តមប្ររភទ ជារដើម2649។ ដូរ្នោះ អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា រខៀវ សំផន “មិនប្តឹម
ខតបានខ្ក ំខេករោេរំណង ួមខដេនាំឲ្យម្ភន

និង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជា

ជនរ្ញេីទីប្រជំជន ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត និងកំណត់រោេរៅ
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ
រេើអក

រ៉ៅខនាោត់ខងមទាំងបានរដើ តួនាទីោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា ររងកើត

ខេឹមស ថ្នរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយនានាផងខដ ”2650។

1005>ជាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន

2651

រៅរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្តខដេោំ

ប្ទដេ់រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីរោេរំណង ួមប្តឹម
ឆ្នំ ១៩៦៩2652រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា រ់ភយស រោេរំណងរនោះប្តូវបានផាភាជរ់រៅនឹង
រោេនរោបាយថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជន

ដូ្រនោះរោេរំណង ួមថ្នកា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមឲ្យបាន

ឆ្រ់ ហ្័ស (ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១) លឺជារទឧប្កិដ2653
ឋ ។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់
សម្ភគេ់ថា កា ជរមេៀសប្រជាជនបានរ ើរវ ឡើងចារ់េីឆ្នំ ១៩៧០

ហ្ូតមក2654។ រហ្តដូរ្នោះ រាេ់សកមមភាេ

រស់ រខៀវ សំផន ខដេទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧០ លឺ្ាស់ណាស់មិនជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា
កំណត់

ថារតើោត់បាន“ ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់”រៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួម

ខដេ្នរៅដេ់កា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរប្កាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ជាកា េិតណាស់ រៅ
រេេខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧០

រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម

រស់ខួ ន
េ ខដេេិភាកាអំេីកា ួម្ំខណក រស់ោត់រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រស្កាី
រោងទាំងរនោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើងកនុងរំណងរង្ហាញអំេីរ ចរទថ្នកា ្ូេ ួម រស់ោត់

ជាជាងផាេ់មូេ់ភឋន

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។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញ

ថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តខដេថា

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅម្ភនអតែិភាេរនាោះ។

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំចាបា
ំ ្់ប្តូវរ ើកា
វ េិចា ណារនារទៀតរៅកនុងរ ចរទថ្នទឡហីក ណ៍រណាឹងស

ទកខរ្ចរ
ុ បននរឡើយ។
2654

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥។
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សប្ម្ភរ់កា យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមខដេជា ឬពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដខឋ ដេជាកមមវតែថ្ុ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េំលរបីេិចា ណាអំេីអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញា
រនោះតរៅរទៀតរឡើយ។

1006>រខៀវ សំផន

បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សមួយ្ំនួនកនុងកា យេ់

រឃើញថា ោត់បាន្ូេ ួមកនុងកា ររងកើតខផនកា រសដឋកិ្ចឆ្នំ ១៩៧៦ និងឆ្នំ ១៩៧៧ រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះ
បានខផអករេើឯកស រោេនរោបាយខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរេើកា សននិ់ភឋនខដេថា ោត់បានដឹង និងបាន
្ូេ ួមកិ្ចប្រជំកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ និងឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងកិ្ចប្រជំរនាោះម្ភនកា រ ៀរ្ំ និងេិភាកាអំេីខផនកា
ទាំងរនាោះ2655។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងទាំងរនោះោ៉ៅងេមអិត
រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ

ខដេកនុងរនាោះោត់បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជន
រទមួយរទៀត2656។ រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរដិរស អំណោះអំណាង
ទាំងរនោះ ួ្រហ្ើយ2657។

1007>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣ លណៈមជឈិម រស់ រ.ក.ក. ជា ួម
បានសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ់ភយរងខំរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ2658កនុងកិ្ចប្រជំជារប្្ើន

ខដេកនុងរនាោះោត់បាន

អោះអាងថា ោត់មិនបាន្ូេ ួមោ៉ៅងសកមមរនាោះរទ2659។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា
រេើករឡើងជារប្្ើន រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះបាន្ងអេ
ុ រង្ហាញអំេីកងវោះសំអាងរហ្ត 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។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកាតេវកិ្ចផេ
ា ់
សំអាងរហ្តរេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ទាំងមូេ ជាជាងផាេ់សំអាងរហ្ត្ំរពាោះខតកា រេើករឡើង
នីមួយៗរៅរេេជំនំជប្មោះរនាោះ2661។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកជាកា សមរហ្តផេកនុងកា សនមត

វ វាយតំថ្េរេើភសាត្ត
ុ ង
ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណាអំេកា
ី រេើករឡើងនីមួយៗ រៅរេេរ ើកា
និងអំណោះអំណាងទាំងមូេរៅ្ំរពាោះមខខេួន2662។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់
ទងរៅនឹងកា េំបានផាេ់សំអាងរហ្ត ប្តូវរដិរស រចាេ។ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង
ខេឹមស ថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីកា ្ូេ ួម រស់ោត់កនុងកិ្ចប្រជំ្ំនួន ២ នឹងប្តូវ
រ់ភោះប្សយដូ្ខាងរប្កាម។
៤.ង.១.

.១.ក.កិ្ចប្រជំ រស់ រ.ក.ក. កនង
ុ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤

1008>កនុងកា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រស្កាីសរប្ម្ជរមេៀស

ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រនាោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ
រេើឯកស ជាភសាត្ត
ុ ង រស់ David CHANDLER និង រ៉ៅេ េត ខដេបានរញ្ញជក់ថា រស្កាីសរប្ម្
ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានអោះអាងថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយស អងគជំនំជប្មោះេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេរស្កាីសរប្ម្រនោះេំអា្
ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរៅរេេរនាោះ

និងបានរចាទប្រកាន់ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានរប្ជើសរ ីសប្ទឹសីម
ា ួយ

ខដេរ ើឱ្
វ យម្ភចស់រណាឹងសទកខម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័ន”ធ 2663។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានរំថ្ភេកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានេិនិតយរេើភសាត្ត
ុ ងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ចប្រជំកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានរេើករឡើងថា “ម្ភនភសាុ

2660

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧១, ២៧៤, ២៧៩, ២៨៤ ដេ់ ២៨៥។

2661

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ ៤០៥។ សេដីការ ឿងកាី Ntabakuze (ICTR) កថាខណឌ ១៦១។

សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ២៣។ សេដីការ ឿងកាី Limaj (ICTY) កថាខណឌ ៨១។ សេដីការ ឿងកាី Gatete
(ICTR) កថាខណឌ ៦៥។
2662

សេដីការ ឿងកាី

Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ១១។ រស្កដ ីសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខសីេ
ា ីកា រផៃ សំណំរ ឿងរ ឿងកាី

Uwinkindi (ICTR) កថាខណឌ ៣២។
2663

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧១។
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ត្តងរង្ហាញថា កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរេើកយកមកេិភាកាសជាងមីរៅកនុង រ.ក.
ក. រៅខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥” និងបានកត់សម្ភគេ់រៅកនុងរ ចរទថ្នសកខីកមម រស់ នួន ជា ថា “រស្កាីសរប្ម្
ជរមេៀសរនោះប្តូវបានរេើកយកមកេិភាការៅកនុងកិ្ចប្រជំជារប្្ើន”2664។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់
ុ រៅវចញ អងគ
កា យេ់រឃើញជាក់លាក់អំេីកាេរ ចរ្ឆទ្ាស់លាស់ថ្នរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា

លណៈមជឈិមបានសរប្ម្ជា ួមកនុងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

ី ន ំ ១៩៧៣” រទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះបានកត់
រ់ភយរងខំ“កនុងរេេប្រជំជារប្្ើនរនារនាៃរ់ ចារ់េឆ្
សម្ភគេ់រឃើញថា “អងគជំនំជប្មោះប្តូវបានរង្ហាញភសាត្ត
ុ ងេមអិតថ្នកិ្ចប្រជំនានាខដេបានចារ់រផាើមរ ើរវ ៅកនុងខខ
មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ”2665។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ភសាុ
ត្តងថ្នកិ្ចេិភាកាកនុងខខ កមាៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ អំេរី ស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញសីសង្ហវក់
ោនជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញជា ួម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រស្កាីសរប្ម្រនោះប្តូវបានរ ើរវ ឡើង
“កនុងរេេប្រជំជារប្្ើនរនារនាៃរ់ចារ់េីឆ្នំ ១៩៧៣”2666។

1009>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគ

រហ្តកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំលណៈមជឈិមកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះបានរញ្ញជក់ថា អនក្ូេ ួមបានោំប្ទដេ់កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2667 អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់្ាស់លាស់ថា កា រ ៀររារ់
រស់ នួន ជា និង សកសី ភី ភួន ខដេជាអនកោមកិ្ចប្រជំរនាោះ ម្ភនកា ខខវងោនទាក់ទងរៅនឹងវតាម្ភន រស់
រខៀវ សំផន2668។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករេើប្រភេថ្នឯកស និងសកខីកមមផ្លៃេ់ 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 (“ម្ភនកា រ ៀររារ់នូវភាេខសោនអំេីរញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភន

វតាម្ភនកនុងកិ្ចប្រជំ ខដ ឬោ៉ៅងណា រៅរេេខដេកា សរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីភំរន េញប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរនាោះ។ រខៀវ សំផន
បានអោះអាងថា ោត់មិនបាន្ូេ ួមប្រជំរនាោះរទ រហ្ើយោត់ក៏មិនរៅកនុងប្ររទសកមពជា
ុ ខដ រៅរេេប្រជំរនាោះ។ នួន ជា ោំប្ទកា
រ ៀររារ់រហ្តកា ណ៍ទាំងរនោះ រ់ភយបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន មិនម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងរេេប្រជរំ នាោះរទ រហ្តដូរ្នោះ រខៀវ សំផន
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សីរលឿន រដើមបីប្រមូេេ័ត៌ម្ភនអំេីកមមវច ីសីេ
ា ីកា រ ើដ
វ ំរណើ រស់ រខៀវ សំផន េីប្ររទសឡាវមកកមពជា
ុ រនាៃរ់េី
សបាាហ្៍ទីមួយខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤2669។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា ខេួន“បានចាត់ទកថា កិ្ច
ប្រជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំនងជាប្តូវបានរ ៀរ្ំរឡើងរដើមបីអនញ្ញាតឲ្យ រខៀវ សំផន និង រអៀង ស ី
អា្្ូេ ួមបាន និងរាយកា ណ៍ជូនសម្ភជិកលណៈមជឈិមថ្ន រ.ក.ក. អំេីកិ្ចប្រជំរផសងៗខដេបានទទួេ
រជាលជ័យដ៏ ំរ ងជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់ថ្នប្ររទស្ិន រវៀតណាម និង ឡាវ”2670។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេនយេ់េីមូេរហ្តខដេខេួនសរប្ម្រដិរស សកខីកមមផ្លៃេ់ និងេមអិត រស់ នួន
វ ំរណើ
ជា ខដេបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន និង រអៀង ស ី (រោងត្តមអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានរ ើដ
ជាមួយ រខៀវ សំផន) រនាោះ2671 េំបាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំរនោះរទ2672 ្ំខណក ភី ភួន ប្តឹមខតបានរេើករឡើង
ប្តួសៗថា រ៉ៅេ េត នួន ជា និង រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងកិ្ចប្រជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤2673។ កនុងរ
ចរទរនោះ ប្តូវកត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់េំប្តឹមប្តូវរេើខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់
ភី ភួន កនុងកា រេើករឡើងថា “រោងត្តមសកខីកមម រស់ ភី ភួន រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងកិ្ចប្រជំខខ មិង
នា ឆ្នំ ១៩៧៤ កនុងប្សុកម្ភឃ និងបានយេ់ប្សររេើខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង”2674។ ររើ
រទាោះរីជា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សររេើរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនក៏រ់ភយ ក៏ត្តមកា េិត ភី ភួន បាន
សំរៅដេ់កា យេ់ប្សរ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកិ្ចប្រជំកនុង ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯរណាោះរទ2675។ ស រ
រស្កាីមក អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ជាកា េំសមរហ្តផេខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលា
ដំរូងសននិ់ភឋនថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រនាោះ រប្ពាោះភសាត្ត
ុ ងខដេោំប្ទ
កា យេ់រឃើញរនាោះ ដូ្ជា សកខីកមម រស់ ភី ភួន ខផនកខេោះេំប្តូវបានយេ់ប្តឹមប្តូវ និងម្ភនេកខណៈេំសូវេមអិត

មិនបានដឹងអំេីរស្កាីសរប្ម្រនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ សកសី ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន បានរឆេើយថា រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុង
កិ្ចប្រជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រៅភូមិម្ភឃ និងបានយេ់ប្សររេើខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង”(រជើងទំេ័ េររចាេ)។
2669

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៦ ដេ់ ១៣៧។

2670

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៨។

2671

សេប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៦ ដេ់ ១៣៧។

2672

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៤ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/22.1 ទំេ័ ២ ដេ់ ៦។

2673

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ៣៦។

2674

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៥។

2675

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ១៤។
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ដូ្សកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេបាន្ូេ ួមផ្លៃេ់រៅកនុងកិ្ចប្រជំរនាោះ និងបានអោះអាង្ាស់លាស់ថា រខៀវ សំ
ផន េិតជាេំបាន្ូេ ួមខមន ទនៃឹមនឹងរនោះ កា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទំនងជាកិ្ច
ប្រជំរនាោះរ ើរវ ឡើងកនុងកា រោេរំណងអា្ឱ្យ រខៀវ សំផន និង រអៀង ស ី ្ូេ ួមបានរនាោះ េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងផា
េ់ជាមូេ់ភឋនោំប្ទរឡើយ។
៤.ង.១.

.១.ខ.កិ្ប្ច រជំ រស់ រ.ក.ក. កនង
ុ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥

1010>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា រៅរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ “រមដឹកនាំជាន់ខពស់ រ.ក.ក.
បានជួរប្រជំោនរៅមនៃី

រ-៥ ខដេជាទីរញ្ញជកា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ […] រដើមបីេិភាកាកា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ”2676។

រនាោះថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុង្ំរណាម
រ់ភយអងគជំនំជប្មោះបានកត់សម្ភគេ់ថា “រោងត្តម

្រមេើយ រស់សកសី ភី ភួន ថា ទាំង នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានោំប្ទខផនកា រនោះ”2677។ រខៀវ សំផន បាន
អោះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស េីរប្ពាោះ ភី ភួន លឺជារលគេខតម្ភនក់លត់
ខដេបានរ ៀររារ់អំេីកិ្ចប្រជំរនោះ

និងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងភាេផៃយ
ុ ោន និងភាេមិនអា្រជឿទក្ិតបា
ា នថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន2678។

1011>កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ចប្រជំរៅរដើមខខ
អំេកា
ី ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនរ់ភយរងខំរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

រមស ឆ្នំ ១៩៧៥

បានខផអករសៃើ ខតទាំងប្សុងរៅរេើសកខីកមម រស់

ភី ភួន2679 និងកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER ខដេបានរេើករឡើងអំេីកិ្ចប្រជំ
មួយ“រៅ្ងខខ មីនា ឬរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥” ខដេនិោយអំេីកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ
ររើរទាោះរីជា រអៀង ស ី េំបាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំរនោះក៏រ់ភយ2680។ រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាង
ខដេបានរេើករឡើង

រៅកនុងរស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ោត់ជាងមីរៅដំណាក់កាេរ

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 រោងរៅរេើកិ្ចសម្ភាសន៍ 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។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា ផៃយ
ុ
រៅនឹងអវីខដេ រខៀវ សំផន បានរចាទប្រកាន់រៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានរ់ភោះប្សយោ៉ៅងជាក់លាក់រៅរេើអំណោះអំណាងមួយ្ំនួន ួ្រហ្ើយ និងបានេនយេ់មូេរហ្តខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សកសី ូររនាោះម្ភនភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន2682។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយឲ្យបានជាក់លាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករឡើង
អំេស
ី កខីកមម រស់ ភី ភួន ខដេម្ភនដូ្ជា ោត់អា្សារ់ឮនូវអវីខដេបាននិោយកនុងកិ្ចប្រជំរៅរដើមខខ រមស
រនាោះ

ផៃយ
ុ ោនរៅនឹងសកខីកមម រស់សកសីេី ូររទៀតខដេបានផាេ់សកខីកមមថា

អងគ កសប្តូវបានខណនាំឲ្យរៅ

ឆ្ៃយេីទីកខនេងខដេកិ្ចប្រជំបានប្រប្េឹតរា ៅ2683។ រោងរៅរេើសកខីកមមេមអិត រស់ ភី ភួន អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេសមរហ្តផេរហ្ើយ។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ង.១.

.២.កា ្ូេ ម
ួ រស់ រខៀវ សំផន កនង
ុ កិ្ប្ច រជខំ ណនាំរដើមបីផសេវផាយរោេរំណង ម
ួ

1012>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភន និងបាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំខណ
នាំ និងវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជខដេរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា ប្តូវបានផសេវផាយ2684។
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា កនុងអំឡុងរេេរ ើរ
វ ដិវតាន៍ រខៀវ សំផន បានជួយរ ៀរ្ំឯកស
រឃាសនា រស់ ណសិ ស ួរ ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ និងបានររប្ងៀនវលគរណាុោះរណា
ា េនរោបាយរៅកនុងតំរន់ ំរ់ភោះ2685
។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា វតាម្ភន និងកា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកិ្ចប្រជំ

2681
2682

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៧៩។
រស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រក
់ ិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ រខៀវ សំផន (E295/6/4) កថាខណឌ ២៩ ដេ់ ៣១។ សេប្កមអងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៥ រជើងទំេ័ ៤២៥។
2683

រស្កាីសននិ់ភឋនរញ្ច រ់កិ្ចេិភាការដញរ់ភេ រស់ រខៀវ សំផន (E295/6/4) កថាខណឌ ៣០ និង ៣១ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក

្ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/71.1 ទំេ័ ១០ និងប្រតិចា ឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិងនា 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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និងវលគរណាុោះរណា
ា េទាំងរនោះបានរនារប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2686 និងថា កិ្ចប្រជំ និងវលគរ
ណាុោះរណា
ា េទាំងរនោះបានរេើករឡើងកនុង្ំរណាមរនាោះ នូវកា កំណត់អតាសញ្ញាណ និងកា េររំបាត់ខាមង
ំ និង
កា ផាេ់យតាិកមមអំេីកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្រជំជននានា2687។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសនន់ភ
ិ ឋន

ា េទាំងរនោះបានរង្ហាញថា “ោត់បាន
ថា វតាម្ភន និងកា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកិ្ចប្រជំ និងវលគរណាុោះរណា
រដើ តួនាទីសំខាន់មួយរៅកនុងកា ផសេវផាយខេឹមស ថ្នរោេរំណង ួម

និងរោេនរោបាយនានា”

“វតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងកិ្ចប្រជំទាង
ំ រនោះបានជួយសប្មួេឲ្យកា ខណនាំទាង
ំ រនោះម្ភនប្រសិទធភាេ

និងថា
រ់ភយ

រង្ហាញដេ់អក
ន ្ូេ ួមរៅកនុងកិ្ចប្រជំរនាោះថា ោត់បានយេ់ប្សររេើរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយ
រនាោះ” និងថា “រនោះកាន់ខតលូសរញ្ញជក់ឲ្យរឃើញកាន់ខត្ាស់ខងមរទៀត លឺរៅរេេខដេោត់បានរ្ញរស្កាី
ខណនាំរ់ភយផ្លៃេ់”2688។

1013>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បាន
ររប្ងៀនវលគរណាុោះរណា
ា េនរោបាយរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ់ភយបានអោះអាងថា ោត់ប្តឹម
ខតបាន្ូេ ួមវលគរនាោះមាងរ៉ៅរណា
ណ ោះរៅមនកាេរ ចរ្ឆទរនោះ2689។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ កត់សម្ភគេ់ថា
ភី ភួន ខដេជាសកសីម្ភនក់កនុង្ំរណាមសកសីេី នាក់ខដេសកខីកមម រស់ខួ ន
េ ប្តូវបានអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
យកមកសំអាងរនាោះ បាននិោយអំេីវលគរណាុោះរណា
ា េមួយ្ំនួនរ់ភយបានអោះអាងថា “អ៊ា៊ុំ រខៀវ សំផន ក៏ប្តូវ
បានរឃើញររប្ងៀនរៅកនុងវលគរនាោះខដ ”2690។ ដូរ្នោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំម្ភនមូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់
និងប្តូវរដិរស 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

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកក ់ភ 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 រ៉ៅខនារៅរេើ្ំណ្ដថ្ទរទៀតខដេបានរង្ហាញថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមមិនប្តឹមខតកនុងវលគរណាុោះរ
ណា
ា េមួយរ៉ៅរណា
ណ ោះរទរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ។
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1014>រខៀវ

សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បាន

ផសេវផាយរោេនរោបាយរកសទាក់ទងរៅនឹង“ខាមង
ំ ”2691 និងបានអោះអាងថា សកខីកមម រស់សកសីខដេបាន
យកមកសំអាងរនាោះ េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ម្ភនរោេនរោបាយករមៃ្ខាមង
ំ រឡើយ រហ្ើយថា ប្រសិនររើ
រោេនរោបាយរនោះម្ភនអតែិភាេខមនរនាោះ ក៏ោត់េម្ភ
ំ នជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹងរោេនរោបាយខរររនោះខដ
2692

។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញ ួ្រហ្ើយថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ

ខដេថា ម្ភនអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនាោះេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរ់ភយសមរហ្តផេ
ំ ្់ប្តូវ
រឡើយ2693។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំចាបា
េិចា ណារនារទៀតរឡើយ។

1015>្ងរប្កាយ
លាដំរូងខដេថា

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា “កា រេើករឡើង់ភ្់រ់ភយខឡកមួយ” រស់អងគជំនំជប្មោះស
ូរោត់បានផាេ់យតាិកមម្ំរពាោះកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង កនុងអំឡុងវលគរំពាក់រំរ៉ៅន

មរនាលមន៍ វចជាជរនាោះ លឺបានខផអកខតរៅរេើភសាត្ត
ុ ង្ចាមអារា៉ មរ៉ៅរណា
ណ ោះ2694។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់
សម្ភគេ់ថា កនុង្ំរណាមភសាត្ត
ុ ង្ំនួន ៤ ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងរដើមបីោប្ំ ទដេ់
កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ រនាោះ ម្ភនភសាត្ត
ុ ងមួយជារសៀវរៅខដេនិេនធរ់ភយ Ben KIERNAN ខដេបាន
រោងជាក់លាក់រៅរេើកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង

និងទី ួមរខតានានា

រ ើជា
វ ប្រធានរទថ្នវលគរំពាក់

រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជ ្ំខណកប្រភេរផសងរទៀតេិេណ៌នាជាទូរៅអំេីកា ្ូេ ួម រស់ រខៀវ សំផន កនុងវលគទាង
ំ
រនាោះ2695។
១៩៨០

2691

Ben KIERNAN

បានដកប្សង់កិ្ចសម្ភាសន៍មួយរ ើជា
វ ប្រភេខដេោត់បានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងឆ្នំ

ជាមួយអនកជំនាញ ូរ វចទាកមពជា
ុ ម្ភនក់ខដេបានប្តឡរ់េីប្ររទសបារាំងមកប្ររទសកមពជា
ុ រៅ្ងឆ្នំ

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 កា យេ់រឃើញខតមួយប្តូវបានរ ើរវ ឡើយ។
2695

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៥៧ រជើងទំេ័ ២៣៨៥។
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១៩៧៥2696។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រ់ភយរហ្តថា Ben KIERNAN េំបានផាេ់
សកខីកមមរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ដូរ្នោះ

អងគជំនំជប្មោះេំលរបីផេ
ា ់ទមៃន់ ន
ៃ ់ដេ់រសៀវរៅ រស់

ោត់រឡើយ ជាេិរសស រៅរេេផាេ់កា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងអំរេើប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន និងកា
ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជាេកខណៈរលគេ រស់ោត់2697។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី លួ តក់សម្ភគេ់ថា រៅកនង
ុ
សេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំខដេម្ភន យៈ
រេេ ១០ ថ្ងៃកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅ វចហា ប្េោះខកវម កត(កនុងវាំង) ខដេកនុងអំឡុងរេេរនាោះ រមដឹកនាំ
ុ ង
រកសបានផាេ់យតាិកមម្ំរពាោះកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតានានា2698។ ដូរ្នោះ ម្ភនភសាត្ត
រៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេរង្ហាញថា វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជរនោះបាន ួមរញ្ចូ េកា រ ើ វ
យតាិកមម្ំរពាោះកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី ួមរខតានានា និងថា រខៀវ សំផន បានដឹកនាំវលគរំពាក់
រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជមួយ្ំនួន។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ់ភយេិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងជា ួមពាក់េ័នរធ ៅនឹង្ំណ្
រនោះ ួមទាំងទមៃន់ខដេអា្ផាេ់តិ្តួ្រៅរេើកា រ ៀររារ់ រស់ Ben KIERNAN កា យេ់រឃើញ រស់អងគ

2696

សូមរមើេ រសៀវរៅរ់ភយ B. KIERNAN៖ ររ រ៉ៅេ េត៖ េូជសសន៍ អំណា្ និងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍កនុងប្ររទសកមពុ

ជារប្កាមកា ប្លរ់ប្លង រស់ខខម ប្កហ្ម ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកស រេខ E3/1593 ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ភាសខខម ) 00637575
ទំេ័ ២១៩ ្ងទំេ័ ខាងសា។
ំ ប្រភេដថ្ទរទៀតខដេបានដកប្សង់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង លឺប្រតិចា ឹក ្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហ្ឿង) ឯកស រេខ E1/103.1 ទំេ័ ៨៤ (អង ងងរហ្ឿង បានរឆេើយថា ភ ចោ រស់ោត់បាន ំឭកថា រខៀវ
សំផន ហ្នឹងោត់ថា “ប្ររទសកមពជា
ុ កំេងខតកសង ីក្រប្មើន ឱ្យទក្ិតប្ា រជារាស្តសា ប្រជាជនកមពជា
ុ
រហ្ើយឱ្យខំកសងខេួនរផសង
រទៀតខាំអ
ុ ត់ចារំ ទបាទ”។ កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ អង ងងរហ្ឿង ឯកស រេខ E3/97 ថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០០៨ ERN
(ភាសខខម ) 00270696 ទំេ័ ១៧ (អង ងងរហ្ឿង បានរឆេើយថា ភ ចោ រស់ោត់បាន្ូេ ួមប្រជំមួយជាមួយ រខៀវ សំផន ខដេ
បានមក “និោយេី […] ថារតើប្តូវរ ើោ
វ ៉ៅ ងណារដើមបីអរ់ ំខួ េនរយើងរឡើង វចញ និងរដើមបីទម្ភេរ់ខួ េនឱ្យដូ្េួកកសិក ”។ ប្រតិចា ឹក្ោះ
ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ១៣ ដេ់ ១៤ (Philip SHORT បានេិភាកា
អំេីទសសនទានថ្ន“ប្ទេយសមបតាិឯកជនខាងសម តី”

និងរោេកា ណ៍ កាកា សម្ភៃត់កនុងរ ចរទថ្នវលគរណាុោះរណា
ា េខផនកមរនាលមន៍

វចជាជ)។
2697

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៣២៥ ជាអាទិ៍។

2698

សេប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤៣, ៩៧៤។
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ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានរ ើយ
វ តាិកមមជរមេៀសប្រជាជនោ៉ៅងរហា្ណាស់រៅមាងរៅកនុង
វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វចជាជទាំងរនាោះ2699 ម្ភនភាេសមរហ្តផេ។
៤.ង.១.

.៣.តួនាទី រស់ រខៀវ សំផន ជាអនករសដឋក្
ិ ចកនង
ុ កា អនវតារោេរំណង ម
ួ

1016>ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងរោេនរោបាយរសដឋកិ្ច អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
ុ ប្រជា ិររតយយ និងជាេិរសស កនុង
យេ់រឃើញថា ោត់ម្ភនតួនាទីោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងរសដឋកិ្ច រស់កមពជា
ិ មនៃី ៨៧០ កនុង្ំរណាមរនាោះ ម្ភនកា ខរងខ្កទំនិញរៅកាន់ភូមិភាល កា ្ោះ
តំខណង រស់ោត់ជាសម្ភជក
េិនិតយផេិតផេត្តមឃាេង
ំ ខដេប្តូវនាំរ្ញ (ដូ្ជា ប្សូវ) កា ទទួេេ័ត៌ម្ភនទំនាក់ទំនងអំេីពាណិជជកមមអនា
ជាតិ និងកា ទទួេខសប្តូវរេើកា រប្រើប្បាស់ឥណទាន2700។ រ់ភយ ំេឹកថា “រោេរំណង ួមរនោះម្ភនរោេ
រៅររងកើត ដឋមួយរ់ភយខេួនទីេឹងខេួន ដឋមួយេឹងខផអករេើកសិកមមសម័យទំរនើរកនុង យៈរេេេី ១០ រៅ ១៥ ឆ្នំ
និងរនាៃរ់មក

ជា ដឋមួយេឹងខផអករេើរសដឋកិ្ចឧសាហ្កមម”រនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា

រខៀវ សំផន “មិនប្តឹមខត ួម្ំខណកកនុងរោេរំណង ួមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំង […] ម្ភនតួនាទីោ៉ៅងសំខាន់
កនុងកា អនវតាទិដភា
ឋ េមួយ្ំនួនថ្នរោេរំណង ួមរនោះផងខដ ”2701។

1017>រខៀវ

សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំអា្ទាញរស្កាីសននិ់ភឋនរ់ភយសមរហ្ត

ផេរ្ញេីភសាត្ត
ុ ងខដេថា ោត់បាន្ូេ ួមកនុងមនៃី ៨៧០ រៅខខ តលា ឬប្រខហ្េកនុងខខតលា ឆ្នំ ១៩៧៥
បានរឡើយ2702។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រដើមបីោប្ំ ទដេ់កា យេ់រឃើញ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានខផអករេើកំណត់រហ្តថ្នកិ្ចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍ ្ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៥។ រោងត្តមកំណត់រហ្តរនាោះ សមមិតា ខហ្ម ( ហ្សសនាម រស់ រខៀវ សំផន) ប្តូវបានចាត់ឲ្យទទួេ

2699

រប្រៀររ ៀរ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៥៧ ខដេនិោយអំេីយតាក
ិ មមថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរៅ

កនុងវលគរណាុោះរណា
ា េមរនាលមន៍ វចជាជ ជាមួយនឹងកថាខណឌ ៣៧៩ ខដេនិោយអំេ“ី ោ៉ៅងរហា្ណាស់មួយ”កនុង្ំរណាមវលគរណាុោះរ
ណា
ា េនានា។
2700

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៧៧ ដេ់ ៩៧៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ ៣៩០ និង 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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ខសប្តូវ្ំរពាោះ“ ណសិ ស និងរាជ ់ភឋភិបាេ និងពាណិជជកមមសប្ម្ភរ់លណរនយយ និងកា កំណត់តថ្មេ” រៅខ
ណៈខដេ“សមមិតា រឌឿន” ប្តូវបានខតងត្តំងជា“ប្រធានមនៃី នរោបាយ ៨៧០”2703 ក៏ដូ្ជាត្តមកំណត់រហ្ត
សួ ្រមេើយ រខៀវ សំផន ផងខដ ោត់បានស ភាេថា ោត់ធាេរ់ជាសម្ភជិកមួយ ូរកនុង្ំរណាមសម្ភជិកេី
ូរថ្នមនៃី ៨៧០ (សម្ភជិកម្ភនក់រទៀត លឺ“រឌឿន”) និងម្ភនកា ទទួេខសប្តូវ ខដេ ួមម្ភន“កា រ ៀរ្ំរញ្ជ ីតថ្មេ
និងខរងខ្កទំនិញរៅកាន់ភូមិភាល រប្កាមកា ខណនាំេីលណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍ រហ្ើយក៏ជាអនកខដេប្តូវ កា
ទំនាក់ទំនងេអជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន ផងខដ ”2704។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើ
រសៀវរៅមួយកាេខដេនិេនធរ់ភយ រខៀវ សំផន ផងខដ ខដេកនុងរនាោះរោងរេើកា អោះអាង រស់ោត់ខដេ
ថា ោត់បាន្ូេ ម
ួ កនុងមនៃី ៨៧០ “ប្រខហ្េកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥” និងបានេិេណ៌នាអំេីកា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ោត់ប្សរដៀងោនរនោះខដ

2705

។

ត្តម យៈកា រង្ហាញជាភសាត្ត
ុ ងរ់ភយកំណត់រហ្តថ្នកិ្ចប្រជំដថ្ទ

រទៀតថ្នលណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍ រទាោះរីជារេេរនោះ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រស្កាីខងេង រស់ោត់ម្ភន
កំហ្សក៏រ់ភយ ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ
ថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងមនៃី ៨៧០ រៅកនុងអំឡុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ ជាកា សមរហ្តផេ
រហ្ើយ រ់ភយរោងរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេបានរេើករឡើងខាងរេើខដេបានរញ្ញជក់រខនែមឱ្យោនរៅវចញរៅមក។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។

1018>រខៀវ

សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់

បានប្លរ់ប្លងរេើលណៈកម្ភម ិកា ពាណិជជកមម រ់ភយបានរេើករឡើងថា តួនាទី រស់ោត់រៅកនុងរសដឋកិ្ច រស់
កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ម្ភនកប្មិត ដូរ្នោះរហ្ើយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា
ោត់បាន ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់រៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2706។ ជាេិរសស ោត់

2703

កំណត់រហ្តថ្នកា ប្រជំលណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍ ឯកស រេ E3/182 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00019108

ទំេ័ ១។
2704

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ រខៀវ សំផន រេខ E3/37 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00156676 ទំេ័

៣។
2705

រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាិសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ និងរោេជំហ្ 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 ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានប្លរ់ប្លង
រេើលណៈកម្ភម ិកា ពាណិជជកមមរនាោះ ជាក់ខសាងប្តឹមខតរង្ហាញអំេីមខង្ហ រស់ោត់ខដេ ម្ភនកប្មិតរ៉ៅរណា
ណ ោះ
2707

។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះ

ុ ង
សលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានប្លរ់ប្លងរេើលណៈកម្ភម ិកា ពាណិជជកមមរនាោះ េំបានខផអករេើភសាត្ត
ខដេបានសួ រដញរ់ភេខតមួយមខរនាោះរទ

រ៉ៅខនាបានខផអករេើកា យេ់រឃើញទាំងអស់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី

រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងលណៈកម្ភម ិកា ពាណិជជកមមផងខដ

2708

។

រខៀវ

សំផន

បានប្តឹមខតរេើករឡើងនូវ

ជរប្មើសថ្នកា រកប្សយអំេីភសាត្ត
ុ ងរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាេំបានរង្ហាញថា កា រកប្សយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនភាេមិនសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស បានសំអាងរេើសកខីកមម រស់សកសី សលឹម េមត
ុ រដើមបីោប្ំ ទដេ់កា
យេ់រឃើញខដេថា ជារ ឿយៗ លណៈកម្ភម ិកា ពាណិជជកមមបានរសនើសរំ ស្កាីខណនាំេី រខៀវ សំផន រនាោះ
រ់ភយខផអករេើ វច ីសស្តសាថ្នកា សារ់្រមេើយសកសី ូររនោះកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចរសើរសួ
កា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

2709

អងគជំនំជប្មោះតលា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានដកប្សង់សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះរ ើជា
វ ប្រភេេ័ត៌

ម្ភនរខនែម (“សូមរមើេផងខដ ”)រ៉ៅរណា
ណ ោះ និងក៏បានខផអកជា្មបងរៅរេើ បាយកា ណ៍ និងេិខិត្ំនួន ៦
រស់លណៈកម្ភម ិកា ពាណិជជកមម ខដេ រខៀវ សំផន េំបានជំទាស់រឡើយ។ ដូរ្នោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ
សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ង.១.

.៤.រស្កាខី ងេងកា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ខដេោំប្ទរោេរំណង ម
ួ

1019>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កនុងនាមជាកម្ភមភិបាេជាន់ខពស់រំផតម្ភនក់រៅកនុងរេេត
ស៊ាូរៅកនុងប្ររទស និងរប្កាយមក កនុងនាមោត់ជាថានក់ដឹកនាំកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ជាេិរសសជា ប្រធានថ្នល
ណៈប្រធាន ដឋ”2710 រខៀវ សំផន បានរ ើរវ ស្កាីខងេងកា ណ៍ោប្ំ ទរោេនរោបាយខខម ប្កហ្ម2711 ួមទាំងបាន
ផាេ់យតាិកមម្ំរពាោះកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

ខដេទទួេបានកា ោំ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។

និងរៅរប្ៅ
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ប្ររទសដេ់រដិវតាន៍2712។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា “រស្កាីខងេងកា ណ៍ទាង
ំ រនោះ ខដេបានោំ
ប្ទអស់េី្ិតេ
ា ីរងេើមរេើរដិវតាន៍រ់ភយោមនកា ចោះលន់ណាមួយរនាោះ បានរង្ហាញឲ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន

ួម

្ំខណកកនុងរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទីប្រជំជននានា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនេីជនរទមួយរៅជនរទមួយរទៀត និងបានកំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ
ខខម សប្ម្ភរ់កា ចារ់ខួ ន
េ កា សម្ភេរ់ និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េន” និងោត់បានរប្រើប្បាស់មខតំខណង និងតួនាទី រស់
ុ
និងកម្ភមភិបា
ោត់រដើមបីរង្ហាញខេួនោត់“ជារមដឹកនាំសំខាន់មួយ ូរ និង[បានជំ ញទឹក្ិត]ា ឲ្យប្រជាជនកមពជា
េខខម ប្កហ្មរនាកសងរដិវតាន៍សងគមនិយម”2713។

1020>រខៀវ

សំផន

បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសនៃ

កថាខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេសនៃ កថារនោះបានផាេ់កា ធានាត្តម យៈ
កា របាកររញ្ញឆត្ំរពាោះទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថា េួករលនឹងប្តូវទកជី វចត ប្រសិនររើ្ូេ ួមជាមួយ
កម្ភេំងតស៊ាូ និងបានអោះអាងថា េំម្ភនរហ្តផេខដេប្តូវរជឿថា កា ធានារនាោះមិនេិតប្បាកដរនាោះរឡើយ2714។
ោត់បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរំថ្ភេភសាត្ត
ុ ងកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសននិ់ភឋនថា

ចារ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ហ្ូតដេ់រេេខដេោត់ប្តូវបានខតងត្តំងជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ
សនៃ កថា រស់ោត់ បានរង្ហាញថា ោត់បាន្ូេ ួមកនុងឧប្កិដក
ឋ មមខដេប្តូវបានរចាទប្រកាន់រនាោះ2715។ ោត់
បានជំទាស់ថា សនៃ កថាខតមួយលត់ទាក់ទងរៅនឹងក ណីរនោះ លឹសនៃ កថាខដេោត់បានរ ើរវ ឡើងកាេេីថ្ងៃទី
២១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងកា អរអ សទ ្ំរពាោះកងទ័េខខម ប្កហ្ម និងប្រជាជនកមពជា
ុ ខដេបាន ំរ់ភោះ
ប្ររទស រហ្ើយោត់បានជំទាស់ថា សនៃក ថា រស់ោត់េំម្ភនអវីជារ់ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញ
េីទីប្កុងភនំរេញ ឬកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ2716។ ្ងរប្កាយ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ
រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា 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។
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និង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧ កនុងកា សននិ់ភឋនថា ោត់បាន ួម្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្
ឧប្កិដក
ឋ មម ួមត្តម យៈកា ោំប្ទដេ់កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដ2717
ឋ ។

1021>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រចាទប្រកាន់ រស់

រខៀវ សំផន អំេីកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងសនៃ កថាមនថ្ងៃទី ១៧

ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ោត់េំបានជំទាស់ថា ោត់េបា
ំ នខងេងសនៃក
ថាទាំងរនាោះ ឬខេឹមស កនុងសនៃក ថាទាំងរនាោះរទ រ៉ៅខនា ោត់បានរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹងសនៃក ថា រស់សរមា្
នររាតាម សីហ្ន រ់ភយបានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតខ
ា សោន្ំរពាោះសនៃ កថាទាំងរនាោះ
ឬថា

សនៃ កថាទាំងរនាោះេំអា្ម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើអក
ន ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះរទ2718។

ណោះអំណាងទាំងរនោះេំម្ភនភាេសមប្សរកនុងកា រង្ហាញេីកំហ្ស

អំ

កនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងរឡើយ ដូរ្នោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

1022>ទាក់ទងរៅនឹងសនៃ កថាថ្ងៃទី ២១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ និងផៃយុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំ
ផន2719 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរញ្ញជក់ថា ខេឹមស ថ្នសនៃ កថារនាោះអំពាវនាវឲ្យរ ើកា
វ ជរមេៀសប្រជា
ជនរ្ញេីទប្ី កុងភនំរេញ ឬផ្លេស់ទីេំរៅ រស់ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រឡើយ រ៉ៅខនា ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា រៅកនុងសនៃ កថារនាោះ រខៀវ សំផន “បានរេើកស រសើ កងទ័េខដេបាន
“ ំរ់ភោះ”ប្ររទស បានប្រកាសថា សប្តូវទាំងអស់បានសេរ់ោ៉ៅងរវទនា និងបានកត់សម្ភគេ់្ំរពាោះកា េោះរង់
រស់ប្រជាជនរៅកនុងតំរន់ ំរ់ភោះ និងកា ខិតខំប្រឹងខប្រង រស់េួករលកនុងកា រេើកភេឺខប្ស ជីកប្រឡាយ និងរ ើ វ
អាងសាក
ុ ទឹក”2720

ខដេម្ភនភាេប្សរោនោ៉ៅងរប្្ើនរៅនឹងកា េិេណ៌នាផ្លៃេ់ខួ ន
េ រស់ោត់អំេីខេឹមស កនង
ុ

សនៃ កថារនាោះ។ រេើសេីរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសនៃ កថាថ្ងៃទី ២១ ខខ រមស ឆ្នំ
១៩៧៥

ខដេសែិតកនុង្ំរណាមសនៃ កថាដថ្ទរទៀតជារប្្ើន

មនផាេ់កា យេ់រឃើញអំេីកា ួម្ំខណកកនុង

រោេរំណង ួម ត្តម យៈរស្កាីខងេងកា 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 ថាខដេោត់បានខងេងរៅ្រនាេោះខខ មិងនា

ឆ្នំ ១៩៧៣ ដេ់ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន ឆ្នំ ១៩៧៧)។
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មូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់កា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា សនៃក ថាដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូង
បានសំអាងរនាោះ េំម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នរធ ឡើយ។ រោងត្តមមូេរហ្តដូ្ោនរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
រដិរស 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 និង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ូ ន
ឆ្នំ ១៩៧៧2722។ រខៀវ សំផន េំបានជំទាស់ថា ោត់េំបានខងេងសនៃ កថាទាំងរនោះរឡើយ រ៉ៅខនាេាោមរ ើកា
វ
រកប្សយ

ខដេម្ភនេកខណៈខសេីកា រកប្សយរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេកា រកប្សយ រស់

ោត់េំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញអំេីកំហ្សខផនកអងគរហ្ត។

1023>ផៃយុ រៅវចញ ទាក់ទងរៅនឹងសនៃ កថាររើកសម័យប្រជំរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦ ជាកា ប្តឹម
ប្តូវខដេរខៀវ សំផន បានអោះអាងថា2723 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សនមតថា ជាសនៃ កថា
រស់ោត់2724។

ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើឯកស រកខប្រជាភាសអង់រលេសថ្ន

កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជនកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ ខដេបានរញ្ញជក់ថា អនកខងេងសនៃក ថារនាោះ
ជា“ប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ”2725ក៏រ់ភយ ក៏សំរៅរដើមជាភាសខខម និងភាសបារាំងបានសំរៅរេើ“ប្រធានល
ណៈអ ិរតី”ថា ជាអនកខងេងសនៃ កថារៅវចញរទ។ រ្
ម ោះ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរេើករឡើងខតមាងទាក់ទងរៅ
នឹងកា រប្ជើសត្តំងោត់ជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ2726។ េំម្ភនកា រញ្ញជក់រៅកនុងកំណត់រហ្តថ្នកិ្ចប្រជំរនោះថា
រខៀវ សំផន បានរំរេញតួនាទីជា“ប្រធានលណៈអ ិរតី” និងខងេងសនៃ កថាររើកសម័យប្រជំរនាោះរឡើយ។

1024>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុង

កា សំអាងរេើសនៃ កថា រស់ោត់រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧ រដើមបីសននិ់ភឋនថា “ោត់បានទទួេ

2722

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨២ ដេ់ ៥៨៣ និង ៥៨៥ ដេ់ ៥៨៧។

2723

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨០។

2724

សេប្កមថ្នអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៥។

2725

កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជន រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ 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

កំណត់រហ្តថ្នកិ្ចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជន រស់កមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ 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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01358564
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សគេ់ថា

មនសសរារ់មឺននាក់ប្តូវបានប្រមូេផាំរុ ៅត្តមកា ់ភឋនរផសងៗោនជារប្្ើន”រនាោះ

តលាកា កំេូេទទួេសគេ់ថា

2727

អងគជំនំជប្មោះ

សនៃ កថារនោះេំបានរេើករឡើងជាក់លាក់នូវរញ្ញាថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

រឡើយ2728 រ៉ៅខនា បានរេើករឡើងអំេី្ំនួនេេក ជារប្្ើនរ ើកា
វ រៅកា ់ភឋនសងសង់អាងសាក
ុ ទឹក ប្រឡាយទឹក
និងទំនរ់ទឹក និងជាកា សមរហ្តផេកនុងកា សននិ់ភឋនថា េេក រ ើកា
វ រៅកា ់ភឋនសងសង់ទាង
ំ រនោះ ប្តូវបាន
រញ្ជូ នរៅរ ើកា
វ រៅកា ់ភឋនរនាោះេីមន ួ្រហ្ើយ។ ដូរ្នោះ កា សំអាង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើសនៃ
កថា និងកា រប្រើប្បាស់សនៃ កថារនោះ លីសិត
ែ កនុង វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ទាំងប្សុង2729។ អំណោះ
អំណាងខដេរៅរសសសេ់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្រនោះ2730 ប្ោន់ខតជាកា ផាេ់នូវកា រក
ប្សយមួយរផសងរទៀតរ៉ៅរណា
ណ ោះរៅរេើភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង ដូរ្នោះ អំណោះអំណា
ងរនោះេំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើ

យ។
៤.ង.១.

.៥.តួនាទីកា ទូត រស់ រខៀវ សំផន កនង
ុ កា កា ពា រោេរំណង ម
ួ

1025>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា កនុង រ.ក.ក. អាប្ស័យរេើ រខៀវ សំផន កនុងកា រប្រើប្បាស់
រក រាិ៍ ្
ម ោះេអ រស់ោត់រដើមបីររងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន និងអនកោំប្ទ រស់ប្ទង់ ខដេជាតួ
នាទីមួយ រខៀវ សំផន បានចាត់ទកថា ជាតួនាទី“ខដេម្ភនស ៈសំខាន់ រ៉ៅខនាេំខមន ហ្ូតដេ់ខវោះមិនបានរនាោះ
រទ”2731។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានអមដំរណើ សរមា្ នររាតាម សីហ្ន
កនុងដំរណើ ទសសនកិ្ចរៅកាន់តំរន់ ំរ់ភោះកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ និងរៅកាន់ទីជនរទកនុងរដើមឆ្នំ ១៩៧៦

ួមទាំងរៅ

កាន់កា ់ភឋននានាខដេោត់បានរេើកស រសើ អំេីកា កសងទំនរ់ទឹក និងប្រឡាយទឹក និងផេិតកមមកសិកមម

2727

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៩៥៦។
2728

សូមរមើេ សនៃ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកិ្ចប្រជំលំ រ់ខួរ ឯកស រេខ E3/201 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN

(ភាសខខម ) 00292807 (“ដូរ្នោះ រយើងអា្រមើេរឃើញថា ទីជនរទរយើងម្ភនកា ខប្រប្រួេោ៉ៅងខាេង
ំ ។ កា ់ភឋនសងសង់អាងសាក
ុ
ទឹក ប្រឡាយទឹក ឬទំនរ់ទឹកនីមួយៗម្ភនកមមក រ ើកា
វ ប្រខហ្េ ១០.០០០, ១២.០០០, ៣០.០០០ នាក់”)។
2729

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ២២១, ២៣៦។

2730

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥៨៤ ដេ់ ៥៨៥ និង ៥៨៧។

2731

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៨៨។
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01358565
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36
2732

។ រខនែមេីរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំេឹកអំេីតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងទំនាក់ទំនងកា ទូត

ខដេកនុងតួនាទីរនោះ កនុង្ំរណាមតួនាទីរផសងៗរទៀត ោត់បានរ ើដ
វ ំរណើ រៅប្ររទស្ិន និងកូរ ៉ខាងរជើងកនុងខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបី្ ចាអំេីកា ោងប្តឡរ់ រស់សរមា្ នររាតាម សីហ្ន2733 និងបានផាេ់យតាិកមម
្ំរពាោះកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទីប្រជំជននានា2734។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា
រខៀវ សំផន បានោំប្ទ និងបានរនា ួម្ំខណកកនុងរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយជាមូេ់ភឋន ខដេបាន
ា ់យតាិកមម និង
រ ើឲ្
វ យខខម ប្កហ្មទទួេបានកា ោំប្ទរេើឆ្កអនា ជាតិ“កនុងកា ខិតខំប្រឹងខប្រង រស់ោត់រដើមបីផេ
រេើកស រសើ ដេ់សកមមភាេ និងរោេនរោបាយ រស់រកស និងរដើមបីរខងវ កា ចារ់អា មមណ៍ និងកាីបា មាេី
កា រប្ជៀតខប្ជក”2735។

1026>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរំរបា៉ៅងតួនាទី រស់ោត់ កនុងនាមជាអនកទំ
នាក់ទំនងជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន និងស ៈសំខាន់ថ្នសកមមភាេកា ទូត រស់ោត់ រ់ភយេំបានរអើរេើ
រេើភសាត្ត
ុ ងខដេថា ោត់េំបាន្ោះសប្មុងជាមួយនឹងសរមា្ នររាតាម សីហ្ន និងថា រអៀង ស ី លឺជាអនកកា
វ ំនាក់ទំនងរប្្ើនជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន ជាង
ទូតរេ្រធាេជាង ូរោត់រៅកនុងឆ្កអនា ជាតិ និងបានរ ើទ
អវីខដេោត់បានរ ើ2736
វ ។ ោត់បានអោះអាងថា រហ្តដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ សននិ់ភឋនថា កា ម
ួ
្ំខណក រស់ោត់រដើមបីរកៀងល កា ោំប្ទសប្ម្ភរ់ខខម ប្កហ្ម ម្ភនកប្មិតតិ្តួ្ណាស់2737។

1027>ទាក់ទងរៅនឹងកា អោះអាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយ

ស េំបានេិចា ណាអំេីកា មិន្ោះសប្មុង រស់ោត់ជាមួយនឹងសរមា្ នររាតាម សីហ្ន2738រនាោះ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងរនោះរ់ភយេំរ ើកា
វ េិចា ណារនារទៀតរឡើយ រ់ភយស 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 និង ២៥៦។

2738

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៤៩ ដេ់ ២៥២។
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បានរង្ហាញ ថារតើរញ្ញារនោះអា្ម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់ោ៉ៅងដូ្រមា្
រនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេរៅរសសសេ់ រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតផាេ់កា រកប្សយ
មួយរផសងរទៀតអំេីភសាត្ត
ុ ង

រ់ភយេំបានរង្ហាញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសម

រហ្តផេរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ផៃយ
ុ េីអីខវ ដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរនាោះ2739 អងគជំនំជប្មោះស
លាដំរូងេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នន
ធ ឹងកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់
ម្ភនខដេប្រមូេបានេីសកមមភាេកា ទូត រស់ោត់រនាោះរទ

រ់ភយខផអករេើេ័ត៌

រ៉ៅខនាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនកនុង

្ំរណាមរនាោះថា តួនាទីកា ទូត រស់ោត់ទទួេបានកា ោំប្ទទាំងកនុងទាំងរប្ៅប្សុកសប្ម្ភរ់ខខម ប្កហ្ម ខដេ
ត្តម យៈរនោះបានរខងវ កា ចារ់អា មមណ៍

និងកា រប្ជៀតខប្ជកេីខាងរប្ៅខដេអា្ម្ភន2740។

កា ខដេថា

រអៀង ស ី ប្រខហ្េជាបាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចខិតខំខផនកកា ទូតប្សរដៀងោនរនោះ េំបានសប្ម្ភេ ឬេំបានរ ើឲ្
វ យកិ្ច
េ រស់ រខៀវ សំផន ្ោះងយដេ់កប្មិតអរបរ ម្ភរឡើយ។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ កា រេើករឡើង រស់
ខិតខំផ្លៃេ់ខួ ន
រខៀវ សំផន ខដេថា សរមា្ នររាតាម សីហ្ន ម្ភនរ្តនានរោបាយផ្លៃេ់ខួ ន
េ ្ំរពាោះកា ោំប្ទខខម ប្កហ្ម និង
ថា ប្ទង់េំបានដឹងអំេីភា កិ្ច រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រំរេញតួនាទីជាអនកទំនាក់ទំនងជាមួយ រ.ក.ក. មិន
ផៃយ
ុ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន េិតជាបានរំរេញតួនាទីជាអនក
ទំនាក់ទំនង

និងបាន ួម្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមត្តម យៈកា ធានាឲ្យម្ភនកា ោំប្ទេីសរមា្

នររាតាម សីហ្ន2741។

1028>្ំរពាោះកា រ

ើដ
វ ំរណើ រៅរប្ៅប្ររទស រខៀវ សំផន បានទទួេសគេ់ថា ោត់ (និងអនកដថ្ទរទៀត) បាន

រ ើដ
វ ំរណើ រៅប្ររទស្ិន និងកូរ ៉ខាងរជើងកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅខនាបានរេើករឡើងថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ង
រង្ហាញថា រោេរំណងថ្នកា រ ើដ
វ ំរណើ រនោះ លឺរដើមបី្ ចាអំេីកា ោងប្តឡរ់ រស់សរមា្នររាតាម សីហ្ន
រឡើយ2742។

ត្តមកា េិនិតយភសាត្ត
ុ ងខដេសំអាងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញថា

កា រចាទ

2739

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៥៦។

2740

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៦២ និង 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 ម្ភនកា ផ្លេស់រូ ា េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតិា
ឧប្កិដក
ឋ មមរឡើយ។ សូមរមើេ ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២៣។ កា េិនិតយរឡើង វចញរេើខផនកពាក់េ័ននា
ធ នាថ្ន
សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

េំបានរង្ហាញឲ្យរឃើញេីកា យេ់រឃើញណាមួយទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់ទំនង រស់ោត់
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ប្រកាន់អំេីកងវោះភសាត្ត
ុ ងសាីេីរញ្ញារនោះ លឺេំប្តឹមប្តូវរឡើយ2743។ ទាក់ទងរៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា រខៀវ
សំផន បានអមដំរណើ សរមា្ នររាតាម សីហ្ន កនុងដំរណើ ទសសនកិ្ចរៅកាន់កា ់ភឋននានារនាៃរ់េីសរមា្
នររាតាម សីហ្ន បានោងប្តឡរ់មកកមពជា
ុ វចញរនាោះ ោត់បានរេើករឡើងថា ភសាត្ត
ុ ងខរររនោះេំសិត
ែ កនុង
វចសេភាេថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ េំខមនជាភសាត្ត
ុ ង់ភក់រនៃក
ុ រឡើយ រហ្ើយកា េិត
ខដេថា ោត់បានរេើកស រសើ េីកា កសង និងកា ង្ហ កសិកមមខដេកំេងរ ើរវ ៅទីរនាោះ ក៏េំខមនជាភសាត្ត
ុ ង
់ភក់រនៃក
ុ ផងខដ
្ំណ្ថា

2744

។

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

ប្រជាជនមួយ្ំនួនខដេប្តូវបានផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទីេី

ភសាត្ត
ុ ងរនោះ

ជារ់ពាក់េ័នប្ធ តង់

ប្តូវបានរញ្ជូ នរៅកាន់កា ់ភឋន

នានា2745។ ស ររស្កាីមក អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ង.១.

.៦.កា ម
ួ ្ំខណកជាទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន ត្តម យៈសិទធអ
ិ ណា
ំ
្ និងឥទធេ
ិ េ

1029>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

កា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីកា រជឿទក្ិតខា ដេោត់បានទទួេេីថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. ប្េមទាំងកា ្ូេ

ជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន កា រ ើដ
វ ំរណើ រស់ោត់រៅរ រទសពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ ឬកា ួម្ំខណក រស់ោត់រៅកនុងសហ្
ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះរឡើយ។ រហ្តរនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដិរស ។
2743

សូមរមើេ ឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៣៧៤ រោងរៅរេើទូ រេខ រស់ប្កសួងកា រ រទស រស់

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ

រខៀវ សំផន ចាករ្ញរៅកាន់ប្ររទសកូរ ៉ខាងរជើ ឯកស រេខ E3/3350 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00740887 ទំេ័ ២ (“កនុងប្កុងេយុងោ៉ៅង រលាក រខៀវ សំផន ប្តូវបានរល ំេឹងថានឹង កមរ ាបាយោង
សរមា្ សីហ្ន ឲ្យវចេប្តឡរ់មកប្ររទសកមពជា
ុ វចញ(សម្ភៃត់)”) និងកថាខណឌ ៧៥៨ រោងរៅរេើទូ រេខប្កសួងកា រ រទស
បារាំង កមមវតែ៖ុ ទសសនកិ្ចរៅកាន់ប្ររទស្ិន រស់ រខៀវ សំផន និង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/2721 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ
១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00662229 ទំេ័ ៣ (“នារេេរនោះ រលអា្យេ់បានថារប្កាយទសសនកិ្ចរៅររ៉ៅកាង
ំ លណៈប្រតិភូនឹងរ ើវ
ដំរណើ រៅទទួេសរមា្ សីហ្ន រៅប្កុងេយុងោ៉ៅងជារនារទៀត”)។ ទូ រេខប្កសួងកា រ រទស រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ចក កមមវតែ៖ុ
ទសសនកិ្ច រស់ រខៀវ សំផន រៅកាន់សធា ណៈ ដឋប្រជាម្ភនិត្ិន

ឯកស រេខ ឯកស E3/619 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00635940 ទំេ័ ៣ (“ត្តមពាកយ្ចាមអារា៉ មខដេរេ្េឺកនុងទីប្កុងររ៉ៅកាង
ំ បានឲ្យដឹងថា វាប្រខហ្េ
ជាកា េិតខដេថា រលាក ខរ៉ៅន នត លឺរៅទីរនោះរដើមបី្ ចាទំនាក់ទំនង រស់សរមា្ សីហ្ន ជាមួយរលាក រខៀវ សំផន និងេ័កខខ័ណឌ
រផសងៗសប្ម្ភរ់កា ប្តឡរ់្ូេប្ររទសកមពជា
ុ វចញ មនរេេខដេសរមា្ សីហ្ន នឹងរង្ហាញមខរ់ភយខេួនប្េោះអងគផ្លៃេ់”)។
2744

ស ណារណាឹងសទកខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៥២៤ ដេ់ ៥២៥។

2745

សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦០១។
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ួម រស់ោត់កនុងដំរណើ កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ រស់ រ.ក.ក. ឬសិទធិអំណា្ និងឥទធិេេខដេោត់ម្ភន2746។
ររើប្តឹមខតកា រេើករឡើងខដេថា អា្ម្ភនកា សននិ់ភឋន ឬកា រកប្សយមួយរផសងរទៀតអំេីភសាត្ត
ុ ងដខដេ
ខដេបានសំអាងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ2747 អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា
រង្ហាញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា
រនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អវីខដេប្តូវរង្ហាញលឺថា េំម្ភនតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេណា
មួយអា្ផាេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេ ងកា ជំទាស់ដូ្រនោះរឡើយ រហ្តដូរ្នោះ ជាកា េំប្លរ់ប្ោន់
រ់ភយប្តឹមខតរេើកកា សននិ់ភឋនមួយរផសងរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្រ ើបា
វ នរនាោះ2748។

រេើសេី

រនោះរទៀត អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា តួនាទី រស់ោត់ លឺប្ោន់ខតជានិមិត
ម ូរ ឬម្ភនខតសំរក
រប្ៅ ដូរ្នោះេំម្ភនសិទធអ
ិ ំណា្អវីរនាោះ2749 េំអា្រជឿជាក់បានរឡើយ រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
បានរញ្ញជក់ថា ជនជារ់រចាទេំចាបា
ំ ្់សិត
ែ កនុងតួនាទីខដេម្ភនសិទធិអំណា្ រដើមបី ួម្ំខណកសំខាន់កនុងសហ្
ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ2750 និងបានយេ់រឃើញថា “ឋានៈ និងតួនាទី រស់ោត់ជាខផនកមួយថ្នកា រិទបាំង” រ៉ៅខនាថា
រនោះបានររប្មើដេ់រោេរំណងោ៉ៅងសំខាន់ និងជាក់ខសាងកនុងកា ោំប្ទដេ់រោេនរោបាយ រ.ក.ក. និងកា
របាកររញ្ញឆតប្រជាជន2751 ជារញ្ញាមួយខដេ រខៀវ សំផន េំបានរេើករឡើងរឡើយ។
៤.ង.១.

.៧.រស្កាស
ី នន់ភ
ិ ឋន

1030>ររើរទាោះរីអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងបានោំប្ទខផនកា ជរមេៀសរៅកនុង
កិ្ចប្រជំរនោះ និងថា ោត់បានខងេងសនៃ កថាររើកកិ្ចប្រជំសភាតំណាងប្រជាជនកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរនាោះ េំ
ម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ក៏រ់ភយ ក៏កា សននិ់ភឋនទូរៅ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន
បាន ួម្ំខណក“ោ៉ៅងសំខាន់”កនុងរោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
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 ប្តូវបានខរងខ្ក
ជាប្បាំប្ររភទ (“កិ្ចប្រជំរោេនរោបាយ”2752 “កិ្ចប្រជំខណនាំ”2753 “រសដឋកិ្ច វចទ”ូ 2754 “រស្កាខី ងេងកា ណ៍
ជាសធា ណៈ”2755

“កម្ភមភិបាេតំណាងទូត”2756)

លឺជាកា ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងរោេរំណង ម
ួ ។

រ់ភយេិចា ណាអំេីរទ់ភឋនលតិយតាដូ្បានរេើករឡើងខាងរេើ2757 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស កនុងកា យេ់រឃើញថា កា ួម
្ំខណក រស់ោត់បាន្នដេ់េកខខណឌចាំបា្់កនុងកា ់ភក់ឱ្យោត់ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរប្កាមសហ្
ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ2758។

1031>ជាេិរសស

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា រោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ដូ្ បាន

រញ្ញជក់ខាងរេើ2759 និងខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានភាជរ់ទំនាក់ទំនងោ៉ៅងម្ភំ រៅនឹង
រោេនរោបាយឧប្កិដ។
ឋ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ទរងវើ រស់ោត់េំបាន
ួម្ំខណកដេ់ទិដភា
ឋ េឧប្កិដថ្ឋ នរោេរំណង ួម េំអា្រជឿជាក់បានរឡើយ2760។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន
យេ់រឃើញរ់ភយសមរហ្តផេថា កា ្ូេ ួម រស់ោត់បានជំ ញដេ់កា អនវតារោេរៅ ឬរោេរំណង
ួម រពាេលឺ កា កសងរដិវតាសងគមនិយមខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម ប្សរត្តមរោេ
នរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន2761។ រហ្តដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស 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 និង ៦១៩។

2761

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៦៨ ជាអាទិ៍។
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1032>រ់ភយរហ្តថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា
ឋ មម ួម ដូរ្នោះ អងគ
អំរេើ រស់ោត់ លឺជាកា ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ។
៤.ង.១.ញ.កា យេ់រឃើញថា រ.ក.ក. ជារកសខដេម្ភនកា ឯកភាេ និងឋានានប្កម និងថា កងកម្ភេំងប្រ់ភរ់
ុ ភនរំ េញ ម្ភនកា ឯកភាេោន
អាវ ខដេពាក់េន
័ ក
ធ នុងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទប្ី កង

1033>នួន ជា បានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សអងគរហ្ត កនុងកា ចាត់ទក រ.ក.ក.

ធ ាស់លាស់ប្រទាក់ប្កឡាោន ខដេកនុងរនាោះកម្ភមភិបាេថានក់រប្កាមអនវតារ់ភយភ
ជា“រកសខដេម្ភន ្នាសមព័ន្
កាីភាេ និងសីសង្ហវក់ោនរៅត្តមកា ខណនាំ រស់ថានក់ដឹកនាំរកស”2762។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង “េំបានរេើកមូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹង ្នាសមព័នធ រ.ក
.ក.” ខដេ“មិនរេើសេីត្តរាងេមអិតថ្នអងគកា មួយរឡើយ”2763។ ោត់បានអោះអាងថា មជឈិមរកសកប្មរ្ញរស
្កាីខណនាំ និងថា កា រញ្ញជឲ្យសម្ភេរ់បានរ្ញេីថានក់រប្កាម និងថា សែនភាេេំដូ្ោនរៅទូទាង
ំ ប្ររទសរឡើ
យ។ ោត់បានរេើករឡើងថា “ម្ភនភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនរង្ហាញថា រកសប្តូវបានខរកជាប្កុមតូ្ៗ ម្ភនអំណា្
រសមើៗោន ប្រយទធោនរៅកនុងជរម្ភេោះប្រ់ភរ់អាវ ថ្ផៃកនុងខដេបាន ីក ំរឡើងៗ កនុងអំឡុងរេេថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិរ
រតយយទាំងមូេ និង ហ្ូតដេ់ម្ភនកា ្
េ នពានេីរវៀតណាមមករេើកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយ”2764។

1034>ជាក់លាក់ជាងរនោះរៅរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់្ ចតេកខ
ណៈេំប្តឹមប្តូវអំេីតួនាទី រស់រមដឹកនាំភូមិភាលខដេជាសម្ភជិកថ្នលណៈមជឈិម ឬជាលណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍ រ៉ៅខនា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានចាត់ទកអនកទាំងរនោះថា

ជាមនសសសែិតរប្កាម“ថានក់ដឹកនាំរកស”ខដេោមនកា

កំណត់្ាស់លាស់2765។ រោងត្តម នួន ជា ទាំងអស់រនោះបានផាេ់ជាមូេ់ភឋនដេ់អងគជំនំជប្មោះកនុងកា យេ់
ំ ទរញ្ញជ ផៃយ
ុ រៅវចញត្តមកា ជាក់ខសាងេួករលបានជួយររងកើតនូវ
រឃើញថា េួករលប្តឹមខតជាអនកអនវតា ឬពាំនារ
“រោេរំណង ួម រស់

រ.ក.ក.

ប្សរត្តមរោេកា ណ៍ប្រជា ិររតយយប្រមូេផាំខុ ដេេំខមនជារទឧប្កិដឋ

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 បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្បាប្ស័យទាក់ទង វាងមជឈិមរកស ជាមួយនឹងខផនកដថ្ទរទៀតថ្នអងគកា
បានរចាទប្រកាន់ផងខដ ថា

2767

។ ោត់ក៏

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំ បានយក្ិតទ
ា ក់ភក់រៅរេើភសាត្ត
ុ ងអំេី“សវ័យភាេ

កប្មិតខពស់” រស់រមដឹកនាំភូមិភាល ខដេ“បានររងកើតសមព័នម
ធ ិតប្ា រឆ្ំង រ៉ៅេ េត និង នួន ជា រហ្ើយរឆេៀតរប្រើ
ប្បាស់តួនាទីថ្នសិទធិអំណា្ រស់ខួ ន
េ ប្រប្េឹតផ
ា យ
ៃុ

និងរ ើ វវចទធងសនាផៃយ
ុ នឹងឆនៃៈ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនា

យ៍”2768។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ នួន ជា បានរោងរៅរេើ្រមេើយ រស់ រអៀង ស ី កនុងកិ្ចសម្ភាសន៍
ជាមួយ Stephen HEDER ខដេរោងត្តម្រមេើយរនោះ ភូមិភាលនីមួយៗម្ភនេកខណៈឯករាជយ ខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយរេើរញ្ញារនោះ2769

ខដេោំប្ទភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតថ្នជរម្ភេោះកនុង្ំរណាមភូមិ

ភាលនានារនាោះរទ2770។ ោត់បានរេើករឡើងថា ម្ភនខផនកា កបត់ប្រឆ្ំងនឹង រ៉ៅេ េត “ប្រខហ្េចារ់េីរដើមខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥” និងម្ភនកា ចារ់ខួ ន
េ េីរទកបត់ជាតិេីឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេផៃយ
ុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់
រហ្ង សំ ចន ខដេថា កា រ ៀរ្ំខផនកា កនុងភូមិភាលរូពា៌រដើមបីផួេ
ា ំេំ រ៉ៅេ េត បានចារ់រផាើមកនុងខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ2771។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា កា ប្រឆ្ំងមិនប្តឹមខតរ្ញមកេីសម្ភជិក រ
.ក.ក. ខដេោំប្ទរវៀតណាមរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងរ្ញមកេីអក
ន រសមោះប្តង់ជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្
ន ខដេរង្ហាញត្តម យៈ បាយកា ណ៍ជាភាស្ិនមួយ្ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ ខដេកិ្ចរសើរសួ េំ
បានលាតប្ត់ភងអំេីរញ្ញារនោះរទ ររើរទាោះរីជា បាយកា ណ៍រនោះប្តូវបានរ្ញជាសធា ណៈក៏រ់ភយ2772។

1035>នួន

ជា បាន ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្មិនរកាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ចន ខដេ

រោងត្តម នួន ជា លឺជាសកសីសំខាន់រដើមបីរំភឺរេ េើអនា កមម វាង“ថានក់ដឹកនាំរកស”ជាមួយនឹងកម្ភមភិបាេខខម
ប្កហ្មខដេម្ភនអំណា្ដថ្ទរទៀត និងថា តំខណង រស់ោត់“សែិតរៅ្រនាេោះ វាង“មជឈិមរកស” និងចា ី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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ថ្នឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានរចាទប្រកាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១”2773។ នួន ជា ក៏បាន ំេឹកអំេីកា សរប្ម្
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា មិនរកាោះរៅសកសីដថ្ទរទៀត

ខដេអា្ផាេ់សកខីកមមអំេីកា ខរកបាក់

កនុង រ.ក.ក.2774 ខដេោត់បានរេើករឡើងកនុងរ ចរទថ្ន“កិ្ចខិតខំប្រឹងខប្រងយូ េង់មករហ្ើយ រស់រវៀតណាម
ុ នីសរា ៅឥណូ ឌ ្ិន”2775។
កនុងកា េាោមយកទឹកដីខខម ” និងរ្តនារដើមបី“ប្លរ់ប្លងរេញរេញរៅរេើេទធិកមមយ
នួន ជា បានអោះអាងថា រប្ៅខតេីេកខនិក
ា ៈ រស់ រ.ក.ក. េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងខដេោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ខដេថា

រមដឹកនាំភូមិភាលេំម្ភនតួនាទីរផសងរប្ៅេីអនវតា

រស្កាី

ា ៈ រស់ រ.ក.ក. ជាកា េស
ំ ម
សរប្ម្ រស់មជឈិមរកសរ់ភយរសមោះប្តង់2776។ ត្តមទសសនៈ រស់ោត់ េកខនិក
ប្សរកនុងកា រង្ហាញអំេីទំនាក់ទំនងអំណា្ជាក់ខសាងកនុង រ.ក.ក.2777រឡើយ។ ោត់បានរេើករឡើងជាទូរៅថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានទទួេសគេ់ភសាត្ត
ុ ងខដេបានរង្ហាញថា កម្ភមភិបាេ រ.ក.ក. ម្ភនសវ័យភាេ
កនុងកប្មិតខពស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងថា េកខខណឌកនុង្ំរណាមភូមិភាល
ម្ភនកា ខប្រប្រួេខសោនលួ ឲ្យកត់សម្ភគេ់2778។

1036>នួន

ជា បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីកា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌជារប្្ើនោ៉ៅង រស់ោត់
ជំនំជប្មោះសលាដំរូង

និងបានរោងរៅរេើខផនកនានាថ្នសេប្កម រស់អងគ

ខដេបានេិភាកាអំេីកា ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់្ំរពាោះកា រ ៀរ្ំខផនកា

និងកា

រញ្ញជ ប្េមទាំងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ2779។ រេើសេីរនោះរទៀត កនុងសំរណើទីប្បាំមួយសំ់ភក់ភសាត្ត
ុ 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 កា យេ់រឃើញរនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

កា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា ញុោះញង់

និងកា ជួយនិងជំ ញឧប្កិដក
ឋ មម។

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី នួន ជា េំបាន្ងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើខផនកណាមួយថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កា យេ់
រឃើញរនោះប្តូវបានយកមកសំអាងទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវទាំងរនាោះ

រហ្ើយកា យេ់រឃើញទាំងរនោះេំម្ភនអតែិភាេ

ផងខដ ។
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រខនែម (F2/8) នួន ជា បានរេើករឡើងថា “េម្ភ
ំ នតលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេណាមួយអា្សននិ់ភឋនបាន
ថា រ៉ៅេ េត និង នួន ជា បាន ួម្ំខណកកនុងរោេរំណង ួម និងទំនងជាឃរឃិតរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

ឹ នាំទាង
ជាមួយរណា
ា រមដក
ំ អស់ខដេម្ភនរំណងរងកកា រោះរបា និង/ឬ អំរេើកបត់ប្រឆ្ំងនឹងេួកោត់ ឬថា នួន
វ ប្លរ់ប្លងោ៉ៅងម្ភនប្រសិទធភាេរៅរេើកងកម្ភេំង រស់រមដឹកនាំសី វចេ និងរោធា”2780។ នួន ជា
ជា បានរ ើកា
ក៏បានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ្នាសមព័នធ រស់ រ.ក.ក. បាននាំដេ់
កា សរប្ម្រដិរស កា រ ៀររារ់ រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់រមដឹកនាំភូមិភាល2781។

1037>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សខផនកអងគរហ្តមួយ្ំនួនទាក់ទង

រៅនឹងកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេកំហ្សរនោះរណា
ា
េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌2782។ ជារឋម ោត់បានរេើកថា អងគជំនំជប្មោះបានរប្រើប្បាស់ខេឹមស
រេ្ន៍មិន្ាស់លាស់

និងពាកយ

រៅរេេេិេណ៌នា ររៀរថ្នកា រ្ញរទរញ្ញជឲ្យជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង

រទាោះជាអងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា

ររើ

កងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ េំសិត
ែ រប្កាមរញ្ញជ រស់មជឈិម

រកសក៏រ់ភយ រ៉ៅខនារប្កាមរញ្ញជ រស់ភូមិភាល និងបានតវា៉ផងខដ ថា កា ផាេ់សំអាងរហ្តរេើ្ំណ្រនោះ ម្ភន
ភាេេំប្លរ់ប្ោន់2783។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា
យេ់រឃើញថា កងកម្ភេំងខដេបាន្ូេ ួមកនុងកា កាន់ការ់ទីប្កុងភនំរេញ លឺជាកងទ័េរដិវតាន៍កមពជា
ុ ខដេត្តម
េិតរទើរខតបានររងកើតរឡើងរ៉ៅនាមនខខរប្កាយរេេ ំរ់ភោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ

និងបានអោះអាងថា

រនោះលឺជា“កា រង្ហាញឱ្យ

រឃើញេអខតសំរករប្ៅ”2784។ ជា្ងរប្កាយ ោត់បានរេើករឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងអំេីកា រ ៀរ្ំ កា រញ្ញជ និងកា អនវតាកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ បានខផអកជា្មបងរេើភ
សាត្ត
ុ ង រស់សកសីមួយ្ំនួនមកេីកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ ថ្នភូមិភាលនិ តី

និងភូមិភាលឧតា

ខណៈខដេភសាុ

ត្តងរ្ញមកេីភូមិភាលរូពា៌ និងភូមិភាលេិរសសម្ភនខតមួយ្ំនួនតូ្រ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេរទាោះរីជាោ៉ៅងណាកាី កង

2780

សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ 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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កម្ភេំងទាំងរនាោះម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងផងខដ

2785

។

ោត់បានអោះអាង

ថា ្ំណ្រនោះបានរណា
ា េឲ្យអងគជំនំជប្មោះចាត់ទកកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ ទាំងរនោះថា ជាកងកម្ភេំងខតមួយ
និងរ ើឱ្
វ យអងគជំនជ
ំ ប្មោះភាជរ់ទំនាក់ទំនង វាងចា ីថ្នឧប្កិដក
ឋ មមកនុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេរំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេ
ទីមួយ ជាមួយនឹងសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2786។

1038>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់

នួន ជា និងបានរេើករឡើងថា កា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ2787។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក

រឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់រមដឹកនាំភូមិភាល ម្ភនរហ្ត
ផេសមប្សរ និងជាេិរសសថា ប្រធានភូមិភាលេំអា្រ ើស
វ កមមភាេរ់ភយសវយ័តបានរនាោះរទ2788។ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរស្កាីខណនាំ
រស់មជឈិមរកស ម្ភនេកខណៈសមរហ្តផេ និងថា នួន ជា បានរំថ្ភេភសាត្ត
ុ ង2789។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន
ជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ម្ភន“ជរម្ភេោះជា្ំហ្” វាងប្កុមតូ្ៗរៅកនុង រ.ក.ក. និង
បានកត់សម្ភគេ់ថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងោំប្ទកា រេើករឡើងរនោះរឡើយ និងបានអោះអាងថា ោមនអវីផយ
ៃុ រៅនឹងកា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ថានក់រប្កាមម្ភនអំណា្តិ្តួ្កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្

រនាោះ2790។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ ផន។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា កា រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍ និងខេឹមស មិន្ាស់លាស់
រនាោះ លឺជាកំហ្ស
រឃើញថា

និងបានលូសរញ្ញជក់ថា ត្តមកា អានេមអិតនូវសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះបានរង្ហាញឱ្យ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងយេ់្ាស់លាស់អំេី ្នាសមព័នរធ ោធាថ្នកងកម្ភេំងប្រ់ភរ់អាវ

ររើ

រទាោះជា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកងទ័េរដិវតាន៍កមពជា
ុ ក៏រ់ភយ2791។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏
បានរេើករឡើងផងខដ ថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេសីសង្ហវក់ថ្នកា

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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ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ មិនប្តឹមបានខផអកខតរេើភសាត្ត
ុ ង រស់កងទ័េរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំង
បានខផអករេើភសាត្ត
ុ ងជារប្្ើនខដេភាលរប្្ើនបានមកេីជន ងរប្ោោះ2792។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បានរេើករឡើង

ផងខដ ថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេយសនកមមណាមួយខដេរកើតរ្ញេី កំហ្សរនាោះរឡើយ2793។

1039>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេ បានជំទាស់ពាក់េ័នរធ ៅនឹង ្នាសមព័នឋា
ធ នានប្កមថ្ន រ.ក.ក. លឺពាក់េ័នជា
ធ ្មបងរៅនឹងកា សរប្ម្ផានាៃ
រទាស នួន ជា រ់ភយខផអករេើទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រ ៀរ្ំខផនកា កា រញ្ញជ និងកា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ថានក់រេើ2794។

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេបា
ំ ន

សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា
នួន ជា “ទទួេខសប្តូវរ់ភយផ្លៃេ់”្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះក៏រ់ភយ2795។ រហ្តដូរ្នោះ កា ភ័នប្ា ្ឡំណាមួយ រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងជាសកាានេេ

េំអា្រណា
ា េឲ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នកា

ទទួេខសប្តូវរនោះរឡើយ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រញ្ញជ និងកា រ ៀរ្ំខផនកា ឧប្កិដក
ឋ មម
ដូ្ខដេបានរេើករឡើងកនុងសេដីការនោះ
រស់ជនជារ់រចាទ្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ
កាេទីមួយ និងទីេី

និងរ់ភយស ម្ភនកា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

បានខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ដូរ្នោះកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរនោះយកជា

បានកា ររើរទាោះរីជាម្ភនកា ខកតប្មូវរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត និងអងគ្ារ់ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រញ្ញជ កា រ ៀរ្ំខផនកា ក៏រ់ភយ2796។ រោងត្តម
សំអាងរហ្តរនោះ េំម្ភនភាេចាំបា្់កនុងកា េិចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្ស
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 និង ៦១៩ ខដេរោងរៅរេើ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៨៥, ៩២៤ (ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រញ្ញជ) ៩០៤,
២៩៤ (ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀរ្ំខផនកា ), ៨៩២ និង ៨៩៣ (ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ)។
2795

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤១។

2796

សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ ១០៩៩។
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1040>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា កំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បាននាំឲ្យ
អងគជំនំជប្មោះរនោះរដិរស កា រ ៀររារ់ រស់ោត់អំេីសិទធិអំណា្ រស់រមដឹកនាំភូមិភាលរនាោះ
តលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះ

អំណោះអំណាងរនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់សិត
ែ រប្កាម

សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ជារឋម អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកថា កនុងក ណីខដេ
ឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះេំប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរ់ភយសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមណាម្ភនក់ រ៉ៅខនារ់ភយរលគេដថ្ទរទៀត
សម្ភជិកទាំងអស់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមក៏ប្តូវទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះផងខដ ររើ
សិនជាសម្ភជិកណាម្ភនក់កនុង្ំរណាមសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរនាោះ រ់ភយ
ស សម្ភជិករនោះបានរ ើស
វ កមមភាេប្សរត្តមរោេរំណង ួម

រហ្ើយឧប្កិដក
ឋ មមរនោះលឺជាខផនកថ្នរោេរំណង

ួម2797។ នួន ជា េំបានេនយេ់ថារតើកំហ្សខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងសិទធិអំណា្ រស់ថានក់ដឹកនាំភូមិភាល បាន
រ៉ៅោះពាេ់កា ទទួេខសប្តូវ រស់ោត់រប្កាមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម្ំរពាោះរទឧប្កិដឋ

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី រនាោះរឡើយ និងថារតើផេរ៉ៅោះពាេ់រនាោះបានរកើតម្ភនេិត
ប្បាកដខដ

ឬោ៉ៅងណា។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះថា អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសននិ់ភឋនថា ម្ភនរលគេជារប្្ើនខដេបានប្េមរប្េៀងរេើរោេរំណង ួម រពាេលឺកា កសងរដិវតា
សងគមនិយមដ៏ឆ្រ់ ហ្័សខដេជា ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនាោះ2798។ រោងត្តមអងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូង សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនោះបាន ួមរញ្ចូ េ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ប្េមទាំងរលគេ
ដថ្ទរទៀតផងខដ ជាេិរសសរមដឹកនាំភូមិភាល ម្ភនដូ្ជា ស់ ញឹម (ញឹម ស់) និង រស ភឹម2799។ ទាក់ទង
រៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមជាក់ខសាងខដេបានប្រប្េឹតក
ា នុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងទ័េរប្កាមរញ្ញជ រស់ភូមិភាលនានា បាន្ូេ ួមកនុងកា ចារ់ខួ ន
េ និង
រប្កាយមកកនុងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ2800។ ដូ្បានរេើករឡើងខាងរេើ ឧប្កិដក
ឋ មមខដេបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនសែិតកនុងរោេរំណង ួមទាំងប្សុង2801។ ដូ្ោនរនោះខដ អងគ
2797

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៦៨ ជាអាទិ៍។

2798

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញាខដេប្តូវបានរ់ភោះប្សយ។ 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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01358577
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ករឃើញអំេីអតែិភាេថ្នឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ផងខដ
យេ់រឃើញថា

2802

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស

។ ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន

កា ករឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

េប្ំ តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរ់ភយសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។

រហ្តដូរ្នោះ

រញ្ញាខដេថារតើឧប្កិដក
ឋ មមរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តមរោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញ
ថា េំចាបា
ំ ្់េិចា ណារទៀតរទ។

1041>រទាោះរីជាម្ភនកា សនមតថា

រមដឹកនាំភូមិភាលមួយ្ំនួនខដេជាសម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

បាន

ប្រឆ្ំង រ៉ៅេ េត និង នួន ជា ឬក៏បាន្ូេ ួមជាសម្ភៃត់កនុងខផនកា កបត់រដើមបីផួេ
ា ំេំេួកោត់ក៏រ់ភយ ក៏េំ
ខមនម្ភនន័យថា

ឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ខដេរមដឹកនាំភូមិភាលប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរនាោះ េំអា្់ភក់រនៃក
ុ រៅរេើសម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដឋ
កមម ួមរនាោះរឡើយ។ កា យេ់រឃើញកនុង្ំរណាមរនាោះ ខដេថា រមដឹកនាំភូមិភាលបាន ួម្ំខណកនុងរោេរំណង
ួមជាមួយ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមទាំងរនាោះ េំបានខផអករេើកា សនមតខដេថា រមដឹកនាំភូមិភាលបាន
ប្េមរប្េៀងទាំងប្សុង និងបានោំប្ទថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. ខដេ ួមម្ភន នួន ជា រនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កា
ឋ មម ួម
សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើន ណាខេោះបាន្ូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កិដក
រនាោះ លឺបានខផអករៅរេើកា វាយតថ្មេ រស់ខួ ន
េ ខដេថា រតើន ណាខេោះខដេបានជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ររងកើត និង
កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រៅកនុង រ.ក.ក. រៅប្លរ់ដំណាក់កាេថ្នរដិវតាន៍2803។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ស់ ញឹម(ញឹម ស់) និង រស ភឹម (ជារមដឹកនាំភូមិភាលេី ូរ ខដេត្តមកា
រេើករឡើង រស់ នួន ជា ថា បានប្រឆ្ំងនឹង រ៉ៅេ េត និង នួន ជា2804) បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំមួយរៅកនុងខខ
មិងនា

ឆ្នំ

១៩៧៤

ខដេកនុងរេេរនាោះរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើ វ

រឡើង2805។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ

ភសាត្ត
ុ ងខដេសំអាងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកិ្ចប្រជំ

មួយកនុងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរនាោះរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបាន

2802

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៦៣ ជាអាទិ៍។

2803

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧២៤ ដេ់ ៧៧៦។

2804

សូមរមើេ ជាឧទាហ្ ណ៍ សំរណើទីប្បាំមួយ រស់ នួន ជា សំ់ភក់ភសាត្ត
ុ ងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ ១១។

2805

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៣៣។
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01358578
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ចាត់ទកជាបានកា រនាោះ បានរង្ហាញថា រស ភឹម ក៏បាន្ូេ ួមកិ្ចប្រជំរនាោះខដ (រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងេំបានរេើករឡើងជាក់លាក់អំេី្ំណ្រនោះរឡើយ)2806។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់កាេទីេី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជា
ុ ប្រជា ិរ
រតយយ កម្ភមភិបាេ និងរេខាភូមិភាលបានរាយកា ណ៍រៅ រ៉ៅេ េត នួន ជា វន រវ៉ត សន រសន រឌឿន និង/ឬ
មនៃី ៨៧០ អំេីកា ផ្លេស់ទេ
ី ំរៅប្រជាជន រហ្ើយរេេខេោះក៏បានរសនើសំកា ខណនាំរខនែមរទៀតផង”រនោះររើរោង
រេើកនុង្ំរណាមរនាោះ បាយកា ណ៍ខដេបានរផាើរ់ភយ រស ភឹម2807។

1042>លួ កត់សម្ភគេ់ផងខដ ថា

កា រកើតម្ភនជរម្ភេោះកនុង្ំរណាមរមដឹកនាំកនុងអងគកា ចាត់ត្តង
ំ ំមួយលឺជា

រ ឿង មមត្ត។ រហ្តរនោះ ជរម្ភេោះទាំងរនោះេំរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើរញ្ញាថ្នកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌសែិតរប្កាម
សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះរឡើយ ដរារណាធាតផសំទាង
ំ អស់សប្ម្ភរ់ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរនោះប្តូវបានរង្ហាញ
ឱ្យរឃើញ។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ នួន ជា េំបានេនយេ់ ថារតើស័យ
វ ភាេដ៏ ំរ ង រស់រមដឹកនាំភូមិភាល បានរ៉ៅោះ
ពាេ់ដេ់កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់សត
ិែ រប្កាមសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះ ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ។
ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រោងត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រមដឹកនាំភូមិភាល លឺជា
សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។ ខផអកត្តមរោេកា ណ៍ថ្នសញ្ញាណសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម កនុង្ំរណាមសម្ភជិក
នានាខដេបាន្ូេ ួម្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណង ួម ររើរទាោះរីជា ម្ភនសម្ភជិកខេោះម្ភនសវ័យភាេកនុង
កប្មិតមួយទាក់ទងរៅនឹងកា អនវតានូវទិដភា
ឋ េនានាថ្នរោេរំណង ួមរនាោះក៏រ់ភយ

ក៏េំរ ើឱ្
វ យសម្ភជិកដថ្ទ

រទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ួ្ផតេីកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះបានខដ ។

1043>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំម្ភនភាេចាំបា្់កនុងកា រ់ភោះប្សយរេើខេឹមស ថ្នអំណោះអំណាង រស់
នួន ជា រឡើយ រ់ភយរហ្តថា េម្ភ
ំ នកា ផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើកំហ្សខផនក

2806

សូមរមើេ ឧទាហ្ ណ៍ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 (ភាស

ខខម ) ទំេ័ ១២ (“ដូ្ត្តមកា ខាំចា
ុ ំ លឺថា រដើមខខ ០៤ រៅឆ្នំ ៧៥ អ៊ា៊ុំៗោត់បានប្រជំេិរប្ោោះេិភាកាេីរ ឿងជរមេៀសប្រជាជនខដ ។ ម្ភ
នៗ អ៊ា៊ុំ រ៉ៅេ េត ោត់រេើករឡើង រហ្ើយអងគប្រជំរនាោះ កាេហ្នឹង អ៊ា៊ុំ នួន ជា ក៏រៅហ្នឹង អ៊ា៊ុំ រខៀវ សំផន ក៏រៅហ្នឹង សន រសន កយ ួន
វន រវ៉ត រ្ង អន អីហ្ឹង
ន រហ្ើយនិង ត្តភឹម អីហ្ឹង
ន រស ភឹម អីហ្ឹង
ន រៅហ្នឹងទាំងអស់ ”)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង
ោ៉ៅងខាេង
ំ រៅរេើសកខីកមម រស់សកសីរនោះ សូមរមើេសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័ ៤១៦ ដេ់ ៤២៥។
2807

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៩៨ និង រជើងទំេ័ ២៥៤២។
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អងគរហ្តខដេបានអោះអាង បានរណា
ា េឲ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌ោ៉ៅងដូ្រមា្រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហី
ក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

1044>ប្សរដៀងោនរនោះខដ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន

េំម្ភនេកខណៈសមប្សរកនុងកា រង្ហាញនូវកំហ្សខដេអា្រាឹងសទកខបានរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេបានេនយេ់េីខាងរេើ ួ្មករហ្ើយថា កា ខដេថា កងទ័េខដេបាន្ូេ ួមកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេី
ទីប្កុងភនំរេញ

លឺសិត
ែ រប្កាមរញ្ញជ រស់ភូមិភាល

និងេំខមនសែិតរប្កាមមជឈិមរកសរនាោះ

លឺេំរ៉ៅោះពាេ់ដេ់កា

ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ជនជារ់រចាទសែិតរប្កាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរឡើយ ជាកា ប្សរោន
រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រមដឹកនាំភូមិភាល លឺជាខផនកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម
ួម និងថា ឧប្កិដក
ឋ មមទាំងរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងប្សរត្តមរោេរំណង ួម។ ខផអកត្តមរហ្តផេរនោះ ជាកា
េជា
ំ រ់ពាក់េ័នរធ ឡើយរៅនឹងរញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសារ់ជា្មបង ខតភសាត្ត
ុ ងខដេទាក់ទង
រៅនឹងកងកម្ភេំងថ្នភូមិភាលមួយ្ំនួន ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ។ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍ និង
ុ កនុងរ
ខេឹមស ររើរទាោះរីជា ជាកា េិត អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេេខេោះ បានសំរៅរេើកងទ័េរដិវតាន៍កមពជា
ចរទថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

និងត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា

កងទ័េរដិវតាន៍កមពជា
ុ
រទើរខតប្តូវបានររងកើតរឡើង

រប្កាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងខខ

កកក់ភ ឆ្នំ ១៩៧៥2808ក៏រ់ភយ ក៏កំហ្សរនោះេំម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរៅរេើសេេភាេថ្នកា យេ់រឃើញ
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ដូ្កា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន2809 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏
បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់ផងខដ ថា កងកម្ភេំងខដេបាន្ូេ ួមកនុងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ
លឺសិត
ែ រប្កាមរញ្ញជផ្លៃេ់ រស់ភូមិភាល មិនខមនមជឈិមរកសរឡើយ2810។ ្ំណ្រនោះក៏រង្ហាញផងខដ ថា អំណោះ
អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទកកងកម្ភេំងទាំងរនោះថា ជាកងកម្ភេំង
ឯកភាេខតមួយ និងរោ េត្តម ្នាសមព័នរ
ធ ញ្ញជរាងជាសជីរនាោះ2811

លឺជាកា រកប្សយខសអំេីកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេត្តមេិតកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះម្ភនខេឹមស រប្្ើន

2808

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៨ ដេ់ ១៤៩ និង 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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រេើសេីអីខវ ដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ
រដិរស រចាេ។
៤.ង.១.ដ.តួនាទី រស់លណៈកម្ភម កា
ិ មជឈិម

1045>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា លណៈកម្ភម
កា មជឈិម

ម្ភនអំណា្រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្

និងម្ភនមខង្ហ “ដូ្ជា

[…]

ិ

វចភាលរៅរេើកា អនវតារោេ

នរោបាយ រស់រកស ខកតប្មូវកា ំរលាភរំពាន និងរ្ញរស្កាីខណនាំនានា”2812។ រខៀវ សំផន បានអោះអាង
ថា កា យេ់រឃើញរនោះម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនរៅនឹងកា យេ់រឃើញរផសងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេ
ថា លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍លឺជាអនកម្ភនសិទធិអំណា្កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្្ងរប្កាយ2813។ ោត់បាន
អោះអាងរខនែមរទៀតថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីសិទធិអំណា្កនុងកា រ ើរវ ស្កាី

សរប្ម្ រស់លណៈកម្ភម ិកា មជឈិម បានខផអករេើកា រកប្សយេំប្តឹមប្តូវថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះ ជាេិរសស កា
រេើករឡើង រស់ោត់ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងរសៀវរៅមួយ2814 និងថា កា យេ់រឃើញរនោះបានខផអកជាមូេ់ភឋន
រេើកា យេ់េំប្តឹមប្តូវអំេីភសាត្ត
ុ ងខដេនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននិ់ភឋនថា រស្កាីសរប្ម្រផសងៗ ជា
េិរសសរស្កាីសរប្ម្ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរ ើរវ ់ភយលណៈកម្ភម
ិកា មជឈិម2815។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា កា យេ់រឃើញរនោះលឺជាកា រំថ្ភេអំេីតួនាទី រស់លណៈកម្ភម ិ
កា មជឈិម

ខដេជារហ្តរ ើឱ្
វ យអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង់ភក់កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌមករេើ ូរោត់

ររើរទាោះរីជាោត់េំខដេជាសម្ភជិកថ្នលណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍ក៏រ់ភយ2816។ 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 ោះ ខដេម្ភនកា ដកប្សង់្ំណ្រនោះ)។
2813

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

២០១៣ និង ២២៣។
2814

សូមរមើេ រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាិសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ និងរោេជំហ្ រស់ខាំុជារនារនាៃរ់ ឯកស រេខ E3/18

ឯកស រេខ E3/18 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ់ភ 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 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា ករឃើញថា ឯកស មួយ្ោះកាេរ ចរ្ឆទថ្ងៃទី ៣០ ខខ មី
នា ឆ្នំ ១៩៧៦ រ្ញេីលណៈកម្ភម ិកា មជឈិម ខដេឯកស រនាោះបានរ ៀររារ់អំេរី ស្កាីសរប្ម្មួយ្ំនួន
ខដេប្តូវបានរ ើរវ ឡើង និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាង រស់រមធាវីកា ពា កាី
ទាក់ទងរៅនឹងតថ្មេជាភសាត្ត
ុ ងខដេម្ភនកប្មិតតិ្តួ្ និងរញ្ញាទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ថ្នកា កាទកឯកស
រនាោះ2817។

1046>សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រឡើយ និងបានរេើក
រឡើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនភាេផៃយ
ុ ោនរទ ប្េមទាំងថា ភសាត្ត
ុ ងបានរង្ហាញ
ថា លណៈកម្ភម ិកា មជឈិមបានរ្ញរស្កាីសរប្ម្ និងរស្កាីខណនាំរេើរញ្ញាមួយ្ំនួន2818 ។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានអោះអាងថា កា េិចា ណា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើ្រមេើយផ្លៃេ់ រស់ រខៀវ សំផន លឺជាកា
ប្តឹមប្តូវ និងថា ភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេ រខៀវ សំផន បានយកមកសំអាងរនាោះក៏រង្ហាញឱ្យរឃើញថា លណៈក
ម្ភម ិកា មជឈិមេិតជាម្ភនសិទធិអំណា្កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ប្បាកដខមន2819។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាក៏បាន

រេើករឡើងផងខដ ថា កា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ រខៀវ សំផន “េបា
ំ នខផអកទាំងប្សុងរៅរេើខត
ទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹងលណៈកម្ភម ិកា មជឈិមរនាោះរឡើយ”ខដេ្ំណ្រនោះបានរ ើឱ្
វ យអំណោះអំណាង
រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខេងម្ភនប្រសិទធភាេផងខដ

2820

។ ត្តម

កា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ម្ភនភាេយឺតោ៉ៅវ និងបានរេើក
រឡើងលាយឡំោន វាងភាេអា្ទទួេយកបានថ្នភសាត្ត
ុ ង ជាមួយនឹងរទ់ភឋនសាីអំេី“កា រង្ហាញឱ្យរឃើញហ្ួស
េី វចមតិសងស័យ”2821។

1047>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ

សំផន

រឡើយ។

ជាដំរូង

ប្រខហ្េជា រខៀវ សំផន បានរកប្សយេំប្តឹមប្តូវអំេីកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ
រៅនឹងតួនាទី និងសិទធិអំណា្ រស់លណៈមជឈិម។ ផៃយ
ុ រៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន កា 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
តិ្តួ្អំេីមខង្ហ រស់លណៈមជឈិម

រ់ភយបានទទួេសគេ់្ាស់លាស់ថា

សិទធិអំណា្កនុងកា រ ើរវ ស្កាី

សរប្ម្្ងរប្កាយ លឺសិត
ែ រៅកខនេងរផសង។ រ៉ៅខនារទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ក៏ម្ភនរស្កាីសរប្ម្មួយ្ំនួនេិតជាប្តូវ
បានរ ើរវ ឡើងរៅថានក់លណៈមជឈិមខដ រហ្ើយ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ េំសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងបានសំអាងរេើអតែរទដកប្សង់រៅកនុងរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន ខដេរោងត្តមរសៀវរៅរនោះ លណៈ
មជឈិមបានរ្ញ“រស្កាីរង្ហគរ់”មួយ្ំនួនសាីេីរញ្ញារផសងៗ2822។ ររើរទាោះរីជារជើងទំេ័ ទាក់ទងរៅនឹងរស្កាី
ដកប្សង់ខាងរេើបានរង្ហាញថា លណៈមជឈិមេំខមនជា“អងគកា នីតិប្រតិរតាិ” រ៉ៅខនាប្តឹមខត“បានេិភាកាអំេីកា
អនវតារោេនរោបាយខដេររងកើតរឡើងរ់ភយកា ចោេ័យអ្ិថ្ស្តនាយ៍” (ប្រខហ្េសំរៅរេើលណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍)ក៏
រ់ភយ

ក៏្ំណ្រនោះសីសង្ហវក់ោនជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេត្តមកា កត់

សម្ភគេ់ខាងរេើ បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់ថា លណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍ លឺជាអនករ ើរវ ស្កាីសរប្ម្្ងរប្កាយ។ ទាក់
ទងរៅនឹងឯកស ្ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំផន េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ថា
កំហ្សខផនកអងគរហ្តខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរេើឯកស រនោះ

អា្រណា
ា េឲ្យម្ភនភាេមិន

យតាិ ម៌រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.ង.១.ឋ.រោេកា ណ៍ប្រជា រ
ិ រតយយប្រមូេផាំ ុ

1048>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរៅកនុងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងប្រជា ិររតយយប្រមូេផាំ ុ ខដេជារោេកា ណ៍ប្លឹោះថ្នដំរណើ កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ រស់ រ.ក.ក.។ ោត់
បានរេើករឡើងថា ត្តមប្ទឹសី ា រោេកា ណ៍“ប្រជា ិររតយយប្រមូេផាំ”ុ ម្ភនេី ខផនកលឺ ទីមួយកិ្ចេិភាកាត្តម
េទធិប្រជា ិររតយយអំេីរញ្ញានានារ្ញេីឋានានប្កមថានក់មូេ់ភឋន ហ្ូតដេ់ថានក់កំេូេ

និងទីេី

រស្កាី

សរប្ម្រៅថានក់កំេូេអំេីរញ្ញារនោះ ខដេប្តូវរញ្ចូ នរៅថានក់រប្កាម រស់អងគកា វចញ2823។ ត្តមកា រេើករឡើង
រស់ រខៀវ សំផន ថា ភសាត្ត
ុ ងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហាញឱ្យរឃើញខតខផនកទីេី ថ្ន

2822

រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាិសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ និងរោេជំហ្ រស់ខាំជា
ុ រនារនាៃរ់ ឯកស រេខ E3/18 ថ្ងៃទី ០៧

ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៤ ERN (ភាសខខម ) 00103840 ទំេ័ ៦៥។
2823

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១២៨។
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ដំរណើ កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ2824។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងភសាត្ត
ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងរេើកមកសំអាង កនុងកា រង្ហាញឱ្យរឃើញខផនកទីមួយថ្នដំរណើ កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ ខដេម្ភនដូ្
ជា ្រមេើយ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រប្រើរោេកា ណ៍ប្រជា ិររតយយប្រមូេផាំ ុ និង្ំណ្ខដេថា រ៉ៅ
េ េត េំខមនជាអនកម្ភនសិទធិអំណា្់ភ្់ខាត ប្រតិចា ឹកថ្នរទសម្ភាសន៍ជាមួយ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹង
កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ សកខីកមម រស់ David CHANDLER រៅ្ំរពាោះ
មខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង និង កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៦។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរដិរស រ់ភយេំប្តឹមប្តូវ ឬេំបាន
េិចា ណារេើភសាត្ត
ុ ងខដេរង្ហាញថា ទិដភា
ឋ េថ្ន“េទធិប្រជា ិររតយយ” េំម្ភនអតែិភាេរឡើយរៅកនុងដំរណើ
កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ រស់ រ.ក.ក.2825។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ម្ភនកា សននិ់ភឋនដ៏ សមរហ្តផេមួយ
រផសងរទៀត ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងលួ រ ើរវ ឡើង ដូ្ជាថា អងគកា ចាត់ត្តង
ំ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនេកខណៈ
តឹង ឹង

និងម្ភនឋានានប្កម ឹតតបិត

ដូរ្នោះជាកា េំប្តឹមប្តូវរទខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា

កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងជាសមូហ្ភាេ និងបានខផអករេើកា ឯកភាេទូេំទូលាយរនាោះ2826។ រខៀវ
សំផន

បានអោះអាងថា

សននិ់ភឋនថា

កា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

បានខផអករេើកា

ូរោត់បាន្ូេ ួម និងបានោំប្ទរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញខដេបាន

រ ើរវ ឡើងកនុងកិ្ចប្រជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ និងថា ោត់អា្រ ើរ
វ ទអនារាលមន៍
ជំទាស់រេើរស្កាីសរប្ម្រនោះកនុងកិ្ចប្រជំរៅខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ប្េមទាំងថាោត់ម្ភនតំខណងេិតប្បាកដ
កនុង ដឋអំណា្រៅរេេ្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំ រស់លណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍រនាោះ2827 ។

1049>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានខផអករេើកា យេ់េំ ប្តឹមប្តូវ
អំេរី ោេកា ណ៍ប្រជា ិររតយយប្រមូេផាំ ុ រ់ភយរហ្តថា រប្ៅេីេកខខណឌតប្មូវឱ្យម្ភនកា របាោះរឆ្នតរប្ជើស
រ ីសសម្ភជិក រស់លណៈកម្ភម ិកា ណាមួយរ់ភយថានក់រប្កាមរនាៃរ់រនាោះ

លឺរោេកា ណ៍ប្រជា ិររតយយ

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 និង ១០០៦។
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ប្រមូេផាំ ុ ររើរោងត្តមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា

រស្កាីសរប្ម្ប្តូវរ ើរវ ឡើងជាសមូហ្ភាេ

មិនខមនជាេកខណៈរលគេរឡើយ2828។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំ
រស់លណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍្ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ បានរញ្ញជក់រខនែមរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង រ់ភយេំខមនរនែយតថ្មេថ្នកា យេ់រឃើញរនោះរឡើយ េីរប្ពាោះកំណត់រហ្តរនោះបានរង្ហាញថា
លណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍បានប្េមរប្េៀងត្តមរស្កាីសរប្ម្នានាខដេ រ៉ៅេ េត បានខណនាំ។

1050>ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
អាជាាខដេថា

រខៀវ

សំផន

េំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជ

បានយេ់េំប្តឹមប្តូវនូវអតែន័យថ្នរោេកា ណ៍“ប្រជា ិររតយយប្រមូេផាំ”ុ

រ់ភយស ម្ភនកា រង្ហាញ្ាស់លាស់ថា ោត់បានជំទាស់ជា្មបងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងខដេថា រោេកា ណ៍រនោះជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ជាសមូហ្ភាេក៏រ់ភយ ក៏អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង បានខផអកជា្មបងរេើ្រមេើយ
្ំនួន ២ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្សមូហ្ភាេ ប្េមទាំង្រមេើយ រស់ រខៀវ
សំផន និង រអៀង ស ី ខដេសទធខតជារលគេបាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍2829។
រៅកនុងកាេៈរទសៈខរររនោះ

ជាកា សមរហ្តផេខដេប្តឹមខតផាេ់ទមៃន់តិ្តួ្រេើសកខីកមម រស់

Philip

SHORT ខដេបានអោះអាងថា រ៉ៅេ េត លឺជាអនករ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ជាក់ខសាង រ់ភយស សកខីកមម រស់ោត់េំ
ខមនជាកា រ ៀររារ់អំេីរហ្តកា ណ៍ផ្លៃេ់រនាោះរឡើយ។ រោងត្តមកំណត់រហ្តកិ្ចប្រជំ រស់លណៈកម្ភម ិកា
អ្ិថ្ស្តនាយ៍រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦2830 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំយេ់រឃើញថា កា ខដេថា អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានេិចា ណារេើឯកស រនោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេកា ណ៍ប្រជា ិររតយយប្រមូេផាំ ុ ជា
កំហ្សរនាោះរឡើយ រ់ភយស ត្តមកា លូសរញ្ញជក់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ឯកស រនោះេិតជាបានរង្ហាញថា
លណៈកម្ភម ិកា អ្ិថ្ស្តនាយ៍ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្

និងេំរចាទជារញ្ញាដេ់កា េិចា ណា

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
រនោះប្តូវដិរស រចាេ។

2828

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៣០៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

២២៣។
2829

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ២២៨។

2830

កំណត់រហ្តថ្នអងគប្រជំលណៈអ្ិថ្ស្តនាយ៍ ណសិ ស ឯកស រេខ E3/197 ថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។
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៤.ង.១.ឌ.្ារ់ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងរ្តនាតប្មូវ

1051>រ់ភយរោងរៅរេើរស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

សាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (100/6)

និងសេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) ទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័តកនុងកា ទទួេខសប្តូវត្តមសញ្ញាណ
ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ជនជារ់រចាទប្បាកដជាម្ភនរ្តនា្ូេ
ួមកនុងរោេរំណង ួម

និងថា

រ្តនារនោះប្បាកដជាបាន ួម្ំខណកជាមួយនឹងសម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្

ឧប្កិដក
ឋ មម ួម”2831។ អងគជំនំជប្មោះរនោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ប្តូវខតរង្ហាញឱ្យរឃើញថា សម្ភជិកថ្ន
សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមបាន ួម្ំខណកកនុងរ្តនាតប្មូវ រស់ចា ីផ្លៃេ់ ួមម្ភនរ្តនាជាក់លាក់ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់
រទឧប្កិដថ្ឋ នកា រ ើទ
វ កខរករមនញ”2832។

រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេរ់ភោះ

ប្សយរេើធាតផសំអតារនាម័ត រស់ រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះរនោះបានយេ់រឃើញថា ោត់ម្ភនរ្តនាតប្មូវ
សប្ម្ភរ់កា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម កនុង្ំរណាមរនាោះ រ់ភយស ោត់ទំនងជាបានដឹងេី
ភវនីយភាេ្ាស់លាស់ថា កា អនវតារោេនរោបាយរនោះនឹងរណា
ា េឱ្យម្ភនឧប្កិដក
ឋ មម និងថា ជាក់ខសាង
រោេនរោបាយរនោះបានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ ៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជន និង
រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2833។

1052>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងធាតផសំអតារនាម័ត

ខដេតប្មូវ

រ់ភយបានយេ់រឃើញថា

ជនជារ់រចាទម្ភនរ្តនា្ូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម

ខដេបាន ួម

្ំខណកជាមួយនឹងសម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។ ត្តមកា រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី Kvočka
2834

ោត់បានអោះអាងថា រញ្ញារនោះប្តូវខតរង្ហាញថា ជនជារ់រចាទ និងសម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ម
ួ

ប្តូវម្ភនរ្តនារ ើឱ្
វ យសរប្ម្រោេរំណង ួម2835។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន

2831

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៤។

2832

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩៤។

2833

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។

2834

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៨២។

2835

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៧០។
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រនាៃររទ់ភឋនរ់ភយេំប្តឹមប្តូវសប្ម្ភរ់ធាតផសំអតារនាម័ត ខដេតប្មូវ ត្តម យៈកា វាយតថ្មេរេើរញ្ញា ថារតើ
ោត់បានដឹងេីភវនីយភាេ្ាស់លាស់ថ្នកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ ខដ ឬោ៉ៅងណា2836។

1053>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

រដើមបីសរប្ម្ឱ្យជនជារ់រចាទម្ភនេិ ទធ ភាេេីរទឧប្កិដក
ឋ

មួយខដេខផអករេើកា ទទួេខសប្តូវត្តមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ធាតផសំអតារនាម័ត រស់ជនជារ់រចាទ
ប្តូវខតប្លរដណារ់ទាង
ំ ធាតផសំនានាថ្នរទឧប្កិដរឋ នាោះ
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

និងធាតផសំនានារៅកនុងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ។

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

រ្តនាប្តូវខតប្លរដណារ់ទាង
ំ

រោេរំណង ួម និងរទឧប្កិដខឋ ដេម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណងរនោះ ជាកា ប្តឹមប្តូវ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំ
ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានរេើករឡើងថា ជន
ជារ់រចាទប្បាកដជាម្ភនរ្តនា្ូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម
និងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះ2837
កំហ្សអងគ្ារ់។

ខដេខសោនេីកា រ ើឱ្
វ យសរប្ម្រោេរំណង ួម

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

ររើរទាោះរីជាកា រង្ហាញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

កា រេើករឡើងរនោះម្ភន

ខសេីកា រង្ហាញខដេបានរប្រើ

ប្បាស់កនុងសេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) (ខដេរទាោះជាោ៉ៅងណាកាី បានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ )ក៏រ់ភយ ក៏
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់រៅកនុងកថាខណឌដូ្ោនថា

សម្ភជិកថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមប្បាកដជា

បាន ួម្ំខណកកនុងរ្តនា រស់ចា ីផ្លៃេ់ លឺជារ្តនាប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់2838។ ជាកា េិត រៅរេេ
េិចា ណារេើធាតផសំអតារនាម័ត រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ់ភោះប្សយជាក់
លាក់រេើរញ្ញា

ថារតើជនជារ់រចាទម្ភនរ្តនាប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

ដូ្ជា

កា រ ើម
វ នសសឃាត កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ អំរេើអនសស ម៌រផសងៗរទៀត និងកា រ ើទ
វ កខរករមនញ2839 ខដ ឬោ៉ៅង
ណា។

1054> ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយ
បានរនាៃររទ់ភឋនតប្មូវ្ំរពាោះធាតផសំអតារនាម័ត រ់ភយបានរោងរៅរេើភវនីយភាេ ្ាស់លាស់មួយអំេីកា

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) និង ៩៩៥ (រខៀវ សំផន)។
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រកើតរឡើងថ្នរទឧប្កិដ2840
ឋ រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ភវនីយភាេខដេថា រទឧប្កិដឋ
នឹងប្តូវបានប្រប្េិតរា ឡើងរនាោះ េំខមនជារទ់ភឋនប្តឹមប្តូវ្ំរពាោះធាតផសំអតារនាម័តរឡើយ។

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់

ខាងរេើ អវីខដេតប្មូវ លឺថា ជនជារ់រចាទ និងសម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ប្តូវខត ួម្ំខណកកនុង
“រ្តនារ ើឱ្
វ យសរប្ម្រោេរំណង ួម”2841។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រនោះលឺជាកា រេើករឡើងទូរៅខដេតប្មូវឱ្យ
ម្ភនកា រកប្សយេមអិតរខនែមរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដខឋ ដេ ងកា រចាទប្រកាន់ និងកាេៈរទសៈថ្ន

ឋ មមប្រឆ្ំងមនសស
រ ឿងកាី។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ដូ្បានេនយេ់ខាងរេើ2842 សប្ម្ភរ់រទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ជាតិ ធាតផសំអតារនាម័តតប្មូវ លឺរ្តនាផ្លៃេ់ ឬរ្តនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ ដូរ្នោះ ប្រសិនររើរទ
មនសសឃាតប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តម យៈសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ជនជារ់រចាទ
ម្ភនរោេរៅអនវតារោេរំណង ួមនាំឱ្យជន ងរប្ោោះសេរ់ ឬបានដឹងថា កា សេរ់មនសសប្បាកដជារកើតម្ភន
ជាក់្ាស់ រ់ភយស កា អនវតារោេរំណង ួមរនាោះ(រ្តនាផ្លៃេ់) ឬថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា កា សេរ់
ជន ងរប្ោោះ លឺជាផេវចបាកខដេអា្រកើតម្ភន រ់ភយស កា អនវតារោេរំណង ួមរនាោះ រ៉ៅខនារៅខតរនាអន
វតាររើរទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះកាី រ់ភយទទួេយកេទធភាេថ្នកា សេរ់ខដេអា្រកើតរឡើង(រ្តនាប្ររោេ)។ ផៃយ
ុ
រៅវចញ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ើទ
វ កខរករមនញរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ចាំបា្់ប្តូវរង្ហាញឱ្យរឃើញថា
ជនជារ់រចាទម្ភនរ្តនាអនវតារោេរំណង ួមខដេនាំឱ្យម្ភនកា ប្រប្េឹតអ
ា ំរេើរ ីសរអើងប្រឆ្ំងនឹងជន ង
រប្ោោះជាប្កុមខដេអា្កំណត់្ាស់លាស់ និងថា ជនជារ់រចាទបានប្រប្េឹតរា ់ភយម្ភនរ្តនារ ីសរអើងជាក់
លាក់។ ទាក់ទងរៅនឹងទិដភា
ឋ េថ្នអងគរហ្ត ជាឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេរ ឿងកាីពាក់េ័នរធ ៅនឹងជនជារ់រចាទរៅកនុង
កប្មិតជារមដឹកនាំ

កា សរប្ម្អំេីរោេរំណង ួមអា្ម្ភនអតែិភាេយូ មននឹងម្ភនកា អនវតារោេរំណង

រនោះ រហ្ើយេំអា្កំណត់បាន្ាស់លាស់ទាង
ំ ប្សុងថា រទឧប្កិដអា
ឋ ្នឹងប្តូវប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអនាលតរនាោះ
រឡើយ2843។

1055>រហ្តដូរ្នោះ

អាប្ស័យរៅរេើរទឧប្កិដឋ និងអងគរហ្តថ្នរ ឿង និងអា្ជាកា សមរហ្តផេផងខដ កនុង

កា េិចា ណារេើរញ្ញា

ថារតើជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីភវនីយភាេ្ាស់លាស់ខដេថា

2840

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។

2841

សេដីការ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ ៨២។

2842

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៤០៩ ដេ់ ៤១០។

2843

សូមរមើេ សេដីការ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ ៤៤៧។

រទឧប្កិដន
ឋ ឹងប្តូវ
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ប្រប្េឹតរា ឡើង ខដ ឬោ៉ៅងណា។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ កា រោង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើរញ្ញារនោះ

ត្តម មមត្ត េំខមនជាកំហ្សរនាោះរឡើយ។ រ៉ៅខនា ជាក់ខសាងេំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញអំេីធាតផសំអតារនា
ម័តកនុងកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មម រ់ភយខផអករេើកា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម។
ដូ្រនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ ើកា
វ េិចា ណារនារទៀតរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងរ្តនា រស់ជនជារ់រចាទ និងទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នរធ ៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ
រ់ភយខផអករេើកា រកប្សយខាងរេើអំេីរទ់ភឋនជា

ម្ភន។

៤.ង.១.ឍ.រ្តនា រស់ នួន ជា

1056>ទាក់ទងរៅនឹងរ្តនា រស់ នួន ជា ខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដកឋ មម
រ់ភយខផអករេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកេីតួនាទី រស់ោត់កនុងកា ត្តក់ខតង

រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. សម្ភជិកភាេ រស់ោត់កនុងលណៈកម្ភម ិកា ខដេបានរ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រេើ
កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន និងោត់“ក៏ជាអនកោំប្ទខាេង
ំ កាេឲ្យម្ភន“កា តស៊ាូវណណ ៈ” និងតួនាទី រស់ោត់កនុងកា រ
ណាុោះរណា
ា េ និងសកមមភាេរឃាសនា រហ្ើយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសននិ់ភឋនថា
“ោត់ម្ភនរ្តនាជំ ញឱ្យអនវតារោេរំណង ួម”2844។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា
នួន ជា បាន ួម្ំខណកកនុងរ្តនាតប្មូវជាមួយអនក្ូេ ួមដថ្ទរទៀត រៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរដើមបីប្រប្េឹតា
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ដូ្ជា កា រ ើម
វ នសសឃាត កា សម្ភេរ់ ង្ហគេ និងកា រ ើទ
វ កខរករមនញ2845។

1057>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញេំបានេអិតេអន់ពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរ្តនា រស់ោត់្ំរពាោះកា ទទួេខសប្តូវត្តមទប្មង់សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2846។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្រខហ្េជាេំបានេិចា ណាសមប្សររេើរញ្ញារនោះ

ខដេត្តមកា រេើករឡើង រស់

ោត់បានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា ម្ភនរ្តនាជាក់លាក់
្ំរពាោះ“កា រ ើម
វ នសសឃាតខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង

រៅកនុងអំឡុងរេេផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ររើរទាោះរីជាោត់េប្ំ តូវបានរចាទប្រកាន់ ឬេំប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាតពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា

2844

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៥។

2845

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៨៧៦។

2846

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៦១៨។
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ផ្លេស់ទីេំរៅទីេី រនោះក៏រ់ភយ2847។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា រ់ភយស េំម្ភនកា យេ់រឃើញ
ខដេម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ្តនា រស់ោត់ “រមធាវីកា ពា កាីប្តឹមខតអា្រង្ហាញសជា

ងមី ថា នួន ជា េំម្ភនរ្តនាតប្មូវទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមណាមួយខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះរឡើយ” 2848។

1058>ទាក់ទងរៅនឹងរ្តនាកនុងកា ប្រប្េឹតរា ទមនសសឃាតពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
កាេទីមួយ នួន ជា បានអោះអាងថា ម្ភនភសាត្ត
ុ ងអរនេើៗរ៉ៅរណា
ណ ោះខដេរង្ហាញេីកា សម្ភេរ់ជនសី វចេកនុងអំឡុង
រេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

និងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានរកាោះរៅសកសី

រហ្ង សំ ចន ខដេត្តមកា អោះអាង រស់ នួន ជា អា្ផាេ់សកខីកមមពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រ្ញរទរញ្ញជទាំង
រនាោះ2849។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា េំម្ភនភសាត្ត
ុ ងរង្ហាញថា ោត់ម្ភនរ្តនារងកឲ្យម្ភនកា សេរ់
ឬរងកឲ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់ ៃ ខផនក ូរកាយរេើជនសី វចេ និងថា ររើរទាោះរីជាោត់អា្ ឬបានយេ់ដឹងជាមន
ថា េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញអា្នឹងរងកឲ្យម្ភនកា សេរ់(ខដេោត់បានជំទាស់)
ក៏រ់ភយ រនោះជាកា េំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីរ្តនាតប្មូវរនាោះរឡើយ2850។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ
ថា ដូ្អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់េីរោេរំណង រស់ោត់ លឺរដើមបីររងកើន្ំនួនប្រជាជន ខដេ
ផៃយ
ុ រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ោត់ម្ភនរ្តនារងកឲ្យម្ភនេយសនកមម ន
ៃ ់

ៃ ខផនក ូរកាយរេើជនសី វចេ2851។ នួន ជា បាន ំេឹកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់កា យេ់រឃើញ
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់េីឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរនាោះ និងបានជំទាស់ថា រ់ភយស ខតេំម្ភន
ភាេ្ាស់លាស់

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកា យេ់រឃើញទាំងរនោះ

កនុងកា រង្ហាញេី

រ្តនា រស់ោត់ ខដ ឬោ៉ៅងណា រទើរកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រប្ពាោះអងគ
ជំនំជប្មោះបានខផអករេើកា រេើករឡើងខដេថា ោត់បានរឃើញសកសេកនុងផៃោះរៅទីប្កុងភនំរេញ ខដេត្តមកា

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 រនោះជាកា “េំជារ់ពាក់េ័ន្
ធ ាស់ប្កខឡត” និងបានខផអករ់ភយេំប្តឹមប្តូវរេើភសាត្ត
ុ ងមួយ
រផសងរទៀតខដេជាប្រតិចា ឹកថ្នកិ្ស
ច ម្ភាសន៍ជាមួយអនកកាខសតជនជាតិជរ៉ៅនរនាោះ2852។

1059>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា “កនុងសេប្កមទាំងមូេ” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់“កា
យេ់រឃើញោ៉ៅងរប្្ើន [...] ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ្តនា រស់ នួន ជា”2853 និងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរ្តនា រស់ោត់កនុងកា រ ើម
វ នសសឃាត និងកា រ ើទ
វ កខរករមនញរនាោះ ម្ភនេកខណៈ
សមរហ្តផេ2854។

1060>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា

អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកងវោះរ្តនា

កនុងកា រ ើម
វ នសសឃាត ហាក់ដូ្ជាបានខផអករេើកា សនមតថា ធាតផសំអតារនាម័តថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតចាំបា្់
តប្មូវឱ្យម្ភនកា រង្ហាញេីរោេរំណង រស់ចា ីកនុងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម។ នួន ជា បានអោះអាងពាក់េ័នរធ ៅ
នឹងរញ្ញារនោះថា “រទាោះរីជាអា្និោយបានថា នួន ជា បាន [...] ដឹងជាមនអំេីកា សេរ់ទាង
ំ រនាោះក៏រ់ភយ [...]
ក៏មិនខមនជារទ់ភឋនរនាោះរទ”2855។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ទីមួយ នួន
ជា បានទទួេសគេ់ជាក់លាក់ថា ោត់ម្ភនរ្តនាសម្ភេរ់“ជនមហាកបត់”ទាំង ៧ ូររនាោះ ដូរ្នោះ អំណោះអំណា
ង រស់ោត់េំអា្រជឿជាក់បាន រ់ភយស ម្ភនកា ជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់រនាោះ2856។ ម្ភនកា រង្ហាញ
ឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរ្តនាប្រប្េឹតរា ់ភយផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ។

1061>ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ដថ្ទរទៀត ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេី
ទីប្កុងភនំរេញ ដូ្បានេនយេ់ខាងរេើ “រ្តនា”ប្រប្េឹតរ
ា ទមនសសឃាតកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ក៏
ម្ភនអតែិភាេផងខដ កនុងក ណីខដេចា ីបានប្រប្េឹតរា ់ភយប្ររោេ2857។

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

កា យេ់រឃើញោ៉ៅងទូេំទូលាយពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ នួន ជា អំេីឧប្កិដក
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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្ាស់លាស់្ំរពាោះកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ នាោះផងខដ
រឃើញថា
ភាេ

2858

។

ឧទាហ្ ណ៍

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

ខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយោមន“កា លិតលូ អំេីសខម្ភេ

ឬសខភាេ រស់ប្រជាជនខដេប្តូវផ្លេស់ទីេំរៅរនាោះរឡើយ

ជាេិរសសអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះ

រំផត”2859 ខដេរៅកនុងកាេៈរទសៈថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ( យៈរេេខេីហ្ួសរហ្ត និង
រៅកនុង ដូវប្បាំងខដេរៅារំផត)រនាោះ បានរង្ហាញ្ាស់លាស់ថា នួន ជា បានដឹងអំេីភវនីយភាេ្ាស់លាស់
្ំរពាោះកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសរនោះ។ ររើរទាោះរីជាបានដឹងដូរ្នោះក៏រ់ភយ ក៏ នួន ជា រៅខត
ួម្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណងឧប្កិដឋ ួមរនោះខដ

ដូ្រនោះរង្ហាញឱ្យរឃើញថា

ោត់បានទទួេយកកា

សេរ់ប្រជាជនរ់ភយស េទធផេថ្នកា ជរមេៀស។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាតខដេរ
ណា
ា េមកេី េកខខណឌថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ រ់ភយខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាប្ររោេ។

1062>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សម្ភេរ់ជនសីវចេ

និង អនក ដឋកា

រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

និងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំេឹកកា យេ់រឃើញខាង

រេើទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមខដេម្ភន ួមរញ្ចូ េរៅកនុងរោេរំណងឧប្កិដឋ ួម2860 ខដេ បានយេ់រឃើញថា
រៅកនុងកាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីរនោះ

រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូ េរ់ភយប្ររោេនូវកា ំេឹកទកជា

មនថា នឹងម្ភនកា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្ិងារណា
ា េឱ្យសេរ់ េីសំណាក់កងទ័េខដេទទួេភា កិ្ចជរមេៀសប្រជា
ជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។

រ់ភយរហ្តថា

ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ

នួន

ជា

បាន្ូេ ួមរ់ភយផ្លៃេ់រៅកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្

ដូរ្នោះោត់បានដឹងអំេីកាេៈរទសៈទាំងរនោះ។

រោងត្តមកា

សរប្ម្ រស់ោត់កនុងកា ួម្ំខណករៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមរ់ភយេំលិតលូ េីអីរវ កើតម្ភនរនាោះ នួន ជា
បានទទួេយកកា រកើតរឡើង្ំរពាោះកា សម្ភេរ់ទាង
ំ រនាោះ និងបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តប្ររោេ។ រ់ភយខផអករេើ
កា យេ់រឃើញរនោះ េំម្ភនភាេចាំបា្់ប្តូវ េិចា 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 រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះរនោះ រៅរេេេិភាកាអំេីរ្តនា រស់ នួន ជា បានរោងរៅ
រេើកា ខដេោត់បានរឃើញសកសេរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរនាោះ។

1063>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគ

ជំនំជប្មោះបានទទួេយកកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់រ់ភយស េកខ
ខណឌថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ និងកា សម្ភេរ់មួយក ណី2861។ រ៉ៅខនា ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់
រឃើញថា

ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិក៏រ់ភយ
ក ណីទាង
ំ រនោះជាកា សម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក

តលាកា កំេូេបានសរប្ម្ខកខប្ររទឧប្កិដរឋ នោះ
2862

ក៏អងគជំនំជប្មោះ

រៅជារទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ

។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ្តនា រស់ នួន ជា ចាំបា្់ប្តូវកំណត់ ថារតើខផអករេើកា យេ់រឃើញ

រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរ្តនាផ្លៃេ់ ឬរ្តនាប្ររោេ កនុង
កា សម្ភេរ់ត្តម យៈកា អនវតារោេរំណង ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1064>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន

រង្ហាញឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរោេរំណងរ ើឱ្
វ យអនកខដេប្តូវជរមេៀសសេរ់ត្តម យៈកា អនវតាកា ផ្លេស់ទី
េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

ឬបានដឹងថា ប្បាកដជានឹងម្ភនកា សេរ់រកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យ

រហ្តរនោះ េំអា្និោយបានថា នួន ជា បានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសសឃាតរ់ភយរ្តនាផ្លៃេ់រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅង
ណាកាី រ់ភយខផអករេើកា េិតខដេថា ោត់បានដឹងអំេីផេវចបាកខដេរ ើឱ្
វ យបាត់រង់ជី វចតកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ2863

រហ្ើយរៅខតរនា្ូេ ួមរ់ភយផ្លៃេ់រៅកនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្

និងកា

រ ៀរ្ំខផនកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេជាខផនកថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី
េី រនាោះ នួន ជា បានដឹងថា កា សេរ់ទំនងជាអា្រកើតម្ភនរ់ភយស កា អនវតាកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន
ដំណាក់កាេទីេី ជារហ្តកា ណ៍េិតមួយខដេោត់បានទទួេសគេ់។ ដូរ្នោះ នួន ជា បានប្រប្េឹតអ
ា ំរេើមនសស
ឃាតរ់ភយរ្តនាប្ររោេទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រនោះ។

2861

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៥០ ជាអាទិ៍។

2862

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៦០ ដេ់ ៥៦២។

2863

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៦១។
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1065>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកាា ណ៍រៅទួេរពា

ិ៍ថ្ប្ជ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ោត់

ទាក់ទងរៅនឹងនតែិភាេថ្នរោេនរោបាយប្រឆ្ំងនឹងទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវយក
មកអនវតាដូ្ោន្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះខដ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះប្សយ្ំរពាោះអំណោះអំណាងរនោះ ួ្រាេ់រហ្ើយរៅខផនកខាងរេើ

2864

។

អងគ
និងបាន

សននិ់ភឋនថា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញរ់ភយសមរហ្តផេរនាោះរឡើយ2865។
អាប្ស័យរហ្តរនោះ

អំណោះអំណាងអំេីរ្តនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

េំចាបា
ំ ្់ប្តូវរ ើកា
វ

េិចា ណារខនែមរទៀតរឡើយ។

1066>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរ្តនា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹង
កា រ ើទ
វ កខរករមនញ និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរនាោះ នួន ជា េំបានរេើកអំណោះអំណាងងមីណាមួយរឡើយ
រ៉ៅខនាប្ោន់ខតបានសំរៅរៅរេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើង
រស់ោត់រ៉ៅរណា
ណ ោះ

រៅកនុងខផនករផសងថ្នស ណារណាឹងសទកខ

ខដេអំណោះអំណាងរនោះអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះប្សយ

និងរដិរស រចាេ

ួ្រាេ់រហ្ើយ2866។
៤.ង.១.ណ.រ្តនា រស់ រខៀវ សំផន

1067>ទាក់ទងរៅនឹងរ្តនា រស់ រខៀវ សំផន ខដេប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌត្តមទប្មង់
ថ្នសហ្ឧប្កិដឋ ួម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា “កា រនា្ូេ ួមរ់ភយរ្តនារៅកនុងសហ្ឧប្កិដឋ
កមម ួម រ់ភយបានដឹងថា រទឧប្កិដនា
ឋ នាកំេងប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរនាោះ បានរង្ហាញឱ្យរឃើញេីរ្តនាឧប្កិដឋ
រស់ រខៀវ សំផន”2867។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ច
ប្រជំនានា ខដេកនុងរេេរនាោះរោេរំណង ួមប្តូវបានររងកើតរឡើង និងបានអនវតាត្តម យៈរោេនរោបាយ
ខដេបានប្េមរប្េៀងផងខដ

និងថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេ្ាស់លាស់ថា រទឧប្កិដនា
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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រ់ភយស េទធ ផេថ្នកា អនវតារោេនរោបាយទាំងរនោះ2868។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា
រខៀវ សំផន បានដឹងថា រោេនរោបាយទាំងរនោះបានរណា
ា េឲ្យម្ភន និង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតា
រទឧប្កិដនា
ឋ នារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី និង រៅទួេរពា ិ៍
ថ្ប្ជ

និងថា

ោត់ក៏បានទទួេេ័ត៌ម្ភនសម្ភៃត់អំេីកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនាោះផងខដ

2869

។

អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ររើរទាោះរីជាោត់បានដឹងដូរ្នោះក៏រ់ភយ “ក៏ោត់រៅខតបានរនា្ូេ
ួម្ំខណក

និងឯកភាេរេើដំរណើ កា វចវតាថ្នរដិវតាន៍ប្រជា ិររតយយ

និងសងគមនិយម”ត្តម យៈកា រ ៀរ្ំ

ា េឲ្យម្ភន និងជារ់
ខផនកា កា ផសេវផាយ កា អនវតា កា ោំប្ទ និងកា កា ពា រោេរំណង ួម ខដេរណា
ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជន

និងកា កា ពា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេរទឧប្កិដនា
ឋ នា

ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងត្តម យៈរោេនរោបាយទាំងរនោះ

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

កាេទីមួយ និងទីេី និង រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2870។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន
ម្ភនរ្តនា ួម្ំខណកកនុងរ្តនា រស់សម្ភជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម កនុងកា អនវតារោេរំណង ួម
ត្តម យៈរោេនរោបាយខាងរេើខដេរណា
ា េឲ្យម្ភន និង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដនា
ឋ នា
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី

និង រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេ ួម

ម្ភនរទមនសសឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត2871។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនា ួម្ំខណកកនុងរ្តនារ ីសរអើង រស់សម្ភជិក
ដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

ខដេប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះរទរ ើទ
វ កខរករមនញ

រ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ2872។

1068>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស េំបានេិចា ណាឲ្យបាន
ប្លរ់ប្ោន់អំេីរោេកា ណ៍ កាកា សម្ភៃត់រៅកនុង រ.ក.ក. និងបានរេើករឡើងថា រោេកា ណ៍រនោះអា្នាំឲ្យ
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសននិ់ភឋនបានថា

ម្ភនមនៃិេសងស័យពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា 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 រ់ភយបានយេ់រឃើញថា
ពាកយ“មជឈិមរកស” និង“អងគកា ”អា្កំណត់អតាសញ្ញាណ រស់រលគេ និងសែរ័ន្ាស់លាស់បាន2874។ រខៀវ
សំផន បានរេើករឡើងថា រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគេ់ថា ពាកយ“មជឈិមរកស”ម្ភន
េកខណៈប្សរេ្ប្សេិេ2875

រទើរអងគជំនំជប្មោះរនោះបានយេ់រឃើញផៃយ
ុ ោន

រ់ភយបានកំណត់និយមន័យថ្ន

ពាកយរនោះសំរៅ“ជា ួមរៅរេើសែរ័នប្រតិរតាិជាន់ខពស់ រស់ រ.ក.ក. ខដេម្ភនមូេ់ភឋនរៅទីប្កុងភនំរេញ”2876
។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ្ំណ្រនោះ លឺជាកំហ្ស ន
ៃ ់ ៃ រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះេំអា្ឲ្យអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងរ ើកា
វ េិចា ណារេញរេញរេើកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ោត់
ទំនាក់ទំនងរ់ភយេិតប្បាកដ វាង ូរោត់ជាមួយនឹងរស្កាីសរប្ម្ទាំងអស់

និងេំបានភាជរ់

ខដេបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយសែរ័ន

នានាថ្នកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរឡើយ2877។ ទាក់ទងរៅនឹងពាកយ“អងគកា ” រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្រហាក់
ប្រខហ្េោនរនោះខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស បានរប្រើប្បាស់ពាកយរនោះេំ្ាស់លាស់
ជារហ្តរ ើឱ្
វ យម្ភនកា រញ្ចូ េ ូរោត់រ់ភយប្ររោេ2878។ ដូរ្នោះ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស បានភាជរ់ទំនាក់ទំនង វាងប្េឹតិកា
ា ណ៍ខដេ“មជឈិមរកស” ឬ“អងគកា ”ជា
អនកទទួេខសប្តូវ ជាមួយនឹងកា បានដឹង រស់ោត់អំេីប្េឹតិកា
ា ណ៍ទាង
ំ រនោះ រ ើជា
វ េកខខណឌតប្មូវសប្ម្ភរ់់ភក់
ោត់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ2879។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា

ោត់បានដឹងជាមនអំេីខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

និងថា

ោត់បាន្ូេ ួមកនុងដំរណើ កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្ខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនកា សរប្ម្ខរររនោះ2880។ រេើសេីរនោះ
រទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំប្ជោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹង
អំេរ
ី ទឧប្កិដនា
ឋ នា ឬរោេនរោបាយឧប្កិដឋ 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 និងថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេ្ាស់លាស់ថា ម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដនា
ឋ នាត្តម យៈកា អនវតា
រោេនរោបាយទាំងរនោះ2881។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់
រឃើញទាក់ទងរៅនឹងឯកស របាោះេមពផាយទសសនាវដាីទង់រដវិ តាន៍ និងទសសនាវដាីយវជនយវនា ីរដវិ តាន៍ រៅ
កនុងអំឡុងរេេមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥2882។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស រ់ភយស បានរ ើកា
វ សននិ់ភឋនអំេីរ្តនាឧប្កិដឋ រស់ោត់រ្ញេីកា ្ូេ
ឋ ង
ំ ប្សុង និងរ់ភយ
ួម រស់ោត់កនុងកា អនវតារោេរំណង ួមរនោះខតមួយមខលត់ ខដេរនោះេំខមនជារទឧប្កិដទា
េំបានយេ់រឃើញថា អំរេើ រស់ោត់បាន ួម្ំខណកកនុងទិដភា
ឋ េឧប្កិដថ្ឋ នរោេរំណង ួម2883។ រខៀវ សំផន
បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា

ោត់បានដឹងេ័ត៌ម្ភនអំេីកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដនា
ឋ នាកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ េីរប្ពាោះោត់បានជួរជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់នានា
រស់ រ.ក.ក. រៅមនៃី រ-៥ និងរៅសែនីយ ងរភេើងកនុងទីប្កុងភនំរេញ2884។ ជាមួយោនរនោះខដ ទាក់ទងរៅនឹង
កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា
រ រទស

ោត់បានដឹងអំេីកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដនា
ឋ នាកនុងរេេរនាោះត្តម យៈស េ័ត៌ម្ភន

បាយកា ណ៍ និងទំនាក់ទំនងកា ទូត រស់ោត់2885។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរចាទ

ប្រកាន់អំេីកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីកិ្ចប្រជំ

ខដេោត់បាន

្ូេ ួមកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងកា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកិ្ចប្រជំរនាោះ ប្េមទាំងខេឹមស ថ្នកិ្ច
ប្រជំ2886។

រខៀវ

សំផន

ក៏បានជំទាស់ជាទូរៅផងខដ រៅនឹងកា សនិ់ភ
ន ឋ ន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ

ទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. និងកា ទទួេបានេ័ត៌ម្ភនអំេីរទឧប្កិដឋ
នានារនាោះ2887។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរៅកនុងកា យេ់រឃើញថា

2881

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៦ និង 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
ី ទឧប្កិដនា
ឋ នាកនុងរេេ

និងរប្កាយរេេប្រប្េឹតា

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជន

ដំណាក់កាេទីមួយ2888។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន
កំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេ្ាស់លាស់ រៅមនកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
ឋ ង
ំ រនោះកនុង
កាេទីេី ថា ម្ភនកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដនា
ឋ នា និងបានយេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេរ
ី ទឧប្កិដទា
រេេ និងរប្កាយរេេប្រប្េឹត2889
ា ។ រខនែមរេើរនោះ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ ម្ភន
កំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដរឋ ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2890។ ្ងរប្កាយ រខៀវ សំ
ផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងេំប្តឹមប្តូវរៅរេើអងគរហ្តរប្កាយកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដឋ
កមមទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

និងទីេី

និងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ដូរ្នោះម្ភនកំហ្សកនុងកា រង្ហាញអំេីកា ដឹងរទរេមើសរប្កាយកា ប្រប្េឹត(ា dolus subsequens)។

1069>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតរថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បានរេើកមូេ់ភឋនរង្ហាញោ៉ៅង្ាស់ថា
ររើរទាោះជាម្ភនរោេកា ណ៍ កាកា សម្ភៃត់ រស់ រ.ក.ក. ក៏រ់ភយ ក៏ រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កិដក
ឋ មមខដេ
ប្តូវបាន ករឃើញថា

ោត់ម្ភនេិ ទធរ់ភយស កា ប្រប្េឹតរា នោះ”

និងថា

ោត់បាន្ូេ ួមកនុងកា កាកា

សម្ភៃត់2891។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ពាកយ“មជឈិមរកស” និង“អងគកា ” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ
សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា កា រប្រើប្បាស់ពាកយរនោះប្តូវបានោំប្ទរ់ភយភសាត្ត
ុ ង និងថា អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានដឹងអំេីភាេប្សរេ្ប្សេិេថ្នពាកយទាំងរនោះ2892។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែម

រទៀតថា រខៀវ សំផន “េំបានរង្ហាញអំេីកំហ្ស ឬេយសនកមមណាមួយខដេរកើតរ្ញេីកា រប្រើប្បាស់ពាកយ
រេ្ន៍ទាង
ំ រនោះេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះ”រនាោះរឡើយ និងបានកត់សម្ភគេ់ថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំ
បានរោងរៅរេើឯកស ណាមួយ និងទំនងជាម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ ោ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 និងថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំរៅខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅមនៃី
រ-៥ ខដេកនុងរេេរនាោះ រខៀវ សំផន បានោំប្ទរស្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ2894
ខដេរស្កាីសរប្ម្រនោះោត់អា្ជំទាស់បាន ររើរោងត្តមសហ្ប្េោះរាជអាជាា2895។ ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្ស
ខដេរខៀវ

សំផន

បានរចាទប្រកាន់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបាន
ា េឲ្យម្ភន
រឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញ ថារតើកំហ្សខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះ បានរណា
ភាេមិនយតាិ ម៌ោ៉ៅងដូ្រមា្រឡើយ2896។

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរឆេើយតររខនែម

រទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅងប្តឹមប្តូវថា រខៀវ សំផន បានដឹងេ័ត៌ម្ភនអំេីឧប្កិដក
ឋ មម
រៅរេេោត់ជួរជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់នានា រស់ រ.ក.ក. រៅមនៃី

រ-៥ ប្េមទាំងដឹងត្តម យៈ បាយ

កា ណ៍កា ទូត និងទីភានក់ង្ហ ស េ័ត៌ម្ភននានា2897។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមថា រខៀវ សំផន
បានកំណត់្ ចតេកខណៈេំប្តឹមប្តូវរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងរៅ
មនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ អំេី“ភវនីយភាេ្ាស់លាស់”ថា នឹងម្ភនឧប្កិដក
ឋ មមប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង
និងថា ោត់េិតជាបានដឹងអំេីឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានរកើតរឡើងកនុងរេេរនាោះ2898។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក
រឡើងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញអំេក
ី ំហ្សខផនកអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះ រហ្តដូរ្នោះ េំបានកំណត់អតាសញ្ញាណថ្នកំហ្សខដេអា្រាឹង
សទកខបានរនាោះ2899។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ ម្ភន
កំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនអំេីរ្តនាឧប្កិដឋ រ្ញខតេីកា ្ូេ ួម រស់ោត់កនុងកា អនវតារោេរំណង ួម ខដេ
អងគជំនំជប្មោះបានចាត់ទកថា េំខមនជា“រទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ ប្សុង”រនាោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា កា
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះបានខផអករេើមូេ់ភឋនថ្នកា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កិដក
ឋ មម និងកា ្ូេ ួម្ំខណក
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 និង ៦១៨។

2899

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦១៧ និង ៦១៩។

និងជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា
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ជរមេៀសប្រជាជន និង រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ2900។ ជា្ងរប្កាយ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើក
រឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់
េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់

អំេីឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ

ប្ោន់ ឬបានខផអករេើកា យេ់េំប្តឹមប្តូវអំេី្ារ់ជា
រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេប្តឹមប្តូវ

េំម្ភនមូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់

ម្ភន និងថា រៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ កា យេ់រឃើញ

រ់ភយបានខផអករេើកា រង្ហាញេីេំនាថ្ំ នឧប្កិដក
ឋ មមខដេអងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ2901។

1070>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹង

កា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរញ្ញា ថារតើោត់ម្ភនរ្តនាតប្មូវ កនុងកា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ
ខផនកប្េហ្មទណឌ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងេំរ់ភោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់
រខៀវ

សំផន

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2902រនាោះរទ។

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញដូ្ខាងរេើថា អតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន និង
អនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
០០២/០១2903។

េំប្តូវបានរង្ហាញសមរហ្តផេរ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងកនុងសំណំរ ឿង

អាប្ស័យរហ្តរនោះ រខៀវ សំផន េំអា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះ

ឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះរឡើយ រហ្ើយរញ្ញាសាីេីរ្តនា រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ ប្តូវចាត់ជាអស រង់។

1071>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេកា ណ៍ កាកា សម្ភៃត់រៅកនុង រ.ក.ក

.2904 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងប្តង់្ំណ្ខដេថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដក
ឋ មម ខដេ ូរោត់ប្តូវបានប្រកាស ់ភក់េិ ទធ ភាេ
រនាោះ។
សលាដំរូង

កា យេ់រឃើញទាំងរនោះម្ភនរប្្ើនរៅកនុងខផនកមួយរ់ភយខឡករៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះ
ខដេកនុងរនាោះអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិេណ៌នាោ៉ៅងេមអិតេី 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 ើកា
វ
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សននិ់ភឋនពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនាោះ2905។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្តឹមខត
ថា ររើខផអករេើរោេកា ណ៍ កាកា សម្ភៃត់ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអា្នឹងផាេ់កា សននិ់ភឋនរផសងេីរនោះ។
្ាស់លាស់ណាស់ ្ំណ្រនោះេំម្ភនភាេសមប្សរកនុងកា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីកំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងរនាោះរទ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។

1072>្ំរពាោះអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងកា ផសេវផាយទសសនាវដាីទង់រដវិ តាន៍

និងទសសនាវដាីយវជនយវ

នា ីរដវិ តាន៍ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ទីមួយ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា
មជឈិមរកសអា្ទាក់ទងរ់ភយង្ហយប្សួេជាមួយភូមិភាល2906។
2907

ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

រៅកនុងកថាខណឌមួយ្ំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេ រខៀវ សំផន បានរោង

រនាោះ អងគជំនំជប្មោះេំបានផាេ់កា យេ់រឃើញខរររនោះរឡើយ ដូរ្នោះអំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ2908។
ទីេី រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបានសំអាងរៅរេើឯកស របាោះ
េមពផាយទាំងរនោះ កនុងកា រង្ហាញេីកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេភ
ី វនីយភាេ្ាស់លាស់ថា ម្ភនកា ប្រប្េឹតា
ឧប្កិដក
ឋ មមរ់ភយស រោេនរោបាយផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន េីរប្ពាោះេំម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញថា ោត់បាន
ុ
ទទួេ ឬបានអានទសសនាវដាីទាង
ំ រនាោះរឡើយ2909។ អំណោះអំណាងទាំងរនោះប្តូវរដិរស រចាេ រ់ភយស រៅកនង
កថាខណឌសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេោត់បានរោងរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបាន
ខផអកកា ដឹង រស់ោត់ជា្មបងខតរៅរេើទសសនាវដាីទង់រដវិ តាន៍ និងទសសនាវដាីយវជនយវនា ីរដវិ តាន៍ រ៉ៅរណា
ណ ោះ
រទ ផៃយ
ុ រៅវចញ កនុង្ំរណាមរនាោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកា ្ូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកា
រ ៀរ្ំខផនកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន កា ទាក់ទង រស់ោត់ជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀត ប្េមទាំងអនក
កា ទូតរ រទស2910។ ប្សរដៀងោនរនោះខដ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ
ផន ទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ពាកយ“មជឈិមរកស” និង“អងគកា ” រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង2911 រ់ភយ
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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01358601
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
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ស ោត់េំបានផាេ់មូេ់ភឋនោំប្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់កា អោះអាងអំេីកំហ្សរនាោះ និងផេរ៉ៅោះពាេ់ជាសកាានេេរៅ
រេើសេប្កម2912។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា កំហ្សរនាោះម្ភនឥទធិេេរេើកា យេ់
រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះ

អងគជំនំជប្មោះតលា

កា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រខៀវ សំផន េំបានេនយេ់រខនែមរេើអំណោះអំណាង រស់ខួ េនរេើសេីរនោះរឡើយ រ៉ៅខនា
ប្ោន់ខតបានរោងរៅរេើខផនកមួយរទៀតរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ រ៉ៅរណា
ណ ោះ

ខដេរទាោះជាោ៉ៅង

ណាកាី េំបានេិភាកាអំេីរញ្ញារនោះមាងរទៀតរឡើយ2913។

1073>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានរដិរស
សំផន

ួ្រហ្ើយនូវអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ

ទាក់ទងរៅនឹងកា រកប្សយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរោេកា ណ៍ប្រជា ិររតយយប្រមូេ

ផាំ2914
ុ
ដូរ្នោះអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ
និងទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីរ្តនា រស់ោត់

េំអា្រជឿជាក់បានរឡើយ2915។

ដូ្បានកត់សម្ភគេ់

ខាងរេើ2916រ់ភយរហ្តថា រ់ភយខផអករេើភសាត្ត
ុ ងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង មិនម្ភនរហ្តផេ
សមប្សរកនុងកា សននិ់ភឋនថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមរៅកនុងកិ្ចប្រជំ រស់រមដឹកនាំ រ.ក.ក. កនុងខខ មិងនា ឆ្នំ
ឋ មម េំអា្សននិ់ភឋនរ់ភយខផអករេើ
១៩៧៤ រនាោះ ដូរ្នោះកា ដឹង ឬរ្តនា រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
កា ្ូេ ួមរនោះបានរឡើយ។

រៅកនុងកាេៈរទសៈរនោះ

េំម្ភនមូេរហ្តចាំបា្់ប្តូវរ់ភោះប្សយអំណោះអំណាង

រខនែម រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរទ2917។

1074>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា
យេ់រឃើញថា រៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា រទឧប្កិដនា
ឋ នាអា្
នឹងប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើង រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី និងរៅ

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 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កនុងកា ោំប្ទដេ់អំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន
បានរោងរៅរេើកា រេើករឡើងដថ្ទរទៀត

ខដេជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងកា ្ូេ ួម រស់ោត់កនុងកា អនវតារោេរំណង ួម2919។ រខៀវ សំផន បានរប្រើប្បាស់ វច ីសស្តសា
ប្សរដៀងោនទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់
ា ទឧប្កិដឋ រៅមន កនុងអំឡុងរេេ និងរៅរប្កាយកា
រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថ្នកា ប្រប្េឹតរ
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

កនុងខផនករនាៃរ់ថ្នស ណារណាឹងសទកខ រស់ោត់2920។

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះតលាកា កំេូេបានរ់ភោះប្សយកំហ្សអងគរហ្តទាំងរនោះ ួ្រហ្ើយដូ្ខាងរេើ និងបានសននិ់ភឋនថា កា
រោង រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអំឡុងរេេមនឆ្នំ ១៩៧០ រ ើជា
វ រ ចរទថ្នកា យេ់រឃើញ រស់
ខេួន2921 និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំ រស់
លណៈមជឈិមកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេរៅរេេរនាោះថា ោត់បានយេ់ប្សរជាមួយខផនកា ជរមេៀស
ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ2922 ប្េមទាំងថា ោត់បានខងេងសនៃ កថាប្រកាសររើកសម័យប្រជំសភាតំណាង
ប្រជាជនកមពជា
ុ ប្រជា ិររតយយរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៦2923។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

កា យេ់រឃើញរផសងរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹង

រញ្ញារនោះម្ភនភាេសមរហ្តផេ។

កា យេ់រឃើញរនោះបានផាេ់មូេ់ភឋនប្លរ់ប្ោន់ោប្ំ ទរស្កាីសននិ់ភឋនខដេ

ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា ឧប្កិដក
ឋ មមអា្នឹងប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី និងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រទាោះរីជារៅមនថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស
ឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរៅមន កនុងអំឡុងរេេ និងរប្កាយកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ក៏រ់ភយ។

1075>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា សននិ់ភឋនអំេីរ្តនាឧប្កិដឋ

រ់ភយបានសំអាងខតរៅរេើកា ួម្ំខណក រស់ោត់

រៅកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

2918

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ២៨៦ និង 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។

685
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358603
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ខដេអងគជំនំជប្មោះបានចាត់ទកថា េំខមនជារទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ ប្សុងរនាោះ2924។ ដូ្បានរញ្ញជក់ខាងរេើ2925 អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា រោេរំណង ួម ប្តូវចាត់ជារទឧប្កិដឋ រ់ភយស រោេរំណង ួមរនោះម្ភនទំនាក់
ទំនងរៅនឹងរោេនរោបាយ

ខដេកា អនវតារោេនរោបាយរនោះប្តូវបានចាត់ជាកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដ។
ឋ

រហ្តរនោះ ផៃយ
ុ េីកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេបា
ំ នសននិ់ភឋនអំេីរ្តនាឧប្កិដឋ
រ្ញខតេីកា ោំប្ទ រស់ោត់រេើរោេរំណង ួមមួយខផនក ខដេេំខមនជារទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ ប្សុងរនាោះរ៉ៅរណា
ណ ោះរទ
។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនាដូ្ោនផងខដ កនុងកា សរប្ម្
រោេរំណង ួម រពាេលឺ កា កសងរដិវតាន៍សងគមនិយមខដេពាក់េ័នជា
ធ ចាំបា្់រៅនឹងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម
នានា ត្តម យៈកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន និងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ ដូ្ោននឹងអនក្ូេ ួមដថ្ទ
រទៀតកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

ត្តម យៈកា ួម្ំខណក ហ្ូតដេ់ប្បាំដង

ររើរទាោះរីជាោត់បានដឹងមនអំេីកា

ា ៏រ់ភយ2926។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះ
ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម រៅកនុងអំឡុងរេេ និងរប្កាយរេេប្រប្េឹតក
តលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន។

1076>ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា
យេ់រឃើញថា ោត់ទទួេបានេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម រ់ភយស ោត់បានជួរជាមួយកម្ភម
ភិបាេ រ.ក.ក. រៅមនៃី រ-៥ និងរៅសែនីយ៍ ងរភេើងកនុងទីប្កុងភនំរេញ2927 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ឭ
ំ ក
អំេីកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា ្ំរពាោះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន
្ូេ ួមកិ្ចប្រជំរៅមនៃី រ-៥ កនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ ម្ភនភាេសមរហ្តផេ2928។ សកសី ភី ភួន
បានផាេ់សកខីកមមោ៉ៅងេមអិតរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងថា រខៀវ សំផន មិនប្តឹមខតបាន្ូេ ួ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 (“រទាោះរីជាោត់បានដឹងដូរ្នោះក៏រ់ភយ ក៏ោត់ […] បានរ ៀរ្ំ

ខផនកា ផសេវផាយ អនវតា ោំប្ទ និងកា ពា រោេរំណង ួមខដេរ ើឱ្
វ យម្ភនរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង និងទី
ប្រជំជន

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនេីជនរទមួយរៅជនរទមួយរទៀត

និងកំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

សប្ម្ភរ់កា ចារ់ខួ េន កា សម្ភេរ់ និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េន ”)។
2927

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧៤ ដេ់ ៣៨៣ និងសូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ២៨០ ដេ់ ២៨៤។

2928

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០១០ ដេ់ ១០១១។
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កិ្ចប្រជំរៅមនៃី រ-៥ កនុងរដើមខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រ៉ៅរណា
ណ ោះរទ រ៉ៅខនាខងមទាំងបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងរស
្កាីសរប្ម្ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងកិ្ចប្រជំរនាោះផងខដ

2929

។

រ់ភយ

ខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ តលាកា អងគរហ្តសមរហ្តផេអា្សននិ់ភឋនបានថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាមនអំេី
េ័ត៌ម្ភនេមអិតថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
រដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាងរហ្តប្លរ់ប្ោន់
រេើរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួ ន
េ រ់ភយស េំបានរឆេើយតររៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេកងវោះ
សិទធិអំណា្កនុងកា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្2930។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងតប្មូវឱ្យផា
េ់សំអាងរហ្តរេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ទាំងមូេ
រេើករឡើងនីមួយៗខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅរេេជំនំជប្មោះរនាោះ2931។

ជាជាងកា ផាេ់សំអាងរហ្តខតរៅរេើកា
េំម្ភនកា រង្ហាញថា

អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងេំបានេិចា ណារេើកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន រនាោះរឡើយ2932។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេ កេំរឃើញ ថារតើទំនាក់ទំនងជាក់ខសាង វាងភាេម្ភន ឬោមនសិទធិអំណា្ រស់ រខៀវ សំផន កនុង
កា រ ើរវ ស្កាីសរប្ម្រនាោះ ជារ់ពាក់េ័នជា
ធ មួយនឹងរញ្ញា រ្តនាឧប្កិដោ
ឋ ៉ៅ ងដូ្រមា្រឡើយ រហ្ើយអងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេេរំ ជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ស
កនុងកា វាយតថ្មេរេើភសាត្ត
ុ ងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំនំជប្មោះរនោះបានដកប្សង់រដើមបីោំប្ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់
ខេួនរនាោះរឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅងសមរហ្តផេរៅរេើរសៀវរៅ រស់
រខៀវ សំផន កនុងកា រញ្ញជក់រខនែមអំេីវតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកិ្ចប្រជំរៅមនៃី

រ-៥2933។ អំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយស បានដកប្សង់សកខីកមម

2929

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៦ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម

តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ១២ ដេ់ ១៣, ១៤, ២០ ដេ់ ២១។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកក ់ភ 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៖

ប្រវតាិសស្តសាកមពជា
ុ ងមីៗរនោះ និងរោេជំហ្ រស់ខាំជា
ុ រនារនាៃរ់ ឯកស រេខ

E3/18 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០០៤ ERN

(ភាសខខម ) 00103838 ទំេ័ ៦០។
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សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
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01358605
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រស់ោត់កនុងរេេជំនំជប្មោះេំប្តឹមប្តូវរនាោះ2934 ជាកា េំសមប្សររឡើយ រ់ភយរហ្តថា រខៀវ សំផន ខេួនោត់
ផ្លៃេ់បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់ប្តូវបានរកាោះរៅឱ្យរៅ“្ូេ ួម” និង“សារ់”2935។

1077>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់
រឃើញថា

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់

ោត់បានទទួេេ័ត៌ម្ភនេី“រមដឹកនាំភូមិភាលខដេរញ្ញជកងទ័េរៅមូេ់ភឋន”កនុងអំឡុងរេេថ្នកា

ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយរនាោះ2936 រខៀវ សំផន េំបាន្ងអេ
ុ រង្ហាញឱ្យបានប្តឹមប្តូវអំេកា
ី
យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរេើ រខៀវ សំផន បានផាេ់សកខីកមម
ថា រ៉ៅេ េត បានរកាោះរៅោត់“ឱ្យ្ូេ ួម និងសារ់” បាយកា ណ៍េីកម្ភមភិបាេរោធា2937។ អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានខផអករេើសកខីកមមរនោះកនុងកា ផាេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ 2938។
េិចា ណារឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្តផេសមប្សរកនុងកា រេើកយកសកខីកមមរនោះរដើមបីរ ើ វ

កា សននិ់ភឋនថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដនា
ឋ នារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់កាេទីមួយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កនុងកា ផាេ់កា
សននិ់ភឋនជា ួម

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារៅរេើភសាត្ត
ុ ងទាំងមូេខដេកនុងរនាោះសកខីកមម រស់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ចប្រជំជាមួយ រ៉ៅេ េត លឺជាធាតមួយថ្នភសាត្ត
ុ ងរនោះផងខដ ។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេក៏េិចា ណាផងខដ ថា

កា យេ់រឃើញរនោះប្សរជាមួយនឹងកា សននិ់ភឋនជារនារនាៃរ់ រស់អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន “េំធាេរ់បានទទួេខសប្តូវរ់ភយផ្លៃេ់រេើ វចស័យរោធា”រនាោះរឡើយ
2939

។

2934

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧៦។

2935

សូមរមើេ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ូ ន ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័ ៦៤ (“រ៉ៅេ េត រទ […]ខដេ

រៅខាំឱ្
ុ យរៅ[ទីរញ្ញជកា រកស] រដើមបី្ូេ ួមសារ់រេេោត់រ ើកា
វ ជាមួយកម្ភមភិបាេរោធាខដេមកេីសម ភូមិរផសងៗ […] រហ្ើយ
យេ់សភាេកា ណ៍ថ្នកា តស៊ាូ វចវតាន៍ដេ់ណាៗរហ្ើយ...”)។
2936

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៧៨ ដេ់ ៣៨១។

2937

ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី 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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01358606
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

1078>ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា
យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដក
ឋ មម រ់ភយស ោត់បានជួរជាមួយរមដឹកនាំ រ.ក.ក. រៅសែនីយ ងរភេើង
កនុងទីប្កុងភនំរេញ និងកា រេើករឡើងថា សកខីកមម និងកំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ភី ភួន ខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានសំអាង េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន បាន“្ូេ ួមរ់ភយផ្លៃេ់រៅកនុងកា ររងកើត
ខផនកា

និងរោេនរោបាយ រស់ប្ររទស”រទរនាោះ2940

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេេេិភាកាអំេីកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន េិតជាបានរញ្ញជក់ថា រខៀវ សំផន
បានជួរជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់រៅសែនីយ ងរភេើងប្បាកដខមន2941។

រៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ

អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជក់ថា រមដឹកនាំជាន់ខពស់មួយ្ំនួន ួមម្ភន រខៀវ សំផន ផងខដ បានជួរោនរដើមបី
“េិភាកាអំេីរោេនរោបាយ”2942។ ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ោ៉ៅងប្តឹមប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន ខផអកត្តមកំណត់
រហ្តសារ់្រមេើយ រស់សកសី ភី ភួន ោត់េិតជាេំបានដឹងអំេីអីខវ ដេបានេិភាការៅកនុងកិ្ចប្រជំមួយកនុង
្ំរណាមកិ្ចប្រជំនានា ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅសែនីយ ងរភេើងរនាោះរឡើយ រ់ភយស ោត់េំបានរៅ“ោមរៅទី
រនាោះរទ”2943។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កំហ្ស រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកិ្ចប្រជំមួយរៅសែនីយ ងរភេើងរនាោះ

េំម្ភនឥទធិេេដេ់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ

រេើ ូរោត់រឡើយ រ់ភយរហ្តថា កា យេ់រឃើញរនាោះម្ភនរៅកនុងខផនកមួយខដេេិភាកាអំេីកា ដឹង រស់ រខៀវ
សំផន អំេីឧប្កិដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រ់ភយេំបានទទួេយកអតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ
2944

រនាោះ រញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កិដក
ឋ មមទាង
ំ រនោះខដ ឬោ៉ៅងណា ប្តូវចាត់ទកជាអស រង់

េីរប្ពាោះរៅប្លរ់ក ណីទាង
ំ អស់ ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះេំអា្់ភក់ឱ្យ រខៀវ សំផន ទទួេខសប្តូវរឡើយ។

1079> ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់

រខៀវ សំផន រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ទទួេេ័ត៌ម្ភន រស់ោត់ត្តម យៈរស្កាីរាយកា ណ៍ រស់ស េ័ត៌ម្ភនរ រទស
2940

ក៏ដូ្ជា

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៨២ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៧៣៩, ៧៤០, ៩៤៦, ៩៥៣ និង ៩៥៤។
2941

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៥៤។

2942

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៧៤០។

2943

កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ 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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01358607
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ឯកស រេខ F36

បាយកា ណ៍និងទំនាក់ទំនងកា ទូត2945 អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេី
ឧប្កិដក
ឋ មមកនុងរេេដំណាេោនជាមួយនឹងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម រៅកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេ
ទីមួយ េីរប្ពាោះថា ោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងរទៀងទាត់ជាមួយសរមា្ នររាតាម សីហ្ន សរមា្ ខរ៉ៅន នត ប្េមទាំងម
ស្តនាីថ្នរាជ ់ភឋភិបាេ ួរ ួមជាតិកមពជា
ុ រៅរប្ៅប្ររទស

ួមទាំងមស្តនាីថ្ន្េនាតស៊ាូកនុងប្ររទសខដេបានរ ើ វ

ដំរណើ រៅរប្ៅប្ររទសរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត ឬអនកខដេម្ភនមូេ់ភឋនរៅរ រទស“ដូ្ជា រអៀង ស ី
និង រអៀង

ុ ងខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងកា យេ់រឃើញ
ី ចទធ”2946។ ររើរទាោះរីជា ភសាត្ត

រនាោះ េំបានរង្ហាញឱ្យរឃើញអំេីកា ដឹងរ់ភយផ្លៃេ់ រស់ោត់ក៏រ់ភយ ក៏បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា ោត់ម្ភន
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអនកខដេប្លរ់ប្លងេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នរធ នាោះខដ ។ កា សននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
ខដេថា រខៀវ សំផន ជាក់ខសាងបានដឹងត្តម យៈទំនាក់ទំនងរទៀងទាត់ទាង
ំ រនាោះ ជាកា សមរហ្តផេ។ ្ំរពាោះ
កា រេើករឡើង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងកា រចាទប្រកាន់ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំបានផាេ់សំអាង

រហ្តប្លរ់ប្ោន់រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងតប្មូវឲ្យផាេ់សំអាងរហ្ត
រេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ទាំងមូេ

រ៉ៅខនាេំខមនផាេ់សំអាងរហ្តរៅរេើខត្ំណ្នីមួយៗខដេ

បានរេើករឡើងកនុងរេេសវនាកា រនាោះរឡើយ2947។

1080>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា
យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន រ ើជា
វ ប្រធានសម្ភជជាតិេិរសស និងថា េំលរបីសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញរនោះ
កនុងកា សននិ់ភឋនថា

ោត់បានោំប្ទដេ់កា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម

កនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់កាេទីមួយ2948រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់ប្សរថា កា យេ់រឃើញរនោះេំម្ភនរហ្តផេ
សមប្សររឡើយ។ ត្តមកា សរងកតរឃើញថា េំម្ភនភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់ថា សម្ភជរនាោះេិតជាបានរ ើរវ ឡើងប្បាកដ

2945

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៨៣ ដេ់ ៣៨៧។

2946

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៥៣ និងសូមរមើេផងខដ កថាខណឌ ៧៤០។

2947

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៧។

2948

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣៩២។
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ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះរទ2949 ដូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះេំអា្សននិ់ភឋនរ់ភយសមរហ្តផេអំំេីកា ដឹង ខផអករេើមូេ
់ភឋនថ្នរស្កាីសរប្ម្ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងសម្ភជរនាោះបានរឡើយ។

1081>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់

រឃើញថា រខៀវ សំផន ប្រខហ្េជាបានទទួេេ័ត៌ម្ភនេីកិ្ចប្រជំជារប្្ើនរនារនាៃរ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ប្រប្េឹតា
ឧប្កិដក
ឋ មម ខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅ វចហា ប្េោះខកវម កតកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥2950 អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា សកសី ភី ភួន និងអនកជំនាញ Philip SHORT ខដេសកខីកមម រស់េួកោត់ប្តូវបានអងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងយកមកសំអាងរនាោះ បានផាេ់សកខីកមមថា កា ប្រជំរៅ វចហា ប្េោះខកវម កត ម្ភនកា
េិភាកាអំេីកា ខកខប្ររោេនរោបាយ រ.ក.ក.2951។ រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញ ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងម្ភនកំហ្សខររណារនាោះរទ កនុងកា សននិ់ភឋនថា ោត់បានទទួេេ័ត៌ម្ភនរនោះត្តម យៈកា ្ូេ ួមកនុងកិ្ច
ប្រជំទាង
ំ រនោះភាេមៗរនាៃរ់េីកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

ខដេកនុងរេេរនាោះឧប្កិដក
ឋ មមប្តូវបាន

ប្រប្េឹតរា ឡើង។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងរនោះ។

1082>្ំរពាោះអំណោះអំណាង រស់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយបាន

សំអាងរៅរេើអងគរហ្តរកើតរប្កាយកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ

ររើរទាោះរីជាកា ដឹងរទរេមើសរប្កាយកា ប្រប្េឹតា

(dolus subsequens) េំប្លរ់ប្ោន់ និងេំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីរ្តនាក៏រ់ភយ2952 ក៏អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង្ំរណាមរនាោះរៅរេើកា

ដឹងរទរេមើសរប្កាយកា ប្រប្េឹតក
ា នុងកា សននិ់ភឋនថា រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនាតប្មូវសប្ម្ភរ់កា 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 កំណត់រហ្តសារ់្រមេើយ រស់ ៉

ចាម តន រៅ ភី ភួន ឯកស រេខ E3/24 ថ្ងៃទី ០៥ ខខ

ូ ន ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00204069-00204070 ទំេ័ ៤ ដេ់

៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័ ៣ ដេ់ ៥។ ប្រតិចា ឹក្ោះថ្ងៃ
ទី ២៦ ខខ កកក ់ភ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ចាម តន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័ ៥៤ ដេ់ ៥៥ និង ៥៨ ដេ់ ៥៩។
2952

ស ណារណាឹសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៣៦ ដេ់ ៦៤០។
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រ់ភយខផអករេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2953។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា
រ្តនាខដេរកើតរឡើងរប្កាយអងគរហ្ត

េិតជាេំប្លរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញអំេីរ្តនាតប្មូវ

រ៉ៅខនាេំម្ភនកា

រញ្ញជក់ថា រនោះលឺជាអវីខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ើរវ ឡើងរនាោះខដ ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ អងគជំនំជប្មោះសលា
ដំរូងេំបានចាត់ទកកា ដឹងរប្កាយអងគរហ្ត

ជាធាតផសំមួយកនុង្ំរណាមធាតផសំដថ្ទរទៀតកនុងកា កំណត់អំេី

រញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនាតប្មូវរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតរា នាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ជាកា េិត
ឋ មមនឹងរកើត
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគេ់ថា រខៀវ សំផន “បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា ឧប្កិដក
រ្ញេីកា អនវតា[កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន និងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ]” និងថា “រោេនរោ
បាយរនោះជាក់ខសាងេំបានរណា
ា េឱ្យម្ភន

និង/ឬជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី

និងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”រឡើយ និងបានខផអកកា

យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងរ្តនារនោះរេើអងគរហ្តទាំងអស់រនោះ2954 អាប្ស័យរហ្តរនោះ អំណោះអំណាង
រនោះ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរស រចាេ។

1083>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសននិ់ភឋនថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សប្តង់្ំណ្ខដេថា

អងគជំនំជប្មោះបានសននិ់ភឋនអំេីកា ដឹង ឬរ្តនា រស់ រខៀវ សំផន រ្ញេីកា យេ់រឃើញ ខដេមិនសមរហ្ត
ផេថា រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមកនុងកិ្ចប្រជំ រស់ថានក់ដឹកនាំ រ.ក.ក. កនុងខខ មិងនា ឆ្នំ១៩៧៤2955។ អងគជន
ំ ំ
ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សផងខដ

រ់ភយបានសននិ់ភឋនអំេីរ្តនា ឬកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន រ្ញេី

វតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងសម្ភជជាតិេិរសសខដេបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងខខ រមស ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាោះ2956។ រទាោះជា
ោ៉ៅងណាកាី

រ់ភយខផអកត្តមកា យេ់រឃើញដ៏សមរហ្តផេដថ្ទរទៀត រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កំហ្សខដេបានរង្ហាញខាងរេើ េំម្ភនឥទធិ
េេរេើកា សននិ់ភឋនជា ួម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាមន កនុងរេេ និង

2953

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា កា រោង រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងរៅកនុងរជើងទំេ័

២៩៨៩ រៅរេើកថាខណឌ ៧៥៨ ដេ់ ៧៥៩ ប្រខហ្េជា្ង់្ងអេ
ុ រង្ហាញរៅរេើកថាខណឌ

៩៥៨ ដេ់ ៩៥៩ ទាក់ទងរៅនឹង“កា ដឹងរប្កាយកា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដ”ឋ ។
2954

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៩៤ ដេ់ ៩៩៥។

2955

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០០៨ ដេ់ ១០០៩។

2956

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ១០៨០។
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រប្កាយកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

និងទីេី រនាោះរឡើ

យ។

1084>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា េិចា ណាពាក់េ័នរធ ៅនឹងរ្ត

នា រស់ រខៀវ សំផន ថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់អំេីឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះ2957 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានរ់ភោះប្សយ ួ្រាេ់រហ្ើយរេើអំណោះអំណាងរនោះរៅខាងរេើ

អាប្ស័យរេើកាេៈរទសៈ

និងឧប្កិដក
ឋ មម្ំរពាោះមខ

និងបានសននិ់ភឋនថា

ភវនីយភាេខពស់ថ្នកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមអា្ជាកា

េិចា ណាមួយខដេជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា កំណត់ ថារតើជនជារ់រចាទម្ភនរ្តនាប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមរ់ភយខផអក
រេើកា ទទួេខសប្តូវថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា ររើរទាោះរីជា ភវនីយភាេរនោះ េំ្ាស់លាស់ប្លរ់
ប្ោន់កនុងកា រង្ហាញេីរ្តនាក៏រ់ភយ2958។

អាប្ស័យរហ្តរនោះ

រ់ភយខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ចាំបា្់ប្តូវកំណត់ ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនាតប្មូវសប្ម្ភរ់ឧប្កិដក
ឋ មមខដេោត់ប្តូវបាន
សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេ រ់ភយខផអករេើកា ទទួេខសប្តូវកនុង សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1085>្ំរពាោះកា សម្ភេរ់អកន ដឋកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម

ទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមេៀសប្រជាជន

រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ បានរង្ហាញ្ាស់ថា រខៀវ សំផន េិតជាបានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាកនុងកា សម្ភេរ់អក
ន ទាំង
រនាោះត្តម យៈកា អនវតារោេរំណង ួម រ់ភយរោងរៅរេើកា ប្រកាសជាសធា ណៈនូវកា ប្រហា ជី វចតអនក
ខដេរលរៅថា“ជនមហាកបត់ទាង
ំ ប្បាំេី ូរ”2959។

1086>ទាក់ទងរៅនឹងកា សម្ភេរ់ដថ្ទរទៀត

ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជន

រ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន
អំេីឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះ

ួមទាំងភវនីយភាេខពស់ថ្នកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម ប្តូវបានទទួេយកភាលរប្្ើនរៅដំណាក់

កាេរណាឹងសទកខ។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានទទួេយកកា យេ់រឃើញខដេថា
រខៀវ សំផន បាន្ូេ ួមរៅកនុងកិ្ចប្រជំមួយរៅមនៃី 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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ខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានេិភាកា រហ្ើយ រខៀវ សំផន បានោំប្ទខផនកា រនោះ2960។
រ់ភយស កាេៈរទសៈថ្នកា ជរមេៀសរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ

បានរកើតរឡើង(កនុង យៈរេេដ៏ខេីរៅកនុង ដូវប្បាំង

ខដេរៅារំផតរនាោះ) ដូរ្នោះរង្ហាញឱ្យរឃើញ្ាស់ថា រខៀវ សំផន េិតជាបានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថ្នកា
សេរ់ខដេរណា
ា េមកេីេកខខណឌនានាថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ។

ជាកា េិត

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់

សម្ភគេ់ថា រខៀវ សំផន បានទទួេសគេ់ថា ោត់ក៏បាន ំេឹងទកថា នឹងម្ភនមនសសសេរ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន
កា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2961។ ររើរទាោះរីជាបានដឹងខរររនោះក៏រ់ភយ ក៏ រខៀវ សំផន រៅ
ខត្ូេ ួម្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណងឧប្កិដឋ ួមរនោះ រ់ភយេំបានជំទាស់រឡើយ ដូរ្នោះ រង្ហាញឱ្យរឃើញ
ថា ោត់បានយេ់ប្េមទទួេយកកា សេរ់ រស់ប្រជាជនខដេជាេទធផេថ្នកា ជរមេៀសរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ
រទៀត រ់ភយស កាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីរនោះ
ំេឹងទកថា

រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូ េរ់ភយប្ររោេនូវកា

នឹងម្ភនកា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្ិងាដេ់អាយជី វចតរ់ភយកងទ័េខដេទទួេភា កិ្ចកនុងកា ជរមេៀស

ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុង រហ្ើយេំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហាញថា រខៀវ សំផន េំបានដឹងអំេីរញ្ញារនោះរទ រ់ភយ
ស ោត់បាន្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀរ្ំខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។ េីរប្ពាោះ រខៀវ សំផន
បាន ួម្ំខណកកនុងកា អនវតារោេរំណង ួមរ់ភយេំលិតេីេទធផេរនាោះ រទើរម្ភនកា រង្ហាញឱ្យរឃើញ្ាស់
លាស់ថា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្េមទទួេយកេទធភាេថ្នកា រ ើម
វ នសសឃាតខដេអា្រកើតម្ភន។ ស ររស្
កាីមក រនោះរង្ហាញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនាតប្មូវខដេជាទប្មង់ថ្នរ្តនាប្ររោេ ទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់
រ់ភយស េកខខណឌនានា ប្េមទាំងកា សម្ភេរ់ជនសី វេ
ច និង ទាហាន និងអនក ដឋកា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម
រៅកនុងរ ចរទថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ។

1087>ម្ភនកា រង្ហាញផងខដ ថា រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនាផ្លៃេ់កនុងកា ប្រប្េឹតអា ំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត

រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ រ់ភយស រៅកនុងកាេៈរទសៈរនាោះ កា ជរមេៀស
ប្រជាជនរ្ញេីទីប្កុងភនំរេញ បានរំរេញត្តមធាតផសំទាង
ំ អស់្ំរពាោះរទឧប្កិដរឋ នោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កា
ជំទាស់ រស់

រខៀវ

សំផន

ប្តូវបានរដិរស រចាេរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា

ោត់បានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនារ ីសរអើងទាក់ទងរៅនឹងកា

2960

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១៤៥។

2961

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤៦ និង ៧៨៥ រោងរៅរេើប្រតិចា ឹកថ្នកិ្ចសម្ភាសន៍ រស់ រខៀវ សំ

ផន ឯកស រេខ E3/4040 ោមនកាេរ ចរ្ឆទ។
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ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ ដូរ្នោះ េិតជារង្ហាញឱ្យរឃើញេីរ្តនាតប្មូវសប្ម្ភរ់រទរ ើទ
វ កខរករមនញ
រ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ រៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិប្បាកដខមន2962។

1088>ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដកឋ មមខដេបានប្រប្េឹតា

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

កាេទីេី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបានទទួេយកកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងកា សេរ់រ់ភយស េកខខណឌនានាថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជន និងកា សម្ភេរ់
មួយក ណី2963។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរនោះ លឺជា
រទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិក៏រ់ភយ

ក៏អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្ខក

ខប្រប្ររភទរទរេមើសរៅជារទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ2964។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ជា
កា ចាំបា្់ប្តូវកំណត់ ថារតើ ខផអកត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ ម្ភនកា រង្ហាញឱ្យ
រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរ្តនាផ្លៃេ់ឬរ្តនាប្ររោេកនុងកា សម្ភេរ់ត្តម យៈកា អនវតារោេរំណង ួម
ខដ ឬោ៉ៅងណា។

1089>ដូ្ោនរៅនឹងក ណី រស់

នួន ជា2965ខដ

េំម្ភនកា យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរង្ហាញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរោេរំណងរ ើឱ្
វ យជន ងរប្ោោះសេរ់ត្តម យៈកា អនវតាកា ផ្លេស់ទីេំ
រៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ឬបានដឹងថា កា សេរ់នឹងរកើតម្ភនជាក់លាក់រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ េំអា្
និោយបានថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាផ្លៃេ់កនុងកា សម្ភេរ់រនាោះរទ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី រ់ភយ
បានដឹងអំេីេទធ ផេថ្នកា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

និងបាន្ូេ ួមរៅកនុងកា សរប្ម្

និងកា

រ ៀរ្ំខផនកា ជរមេៀសប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេជាខផនកថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា អា្នឹងម្ភនកា សេរ់រ់ភយស េទធផេ
ថ្នកា អនវតាកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

រហ្ើយោត់ប្េមទទួេយកនូវេទធផេរនោះ។ ដូរ្នោះ

រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាប្ររោេទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមនសសឃាតរៅកនុងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជា
ជនដំណាក់កាេទីេី ។

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>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណាផងខដ ថា

រ់ភយខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះ

សលាដំរូង បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតរា ់ភយរ្តនាផ្លៃេ់នូវអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ
រទៀតកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិត្តម យៈកា អនវតារោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រ់ភយរហ្តថា កា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេជា្ំណ្សំខាន់ថ្នរោេរំណង ួម
រនោះ ប្តូវបានចាត់ជាឧប្កិដក
ឋ មមរៅកនុងកាេៈរទសៈរនាោះ2966។

1091>ទាក់ទងរៅនឹងរទរ

ើទ
វ កខរករមនញ

ធាតផសំថ្នរទឧប្កិដរឋ នោះ

េំប្តូវបានរង្ហាញទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រទ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកអំេីកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា

អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ្តនា រស់ រខៀវ សំផន េំរចាទជារញ្ញារឡើយ រហ្ើយកា រង្ហាញរនោះ ក៏ដូ្ោនរៅនឹងកា
សម្ភេរ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជផងខដ រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា ខផអករេើភសាុ
ត្តងរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំប្តូវបានចាត់ទកថា

បាន

រង្ហាញរ់ភយសមរហ្តផេរឡើយ។

1092>ស ររស្កាីមក

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា

រ្តនាតប្មូវេំប្តូវបានរង្ហាញ។
៤.ង.២.រោេកា ណ៍នត
ី ានកូេភាេពាក់េន
័ រធ ៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវ

1093>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងអំេីភាេអា្ដឹងជាមនថា

ជារទរេមើស និងម្ភន្ារ់ខ្ងអំេីទប្មង់ថ្ន

កា ទទួេខសប្តូវខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានប្រកាស់ភក់េិ ទធភាេរនាោះ2967 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន
យេ់រឃើញខាងរេើ ួ្រហ្ើយថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេម្ភ
ំ នកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា រៅកនុងអំឡុង
រេេពាក់េ័នរធ ៅនឹងរទរចាទ

រលគេម្ភនក់អា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌប្សរត្តម្ារ់

ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិ រ់ភយស កា ួម្ំខណកោ៉ៅងសំខាន់កនុងកា អនវតារោេរំណងរេមើស ួម។ កា យេ់
រឃើញរនោះបានខផអកជាេិរសសរេើយតាិសស្តសារប្កាយសស្តង្ហគមរលាករេើកទីេី

2968

។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេេិចា ណារឃើញថា ជនជារ់រចាទអា្យេ់ដឹងជាមនបានថា ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរនោះ ម្ភន្ារ់
2966

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៨៦៣ ជាអាទិ៍។

2967

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ១០៥ ដេ់ ១០៧។

2968

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៧៦៨។
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ខ្ង និងជារទរេមើស ខដេប្តូវ់ភក់អក
ន បាន្ូេ ួមកនុងរោេរំណងឧប្កិដឋ ួម និង ួម្ំខណកកនុងកា អនវតា ឱ្យ
ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមខដេជា ឬពាក់េ័នរធ ៅនឹងរោេរំណង ួមរនោះ រពាេលឺរ់ភយស ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្ន
ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះ។ រខៀវ សំផន េំអា្អោះអាងបានថា ខេួនេំអា្ដឹងជាមនថា នឹងប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌ្ំរពាោះកា ្ូេ ួមកនុងសកមមភាេខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមរនាោះរឡើយ។

1094>្ំរពាោះអំណោះអំណាងខដេពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេអា្ដឹងជាមនបានថា

ម្ភន្ារ់ខ្ង និងជារទរេមើស

ឋ មម
្ំរពាោះអំរេើអកមមខដេជាមូេ់ភឋនកនុងកា ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រប្កាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ួមរនាោះ2969 អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសននិ់ភឋនថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឃាេថា “អំរេើ
សកមម

និងអកមម”ខតកនុងន័យទូរៅរ៉ៅរណា
ណ ោះ

និងេម្ភ
ំ ន្ំណ្ណាមួយរៅកនុងសេប្កម រស់ខួ ន
េ ខដេបាន

សំអាងរៅរេើអំរេើអកមម រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះរឡើយ2970។ រហ្តដូរ្នោះ អំណោះអំណាង
រនោះប្តូវរដិរស រចាេ។

1095>ជាេទធផេ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាមនប្លរ់ប្ោន់ថា
ោត់អា្នឹងប្តូវ់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌរប្កាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម

ដូ្បានរញ្ញជក់ខាង

រេើ។
៤.ង.៣.ទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នកា ទទួេខសប្តូវ

1096>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន ទទួេខសប្តូវេីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុង
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ម្ភនដូ្ជា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទមនសសឃាត រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេ
រហ្តនរោបាយ

និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទី

មួយ រ់ភយខផអករេើកា ទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះកា រ ៀរ្ំខផនកា កា ញុោះញង់ កា ជួយនិងជំ ញ និងកា រញ្ញជ
(នួន ជា ខតម្ភនក់) រៅកនុងកា ប្រប្េឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មមរនោះ និងកា ទទួេខសប្តូវ រស់ថានក់រេើ(នួន ជា ខតម្ភនក់)2971។
រ៉ៅខនា រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ អងគជំនំជប្មោះបានសរប្ម្់ភក់េិ 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) និង ១០០៣,

១០០៥, ១០០៧, ១០១៣, ១០១៥, ១០២២ (រខៀវ សំផន)។
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ជប្មោះបាន ករឃើញថា

កា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតសែិតរប្កាមសញ្ញាណថ្នសហ្

ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2972។ ទាក់ទងរៅនឹងរទមនសសឃាត អងគជំនំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដរឋ នោះបានប្សូរ
រញ្ចូ េរៅកនុងរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ2973។

1097>ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ក រឃើញ

ថា ជនជារ់រចាទទទួេខសប្តូវេីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ដូ្ជា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទ
រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត រ់ភយខផអករេើកា ទទួេខស
ប្តូវ្ំរពាោះកា រ ៀរ្ំខផនកា កា រញ្ញជ (នួន ជា ខតម្ភនក់) កា ញុោះញង់ កា ជួយនិងជំ ញ និងកា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ថានក់រេើ (នួន ជា ខតម្ភនក់) រ៉ៅខនាបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះេីរទសម្ភេរ់
ង្ហគេខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ់ភយស នួន ជា និង រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ករឃើញថា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងរទ
ឧប្កិដដ
ឋ ថ្ទរទៀតរ់ភយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម2974។

1098> នួន

ជា និង រខៀវ សំផន បានរេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខជារប្្ើនទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា

ទទួេខសប្តូវដថ្ទរទៀត ។

2972

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩៤០, ៩៤២ (នួន ជា) និង ១០៥៣ ដេ់ ១០៥៤ (រខៀវ សំផន)។

2973

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៥៧។

2974

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩០៤, ៩០៧, ៩០៩, ៩១២, ៩១៧, ៩៤០, ៩៤២ (នួន ជា) និង ១០២៩

ដេ់ ១០៣០, ១០៣២, ១០៣៦, ១០៣៨, ១០៥៣ ដេ់ ១០៥៤ (រខៀវ សំផន)។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហាញឱ្យរឃើញេី
ភាេខសោនពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ វាងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតថ្ន“កា ផ្លេស់ទីេំរៅរ់ភយរងខំ”

និង“កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសសជាតិ”ខដេអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា សែិតកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I ជាមួយនឹងអំរេើអមនសស ម៌
រផសងៗរទៀតថ្ន“កា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ េនរ់ភយរងខំ”ខដេអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញថា េំសិត
ែ កនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មមរនោះ។ អងគជំនំជប្មោះបាន ក
រឃើញថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្ទីេី រនោះរ់ភយស បានរ ៀរ្ំខផនកា ជារដើម។ រ់ភយស
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា

វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមនសស

ម៌រផសងៗរទៀត (សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៧២ ជាអាទិ៍) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា រង្ហាញឱ្យ
រឃើញេីភាេខសោនរនោះេំម្ភនភាេចាំបា្់រឡើយ។ ផៃយ
ុ រៅវចញ កា ទទួេខសប្តូវសប្ម្ភរ់រទឧប្កិដថ្ឋ នអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត
លរបីបានខផអករេើខតកា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I រ៉ៅរណា
ណ ោះ។
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1099>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា

អងគជំនំជប្មោះបានតមកេ់កា ទទួេខសប្តូវ រស់ជនជារ់រចាទ

រ់ភយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមនសសឃាត2975
រទៀត

អំរេើអមនសស ម៌រផសងៗ

និងអំរេើរ ើទ
វ កខរករមនញពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

អមនសស ម៌រផសងៗរទៀត

ួមទាំងអំរេើ

និងអំរេើមនសសឃាតទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាកា េំសមប្សរកនុងកា េិចា ណារេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ
ទាំងរនោះទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវដថ្ទរទៀត រ់ភយស ត្តមកា េិនិតយរឡើង វចញ ទឡហីក ណ៍ថ្ន
ា េឱ្យម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌រឡើយ2976។ រនោះរ់ភយស
រណាឹងសទកខទាង
ំ រនោះេំអា្រម្ភឃៈសេប្កម ឬរណា
េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកា យេ់រឃើញខផនកអងគ្ារ់

និងអងគរហ្ត រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវទាំងរនាោះ ដូរ្នោះ កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេី
រទឧប្កិដទា
ឋ ង
ំ រនាោះរ់ភយខផអករេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម ទកជាបានកា ។

1100>ផៃយុ រៅវចញ
ថា

ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញ

កា ទទួេខសប្តូវរនោះេំសិត
ែ រប្កាមសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនាោះរទ

នរោបាយកំណត់រោេរៅ(ខដេជារោេរំណងឧប្កិដឋ ួម)

េីរប្ពាោះអតែិភាេថ្នរោេ

េប្ំ តូវបានរង្ហាញរ់ភយសមរហ្តផេរឡើយ។

រហ្តដូរ្នោះ ជាប្ទឹសី ា កា ទទួេខសប្តូវអា្រកើតរ្ញេីទប្មង់ដថ្ទរទៀតបាន។ រ៉ៅខនា អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រដើមបីផេ
ា ់កា យេ់រឃើញអំេីកា ទទួេខសប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន និង នួន ជា កនុងកា
រ ៀរ្ំខផនកា កា ញុោះញង់ កា រញ្ញជ (នួន ជា ខតម្ភនក់) និង កា ជួយនិងជំ ញ ប្េមទាំងកា ទទួេខសប្តូវ
រស់ថានក់រេើ (នួន ជា ខតម្ភនក់) អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកោ៉ៅងជាក់លាក់រៅរេើកា យេ់រឃើញខផនក
អងគរហ្តខដេជាមូេ់ភឋនសប្ម្ភរ់សននិ់ភឋនទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

2975

ខដេប្តូវបាន

រ់ភយស អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេេំប្តូវបានរង្ហាញឱ្យរឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់

ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ (សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៤១) រទមនសសឃាតក៏េំប្តូវបានប្សូររញ្ចូ េរៅកនុងរទរនោះ
រនារៅរទៀតខដ រហ្ើយកា ទទួេខសប្តូវម្ភនអតែិភាេរ់ភយខផអរេើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ I។
2976

សូមរមើេ វចធាន ១០៤(១) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។

699
សេដីកា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៦ (សធា ណៈ)

01358617
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រដិរស រចាេរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ។

ជាកា កត់សម្ភគេ់

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកកនុង

កប្មិត្ាស់លាស់រៅរេើរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេរមដឹកនាំ រ.ក.ក. បានររងកើតរឡើង2977។

1101>អាប្ស័យរហ្តរនោះ រ់ភយេិចា ណារេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខដេរេើករឡើងរ់ភយ នួន ជា និង
រខៀវ សំផន េំជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ កា ទទួេខសប្តូវទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើង
រៅទួេរពា ៍ថ្ប្ជេំអាងខផអករេើកា រ ៀរ្ំខផនកា កា ញុោះញង់ កា រញ្ញជ កា ជួយនិងជំ ញ ឬកា ទទួេខស
ប្តូវ រស់ថានក់រេើបានរឡើយ។ ដូរ្នោះ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ
ប្តូវរដិរស រចាេ។
៤.្.ទឡហក
ី ណ៍ថ្នរណាង
ឹ សទកខពាក់េន
័ រធ ៅនឹងកា ប្រកាសរទាសជនជារ់រចាទ និងផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្សរេើ
កា ប្រកាសរទាសរនោះ

1102>ដូ្បានកត់សម្ភគេ់ខាងរដើម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា និង រខៀវ
សំផន េីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ ដូ្ជា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ( ួមរញ្ចូ េរទរ ើម
វ នសស
ឃាត) រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ និងរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀត( ួមម្ភនកា ផ្លេស់
ទីេំរៅរ់ភយរងខំ កា រ ើឱ្
វ យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រស្កាីថ្ងេងូ ន រស់មនសស និងកា រ ើឱ្
វ យបាត់ខួ ន
េ រ់ភយរងខំ) រហ្ើយអងគ
ជំនំជប្មោះបានសរប្ម្ផានាៃរទាសជនជារ់រចាទម្ភនក់ៗ់ភក់េនធនាោ អស់មួយជី វចត2978។

រៅកនុងកា ប្រកាស

រទាស អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើកត្តារផសងៗម្ភនដូ្ជា៖ ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទរេមើស រ់ភយខផអក
រេើ្ំនួនជន ងរប្ោោះោ៉ៅងរប្្ើន

ួមទាំង“ វចសេភាេទូេទ
ំ ូលាយខផនកទីត្តំងភូមិសស្តសា និងរេេរវលាថ្នកា

ងរប្ោោះ”2979 និងសែនទមៃន់រទាស ួមរញ្ចូ េតួនាទី រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រៅកនុង ដឋអំណា្ខដេេួក
ោត់បាន ំរលាភរំពានរៅកនុងកា ួម្ំខណកដេ់កា ប្រប្េឹតរ
ា ទឧប្កិដឋ
ួម2980
2977

និងកនុងនាមជារលគេ“ខដេម្ភន្ំរណោះដឹងខពង់ខពស់”2981។

និងកា ្ូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្េំ

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៩១៨ ដេ់ ៩៣១, ៩៣៦ ដេ់ ៩៣៨ (នួន ជា) និង ១០៣៩ ដេ់ ១០៥១

(រខៀវ សំផន)។
2978

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៤, ១១០៥, ១១០៧។

2979

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៥។

2980

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨៤ និង ១០៨៧។

2981

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨៦ និង ១០៨៩។
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េិចា ណាេីសែនសប្ម្ភេរទាស ដូ្ជាកា រសកសាយ រស់ នួន ជា2982 រញ្ញាសខភាេ និងវ័យចាស់ជរា2983
និងសកខីកមមរេើអតា្ ចតេអ រស់ រខៀវ សំផន រនាោះរឡើយ2984។

1103>រខៀវ

សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយ្ំនួនប្រឆ្ំងនឹងកា សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង

ផានាៃរទាស់ភក់េនធនាោ អស់មួយជី វចតរនោះថា អងគជំនំជប្មោះបានប្រប្េឹតក
ា ំហ្សអងគរហ្ត និងអងគ្ារ់ខដេខសា
ងរ្ញឱ្យរឃើញេីកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេី
កំហ្សកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រកាសរទាស

និងថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱ្យេិចា ណារេើកត្តាទាំងរនោះ2985។

1104>រខនែមរេើរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
េ ថា

ជនជារ់រចាទប្តូវបាន

សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេំប្តឹមប្តូវ េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិកនុងអំឡុងរេេថ្នកា
ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ

និងទីេី

រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរៅកនុង

ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី

និង

រទមនសស

ឃាត រទសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងកា រ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតិកា
ា ណ៍រៅទួេ
រពា ិ៍ថ្ប្ជ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញកំហ្សមួយ្ំនួនរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់

ខដេបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី ។

1105>ជាដំរូង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេរេើកា រចាទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេី

កំហ្សទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រកាសរទាសខដេបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
កំណត់

ថារតើខផអកត្តមខេឹមស ថ្នកា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្សរនោះ

2982

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៩២ និង ១០៩៣, ១០៩៦។

2983

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៩៥ និង ១០៩៨។

2984

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៩៩ ដេ់ ១១០៣។

2985

ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦២៨ ដេ់ ៦៣០។

រនាៃរ់មកនឹងប្តូវ

ចាំបា្់ប្តូវខកខប្រកា ប្រកាសរទាស
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ខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្រនាោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា2986។ រទាោះជាោ៉ៅងរនោះកាី ជាដំរូង អងគជំនំ
ជប្មោះនឹងប្តូវេិភាការេើរទ់ភឋនជា

ម្ភនសាីេីកា េិនិយរឡើង វចញ។
៤.្.១.រទ់ភឋនថ្នកា េិនត
ិ យរឡើង វចញ

1106> វចធាន ៩៨ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ម្ភប្ត្ត ៣៩ ងមី ថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក និងម្ភប្ត្ត ១០ ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង វាងរាជ
់ភឋភិបាេកមពជា
ុ
និងអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ បានកំណត់រទរបញ្ាតជា
ិា

ម្ភន្ំរពាោះកា ប្រកាសរទាស2987។

រខនែមរេើរនោះរទៀត វចធាន ១០៤ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង បានអនញ្ញាតឱ្យរ ើរ
វ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងកា ប្រកាសរទាស
រនោះ2988។

1107>ទាក់ទងរៅនឹងរទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើងវចញសប្ម្ភរ់រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងកា ប្រកាសរទាស

អងគ

ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកនុងរ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) បានរោងរៅរេើរទ់ភឋនរនោះរ់ភយយេ់ប្សរជាមួយ2989
នឹងកា អនវតារទ់ភឋនថ្នកា េិនិតយរឡើង វចញ ខដេបានកំណត់រ់ភយអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់តលាកា
ICTY កនុងរ ឿងកាី D. Milošević រៅកនុងរស្កាីដកប្សង់ថ្នសេដីកាពាក់េ័នដ
ធ ូ្ខាងរប្កាមថា៖
រ់ភយស កាតេវកិ្ច រស់ខួ ន
េ កំណត់កា ផានាៃរទាសនីមួយៗ
រចាទ

និងភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កិដឋ

ឱ្យប្សរត្តមកាេៈរទសៈ រស់ជនជារ់

អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានផាេ់នវូ ឆនាៃនសិទធោ
ិ ៉ៅ ងទូេំ

ទូលាយកនុងកា សរប្ម្ប្រកាសរទាសសមប្សរ ដូ្ជាកា សរប្ម្អំេីទមៃន់ រៅរេើសែនទមៃន់រទាស
និងសែនសប្ម្ភេរទាស។ ត្តមវចធានទូរៅ អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេរនោះ េំប្តូវខកខប្រកា ប្រកាស
រទាសណាមួយរឡើយ ដរារណាអងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតក
ា ហ្
ំ សខដេខសាងរ្ញឱ្យរឃើញ
េីកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ ឬេបា
ំ នរោ េត្តម្ារ់ជា
កា រង្ហាញថា

ម្ភន។ ម្ភចស់រណាឹងសទកខម្ភនកាតេវកិ្ចកនុង

អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃនរ់ ៅរេើកា េិចា ណានានាខដេេំជារ់ពាក់េ័ន ធ

ឬេំចាបា
ំ ្់ េបា
ំ នផាេ់ទមៃនណា
់
មួយ ឬប្លរ់ប្ោន់រៅរេើកា េិចា ណាខដេជារ់ពាក់េន
័ ធ បានប្រប្េឹតា

2986

សូមរមើេទូរៅ សេដីការ ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ ២២៦ (ជាឧទាហ្ ណ៍ខដេកំហ្សទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រកាស

រទាសប្តូវបាន ករឃើញរៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ បានរណា
ា េឱ្យម្ភនកា ខកខប្រកា ប្រកាសរទាសរនោះ)។
2987

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៣៤៨ (សប្ម្ភរ់កា អនវតា្ារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. ្ំរពាោះក ណីេិរសស ខដេខសេី

ប្កមប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ ទាក់ទងរៅនឹង វចធានសាីេីកា ប្រកាសរទាសជា
2988

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៣៥៣។

2989

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៣៥៤។

ម្ភន)។
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កំហ្ស្ាស់លាស់រៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត
រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងេំសមរហ្តផេ

ឬថា

ឬមិនយតាិ ម៌ោ៉ៅង្ាស់ខដេរ ើឱ្
វ យ

អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេអា្សននិ់ភឋនបានថា អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងេិតជាេំបានរប្រើប្បាស់ឆនាៃ
នសិទធិ រស់ខួ ន
េ បានសមប្សររឡើយ2990។

1108>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹង ប្តូវអនវតារទ់ភឋនរនោះរៅកនុងរ ឿងកាី្ំរពាោះមខ កនុងកា េិចា ណារេើទ
ឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រកាសរទាសខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង
បានសរប្ម្។

1109>រខនែមរេើរនោះ

ប្សរត្តមយតាិសស្តសា រស់ខួ ន
េ ផ្លៃេ់

ក៏ដូ្ជា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍

នានា រៅរេេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរប្ម្រដិរស កា ់ភក់េិ ទធភាេមួយ ឬរប្្ើនខដេអងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូងបានខផអករៅរេើសប្ម្ភរ់រ ើកា
វ ប្រកាសរទាសណាមួយរនាោះ
សមតែកិ្ចកនុងកា សរប្ម្ប្រកាសរទាសមួយរផសង

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេម្ភន

ឬប្រកាសរទាសដខដេសប្ម្ភរ់កា ់ភក់េិ ទធភាេខដេរៅ

រសសសេ់រផសងរទៀត។ កា រ ើដ
វ ូរ្នោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេអា្ខកខប្រកា ប្រកាសរទាសខដេអងគជំនំ
ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្2991។
៤.្.២.កា កំណត់អេ
ំ ទ
ី ឡហក
ី ណ៍ថ្នរណាង
ឹ សទកខ រស់ រខៀវ សំផន

1110>រៅកនុងខផនកសាីេី“រោេកា ណ៍ និងកត្តាពាក់េ័នថ្ធ នកា ប្រកាសរទាស” អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់
សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះបានេាោម“រង្ហាញដេ់ជន ងរប្ោោះខដេរៅ ស់រានម្ភនជី វត
ច ប្កុមប្លួស រស់េួក

រល សកសី និងសធា ណជនទូរៅថា ្ារ់ប្តូវបានយកមកអនវតាោ៉ៅងេិតប្បាកដ រហ្ើយអនវតា្ំរពាោះជនប្លរ់
ូរ រ់ភយមិនលិតអំេីរណយស័កិា ឬឋានៈអវីរឡើយ”2992។ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើកា ់ភក់
ទណឌកមម(ខដេខសេីកា សងសឹក) និងកា រ ើឱ្
វ យញរញើត ខដេជារោេរំណងថ្នកា ប្រកាសរទាស2993។ រខៀវ
2990

សេដីការ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ ២៩៧(រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សូមរមើេផងខដ សេដីការ ឿងកាី Mrkšić

និង Šljivančanin កថាខណឌ ៣៥៣។ សេដីការ ឿងកាី Martić កថាខណឌ ៣២៦។ សេដីការ ឿងកាី Strugar កថាខណឌ ៣៣៦
ដេ់ ៣៣៧។
2991

សេដីការ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ ៦៨០ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

2992

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦៧។

2993

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦៧។
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សំផន បានអោះអាងថា រៅកនុងកា កំណត់រោេកា ណ៏ទាង
ំ រនោះ អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងេំប្តឹម
ប្តូវនូវស ៈសំខាន់ថ្នកា ផានាៃរទាស និងកា រ ើឱ្
វ យញរញើត2994។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញ
ថា កា អោះអាងរនោះេំម្ភនេកខណៈ្ាស់លាស់ និងប្តូវរដិរស រចាេខតមាង។ េំម្ភនកា រង្ហាញណាមួយផង
ខដ ថា

កា រេើករឡើង រស់អងគជំនំជប្មោះរនាោះ

លឺជាកា រង្ហាញឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងប្រឆ្ំងនឹង ូរោត់

រឡើយ2995។

1111>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ទាក់ទងរៅនឹងអំេីតួនាទី រស់ោត់រៅកនុងកា ប្រប្េឹតរា ទឧប្កិដឋ

2996

អងគ

ជំនំជប្មោះសលាដំរង
ូ េំបានេិចា ណារេើកា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខួ ន
េ ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់ខដេ
ម្ភនកប្មិតតិ្តួ្ និងខវោះសិទធិអំណា្កនុងកា រ្ញរទរញ្ញជ“ខដេលួ ខតទទួេរទាសប្សេរំផត”2997។ រខៀវ
សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ត្តមកា េិនិតយរេើកា ់ភក់រទាស រស់តលាកា ICTY និងតលាកា រោធា
អនា ជាតិ (IMT) បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា កា ផានាៃរទាស ន
ៃ ់ ៃ រំផត លរបីប្តូវ់ភក់រៅរេើអក
ន ខដេទទួេខស
ប្តូវខពស់រំផត្ំរពាោះឧប្កិដក
ឋ មមខដេបានប្រប្េឹតរា នាោះ2998។

1112>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន េំបានរង្ហាញេីកំហ្សណាមួយ ឬភាេ
ផៃយ
ុ ោនរៅកនុង វច ីសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។

កថាខណឌរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរនាោះ(ោមនកា េនយេ់រខនែម)2999 េំបានរង្ហាញេីកា មិន
េិចា ណារេើតួនាទី រស់ោត់ ពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា សរប្ម្ប្រកាសរទាសរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរោេកា ណ៍
ខដេថា កា ផានាៃរទាស ន
ៃ ់ ៃ ប្តូវខត់ភក់រៅរេើអក
ន ខដេទទួេខសប្តូវខពស់រំផត្ំរពាោះរទឧប្កិដរឋ នាោះ អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា រទាសសមប្សរជានិ្ចកាេនឹងប្តូវកំណត់រ់ភយខផអករេើអងគរហ្តថ្ន
រ ឿងកាីជាក់លាក់ និងកប្មិតថ្នកា ទទួេខសប្តូវ រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗ។ កា 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 និង ៥៨១។
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សរប្ម្រ់ភយតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមដថ្ទរទៀត្ំរពាោះរ ឿងកាីខសៗោនរនាោះ ជាកា េំសមប្សរកនុងកា រង្ហាញថា ជា
កំហ្សេីសំណាក់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ រដើមបី់ភក់រទាសសមប្សរណា
មួយរឡើយ។

1113>រខៀវ

សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កា ំរលាភតួ

នាទីកនុង ដឋអំណា្ រស់ោត់ ររងកើតបានជាសែនទមៃន់រទាស និងបានអោះអាងថា តួនាទីកនុង ដឋអំណា្ រស់ោត់
េំចាត់ជាសែនទមៃន់រទាសរ់ភយសវ័យប្រវតាិរនាោះរឡើយ និងថា តួនាទី រស់ោត់ប្តឹមខតជានិមិតា ូររ៉ៅរណា
ណ ោះ3000។
អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងរនាោះរឡើយ។

រោងត្តមយតាិសស្តសា រស់តលាកា

ICTY ឋានៈខពស់រៅកនុងខផនករោធា ឬនរោបាយ ឬតួនាទីកនុង ដឋអំណា្ ឬកនុងជួ ថានក់ដឹកនាំ ជា មមត្ត េំអា្
ចាត់ជាសែនទមៃន់រទាសបានរឡើយ3001។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន“ឆនាៃនសិទធិកនុងកា
រេើកយកឋានៈខពស់ តួនាទីកនុង ដឋអំណា្ ឬតួនាទីជាថានក់ដឹកនាំ រស់ជនរនាោះ មករ ើជា
វ សែនទមៃន់រទាសបាន”
3002

។ ជាេិរសស រៅរេេរលគេរនាោះបានរប្រើប្បាស់តួនាទីទាង
ំ រនោះកនុងកា ររងកើតរោេរំណងរេមើស ឬ ំរលាភ

តួនាទីទាង
ំ រនោះ រនាោះរទើរចាត់ជាសែនទមៃន់រទាស។ ដូរ្នោះ អវីខដេសំខាន់ លឺថារតើសិទធិអំណា្រនោះប្តូវបានរប្រើ
ប្បាស់កនុងេកខណៈខររណាខេោះ។

រៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញ

រស់ខួ ន
េ រៅរេើកា ំរលាភអំណា្ រស់ រខៀវ សំផន រ់ភយស “ោត់បាន ួម្ំខណករៅកនុង រទឧប្កិដឋ ខដេ
ួមម្ភន កា ្ូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម [ខដេ] ប្តូវបានរ ើរវ ឡើងត្តម យៈតួនាទីផូវេ កា រស់ោត់ជារប្្ើន
ម្ភនដូ្ជា កនុងនាមជាសម្ភជិកលណៈកម្ភម ិកា មជឈិមរកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ សម្ភជិកថ្នមនៃី ៨៧០ ប្រធានល
ណៈប្រធាន ដឋ និងជាកម្ភមភិបាេថានក់ខពស់រំផតរៅកនុងរាជ ់ភឋភិបាេ ួរ ួមជាតិកមពជា
ុ ”3003។ អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ់ភយសមរហ្តផេខដេថា កា ួម
្ំខណករនោះ លឺជាកា ំរលាភតួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណា្ និងឥទធិេេប្បាកដខមន។

3000

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

១០៨៧។
3001

សូមរមើេឧ. សេដីការ ឿងកាី Deronjć កថាខណឌ ៦៧។ សេដីការ ឿងកាី Babić រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំ ងនឹងកា ប្រកាស

រទាស (ICTY) កថាខណឌ ៨០។
3002

សេដីការ ឿងកាី Babić រេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងកា ប្រកាសរទាស (ICTY) កថាខណឌ ៨០។

3003

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨៧។
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1114>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង“បាន ំរលាភរេើរោេកា ណ៍នីតានកូ
េភាេរៅកនុងកា ចាត់ទកកប្មិតថ្នកា អរ់ ំខពស់ រស់ោត់ថាជាសែនទមៃន់រទាស” រ់ភយស រញ្ញារនោះ“េំម្ភន
ខ្ងរៅកនុង្ារ់អនា ជាតិ ឬ្ារ់កមពជា
ុ រឡើយ”3004។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស អំណោះអំណាងរនោះ
រ់ភយស េំបានរង្ហាញេីកំហ្សរៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ

និងជាកា សមរហ្តផេកនុងកា សនមតថា

កប្មិតថ្នកា អរ់ ំខពស់ រស់ រខៀវ សំផន អា្រ ើឱ្
វ យោត់យេ់ដឹង និងលិតរឃើញេីផេវចបាកអាប្កក់ថ្នកា ួម
ឋ ន។ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េំប្តឹមប្តូវ រ់ភយរហ្ត
្ំខណក រស់ោត់ និងភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កិដបា
ថា តលាកា នានា ួមទាំងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមផងរនាោះ បានចាត់ទកកប្មិតថ្នកា អរ់ ំ រស់ជនជារ់រចាទ ជា
កត្តាសែនទមៃន់រទាស3005។ អងគជំនំជប្មោះតលាកាកំេូេសននិ់ភឋនថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងេំម្ភនកំហ្សកនង
ុ
កា ចាត់ទកប្រវតាិថ្នកា អរ់ ំ រស់ រខៀវ សំផន ថាជាកត្តាសែនទមៃន់រទាសរឡើយ។

1115>រខៀវ

សំផន

ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សរ់ភយស េំបាន

េិចា ណារេើអតា្ ចតេអ រស់ោត់ ខដេរនោះជាកា ផៃយ
ុ រៅនឹងកា រញ្ញជក់ រស់អងគជំនំជប្មោះខដេថា ខេួននឹង
េិចា ណារេើប្លរ់សែនសប្ម្ភេរទាសទាំងអស់3006។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកអំណោះអំណាងរនោះ
ថា ោមនមូេ់ភឋន រ់ភយរហ្តថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណាសកខីកមម រស់សកសីទាក់ទងរៅនឹង
អតា្ ចត រស់ រខៀវ សំផន ួ្រហ្ើយ3007 និងបានសននិ់ភឋនថា រខៀវ សំផន “អា្រ ើអ
វ ំរេើេអជាមួយភ ចោ រស់
ោត់ និងសនាាន្ិតេ
ា អ្ំរពាោះប្រជាជនកនុងក ណីមួយ្ំនួន”។ អងគជំនំជប្មោះបានសននិ់ភឋនថា “កត្តាទាំងរនោះ មិន
ខមនជាខផនកសំខាន់អា្សប្ម្ភេរទាសឧប្កិដ្
ឋ ំរពាោះភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កិដនា
ឋ នាខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ក
រឃើញថា ម្ភនេិ ទធ ភាេរនាោះរឡើយ រហ្ើយនឹងេំប្តូវផាេ់តថ្មេឱ្យផងខដ ”3008។ ររើរទាោះរី្ំណ្រនោះេំម្ភនរៅ
កនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងសាីេី“សែនសប្ម្ភេរទាស”ក៏េិតខមន រ៉ៅខនា រៅកនុងខផនក
រនាៃរ់សីេ
ា ី“សកសីអតា្ ចត”បានរង្ហាញឱ្យរឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានេិចា ណារេើអតា្ ចត រស់
3004

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥៤។

3005

សេដីការ ឿងកាី Hadžihasanović និង Kubura (ICTY) កថាខណឌ ៣២៨ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។ សូមរមើេផងខដ សេ

ប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ ៩១៥។ សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ ១១១៤។ រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា
ប្រកាសរទាសរ ឿ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។
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ោត់ខដេជាសែនប្ម្ភេរទាសម្ភនសកាានេេរនាោះផងខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន
ខដេរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផៃយ
ុ ោន3009 េីរប្ពាោះថា អងគជំនំជប្មោះបាននិោយ
ថា ោត់ម្ភន“អតា្ ចតេអ” និងរៅកខនេងរផសងរទៀតយេ់រឃើញថា អតា្ ចត រស់ោត់“លួ ឱ្យទក្ិតា និងលួ ឱ្យ
រោ េ”3010រនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េម្ភ
ំ នភាេផៃយ
ុ ោនរនាោះរឡើយ រហ្ើយជាក់ខសាង
រលគេម្ភនក់លួ ឱ្យទក្ិតា និងលួ ឱ្យរោ េ រ៉ៅខនា មិនធានាថា ម្ភនអតា្ ចតេអរនាោះរទ។

1116>ជាេទធផេ

ទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រកាសរទាសប្តូវ

រដិរស រចាេ។
៤.្.៣.ផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេេ
ូ សាេ
ី កា
ី ប្រកាសរទាស

1117>អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រកាសផានាៃរទាសជនជារ់រចាទម្ភនក់ៗ

ឱ្យជារ់េនធនាោ អស់មួយជី វចត

ទាក់ទងរៅនឹងកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេទាំងអស់ េីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ រ់ភយេំ
បានកំណត់រទាសសប្ម្ភរ់រទឧប្កិដន
ឋ ីមួយៗរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះបាន
យេ់រឃើញថា រទសម្ភេរ់ ង្ហគេេំអា្រង្ហាញឱ្យហ្ួសេី វចមតិសងស័យរឡើយ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី
ោ៉ៅងណាកាី

3011

។ ទាក់ទងរៅនឹងដំណាក់កាេទីេី

លឺជារទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ3012។

អំរេើប្រប្េឹតម
ា ូេ់ភឋន រទាោះជា
រខនែមរេើរនោះ

អងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្សកនុងកា យេ់រឃើញថា រទរ ើទ
វ កខរក
រមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ ប្តូវបានប្រប្េឹតរា ឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់
កាេទីេី ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានសរប្ម្រដិរស កា យេ់រឃើញ រស់អងគ
ជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រស់ជនជារ់រចាទេីរទឧប្កិដខឋ ដេបាន
ប្រប្េឹតរា ឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រ់ភយស អតែិភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេំប្តូវបានរង្ហាញរ់ភយ

3009

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៦៥៧។

3010

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៨០ និង ១១០៣។

3011

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៤១ ដេ់ ៥៦០។

3012

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៥៦០ ដេ់ ៥៦២, ៨៦៨។
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សមរហ្តផេរឡើយ3013។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន ករឃើញកំហ្សរៅកនុងកា យេ់រឃើញជាក់លាក់
អំេីរទឧប្កិដរឋ ៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី ។ រញ្ញាលឺ ថារតើកំហ្សរនាោះ
ម្ភនឥទធិេេរេើភាេសមប្សរថ្នកា ប្រកាសរទាសខដេអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្រនាោះ

ខដ

ឬ

ោ៉ៅងណា។

1118>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា កា ប្រកាសរទាសលរបីឆោះេុ រញ្ញចងំ េីភាេ

ន
ៃ ់ ៃ ថ្នអំរេើឧប្កិដ3014
ឋ ។

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កិដឋ លឺ“ជាេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ សប្ម្ភរ់រញ្ញជក់អំេីភាេ
សមប្សរថ្នកា ប្រកាសរទាស”3015។ ដូ្បានរេើករឡើងខាងរេើ ម្ភនកត្តាជារប្្ើនពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា វាយតថ្មេ
អំេីភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទឧប្កិដឋ ដូ្ជា្ំនួនជន ងរប្ោោះ និងភាេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះ រស់ជន ងរប្ោោះ ផេរ៉ៅោះ
ពាេ់ថ្នរទឧប្កិដរឋ ៅរេើជន ងរប្ោោះ និងស្់ញាតិ រស់េួករល រ្តនារ ីសរអើង រស់ជនជារ់រចាទរៅរេេ
ខដេេំទាន់កាេយជាធាតផសំថ្នរទឧប្កិដរឋ ៅរឡើយរនាោះ។ ទំហ្ំ និងភាេរឃា រៅថ្នរទរេមើស និងតួនាទី រស់
ជនជារ់រចាទ3016។

1119>រៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរុ បនន អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ
ថា ប្រជាជន្ំនួនេី ២.៣៣០.០០០ រៅ ២.៤៣០.០០០ នាក់ លឺជាជន ងរប្ោោះថ្នរទឧប្កិដខឋ ដេបានប្រប្េឹតា
រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី

3017

។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា

កំេូេ ំឭករខនែមរទៀតថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖
្ំនួនជន ងរប្ោោះរៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ

សែិតរៅកនុង្ំរណាម្ំនន
ួ ជន ងរប្ោោះខដេរប្្ើនរំផតថ្នរ ឿងកាី

ខដេប្តូវបានជំនំជប្មោះពាក់េ័នរធ ៅនឹងឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ។

ឧប្កិដក
ឋ មមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតរា ៅទូទាង
ំ

ប្ររទសកមពជា
ុ កនុងអំឡុងរេេជិតេី ឆ្នំ។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ភាេ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទ

3013

សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ ៩៧២។

3014

សេដីការ ឿងកាី Jelisić (ICTY) កថាខណឌ ៩៤។

3015

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៦៨។ សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ ១២២៥ ប្តូវ

បានោំប្ទរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Aleksovksi (ICTY) កថាខណឌ ១៨២។
3016

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ៣៧៥។ សូមរមើេផងខដ រជើងទំេ័ ៧៩៨។

3017

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៥។
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ឧប្កិដប្ឋ តូវបានឆេោះុ រញ្ញចង
ំ ត្តម យៈ្ំនួនជន ងរប្ោោះដ៏រប្្ើនរេើសេរ់

និង វចសេភាេទូលាយខផនកទី

ត្តំងភូមស
ិ ស្តសា និងរេេរវលាថ្នកា ងរប្ោោះ3018។

1120>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា
រ់ភយស កំហ្សខដេអងគជំនំជប្មោះបាន ករឃើញ

កា យេ់រឃើញទាំងរនោះេំទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង

រៅនឹងរទឧប្កិដជា
ឋ ក់លាក់។ ជាេិរសស កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេខដេថា ជនជារ់
រចាទេំអា្់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវ្ំរពាោះរទឧប្កិដរឋ ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ ម្ភនឥទធិេេតិ្តួ្រ៉ៅរណា
ណ ោះរេើជន ង
រប្ោោះទូរៅខដេជនជារ់រចាទប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវរនាោះ។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់ប្សរ
ជាមួយនឹងរស្កាីសននិ់ភឋន រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងផេរ៉ៅោះពាេ់យូ អខងវងថ្នរទឧប្កិដឋ
រៅរេើជន ងរប្ោោះ3019។ រខនែមរេើរនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា ខេួនបានយេ់ប្សរ្ំរពាោះ
កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេេីរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។ ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់
ជនជារ់រចាទរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មម

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេចាត់ទកកា ខវោះកា យក្ិតទ
ា ក់ភក់ទាង
ំ ប្សុងរៅ

រេើវាសនា្ងរប្កាយ រស់ប្រជាជនកមពជា
ុ ជាេិរសសប្កុមខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផត និងជាកា េិត រទ
ឧប្កិដរឋ នោះេំខមនជារហ្តកា ណ៍់ភ្់រ់ភយខឡករឡើយ រ៉ៅខនាបានរកើតរឡើងកនុង យៈរេេោ៉ៅងយូ និងរ់ភយស
តួនាទីោ៉ៅងសំខាន់ រស់ជនជារ់រចាទ

រទើរនាំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា

កា ផានាៃ

រទាសជនជារ់រចាទម្ភនក់ៗឱ្យជារ់េនធនាោ អស់មួយជី វចត លឺជាកា សមប្សរ។

1121>រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេេិចា ណារឃើញថា កា ់ភក់រទាសជន

ជារ់រចាទម្ភនក់ជារ់េនធនាោ អស់មួយជី វចតជាកា សមប្សរ

អាប្ស័យរហ្តរនោះ តមកេ់កា ប្រកាសរទាស

ខដេបានរ ើរវ ឡើងរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង។

3018

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៥។

3019

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ១០៧៣។
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៥.រណតឹង្ោទុកខររ្់្ហម្ពះរាជអាជាា

1122>រៅកនុងសេប្កម អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកអំេីរស្កាីសរប្ម្ រស់ខួនេ និងរស្កាីសរប្ម្
រស់អងគររ ជំនំជប្មោះ3020 រ់ភយរោងត្តមរស្កាីសរប្ម្ទាំងរនោះ ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវខដេរៅថា
ទប្មង់“III” ឬទប្មង់“ទូលាយ”ថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម(“ទប្មង់ III”) េំអា្យកមកអនវតាបានរទរៅកនុងកិ្ច
ដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រ់ភយរហ្តថា សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III េំម្ភនអតែិភាេរៅកនុង
្ារ់ទំរនៀមទម្ភេរ់អនា ជាតិរៅរេេខដេឧប្កិដក
ឋ មមសិត
ែ រប្កាមយត្តា ិកា រស់
ប្រកាន់ថា

បានប្រប្េឹតរា ឡើងរនាោះ។

រ់ភយខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះ

អ.វ.ត.ក.

ប្តូវបានរចាទ

អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្ម្េំ

េិចា ណារខនែមរទៀតរេើកា ទទួេខសប្តូវកនុងសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រឡើយ3021។

1123>រៅកនុងរណាឹងសទកខ រស់ខួនេ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរប្ម្

ថា សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III អា្អនវតាបានរៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក.3022។
សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរសនើសំឱ្យខកខប្រខផនកសរប្ម្រស្កាីរៅកនុងសេប្កមរនោះរទ3023

រប្ពាោះសហ្ប្េោះរាជ

អាជាាេំបានរចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សណាមួយខដេអា្នាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរនាោះរឡើយ រ់ភយរហ្តថា នួន
ជា និង រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរ់ភយខផអករេើទប្មង់ថ្នកា ទទួេខសប្តូវរផសងរទៀត។ កនុង
កាេៈរទសៈរនោះ ជាដំរូង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេនឹងប្តូវេិចា ណារេើភាេអា្ទទួេយកបានថ្នរណាឹង
សទកខ។
៥.ក.ស ណាសាេ
ី ភា
ី េអា្ទទួេយកបានថ្នរណាង
ឹ សទកខ

1124>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា

ដូ្បានទទួេសគេ់រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28)

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេម្ភនសិទធិអំណា្ទទួេយកកំហ្សអងគ្ារ់

3020

ខដេម្ភន“ស ៈសំខាន់ជាទូរៅ

សូមរមើេ សេដីកា រស់អងគររ ជំនំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (D97/15/9)។ រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះសលា

ដំរូងសាីេីសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួម (E100/6)។
3021
3022

សេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ ៦៩១។

សូមរមើេ រស្កាីជន
ូ ដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1)។ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា កថាខណឌ ៥៩។
3023

រស្កាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1) កថាខណឌ ២។
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សប្ម្ភរ់ជាយតាិសស្តសា” ររើរទាោះរីជាកំហ្សទាំងរនោះេំម្ភនឥទធិេេណាមួយរៅរេើរស្កាីសរប្ម្ក៏រ់ភយ3024
។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា “រនោះ លឺជាមូេ់ភឋនរខងអករ់ភយខេួនឯងសប្ម្ភរ់ភាេអា្ទទួេយកបាន
ថ្នរណាឹងសទកខ

ខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងោ៉ៅងប្តឹមប្តូវរៅកនុង វចធានសាីេីនីតិ វច ីអនា ជាតិ

ប្រតិរតាិរ់ភយឯករាជយេីកា េិនិតយរឡើង វចញជា មមត្តរៅរេើកំហ្សអងគ្ារ់រប្កាមវចធាន

រហ្ើយប្តូវបាន

១០៤

ថ្នវចធានថ្ផៃ

កនុង”3025។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានកត់សម្ភគេ់ថា វចធាន ១០៥ (៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង បានរោងរៅរេើកា រចាទ
ប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគ្ារ់ខដេនាំឲ្យរម្ភឃៈរស្កាីសរប្ម្ េំខមនរម្ភឃៈសេប្កមរនាោះរទ3026។ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានរោងរៅសេដីកា រស់តលាកា ICTR រ ឿងកាី Akayesu ខដេបានរង្ហាញថា អងគជំនំជប្មោះ
តលាកា កំេូេថ្នតលាកា រនោះម្ភនឆនាៃនសិទធិកនុងកា ប្រកាសរ់ភយខផអករេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ ខដេេំ
ម្ភនសកាានេេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កម

ររើរទាោះរីជាកនុងកាេៈរទសៈខដេម្ភចស់រណាឹងសទកខបានប្តឹមខត

រេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខរនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះក៏រ់ភយ3027។
ខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្នតលាកា

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើរហ្តកា ណ៍

ICTY បានរ់ភោះប្សយរញ្ញាថ្នកា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សអងគ

្ារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងស ៈសំខាន់ជាទូរៅសប្ម្ភរ់ជាយតាិសស្តសា។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានអោះអាងថា អងគជំនំ
ជប្មោះតលាកា កំេូេ លឺជា“សែរ័នតលាកា កំេូេ រស់ អ.វ.ត.ក.” លួ ម្ភនឱ្កាសរ់ភោះប្សយ“រញ្ញាចាំបា្់
នានាថ្នអងគ្ារ់ ររើរទាោះរីជារញ្ញារនោះេំម្ភនឥទធិេេរេើសេប្កម្ងរប្កាយក៏រ់ភយ និងបានកត់សម្ភគេ់ថា
កិ្ចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. និង្ារ់ អ.វ.ត.ក. េំម្ភនខ្ងអំេីរណាឹងសទកខរនាៃន់រងខំ ដូ្ម្ភនខ្ងកនុង្ារ់
កមពជា
ុ រឡើយ3028។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេលរបីរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ

3024

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦ រោងរៅរេើ សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៥។

សូមរមើេផងខដ ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៨ (“អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Brđanin
បានយេ់ប្សរត្តមសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាសំកា រំភឺអ
េ ំេី្ារ់ […] ររើរទាោះរីជាម្ភនកា យេ់ប្េមេីភាលីទាង
ំ អស់ថា អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរនោះ េំអា្សរប្ម្់ភក់េិ 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 រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ

២១ ជាអាទិ៍។
3028

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៩។
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01358629
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

រស់ខួ ន
េ កនុងកា អនវតានីតិ វច ីកមពជា
ុ 3029។

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថាអងគជំនំជប្មោះ

តលាកា កំេូេនឹង“ោមនអំណា្”រ់ភោះប្សយរញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងកនុងរណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ប្រសិនររើ
រណាឹងរនោះប្តូវបានប្រកាសថា មិនអា្ទទួេយកបាន និងថា អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងទំនងជារនាប្រប្េឹតា
កំហ្សអងគ្ារ់ដខដេខដេបានរចាទប្រកាន់រនាោះកនុងដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. រៅថ្ងៃខាងមខ
រទៀត3030។ ្ងរញ្ច រ់ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរោងរៅរេើ“កា េិចា ណាខដេចាំបា្់អំេីរោេនរោបាយ
សធា ណៈជាអនា ជាតិ” រដើមបីោប្ំ ទដេ់កា េិនិតយរឡើង វចញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ3031។ សហ្ប្េោះ
រាជអាជាាបានអោះអាងថា សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III លឺជាយនាកា ដ៏សំខាន់ខដេត្តម យៈរនោះរមដឹកនាំខដេ
ទទួេខសប្តូវ អា្ប្តូវបាន់ភក់ឱ្យទទួេខសប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ និងបានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេ លរបីម្ភនឱ្កាស“រ ើឲ្
វ យជំហ្ ខផនក្ារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. ប្សរោនជាមួយនឹងរស្កាីសរប្ម្នានា ប្េម
ទាំងសេប្កមសែេ រស់តលាកា ICTY ICTR SCSL និង STL ខដេសទធខតទទួេយកសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម
ួមទប្មង់ III ខដេជាទប្មង់ជា

ម្ភនថ្នកា ទទួេខសប្តូវ3032។

1125>កនុងស ណាតររៅនឹងស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រខៀវ សំផន និង នួន ជា បាន
ជំទាស់រៅនឹងភាេអា្ទទួេយកបានថ្នរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា។

រ់ភយខផអករៅរេើ វចធាន

១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា កា រ ើរ
វ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្រ់ភយ
េំបានជំទាស់រៅនឹងអានភាេថ្នកា សរប្ម្ លឺេំអា្រៅ ួ្រឡើយ3033។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រញ្ញា
ខដេបានរេើករឡើងរ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា

េំប្តូវបានរ់ភោះប្សយរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះស

លាដំរូង និងេំម្ភនកា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយដេ់សេប្កមរនោះរឡើយ3034។

រខៀវ

សំផន

បាន ំេឹកេីរស្កាី

សរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ3035 ខដេបានសរប្ម្ថា រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្
ខដេបានសរប្ម្កនុងអំឡុងរេេថ្នកា 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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01358630
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា-២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក.
ឯកស រេខ F36

សេប្កមរេើអងគរស្កាី“ប្តូវខតរង្ហាញេីកា រ៉ៅោះពាេ់ជានិ នារេើម្ភចស់រណាឹងសទកខ។ ដូរ្នោះ រណាឹងសទកខ
ប្រឆ្ំងនឹងរស្កាីសរប្ម្រនោះ ប្តូវខតជារ់ទាក់ទងរៅនឹងទឡហីក ណ៍មួយ ឬរប្្ើនថ្នរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹង
សេប្កម”3036។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំទទួេ ងកា រ៉ៅោះពាេ់រ់ភយស សេ
ប្កមអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ដូរ្នោះេំម្ភនអតែប្ររោជន៍ប្សរ្ារ់។ រហ្តរនោះ រណាឹងសទកខរនោះេំអា្
ទទួេយកបានរឡើយ3037។

1126>រខនែមេីរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរបាោះរង់សិទធិ រស់ខួនេ កនុង
កា រ ើរ
វ ណាឹងសទកខរេើរញ្ញារនោះ រប្ពាោះថា សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានរ ើរ
វ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាោះ
ប្សយ (D427) និងេំបានរេើករញ្ញារនោះរៅ្ំរពាោះមខអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេរង្ហាញេីរញ្ញាអញ្ា
ប្តកមមរឡើយ3038។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បាន អោះអាងថា រណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា េំ
សែិតកនុងយត្តា ិកា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ជាក់ខសាង លឺពាក់េ័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០២3039
រ៉ៅខនាេំខមនសំណំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ។ ោត់ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា រ់ភយស សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់
III េប្ំ តូវបាន់ភក់រញ្ចូ េរៅកនុងដីកាដំរណាោះប្សយ (D427) ទាក់ទងរៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ដូ្រនោះ
ទប្មង់រនោះប្តូវបានដករ្ញោ៉ៅង្ាស់េីសំណំរ ឿងរនាោះ រហ្តដូរ្នោះ សហ្ឧប្កិដក
ឋ មមទប្មង់ III េំម្ភនស ៈ
សំខាន់សប្ម្ភរ់សំណំរ ឿងរនាោះផងខដ

3040

រហ្ើយកា ខដេថា

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរង្ហាញថា

ខេួនម្ភន

រំណងរេើកសំអាងរ់ភយខផអករេើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ រនាោះ េំបានខក
ខប្រកា េិតរនោះរឡើយ3041។

3036

រស្កាីសរប្ម្រេើសំរណើសរ
ំ ខនែមរេេរវលា និង្ំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ស ណារណាឹងសទកខ និងស 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 េកខខណឌសប្ម្ភរ់រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ

កនុងកា ប្រកាសទាក់ទងរៅនឹងភាេអា្អនវតាបានថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III េំប្តូវបានរំរេញរឡើយ3042
។ រ់ភយរោងរៅរេើយតាិសស្តសា រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ និងតលាកា ICTY និង ICTR រខៀវ សំ
ផន បានរេើករឡើងថា ម្ភនេកខខណឌ្ំនួន ៣ សប្ម្ភរ់រស្កាីសរប្ម្កនុងកា ប្រកាសរនាោះ រ៉ៅខនាេកខខណឌទាំង
រនោះេំប្តូវបានរំរេញរឡើយរៅកនុងរ ឿងកាីរ្ចរ
ុ បនន3043។

1128>រខៀវ

សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា េំខមនរាេ់រញ្ញាខផនកអងគ្ារ់ប្តូវខតរ់ភោះប្សយរ់ភយអងគ

ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរនាោះរឡើយ3044

និងថា

េំម្ភនភាេចាំបា្់ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនភាេប្សរោន វាងយតាិ

សស្តសា រស់ អ.វ.ត.ក. ជាមួយនឹងយតាិសស្តសា រស់តលាកា អនា ជាតិ ឬតលាកា ដថ្ទរទៀតខដេម្ភនេកខ
ណៈអនា ជាតិ និងតលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមនានា (ខដេទទួេសគេ់សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III)3045ថា េំម្ភនភាេ
ចាំបា្់ឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវផាេ់កា តប្មង់ទិសខផនកលតិយតា3046 និងថា កា សរប្ម្ រស់អងគ
ររ ជំនំជប្មោះ លឺជាអាជាាអស់ជំនំ រហ្ើយកា ជំនំជប្មោះប្តូវខផអករេើមូេ់ភឋនរនោះខដ

3047

។

1129>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំប្សរជាមួយនឹងេកខខណឌតប្មូវថ្ន
វចធានថ្ផៃកនុងខដេខ្ងថា

កំហ្សខដេ ងកា រចាទប្រកាន់ប្តូវខតម្ភនសកាានេេអា្រម្ភឃៈសេប្កម

បាន3048។ នួន ជា បានទទួេសគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានយេ់រឃើញេីដំរូងថា ខេួនម្ភនយត្តា ិ
កា រេើកំហ្សអងគ្ារ់ខដេេំរ ើឱ្
វ យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅខនាម្ភនស ៈសំខាន់្ំរពាោះយតាិសស្តសា រស់ អ.វ.ត.
ក.។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី ោត់បានអោះអាងថា រៅកនុងរស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ (E313/3/1) សហ្
ប្េោះរាជអាជាាប្ោន់ខតបានរេើករឡើងថា

ខេួនកំេងរ ើរ
វ ណាឹងសទកខរដើមបីអតែប្ររោជន៍ថ្ន្ារ់

រ់ភយេំបាន

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 វចធាន ១០៤(១)(ក), ១០៥(២)(ក), ១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង។
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រញ្ញជក់ថា រណាឹងសទកខរនោះ លឺរ ើរវ ឡើងរដើមបីស ៈសំខាន់្ំរពាោះយតាិសស្តសា រស់ អ.វ.ត.ក រឡើយ3049។ នួន
ជា រេើករឡើងថា រៅប្លរ់កាេៈរទសៈទាំងអស់ រញ្ញា ថារតើសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III អា្អនវតាបានរៅ
្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. បានខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ េំម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅរឡើយ រ់ភយរហ្តថា រញ្ញារនោះប្តូវ
បានជំទាស់តវា៉ោ៉ៅងទូេំទូលាយរៅកនុងរ ចរទថ្នសំណរំ ឿង ០០២/០១ និងបានអោះអាងថា “ររើរទាោះរីជា កនុង
រេេមួយ ម្ភនស ៈសំខាន់្ំរពាោះយតាិសស្តសា រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេតប្មូវឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរ ើ វ
កា េិចា ណាក៏រ់ភយ ក៏ស ៈសំខាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ រនោះ បានសរ លាររៅជាយូ មករហ្ើយ”3050។
នួន ជា បានរសនើសំឱ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេសរប្ម្រដិរស រចាេនូវរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជ
អាជាា រ់ភយប្រកាសថា េំអា្ទទួេយកបាន3051។
៥.ខ.កា កំណត់ រស់អងគជន
ំ ជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេេ
ូ

1130>រោងត្តមវចធាន

១១១(២) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេអា្ប្រកាសថា រណាឹងស

ទកខរនោះេំអា្ទទួេយកបាន ប្រសិនររើអងគជំនំជប្មោះ ករឃើញថា រណាឹងសទកខរនោះ“បាន់ភក់យឺតរេេ ឬ
មា៉ៅ ងរទៀត ម្ភនវចកា ៈខផនកនីតិ វច ី”។ រណាឹងសទកខម្ភនវចកា ៈខផនកនី វចតិ ី កនុងក ណីខដេរណាឹងសទកខរនាោះេំ
បានរោ េត្តមេកខខណឌតប្មូវចាំបា្់ខផនកនីតិ វច ី ដូ្ម្ភនខ្ងរៅកនុង វចធានថ្ផៃកនុង ឬរៅកនុង្ារ់ជា

1131> វចធាន

ម្ភន។

១០៥ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងេីេកខខណឌនីតិ វច ីមួយ្ំនួនសប្ម្ភរ់“ភាេអា្ទទួេយកបាន”ថ្នរ

ណាឹងសទកខ។ ជាកា កត់សម្ភគេ់ វចធាន ១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុងខ្ងរៅកនុងខផនកពាក់េ័នដ
ធ ូ្តរៅថា៖
ភាលីខដេម្ភនរំណងរាឹងសទកខ្ំរពាោះសេប្កម រស់អងគជន
ំ ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវ់ភក់រស្កាីជូន
ដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ

រ់ភយរញ្ញជក់េីមូេ់ភឋនថ្នរណាង
ឹ សទកខរនាោះ។

រស្កាីជូនដំណឹងអំេរ
ី

ណាឹងសទកខខដេរញ្ញជក់េីមូេ់ភឋននីមួយៗ ប្តូវរញ្ញជក់េីកហ្
ំ សអងគ្ារ់ ខដេនាំឱ្យរស្កាស
ី រប្ម្
រនាោះរម្ភឃៈ និងកំហ្សអងគរហ្ត ខដេនាំឱ្យរស្កាីសរប្ម្រនាោះម្ភនភាេមិនយតាិ ម៌។

3049

ស ណាតរ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៤ រោងរៅរេើរស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ 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 កំហ្សអងគ្ារ់ខដេខេួនរចាទប្រកាន់រនាោះ នាំឱ្យសេប្កម រស់
អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈរនាោះរទ។ ដូរ្នោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានអនវតាត្តមេកខខណឌតប្មូវចាំបា្់
សប្ម្ភរ់រណាឹងសទកខ រស់ខួ ន
េ ដូ្ជាកា រញ្ញជក់េីកំហ្សខដេនាំឱ្យរស្កាីសរប្ម្រម្ភឃៈ។ សហ្ប្េោះរាជ
អាជាាបានអោះអាងថា វចធាន ១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង លឺសំរៅរេើខត“រស្កាីសរប្ម្”រ៉ៅរណា
ណ ោះ េំខមនសំរៅ
រេើ“សេប្កម”ខដេហាក់រីដូ្ជា្ង់ម្ភនន័យថា រនោះេំម្ភនភាេចាំបា្់រង្ហាញថា សេប្កមរនោះប្តូវរម្ភឃៈ
ទាំងមូេរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹង្ំណ្រនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា រកប្សយខររ
រនោះរេើ វចធានខាងរេើេំអា្រជឿបាន។

រទរបញ្ាតិរា នោះ

ចាំបា្់ប្តូវខតរ ើកា
វ ខសវងយេ់រៅត្តមរ ចរទ

ជា

េិរសសរ់ភយ ួមរញ្ចូ េ វចធាន ១០៤(១) ថ្ន វចធានថ្ផៃកនុងផងខដ ខដេខ្ងថា៖
អងគជន
ំ ំជប្មោះតលាកា កំេូេ ប្តូវសរប្ម្រេើរណាឹងសទកខជទា
ំ ស់រៅនឹងសេប្កមរេើអងគរស្កាី ឬ
រស្កាីសរប្ម្ រស់អងគជំនជ
ំ ប្មោះសលាដំរូងរ់ភយខផអករេើមេ
ូ ់ភឋនដូ្ខាងរប្កាម៖ ក) កំហ្សរេើ
អងគ្ារ់ខដេនាំឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរេើអងគរស្កាី ឬរស្កាីសរប្ម្រនាោះ […]។

1133>្ំណ្រនោះរញ្ញជក់ថា ពាកយ“រស្កាីសរប្ម្”រៅកនុងវចធាន ១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង ប្តូវខតបានខសវង
យេ់ថា ជាកា សំរៅរៅរេើកា វចនិ្័យ
ឆ រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងរៅ្ងរញ្ច រ់ថ្នរ ឿងកាី ដូ្ជាសេ
ប្កមជារដើម។

រនោះរ់ភយស រោេរំណង្មបងថ្នកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរេើរណាឹងសទកខរនាៃរ់េីកា ជំនំ

ជប្មោះរនោះ លឺជាកា កំណត់ ថារតើសេប្កមខដេរ្ញរ់ភយអងគជំនំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមប្តូវត្តមអងគ្ារ់
និងត្តមអងគរហ្ត ខដ ឬោ៉ៅងណា។ ្ំណ្រនោះប្សររៅសំរៅជាភាសបារាំងខដេម្ភនតថ្មេលតិយតារសមើោន
កនុង វចធាន ១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង និងបានរប្រើប្បាស់ឃាេជាក់លាក់ថា “le verdict prononcé” ខដេប្តូវោន
នឹងពាកយរេ្ន៍ជាភាសអង់រលេសថា “decision”3052។

1134>រស្កាីសរប្ម្ងមីៗ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់្ំនួនទំេ័
រវលាថ្នស ណា រស់ភាលី3053 បានរញ្ញជក់អំេកា
ី ខសវងយេ់ខរររនោះ
្ំរពាោះកា រចាទប្រកាន់អំេីកំហ្សខដេេំម្ភនរៅកនុងសេប្កម

និងបានរង្ហាញថា

និងរេេ

េំម្ភនអវីខសោន

រ៉ៅខនារៅកនុងរស្កាីសរប្ម្ខដេប្តូវបានរ ើ វ

រឡើងេីដំរូងកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី៖ ដូ្កា កត់សម្ភគេ់ រស់ រខៀវ សំផន អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបាន

3052

វចធាន ១០៥(៣) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង(ភាសបារាំ ង)។

3053

រស្កាីសរប្ម្សាេ
ី ីកា កំណត់រេេរវលា និង្ំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់់ភក់ស ណាតរ និងស ណារណាឹងសទកខ (F9)។
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រញ្ញជក់រៅកនុងរស្កាីសរប្ម្រនាោះថា ប្រសិនររើរស្កាីសរប្ម្រនាៃន់រងខំប្តូវបានជំទាស់រៅកនុងរណាឹងសទកខ
ប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម “កា រ៉ៅោះពាេ់ជានិ នា រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខ[ប្តូវខតបានរង្ហាញ]។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ
រណាឹងសទកខរនាោះប្តូវខតជារ់ពាក់េ័នរធ ៅនឹងទឡហីក ណ៍ខដេអនញ្ញាតមួយ ឬរប្្ើនថ្នរណាឹងសទកខរេើសេ
ប្កម”3054។

ដូរ្នោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេបានរង្ហាញ្ាស់លាស់នូវទំនាក់ទំនង វាងរស្កាីសរប្ម្

រនាៃន់រងខំខដេកំេងប្តូវបានជំទាស់ និងសេប្កម រស់អងគជំនំជប្មោះសលាដំរូង ខដេរៅខតជាកមមវតែ្
ុ ង
រប្កាយថ្នរណាឹងសទកខ។

1135>រៅកនុងរស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ

សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា ខេួននឹង់ភក់រណាឹង

សទកខរនោះរដើមបីអតែប្ររោជន៍្ារ់ ‘dans l’intérêt de la loi’ រ់ភយរសនើសំដំរណាោះប្សយឱ្យរ ើកា
វ ប្រកាស
ខតរ៉ៅរណា
ណ ោះ3055។ សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា៖
វចធានសាីេីនីតិ វច ីខដេបានររងកត
ើ រៅកប្មិតអនា ជាតិបានរញ្ញជក់ថា ដំរណាោះប្សយសកា
ំ ប្រកាស លឺ
អា្រ ើរវ ៅបានត្តម យៈតលាកា ឧទធ ណ៍ រ់ភយខផអករេើរញ្ញាអងគ្ារ់សប្ម្ភរ់“ស ៈសំខាន់ទរូ ៅ”
ឬ“ស ៈសំខាន់ោ៉ៅងរប្្ើន”្ំរពាោះយតាិសស្តសា។ អងគជំនជ
ំ ប្មោះរនោះបានអនម័តត្តមោ៉ៅង្ាស់លាស់នូវ
រទ់ភឋនលតិយតា ដូ្ោនរៅកនុងសេដីកាថ្នសំណរំ ឿង ០០១។ ជំហ្ រនោះ ក៏ប្តូវបានទទួេសគេ់ផង
ខដ រៅកនុង្ារ់បារាំងកនុងក ណីដ៏កប្មត្តម យៈកា ់ភក់រណាឹងសទកខរៅតលាកា ជាន់ខពសរ់ ដើមបីផេ

ប្ររោជន៍្ារ់ (pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi)3056។

1136>សហ្ប្េោះរាជអាជាាេំបានអោះអាងថា

ដំរណាោះប្សយថ្នកា ់ភក់រណាឹងសទកខរៅតលាកា ជាន់ខពស់

រដើមបីផេប្ររោជន៍្ារ់ (pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi) ម្ភនខ្ងរៅកនុងនីតិ វច ីប្េហ្ម
ទណឌកមពជា
ុ
រហ្ើយប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពជា
ុ
េំបានខ្ង្ាស់លាស់នូវរទរបញ្ាតិពា
ា ក់េ័នរធ ៅនឹងរញ្ញារនោះ
ខដ ។ ្ំរពាោះ្ារ់បារាំង ររើរទាោះរីជាប្កមនីតិ វច បា
ី រាំងបានខ្ងអំេីរបញ្ាតិទា
ា ក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះក៏រ់ភយ ក៏
ទំនងជាម្ភនេកខណៈផៃយ
ុ រៅនឹងរញ្ញា្ំរពាោះមខខដ ។ រទរបញ្ាតិខា ដេពាក់េ័នរធ នាោះខ្ងថា៖

3054

រស្កាីសរប្ម្សាីេីកា កំណត់រេេរវលា និង្ំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់់ភក់ស ណាតរ និងស ណារណាឹងសទកខ (F9) កថាខណឌ

១៦។
3055

រស្កាីជូនដំណឹងអំេរ
ី ណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1) កថាខណឌ ២ និង ៥។

3056

រស្កាីជូនដំណឹងអំេីរណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា (E313/3/1) កថាខណឌ ៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។
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រៅរេេខដេតលាកា ឧប្កិដឋ ឬសលាឧទធ ណ៍ ឬតលាកា ជំនំជប្មោះរទមជឈិម ឬតលាកា េហ្ បាន
រ្ញសេប្កម្ងរប្កាយខដេររើកផេូវឱ្យរ ើរ
វ ណាឹងសទកខ និងររើរទាោះរីជាោ៉ៅងរនោះក៏រ់ភយ ក៏ោមន
ភាលីណាមួយបាន់ភក់រណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមរនោះត្តមកាេរ រច ្ឆទ ខដេបានកំណត់រនាោះ
ខដ

ដូរ្នោះអលគ ដឋអាជាាអមសលាវចនិ្័យ
ឆ (តលាកា កំេូេ)អា្រ ើរ
វ ណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម

រនោះត្តមលំនិតផាួ្រផាើម រស់ខួ ន
េ កនុងរហ្តផេខតមួយលត់ លឺរដើមបីផេប្ររោជន៍្ារ់ ររើរទាោះរីជា
ផតកំណត់ថ្នកាេរ ចរ្ឆទ់ភក់ពាកយរណាឹងក៏រ់ភយ។

តលាកា ប្តូវសរប្ម្អំេីភាេអា្ទទួេយក

បាន និងអងគរស្កាីថ្នពាកយរណាឹងរនោះ។ រៅរេេខដេរណាឹងរនោះប្តូវបានទទួេយក តលាកា ប្តូវ
ប្រកាសរម្ភឃភាេ្ំរពាោះសេប្កមរនាោះ រ៉ៅខនាភាលីេំអា្េិនិតយរៅរេើរម្ភឃភាេរនោះ ឬជំទាស់រៅ
នឹងកា អនវតាន៍ថ្នរស្កាីសរប្ម្ខដេប្តូវបានរដិរស រនាោះរឡើយ3057។

1137>ដូរ្នោះ រណាឹងសំរម្ភឃភាេរដើមបីផេប្ររោជន៍្ារ់ អា្រ

ើបា
វ នប្រឆ្ំងនឹងសេប្កមខដេអា្រ ើ វ

រណាឹងសទកខបានត្តមកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ី មមត្តមរ៉ៅរណា
ណ ោះ រ៉ៅខនាពាក់េ័នរធ ៅនឹងកា ខដេ ោមនភាលីណាមួយ
រ ើរ
វ ណាឹងសទកខរនោះ។ កនុងន័យមា៉ៅ ងរទៀត រណាឹងសទកខរៅតលាកា ជាន់ខពស់រដើមបីផេប្ររោជន៍្ារ់ េំ
ខមនជាមរ ាបាយរ ើឱ្
វ យរស្កាីសរប្ម្មួយប្តូវខតបានេិនិតយរឡើង វចញ

កនុងក ណីខដេតលាកា ជាន់ខពស់

រំផតខេួនឯងេំអា្រ ើកា
វ េិនិតយបានរនាោះរឡើយ រ៉ៅខនាប្ោន់ខតជាយនាកា មួយសប្ម្ភរ់ផេ
ា ់សិទធិអំណា្ដេ់អយយ
កា ជាន់ខពស់រំផត កនុងកា រ ើរ
វ ណាឹងរៅតលាកា ជាន់ខពស់ រៅរេេខដេេំម្ភនភាលីណារ ើដ
វ ូរចានោះ។ អាប្ស័យ
រហ្តរនោះ សទិសភាេខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើង ជាកា ភាន់ប្្ឡំ និងប្តូវរដិរស រចាេ។

1138>សហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរេើករឡើងថា រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាកា
កំេូេបានទទួេសគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះអា្រ់ភោះប្សយ“រញ្ញាសាីេីស ៈសំខាន់ទូរៅសប្ម្ភរ់យតាិសស្តសា” ររើ
រទាោះរីជារញ្ញារនោះេំបានរ ើឱ្
វ យសេប្កមខដេសែិតរប្កាមកា េិនិតយរនោះរៅជារម្ភឃៈក៏រ់ភយ

ខដេត្តមកា

រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រនោះបានផាេ់មូេ់ភឋនរខងអករ់ភយខេួនឯងសប្ម្ភរ់ភាេអា្ទទួេយកបាន
ថ្នរណាឹងសទកខ3058។ រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ បានរេើករឡើង
ដូ្ខាងរប្កាមថា៖

3057

ម្ភប្ត្ត ៦២១ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌបារាំ ង។

3058

ស ណារណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ ៦ រោងរៅរេើសេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៥។
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01358636
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កនុងកាេៈរទសៈេិរសស អងគជំនជ
ំ ប្មោះតលាកា កំេូេអា្រេើករញ្ញាត្តមលំនិតផាួ្រផាើម រស់ខួ ន
េ ឬ
សារ់រណាឹងសទកខរៅរេេខដេភាលីរេើករញ្ញាផេូវ្ារ់ខដេេំរ ើឱ្
វ យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅខនាម្ភនស
ៈសំខាន់ទូរៅសប្ម្ភរ់យតាស
ិ ស្តស ា រស់ អ.វ.ត.ក.3059។

1139>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ បានសំអាងរេើសេដីកា្ំនួន ២

រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេថ្ន

តលាកា ICTY។ េិតណាស់ រ់ភយស ខត សេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ
ថ្នតលាកា ICTY និង ICTR បានរេើករឡើងថា អងគជំនំជប្មោះទាំងរនោះម្ភនសិទធិអំណា្កនុងកា ប្រកាសរ់ភយ
ខេួនឯងសាីេីរញ្ញាផេូវ្ារ់ ររើរទាោះរីេំម្ភនសកាានេេរ ើឱ្
វ យរស្កាីសរប្ម្ខដេសែិតរប្កាមកា េិនិតយរៅជារម្ភ
ឃៈរនាោះក៏រ់ភយ។ រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Tadić (ICTY) បានកត់សម្ភគេ់ទាក់ទងរៅនឹងទឡហីក ណ៍េី ថ្នរ
ណាឹងសទកខថា ររើរទាោះរីជាទំនងជាេំសិត
ែ រប្កាមម្ភប្ត្ត ២៥(១) ថ្នេកខនិក
ា ៈ រស់តលាកា ICTY (ខដេម្ភន
អានភាេរេើរណាឹងសទកខប្រឆ្ំងនឹងសេប្កម)ក៏រ់ភយ ក៏ទឡហីក ណ៍ទាង
ំ រនោះបានរេើករឡើងនូវរញ្ញានានាសាី
េីស ៈសំខាន់ ទូរៅសប្ម្ភរ់យតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY និងថា រហ្តរនោះ ជាកា សមប្សរសប្ម្ភរ់អងគ
ជំនំជប្មោះកនុងកា ទទួេយកទឡហីក ណ៍រនោះ3060។ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់តលាកា ICTY េំបានផាេ់
កា េនយេ់រខនែម ឬយតាិកមមណាមួយសប្ម្ភរ់ វច ីសស្តសា រស់ខួ ន
េ រេើរញ្ញារនោះរឡើយ។ រៅកនុងសេដីការ ឿងកាី
Akayesu (ICTR) (ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានខផអករៅរេើ) បានអនវតាត្តមវច ីសស្តសាដូ្ោនរៅកនុងក ណី
ណ ោះ។
ខដេអយយកា បានប្តឹមខតរេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខខរររនោះរ៉ៅរណា

រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី

លួ កត់

សម្ភគេ់ថា អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមមិនអ្ិថ្ស្តនាយ៍បានចាត់ទករញ្ញារនោះថា ជាសិទធិ
រស់អងគជំនំជប្មោះ េំខមនជាសិទធិ រស់ម្ភចស់រណាឹងសទកខរនាោះរឡើយ។ អងគជំនំជប្មោះរនោះបានលូសរញ្ញជក់នូវ
្ ចតេកខណៈឆនាៃនសិទធិថ្នរស្កាីសរប្ម្ កនុងកា រ់ភោះប្សយទឡហីក ណ៍ថ្នរណាឹងសទកខ ខដេេំម្ភនសកាាន
េេរ ើឱ្
វ យសេប្កមខដេប្តូវបានរាឹងសទកខរនាោះរម្ភឃៈ3061។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ យតាិសស្តសារនោះេំបានផាេ់

3059

សេដីការ ឿងកាី ឌ្ (001-F28) កថាខណឌ ១៥ (រជើងទំេ័ េររចាេ)។

3060

សេដីការ ឿងកាី Tadić កថាខណឌ ២៤១, ២៤៧ និង ២៨១។

3061

សេដីការ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ ២៣ (អោះអាងថា អងគជំនំជប្មោះម្ភនជរប្មើសរប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិរនោះកនុងក ណី

“ដំរណាោះប្សយរេើរញ្ញារនោះទំនងជា ួម្ំខណកោ៉ៅងខាេង
ំ ដេ់កា អភិវឌឍន៍យតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មម”)។

សូមរមើេផង

ខដ កា រោងដថ្ទរទៀតរៅរេើយតាិសស្តសា រស់តលាកា ICTY ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាាបានរ ើរវ ឡើងរៅកនុងស ណារណាឹងសទកខ
រស់ខួ េន រជើងទំេ័ ១៦ ដូ្ជា សេដីការ ឿងកាី Galic (ICTY) កថាខណឌ ៦ (“កនុងកាេៈរទសៈេិរសស អងគជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍នឹង
ប្តូវសារ់ផងខដ នូវរណាឹងសទកខ រស់ភាលីខដេបានរេើករឡើងអំេីរញ្ញាអងគ្ារ់ ខដេេំ បានរ ើឱ្
វ យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅខនារទាោះជា
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ជាមូេ់ភឋនថ្នសិទធិរ ើរ
វ ណាឹងសទកខដេ់សហ្ប្េោះរាជអាជាារទ។ រ៉ៅខនា ម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់កា េិភាការេើ
រញ្ញា ថារតើអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេអា្េិចា ណារៅរេើអងគរស្កាីថ្នរណាឹងសទកខរនោះ ខដ ឬោ៉ៅងណា
ររើរទាោះរីជាអងគជំនំជប្មោះ ករឃើញថា រណាឹងសទកខរនោះេំអា្ទទួេយកបានក៏រ់ភយរនាោះ។

1140>រៅកនុងរ ចរទរនោះ

អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ឭ
ំ កថា វចធានថ្ផៃកនុងខ្ងថា ប្រសិនររើរណាឹងសទកខ

មួយប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនវចកា ៈខផនកនីតិ វច ីរហ្ើយរនាោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេអា្ប្រកាសរណាឹង
សទកខរនោះថា េំអា្ទទួេយកបាន3062។ កា រប្រើប្បាស់ពាកយរេ្ន៍“អា្”អា្ប្តូវបានយេ់ថា កា រដរិ ស
រណាឹងសទកខថា េំអា្ទទួេយកបានរ់ភយស វចកា ៈខផនកនីតិ វច ី េំខមនជាកា ចារ់រងខំរនាោះរទ និងថា អងគ
ជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេក៏អា្សរប្ម្រ ើកា
វ េិចា ណាផងខដ រៅរេើអងគរស្កាីថ្នរណាឹងសទកខរនោះ រ់ភយេំ
ចាំបា្់លិតេី វចកា ៈខផនកនីតិ វច ីរនាោះរឡើយ ខដេរនោះប្សរជាមួយនឹង វច ីសស្តសា រស់តលាកា

ICTR រ ឿងកាី

Akayesu3063។

1141>រហ្តដូរ្នោះ

រញ្ញាខដេអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេប្តូវរ់ភោះប្សយ លឺថារតើកនុងកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី

រ្ចរ
ុ បននរនោះ ជាកា សមប្សរកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាៃនសិទធិ រស់ខួ ន
េ និងេិចា ណរេើរញ្ញាខដេបានរេើករឡើង

ោ៉ៅងណាកាីរញ្ញារនោះ ម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅ្ំរពាោះយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដអ
ឋ នា ជាតិ”)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កា រេើករឡើង
ដូ្ោនរនោះម្ភនរៅកនុងសេដីការ ឿងកាី Stakic (ICTY) កថាខណឌ ៧។ សេដីការ ឿងកាី Kupreskic (ICTY) កថាខណឌ ២២៖
(“រៅដំណាក់កាេរណាឹងសទកខ ភាលីប្តូវកប្មិតអំណោះអំណាង រស់ខួ េនប្តឹមរញ្ញាខដេសែិតកនុង វច សេភាេម្ភប្ត្ត ២៥ ថ្នេកខនិ ា
កៈ។ វចធានទូរៅខ្ងថា អងគជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍េំប្តូវេិចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេេំបានរេើករឡើងអំេីកំហ្សអងគ្ារ់ ខដេនាំ
ឱ្យសេប្កមរម្ភឃៈ ឬកំហ្សអងគរហ្តខដេរណា
ា េឱ្យម្ភនភាេអយតាិ ម៌រឡើយ រេើកខេងខតកនុងកាេៈរទសៈេិរសសខដេកនុង
រនាោះភាលីបានរេើករញ្ញាអងគ្ារ់ខដេម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅ្ំរពាោះយតាិសស្តសា រស់តលាកា ឧប្កិដក
ឋ មមអនា ជាតិ។

ម្ភនខតកនុង

ក ណីកប្មខរររនោះរ៉ៅរណា
ណ ោះ ខដេអងគជំនំជប្មោះឧទធ ណ៍អា្ចាត់ទកថា ជាកា សមប្សរ និងជាក ណីេិរសស្ំរពាោះវចធានទូរៅ”)។
3062
3063

វចធាន ១១១(២) ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង (រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។
ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញារនោះ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់រឃើញថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៤០៤ ថ្នប្កមនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌកមពុ

ជាឆ្នំ ២០០៧ ខ្ងថា “កាេណាសលាឧទធ ណ៍យេ់រឃើញថា រណាឹងឧទធ ណ៍រ ើហ្
វ ួសរេេកំណត់ ឬ រ ើរវ ៅកនុងេកខខណឌមិនប្តឹម
ប្តូវរនាោះ សលាឧទធ ណ៍ប្រកាស់ថា រណាឹងឧទធ ណ៍មិនអា្ទទួេយកបាន”(រស្កាីរញ្ញជក់រខនែម)។ ដូរ្នោះ វចធាន ១១១ (២) ថ្ន
វចធានថ្ផៃកនុង ខសេីនីតិ វច ីប្េហ្មទណឌ មមត្ត រស់កមពជា
ុ ។ ត្តមកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេ ក ណីរនោះអា្រ ើវ
យតាិកមមបានរ់ភយស កាេៈរទសៈជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. ដូ្ជា៖ ្ំនួនរ ឿងកាីខដេបានសារ់រៅ្ំរពាោះមខយត្តា ិកា រនោះម្ភនក
ប្មិត។ អាប្ស័យរហ្តរនោះ ឱ្កាសកនុងកា រំភឺ្
េ ារ់ត្តម យៈយតាិសស្តសានានាក៏ម្ភនកប្មិតដូរចានោះខដ ។
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រ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដ ឬោ៉ៅងណ។ ផៃយ
ុ រៅរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន3064 កា សរប្ម្
រនោះេំប្តូវបានកប្មិតរ់ភយេកខណៈវចនិ្័យ
ឆ ឹតតបិតជាក់លាក់ណារឡើយ។

1142>អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេយេ់រឃើញថា

រញ្ញា ថារតើសញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III

អា្អនវតាបានរៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីរៅ្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ខដ ឬោ៉ៅងណារនាោះ េិតជាម្ភនកា ពាក់
េ័នម
ធ ួយ្ំនួនផងខដ រៅនឹងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីនារេេអនាលត និងរៅ្ំរពាោះមខតលាកា រនោះ។ សញ្ញាណថ្ន
សហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមទប្មង់ III រនោះ ជាញឹកញារ់ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងរ ឿងកាីនានារៅ្ំរពាោះមខតលាកា មិន

អ្ិថ្ស្តនាយ៍

រហ្ើយអា្យេ់បានថា

សញ្ញាណរនោះអា្ម្ភនតួនាទីរៅកនុងកិ្ចដំរណើ កា នីតិ វច ីដថ្ទរទៀតរៅ

្ំរពាោះមខ អ.វ.ត.ក. ផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅងណាកាី អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេកត់សម្ភគេ់ថា រណាឹងសទកខ
ខដេ់ភក់រ់ភយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានផាេ់ឱ្កាសឲ្យអងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរ ើកា
វ េិចា ណារេើ
សញ្ញាណថ្នសហ្ឧប្កិដក
ឋ មម ួមរនោះ
រេើករឡើងរ់ភយសហ្ប្េោះរាជអាជាា។

ួមទាំងទិដភា
ឋ េខដេម្ភនកា ពាក់េ័នរធ ់ភយផ្លៃេ់រៅនឹងរញ្ញាខដេបាន
ក ណីរនោះនឹងផាេ់ជារោេកា ណ៍ខណនាំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់កិ្ចដំរណើ

កា នីតិ វច ីនារេេអនាលត អាប្ស័យរហ្តរនោះេម្ភ
ំ នភាេចាំបា្់កនុងកា េិចា ណារេើរណាឹងសទកខ រស់សហ្
ប្េោះរាជអាជាារ់ភយ

រេើមូេ់ភឋនេិរសសរនាោះរឡើយ។

1143>ខផអកត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អងគជំនំជប្មោះតលាកា កំេូេរដិរស

រណាឹងសទកខ រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា រ់ភយស កំហ្សនីតិ វច ី។

3064

ស ណារណាឹងសទកខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣១, ៣៤, ៤២។
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៦.ន្ផនក្ពម្រចព្ចកតី
រោងត្តមសំអាងរហ្តខាងរេើ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល្ពម្រច៖
ពដាយអនុពលារតារ វចធាន ៤ (១)(ខ) ថ្នកិ្ចប្េមរប្េៀង វាងអងគកា សហ្ប្រជាជាតិ និងរាជ ់ភឋភិបាេកមពុ
ជា ម្ភប្ត្ត ១៤ ងមី(១)(ខ) និងម្ភប្ត្ត ៣៦ ងមីថ្ន្ារ់ អ.វ.ត.ក. និង វចធាន ១១១ ថ្នវចធានថ្ផៃកនុង
បានកត់្មាគល់ស ណារណាឹងសទកខជាលាយេកខណ៍អកស នីមួយៗ រស់ភាលី និងអំណោះអំណាងខដេបាន
រេើករឡើងរៅកនុងសវនាកា រៅថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៨ ខខ កមាៈ ឆ្នំ ២០១៦
ទទួលយកខផនកខេោះ និង រដិព្ធខផនកខេោះរទៀតថ្នរណាឹងសទកខ រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ខដេ៖
ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងរៅកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីមយ
ួ
រដិព្ធកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មម
ប្រឆ្ំងមនសសជាតិ និង
តរកល់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីរទមនសសឃាត រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយ
មូេរហ្តនរោបាយ និងអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ
ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងរៅកនង
ុ អំឡង
ុ រេេថ្នកា ផ្លេស់ទេ
ី រំ ៅប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី
រដិព្ធកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ និងរទរ ើទ
វ កខរក
រមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ។
តរកល់កា សរប្ម្់ភក់េិ ទធ ភាេរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីរទអំរេើអមនសស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង
ឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ និងន្កន្ម្រប្ររភទលតិយតាថ្នរទរេមើសរ់ភយសរប្ម្

ដាក់ពរិ ុទធភាពរេើ

នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីរទមនសសឃាតរៅកនុងឧប្កិដក
ឋ មមប្រឆ្ំងមនសសជាតិ វចញ។
ពាក់េន
័ រធ ៅនឹងអងគរហ្តខដេបានរកើតរឡើងរៅទួេរពា ថ្ិ៍ ប្ជ
រដិ្ធកា សរប្ម្់ភក់េិ ទធភាេរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេរ់ ង្ហគេ រទមនសសឃាត និង
រទរ ើទ
វ កខរករមនញរ់ភយមូេរហ្តនរោបាយ
ម្រកា្តរកលកា
់ ប្រកាសរទាស់ភក់េនធនាោ អស់មួយជី វចតរេើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រស់អងគជំនំជប្មោះ
សលាដំរូង
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