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១១ទំររ័ 
នកូីល:  ខញុ ំសូមចាប់ឈ ត្ ើមសួរសំណួរឈ ាឈលាកឈ ាយខល ីៗ  អំរីព្បវតត រូិបផ្ទ ាល់របស់ឈលាក។ ឈលាកធ្ល ាប់

ម្ានបទរិឈសាធនក៍ារងារជាង្៣៥ឆន ាំ ប្ែលកនុ ង្ឈនាោះភាគឈព្រើនបានពាក់រន័ឋនងឹ្ការងាររបស់
តុលាការយុតត ធិមព៌្រហ្ទណឌ អនតរជាត។ិ ឈតើឈលាកអារ ត្ ល់ឲ្យែឹង្បានឈទ ថាកត្ត ាអេ ីឈ ាប្ែល
នាំឲ្យឈលាកបានមកបំឈរ ើការងារឈ ាកនុ ង្ អ.វ.ត.ក? 

កូមឈ ៀន: បាទ  ខញុ ំព្តទ វបានប្តង្ត្ាំង្ឈ ាយអគគ ឈលាាធកិារអង្គការសហព្បជាជាត។ិ ខញុ ំបានទទួលការ 
ឈរាត្ាមទូរសរ័ទ រយ:ឈរលមួយនងៃ ឈែើមបឈីធេ ើការសម្ភ ាសសព្ម្ាប់តំប្ណង្ឈនោះ។ ខញុ ំគតិថា គឺ
ព្បប្ហលជាឈ ាកនុ ង្ឆន ាំ២០០៧ ឬ ២០០៨ ឈហើយឈ ាឈរលឈនាោះ ខញុ ំបានកំរុង្ឈធេ ើការឈលើសំណំុ
ឈរឿង្មួយរបស់ឈលាក Charles Taylor ឈ ាកនុ ង្តុលាការរិឈសសមួយសព្ម្ាប់ព្បឈទសឈស
រ ាឈេអូន។ ែូឈរនោះ បនទ ាប់រីខញុ ំព្តទ វបានប្តង្ត្ាំង្ឈ ាយអង្គការសហព្បជាជាត ិ ខញុ ំក៏បានកល ាយ
ជាសហព្រោះរា អាជញ ាអនដរជាតបិព្មុង្។ កនុ ង្ឆន ាំ២០១៣ ឈ ាឈរលប្ែលសំណំុឈរឿង្០០២/០១ 
ព្តទ វបានបញ្ច ប់ការកាត់ឈ ាសជាឈលើកែំបូង្បង្អស់របស់ នួនជា នងិ្ ឈខៀវសំ្ន ខញុ ំក៏ព្តទ វបាន
ឈសនើសំុឱ្យមក ំនួសកនុ ង្មុខតំប្ណង្របស់សហព្រោះរា អាជញ ាអនដរជាតមិ្ន ាក់ ប្ែលគាត់បានចាក
ឈរញរីតួនាទ។ី ែូឈរនោះខញុ ំបានរូលរួមកនុ ង្តុលាការឈនោះចាប់ត្ាំង្នងៃទ០ី១ ប្ខតុលា ឆន ាំ២១០៣។ 
ឈហើយែូរអេ ីប្ែលបានកំរុង្ែំឈណើរការឈនោះ ឈយើង្ក៏បានកំរុង្ឈរៀបរំសព្ម្ាប់ការ ប្ កឈែញ
ឈ ាលបញ្ច ប់កនុ ង្ករណីឈនាោះ ប្ែលនងឹ្ឈកើតឈេើង្ឈ ារុង្សបត ាហន៍នប្ខឈព្កាយឈនោះ។ 

នកូីល:  ចាស៎ ប្មនឈហើយ។ ឈតើឈលាកអារព្បាប់ឈយើង្ អំរីទែិឋភារវ ិជម្ាននងិ្អវ ិជម្ានននតុលាការ
រព្មុោះឈនោះបានឈទ? ម្ានការ ាក់កំហិតរតឹតបតិតងឹ្រងឹ្ ឬ ម្ានឈសរភីារឈរញឈលញប្ែលបាន
ឈកើតឈេើង្ឈ ាកនុ ង្ អ.វ.ត.ក។ 
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កូមឈ ៀន: ែំបូង្បង្អស់ឈយើង្គួរប្តទទួលសគ ាល់ថា ព្គប់តុលាការជាត ិាំង្អស់ ព្តទ វម្ានកាតរេករិច ឈធេ ើ
ការកាត់ឈ ាសឈលើព្គប់ករណីននបទឈល្ើសប្ែលម្ានលកខណ:ធៃន់ធៃរបំ្ុត។ សថិតឈព្កាមសនធិ
សញ្ញ ាអំឈរើព្បលយ័រូ សាសន ៍ គមិឺនសំឈ ាឈែើមបកីាត់ឈ ាសប្តឈលើអំឈរើព្បលយ័រូ សាសន ៍
ប ុ ឈ ្ាោះឈទ ប ុ ប្នត ព្តទ វបានទទួលសគ ាល់ជាទូឈ ាឈ ាយអនកព្បា ញភាគឈព្រើនឈទៀតថា ព្តទ វប្តម្ាន
កាតរេករិច ឈធេ ើការកាត់ឈ ាសរំឈពាោះអនក ាំង្ឡាយ ា ប្ែលជាប់ពាក់រនធន័ងឹ្បទឈល្ើសឧព្កែិឋ
កម្ព្បឆាំង្នងឹ្មនុសសជាត ិ ឈ ាឈព្កាមអនុសញ្ញ ាទពី្កុង្ហសឺប្ណវ្ង្ប្ែរ។ របាប់ម្ាន
កាតរេករិច មួយឈែើមប ីាក់ទណឌ កម្ឈ ាឈលើ នជាតរិបស់ខលួ ន ប្ែលជាប់ពាក់រន័ធនងឹ្បទឧព្កែិឋ
កម្សង្រងគ ាម ឬ  នជាតែិ៍នទឈទៀតប្ែលសថិតឈ ាឈលើទកឹែីរបស់ខលួ ន ឈហើយបានជាប់ពាក់រន័ធ
កនុ ង្បទឧព្កែិឋកម្សង្រងគ ាម។ ប ុ ប្នតជាការរិត ាស់ មិនប្មនព្គប់ព្បឈទស ាំង្អស់ឈនាោះឈទ ជា
រិឈសសសព្ម្ាប់ប ត ាព្បឈទសប្ែលឈទើបនងឹ្បញ្ច ប់ ឈម្ល ាោះ គពឺ្តទ វប្តម្ានសមតថភារឈែើមបឈីធេ ើ
ការងារឈលើសំណំុឈរឿង្ប្បបឈនោះ។ កនុ ង្ព្បឈទសខលោះឈ ាប្តម្ានការប្បង្ប្រកគន ាឈ ាកនុ ង្សង្គម 
ម្ានការសអប់ឈខព ើមគន ានងិ្ម្ានការមិនទុករតិតគន ាយ ាង្ឈព្រើន ប្ែលឈនាោះជាការលំបាកយ ាង្ាល ាំង្
សព្ម្ាប់ព្បរន័ធយុតត ធិមជ៌ាត ិ ឈហើយប្ែលព្តទ វបានចាត់ទុកថាជាភារព្សបរបាប់សព្ម្ាប់ព្គប់
ភាគនីងិ្រលរែឋ ាំង្អស់ននព្បឈទសឈនាោះ។ ប ុ ប្នតកនុ ង្ករណីនមួីយៗក៏ទទួលបាន្លព្បឈយា ន៏
ជាក់លាក់ ាមួយប្ែលបានជាប់ពាក់រន័ធនងឹ្អនតរជាតិ្ ង្ប្ែរ។ កនុ ង្រំឈ ាមព្បឈទស ាំង្
ឈនាោះ ក៏ម្ានព្បឈទសជាឈព្រើ្ ង្ប្ែរ ប្ែលជាប ត ាព្បឈទសឈទើបនងឹ្បញ្ច ប់រី ឈម្ល ាោះ ឈហើយ
ប្ែលមិនម្ានសមតថភារ នងិ្មិនម្ានការបណតុ ោះប ត ាលែល់ឈ ាព្កមនានា។ ឧ ាហរណ:៍  
ឈ ាព្បឈទសទមីរ័ាាង្ឈកើត ឈព្កាយឈរលប្ែលទទួលបានឯករា យ គគ្ឺាននរ ាម្ន ាក់ឈ ាកនុ ង្
ព្បឈទសឈនោះជាព្រោះរា អាជញ ា ឬឈ ាព្កមឈទ។ ឈ ាព្បឈទសបូឈសនៀ នងិ្ ហឺឈ គ្ ាវ ីា រួកឈគបាន
បឈង្ក ើតអង្គ  ំនំុ ព្មោះឈលើបទឧព្កែិឋកម្សង្រងគ ាមជាត ិ ឈ ាកនុ ង្ព្បរន័ធតុលាការជាតរិបស់រួកឈគ 
ប ុ ប្នត ឈ ាឈែើមឆន ាំែំបូង្បង្អស់ រួកឈគបានអឈញ្ជ ើញរែឋអាជញ ាអនដរជាតនិងិ្ឈ ាព្កមអនដរជាតឱិ្យឈធេ ើ
ការជាមួយ នរួមជាតរិបស់ឈគ។ ឈហើយប្ ន្កមួយននបញ្ហ ាឈនាោះឈ ាយសារប្តព្បឈទសឈនោះ គឺ
ឈ ាម្ានការប្បកបាក់គន ាឈ ាឈេើយ។ ែូឈរនោះព្បសិនឈបើ ម្ានករណីបត ឹង្ព្បឆាំង្នងឹ្ នជាតភិាគ
តរិឈ ាព្បឈទសបូឈសនៀ រួកឈគព្បប្ហលជានងឹ្នយិាយថា  នជាតមិ ូសលីមបូឈសនៀរ ឬ  នជាតបូិ
ឈសនៀរឈសើបឈបៀរ។ ជារិឈសសព្បសិនឈបើ  នរង្ឈព្គាោះននអំឈរើឧព្កែិឋកម្ឈនាោះ គជឺាព្កុម ន
ជាតភិាគតរិ ភារមិនយុតត ធិមមិ៌នលំឈអៀង្នងិ្មិនឈគាររត្ាមភារលឈមអ ៀង្ឬភារមិនលំឈអៀង្ 
គជឺាឈគាលការណរ៍បាប់របស់ឈ ាព្កម។ ែូឈរនោះម្ានការរូលរួមរីសម្ាសភារអនដរជាតឈិ ា
កនុ ង្អង្គ  ំនំុ ព្មោះមួយ ខញុ ំឈ ឿជាក់ថា ការវនិរិឆ យ័ឈ ាស គពឺ្តមឹព្តទ វនងិ្យុតត ធិម ៌ ឈហើយមិន
ព្បកាន់បកសរួកសព្ម្ាប់ភាគ ីាមួយនន ឈម្ល ាោះឬភាគ ីាមួយឈ្សង្ឈទៀតឈនាោះឈទ។ 



ព្បសិនឈបើឈព្បៀបឈធៀបឈ ានងឹ្តុលាការអនតរជាតនិានា ជារិឈសសឈ ាឈរលប្ែលឈគបានបឈង្ក ើត
តុលាការ ាំង្ឈនាោះឈ ាាាង្ឈព្រាទតី្ាំង្របស់តុលាការអនតរជាត ិ វារិតជាម្ានអតថព្បឈយា នែ៏៍
ធំឈធង្ ាស់ ប្ែលម្ានតុលាការកាត់កត មួីយបានបឈង្ក ើតឈ ាកនុ ង្ព្បឈទសឈនាោះ។ ខញុ ំឈ ឿជាក់ឈលើ
តុលាការអនដរជាត ិាំង្អស់ ែូឈរនោះជាឧ ាហរណ ៍ សព្ម្ាប់តុលាការអ.វ.ត.ក វាគជឺា
តុលាការមួយប្ែលម្ានព្បជា នយ ាង្ឈព្រើនបានមករូលរួមសត ាប់នងិ្ត្ាម ានឈមើលរាល់ព្គប់
ែំឈណើរការនតីវិធិឈី ាកនុ ង្តុលាការ។ ខញុ ំឈ ឿជាក់ថា ម្ានព្បជា នប្ខរ្ព្បប្ហលជា ិតកនលោះលាន
នាក់បានមកទសសនករិច ឈ ាតុលាការឈនោះ។ រិតព្បាកែ ាស់ ខញុ ំឈ ឿជាក់ថា ម្ានមនុសសរាប់
រយរាប់ពាន់នាក់ យ ាង្ឈ្ារ ាស់ម្ាន២០០.០០០នាក់ បានមកត្ាម ានឈមើលប្ ន្កខលោះនន
ែំឈណើរការសវនការកាត់កត រីបស់តុលាការឈនោះ។ ឈនោះរិតជាម្ានសារៈសំាាន់ាល ាំង្ ាស់ 
ឈយើង្បានកំរុង្ឈធេ ើការងារមួយសព្ម្ាប់ព្បជារលរែឋ ាំង្អស់ឈនាោះ ប្ែលព្តទ វបានទទួលរង្
្លប ោះពាល់ធៃ ន់ធៃរឈ ាយសាររបបមួយ នងិ្រួម ាំង្អនកប្ែលធ្ល ាប់បានរូលរួមរំប្ណកឈធេ ើការ
ឈ ាកនុ ង្របបឈនាោះ្ង្ប្ែរ។ 

នកូីល:  ចាស៎! រិតព្បាកែឈហើយ ប្ែលឈលាកបានឈធេ ើឱ្យខញុ ំយល់ឈព្រើន។ 
ែូឈរនោះសូមឈលាកនយិាយឈរៀបរាប់បនត រិ អំរីបញ្ហ ាព្បឈមនានា។ ឈតើឈលាកអារ ត្ ល់នូវមតិ
ឈយាបល់ អំរីបញ្ហ ាព្បឈមនានា កនុ ង្នាមឈលាកជាព្រោះរា អាជញ ាអនតរជាតបិ្ែលបានបំឈរ ើ
ការងារឈ ាកនុ ង្ អ.វ.ត.ក ប្ែរឬឈទ? 

កូមឈ ៀន: រិតឈហើយ ឈរល ាអនកកំរុង្ឈធេ ើការឈ ាឈលើសំណំុធំៗ ប្ែលពាក់រន័ធនងឹ្ឈមែឹកនាំកំរូល 
បញ្ហ ាព្បឈមធំបំ្ុតឈនាោះ គអឺនកបានកំរុង្ប្តរយាយាមព្បមូល ត្ុ ំនងិ្ឈរៀបរំសំណំុឈរឿង្មួយ 
ប្ែលបានបងហ ាញឱ្យឈ ើញនូវអេ ីៗបានឈកើតឈេើង្ថា ឈហតុអេ ីបានជាឈមែឹកនាំ ាំង្ឈនាោះព្តទ វប្ត
ទទួលខុសព្តទ វរំឈពាោះបទឧព្កែិឋកម្ប្ែលបានឈកើតជាញឹកញាប់ឈ ាកនុ ង្ភូមិមួយប្ែលឈមែឹកនាំ
 ាំង្ឈនាោះមិនធ្ល ាប់បានឈ ាែល់ទឈីនាោះ នងិ្មិនធ្ល ាប់បានព្បព្រឹតត បិទឈល្ើសឈ ាយផ្ទ ាល់ឈ ាឈលើ ន
រង្ឈព្គាោះ ឈហើយព្រម ាំង្មិនធ្ល ាប់បាន ួប ាក់ទង្ឈ ាយផ្ទ ាល់ជាមួយនងឹ្ ននែែល់ប្ែលបាន
ព្បព្រឹតត បទឧព្កែិឋកម្ឈនាោះ ាល់ប្តឈសាោះ។ ែូឈរនោះ ឈនោះគជឺាបញ្ហ ាព្បឈមែ៏ធំមួយ ឈហើយកនុ ង្
ករណីឈនោះ ខញុ ំអារនយិាយបានថាសាលាកត បី្ខរ្ព្កហមឬសាលាកត អី.វ.ត.ក គជឺាតុលាការមួយ
សព្ម្ាប់ឈ ាោះព្សាយសំណំុឈរឿង្បទឧព្កែិឋកម្ប្ែលម្ានរំនួន នរង្ឈព្គាោះឈព្រើនបំ្ុត “វសិាល
ភារននអំឈរើឧព្កែិឋកម្ មិនចាំបារ់កំណត់ឈលើរំនួន នរង្ឈព្គាោះឈព្រើនឬតរិឈនាោះឈទ”។ រិតជា 
ម្ានការលំបាកាល ាំង្ ាស់ កនុ ង្ការកំណត់រំ ាត់ថន ាក់រំឈពាោះភារសា្ាវឈ ារឈ ានព្រន្ស
 ាំង្ឈនាោះ។ ភារសា្ាវឈ ារឈ ានព្រន្ស ាំង្ឈនាោះ គមិឺនអារទទួលយកបានឈទ ឈ ាយសារ



រំនួន នរង្ឈព្គាោះននរបបប្ខ្រព្កហមម្ានឈសទ ើរប្តទូ ាំង្ព្បឈទស ាំង្មូល ឈហើយព្រម ាំង្ម្ាន
ការរារាំង្រំឈពាោះកម្្ាភបិាលរាប់ពាន់នាក់ប្ែលបានទទួល្លព្បឈយា នរ៍ីរបបឈនោះ។ 
ព្បជា នឈ ារស់រានម្ាន ីវតិ៨លាននាក់ឈ្សង្ឈទៀត ព្តទ វបានទទួលរង្ការឈឺចាប់ឈ ាយវធិី
ឈ្សង្ៗរីគន ា។ ព្បជា នឈសទ ើរប្ត ាំង្អស់ព្តទ វបានព្គប់ព្គង្ឈ ាយរបបមួយ ប្ែលព្តទ វបាន
ឈចាទថាបានព្បព្រឹតត នូវបទឧព្កែិឋកម្ជាប់ពាក់រនធប័ទឧព្កែិឋអនតរជាត ិការ ាក់ឲ្យឈធេ ើជា ាសក 
នងិ្ការបាត់បង់្ឈសរភីាររបស់រួកឈគឈព្កាមការព្គប់ព្គង្ឈ ាយរបបឈនោះ។ រំឈពាោះអនកប្ែល
បានសល ាប់បាត់បង់្ ីវតិ គវឺាម្ានការលំបាកយ ាង្ាល ាំង្កនុ ង្ការ ត្ ល់នូវតួឈលខរិតព្បាកែ ប ុ ប្នត
ឈបើឈយាង្ឈលើការសិកសាសត ីរីសព្មង់្សថិតពិ្បជា នងី្ៗឈនោះ គបឺានបងហ ាញថាម្ានមនុសស ិត២
លាននាក់ជាមធយមបានបាត់បង់្ ីវតិកនុ ង្របបឈនាោះកនុ ង្រយឈរល ិត៤ឆន ាំ ប្ែលម្ានព្បប្ហល
ជា ិត២៥%ននព្បជា ន នសរុប។ ែូឈរនោះ ឈតើអនកព្តទ វឈធេ ើយ ាង្ែូឈមត  រឈែើមបនយិាយ ាក់បនទុ ក 
អនកនងឹ្មិនអារនយិាយមិន ាក់បនទុ កសាកសីប្ែលបងហ ាញអំរីអេ ីប្ែលឈកើតឈេើង្រំឈពាោះអនក ាំង្
អស់ឈនាោះបានឈទ ឈហើយអនកនងឹ្ព្តទ វប្ត ាក់ភសតុ ត្ាង្បប្នថមមិនព្តមឹប្តបទឧព្កែិឋកម្ប្ែលបាន
ឈកើតឈេើង្ ាំអស់ឈនាោះឈទ ប ុ ប្នតអនកព្តទ វគតិថា ឈហតុអេ ីបានជាបទឧព្កែិឋកម្ ាំង្អស់គពឺ្តទ វប្ត
្សារភជ ាប់ឈ ានងឹ្ឈមែឹកនាំ ាំង្ឈនាោះ។ ែូឈរនោះឈនាោះឈហើយគជឺាបញ្ហ ាព្បឈមែ៏អសច ារយមួយ។ ខញុ ំ
បានគតិថា ឈយើង្រិតជាបានខតិខំព្បឹង្ប្ព្បង្យ ាង្ាល ាំង្ ឈហើយខញុ ំក៏គតិប្ែរថាឈយើង្នងឹ្ទទួល
បានលទធ្លែ៏លអព្បឈសើរ។ ខញុ ំបានគតិថា ឈយើង្បានបងហ ាញអង្គ ឈហតុជាឈព្រើនត្ាមរយ:សវនា
ការប្ែលបានព្បព្រឹតត ឈេើង្ត្ាំង្ប្តរីមុនរហូតមកែល់បរចុ បបននឈនោះ។ ឧ ាហរណ:៍ អេ ីៗប្ែល
បានឈកើតឈេើង្ឈ ាកនុ ង្ការ ឋ ានការងារនងិ្សហករណ ៍ ការមិនបានប្ង ាំនងិ្យករតិត ទុក ាក់
រំឈពាោះព្បជា ន ការបង្ខ ិតបង្ខំឱ្យឈរៀបការ នងិ្ការបង្ខ ិតបង្ខំ ឲ្យរួមែំឈណកឈ ាយគ្ានការសំុ
ការអនុញ្ញ ាតឬការយល់ព្រមឈព្រៀង្ឈ ាយនែគូរ។ ឈយើង្បានបងហ ាញអំរីមនទ រីឈធេ ើ ារុណកម្ 
មនទ រីសនត សុិខនានា នងិ្ឈហតុការឈកើតឈេើង្នានាប្ែលមិនគួរឲ្យឈ ឿឈ ាយសាររបបឈនោះបាននាំ
ឱ្យឈកើតម្ាននូវការឈធេ ើ ារុណកម្ ការកាប់សម្ល ាប់ែ៏ឈ ាឈ ា នងិ្រំនួនមនុសសសល ាប់យ ាង្
ឈព្រើនសនធកឹសនធ ាប់ ឈហើយប្ែលព្តទ វបានឈលើកយកមកគតិរិចារ ា នងឹ្ ាក់ជាការមនទលិ  
សង្សយ័។ ករណី ាំង្អស់ឈនោះ កនុ ង្ទសសនៈរបស់ខញុ ំផ្ទ ាល់ ខញុ ំគតិថាអេ ីៗប្ែលបានឈកើតឈេើង្គវឺា
ឈ ារំឈរលប្ែលរបបមួយគ្ាននតីរិែឋអេ ី ាំង្អស់។ របបឈនោះព្គាន់ប្តសឈព្មររតិត ឈ ាយងាយៗ
បំ្ុត គវឺាអារឈធេ ើអេ ីៗបានព្គប់ប្បបយ ាង្ប្ែលខលួ នរង់្ឈធេ ើរំឈពាោះមនុសសព្គប់រូប ឈ ាយរួម
 ាំង្ការកាប់សំលាប់ឈ ាយគ្ានែំឈណើរការននការ ាក់មនទលិសង្សយ័ថាមិនឈស្ាោះព្តង់្រំឈពាោះ
នឈយាបាយសព្ម្ាប់ឈមែឹកនាំកំរូលរបស់រួកឈគ។ 



នកូីល:  ែូឈរនោះជាការរិត ថាឈតើឈលាកអារភជ ាប់នូវឈរឿង្រ ាវ ាំង្អស់ប្ែលបានឈកើតឈេើង្ឈរលឈនាោះ 
ឈ ាយរឈបៀប ាឈ ានងឹ្ឈមែឹកនាំ ាំង្អស់ឈនាោះ? 

កូមឈ ៀន: ឈនាោះគជឺាែំឈណើរការែ៏សុ្គស្ាញមួយ ឈហើយព្តទ វប្ អ្កឈ ាឈលើភសតុ ត្ាង្រិតរបស់សំណំុ
ឈរឿង្នមួីយៗ នងិ្បុគគលម្ន ាក់ៗ ប ុ ប្នតជាទូឈ ាអេ ីៗប្ែលឈយើង្ព្តទ វឈលើយកភសតុ ត្ាង្មកបងហ ាញ
ឈនាោះ គឈឺយើង្ព្តទ វបងហ ាញឈ ាឈលើសំណំុឈរឿង្ជារួមនងិ្ម្ានលកខណ:ធៃន់ធៃរ ឈហើយប្ែលនងឹ្ព្តទ វ
បងហ ាញភសតុ ត្ាង្ថា វាគមឺ្ានលកខណ:ជាព្បរនធ។័ ឧ ាហរណ:៍ ការឈរញឈសរកត សីឈព្មរ
នានាគមិឺនព្តទ វបានឈគឈធេ ើការសឈព្មរឈ ាយងាយៗ ឈ ាយឈមបញ្ជ ាការថន ាក់មូល ឋ ាន ាម្ន ាក់
កនុ ង្ថន ាក់ព្សុកឈនាោះឈទ។ ភសតុ ត្ាង្ ាំង្ឈនាោះឈហើយគជឺាអេ ីៗប្ែលបានឈកើតឈេើង្ ែូរជាការឈរៀប
អាពាហរិ៍ពាហឈ៍ ាយបង្ខំ  គមិឺនបានឈកើតឈេើង្ប្តមួយកប្នលង្ឈនាោះឈទ ប ុ ប្នតបានឈកើតឈេើង្ទូ ាំង្
ព្បឈទស។ ឈហតុការណឈ៍នោះមិនបានឈកើតឈេើង្មុនឈរលប្ែលរបបឈនោះឈព្ ើសឈរ ើសព្បជា នជា
នែគូរឈទ។ ឈហើយវាក៏មិនបានឈកើតឈេើង្ចាប់ត្ាំង្ប្តរីមុនរបបឈនោះបានឈព្ ើសឈរ ើសឬបញ្ជ ាឱ្យ
ព្បជា នម្ានការឈរៀបការប្ែរ ប ុ ប្នដវាបានឈកើតឈេើង្ឈ ាទូ ាំង្ព្បឈទសឈ ាកនុ ង្កំេុង្ឈរលនន
របបប្ខរ្ព្កហម។ ឈយើង្បានសមល ឹង្ឈមើលឈ ាយព្បុង្ព្បយត័ន ព្គប់ការ ត្ ល់ឈសរកត កីម្របស់
 នជាប់ឈចាទប្ែលបានបងហ ាញថា រួកឈគបានរូលរួមរំប្ណកកនុ ង្ឈគាលនឈយាបាយឈនាោះ 
ឈហើយព្រមបាន ាំង្គាំព្ទែល់ឈគាលនឈយាបាយ ាំង្ឈនាោះ្ង្ប្ែរ។ ឈយើង្បានឈមើលឈលើព្គប់
ព្បឈភទឯកសារ ាំង្អស់ប្ែលជាព្បឈភទឯកសាររស់។ កនុ ង្នយ័ឈនោះ ឈយើង្ម្ានសំ ាង្ាល ាំង្
 ាស់ឈ ាកនុ ង្អ.វ.ត.ក រីឈព្ពាោះឈយើង្បានឯកសារយ ាង្ឈព្រើនសនធកឹសនធ ាប់រីម ឈមណឌ លឯក
សារកមពុ ជាប្ែលបានឈធេ ើការព្បមូលឯកសារ ាំង្ឈនាោះអស់រយឈរលជាឈព្រើនឆន ាំកនលង្មក។ 
 ាំង្អស់ឈនោះព្តទ វបានសនន ិាន្ង្ប្ែរថា ម្ានឯកសារនានាជាឈព្រើនឈទៀតប្ែលព្តទ វបានបំ ល្ ិរ
បំផ្ល ាញឈ ាយរបបឈនាោះ ែូរជាឯកសារភសតុ ត្ាង្សំាាន់ៗមួយរំនួន រួមម្ានកំណត់ឈហតុករិច
ព្ប ំុននគណៈកម្្ាធកិារអរនិង្រនតយរ៍បស់ឈមែឹកនាំកំរូល។ល។ 

នកូីល:  ចាស៎ អសច ារយ ាស់។ ឈតើឈយើង្នងឹ្ព្តទ វបនតសំណួរឈទៀត? ឬ ឈលាករង់្រិសារទកឹបនត រិសិន 
មុនឈរលឈយើង្នងឹ្បនតសំណួរឈទៀត? 

កូមឈ ៀន: ឈតើអនកព្តទ វការរយៈឈរលប ុ ន្ានសព្ម្ាប់ការសម្ភ ាសនឈ៍នោះ ែូឈរនោះខញុ ំនងឹ្ម្ានគំនតិខលោះទុកមុន?  
នកូីល: ខញុ ំគតិថា ខញុ ំនងឹ្ព្តទ វការឈរលឈវលាព្បប្ហលជា២០ឈ ា៣០នាទបី ុ ឈ ្ាោះ ឈែើមបសួីរឈលាកបនត។ 
កូមឈ ៀន: ឈតើរឈមល ើយ ាំង្ឈនោះវាព្បប្វង្ព្គប់ព្គាន់សព្ម្ាប់ អនកកំរុង្រង់្បានប្ែរឬឈទ? ឈតើអនករង់្បាន

រឈមល ើយខលជីាង្ឈនោះឬរឈមល ើយប្វង្ជាង្ឈនោះ? 
នកូីល:  ែូឈរនោះព្បសិនឈបើឈលាកអារឈធេ ើវាខលជីាង្ឈនោះបាន ឈនាោះឈព្សរប្តឈលើឈលាកឈទ។ ប ុ ប្នត ព្បសិនឈបើ

ឈលាកគតិថា វាព្តទ វការរនយល់បប្នថមឈនាោះវារិតជាមិនអីឈទសព្ម្ាប់ឈយើង្កនុ ង្ការសួរបនត។ 



នកូីល:  ព្តមឹព្តទ វ ាស់។ ែូឈរនោះខញុ ំរង់្សួរឈលាកបនត រិអំរីការងារចាស់របស់ឈលាក។ ឈលាកធ្ល ាប់បាន
ឈធេ ើការឈ ាតុលាការអនតរជាតែិនទៗឈទៀតែូរជា តុលាការឧព្កែិឋកម្អនតរជាតសិព្ម្ាប់អតតី
ព្បឈទសយូឈ គ្ ាសល ាវ ី នងិ្ តុលាការរិឈសសសព្ម្ាប់ព្បឈទសឈសៀរ ាឈេអូន។ ឈតើឈលាកម្ាន
រំ ាប់អារម្ណែូ៍ឈមត  រប្ែររំឈពាោះបទរិឈសាធនរ៍បស់ឈលាកឈ ាកនុ ង្តុលាការ ាំង្ឈនាោះឈ ាយ
ឈព្បៀបឈធៀបជាមួយនងឹ្បទរិឈសាធន៏ឈ ាកនុ ង្អ.វ.ត.ក? 

កូមឈ ៀន: ប្មនឈហើយ  កនុ ង្តុលាការនមួីយៗប្ែលខញុ ំធ្ល ាប់បានឈធេ ើការឈ ាទឈីនាោះ គខុឺសគន ាបនត រិបនតួ រ។ 
ឈ ាោះបីជាខញុ ំធ្ល ាប់ជាព្រោះរា អាជញ ាកនុ ង្ព្សុកអស់រយៈឈរល ិត២០ឆន ាំកត  ី ក៏វាម្ានភារខុសប្បលក
គន ាតរិតួរប្ែរសូមបបី្តរីបនទ ប់សវនាការមួយឈ ាបនទ ប់សវនាការមួយឈទៀត រីឈព្ពាោះឈ ាយ 
សារប្តឈ ាព្កមម្ន ាក់ៗ ឈគម្ានលកខណរិឈសសផ្ទ ាល់របស់រួកឈគ ជារិឈសស ាក់ទនិែំឈណើរ
ការនតិវិធិបី្ែលរួកឈគរង់្ឈធេ ើការ ំនំុ ព្មោះកត ។ី ការរិត ាស់ តុលាការឈនោះគជឺាតុលាការទ៦ី
ឈហើយប្ែលខញុ ំបានឈធេ ើការជាមួយ។ ខញុ ំធ្ល ាប់បានឈធេ ើការឈ ាកនុ ង្សាលាកត ពី្បឈទសយូឈ គ្ ាសល ាវ។ី ខញុ ំ
ធ្ល ាប់ឈធេ ើជាព្រោះរា អាជញ ាឈ ាព្បឈទសទមីរ័ាាង្ឈកើត កនុ ង្អង្គភារបទឧព្កែិឋកម្ែ៏ធៃ ន់ធៃរ នងិ្កនុ ង្
ព្កុមរិឈសសសព្ម្ាប់បទឧព្កែិឋកម្ធៃ ន់ធៃរ្ង្ប្ែរ។ ខញុ ំធ្ល ាប់បានឈធេ ើការឈ ាកនុ ង្តុលាការរែឋ    
បូឈសនៀនងិ្ហឺឈ គ្ ាវ ីា។ បនទ ាប់មកឈទៀត ខញុ ំបានឈធេ ើការឈ ាកនុ ង្តុលាការរិឈសសមួយសព្ម្ាប់
ព្បឈទសឈសៀរ ាឈេអូន។ មុនឈរលមកទឈីនោះ ខញុ ំបានឈធេ ើការឈ ាតុលាការអាយសីុសីុមួយរយៈ
ឈរលខល។ី តុលាការនមួីយៗម្ានភារខុសគន ាបនត រិបនតួ រ ឈហើយឈរឿង្មួយប្ែលបានឈលរឈធ្ល ា
ឈ ាកនុ ង្អ.វ.ត.ក គជឺាសំណំុឈរឿង្មួយបានឈកើតឈេើង្ឈ ាកនុ ង្ព្បឈទស ែូឈរនោះឈ ាឈរលប្ែលខញុ ំ
បានឈធេ ើការឈលើសំណំុឈរឿង្ឈនោះ វាគជឺាបទឈចាទព្បកាន់ែំបូង្បង្អស់ឈ ាកនុ ង្តុលាការប្ែលម្ាន
 នរង្ឈព្គាោះជាឈព្រើនបានរូលរួមកនុ ង្នាមជាភាគនីានាឈ ាកនុ ង្ែំឈណើរការនតីវិធិ។ី ែូឈរនោះវាខុស
គន ាាល ាំង្ ាស់សព្ម្ាប់ខញុ ំ កនុ ង្ការឈរឈ ាកនុ ង្បនទ ប់តុលាការឈែើមបឈីធេ ើសុនទ រកថា ឬ នយិាយ
ជាមួយសាកសី ឈហើយក៏បានែឹង្្ង្ប្ែរថាឈ ារីឈព្កាយខនង្របស់ខញុ ំម្ាន នរង្ឈព្គាោះ១០នាក់ 
ប្ែលរិតជាម្ានបទរិឈសាធនន៍ងិ្បាន ួបព្បទោះនូវអេ ីៗប្ែលបានឈកើតឈេើង្ឈ ាកនុ ង្របបឈនាោះ។ 

នកូីល: ខញុ ំអារព្សនម ឈ ើញនូវរូបភារ ប្ែលឈលាកបានកំរុង្ឈរៀបរាប់ព្បាប់ខញុ ំ…… 
កូមឈ ៀន: ជាការរិត ាស់ ឈរឿង្មួយឈទៀតកនុ ង្តុលាការអ.វ.ត.ក គ ឺាក់ទនិនងឹ្ឈរលឈវលារបស់

តុលាការរវាង្បទឧព្កែិឋកម្នងិ្អង្គសវនការធំៗនានា កនុ ង្រំឈ ាមការងារែ៏នទឈទៀតប្ែលខញុ ំ
ធ្ល ាប់បានឈធេ ើកនលង្មក។ ព្បប្ហលជាមុនឈរលខញុ ំបានមកទឈីនោះ ខញុ ំបាននកឹព្សនមថាម្ានមនុសស
ជាឈព្រើននាក់ប្ែលរួកគាត់កំរុង្ប្តរយាយាមរលឹំកការរង្ចាំ ឈហើយនងឹ្នយិាយអំរីអេ ីៗប្ែល
បានឈកើតឈេើង្ត្ាំង្រី៣០ឆន ាំមុន។ ឈ ាឈរលឈយើង្បានមកែល់ទឈីនោះ ឥេទ វគមឺ្ានរយឈរល៤០
ឆន ាំឈហើយ បនទ ាប់រីព្រឹតត កិារណ ៍ាំង្ឈនាោះបានឈកើតឈេើង្។ អេ ីៗប្ែលខញុ ំបានព្បាប់រួកឈគ គមឺ្ាន



ឈរលមួយ ព្សត ីម្ន ាក់បាននយិាយអំរីឈរឿង្រ ាវរបស់ខលួ នឈ ាកនុ ង្សវនាការ ឈរលឈនាោះនាង្ឈ ាប្ត
នយិាយឈ ាយកំហឹង្កនុ ង្តុលាការ រំឈពាោះការមិន ត្ ល់អា្ារព្គប់ព្គាន់ែល់ម្ត ាយរបស់នាង្ 
នងឹ្បានប ត ាលម្ត ាយរបស់នាង្បានសល ាប់ឈ ាយសារការអត់ ល ាន ឈហើយវា្ាក់បីែូរជា
ឈរឿង្រ ាវមួយប្ែលមិនប្មនឈកើតឈេើង្កាលរ៤ី០ឆន ាំមុន ាល់ប្តឈសាោះ។ ឈ ាឈរលព្បជា នបាន
មក ត្ ល់សកខ កីម្កនុ ង្សវនាការ អនកអារម្ានអាម្រណថ៍ា ការរង្ចាំរបស់រួកគាត់បាន
បងហ ាញរូបភារយ ាង្របាស់ឈ ានងឹ្ប្ភនក ឈហើយបានឈធេ ើឲ្យអនកមិនអារបំឈភលរនូវព្រឹតតការណ៍
ប្ែលឈកើតឈេើង្ឈ ាឈរលឈនាោះ ឈ ាកនុ ង្សំណំុឈរឿង្នានាប្ែលអនកបានកំរុង្ប្តឈធេ ើការជាមួយ។ 

នកូីល:  ចាស៎ អសច ារយ ាស់ ឈរឿង្រ ាវឈនាោះព្បាកែជារិបាក ាស់។ ែូឈរនោះព្បសិនឈបើ ឈយើង្គតិឈ ា
ឈរលអនាគតាាង្មុខ វាព្បប្ហលជាមិនប្មនជាតុលាការរុង្ឈព្កាយឈែើមបឈី ាោះព្សាយអំឈរើ
ឈ ារឈ ាែ៏ធៃ ន់ធៃរឈនាោះឈទ។ ឈតើឈលាកអារយល់ឈ ើញថា អេ ីឈ ាប្ែលជាបញ្ហ ាព្បឈម
សព្ម្ាប់តុលាការនាឈរលអនាគត ឈហើយនងឹ្បានឈធេ ើការងារព្សឈែៀង្គន ាឈនោះប្ែរ ឈ ាយប្ អ្ក
ឈលើបទរិឈសាធនរ៍បស់ឈលាកឈ ាកនុ ង្អ.វ.ត.ក? 

កូមឈ ៀន: អនកែឹង្ឈទ របាប់ព្រហ្ទណឌ អនតរជាតឈិ ាម្ានលកខណឈក្ង្ខច ឈី ាឈេើយ ឈហើយរិតជាឈ ាម្ាន
ភារទន់ឈខសាយនងិ្កំហុសជាឈព្រើន។ ឈហើយអនកែឹង្ឈទៀតឈទថា រំនុរឈខសាយមួយកនុ ង្រំឈ ាម
រំនុរឈខសាយនានា ប្ែលព្បជា នភាគឈព្រើនបានឈលើកយកមកនយិាយ គបឺានប្ អ្កឈ ាឈលើករិច
សហព្បតបិតត កិាររបស់រ ឋ ាភបិាល។ តុលាការមិនម្ានប ូ លីស តុលាការមិនអារឈធេ ើការចាប់
ខលួ ន ន ាម្ន ាក់បានឈេើយ។ ឈហើយឈែើមបទីទួលបានរត័ម៌្ានជាទូឈ ា ឈយើង្ព្តទ វការករិចសហ
ការរីអាជញ ាធរប ូ លីសយុតត ធិមមូ៌ល ឋ ាន។ ែូឈរនោះឈ ាោះបីជាតុលាការឧព្កែិឋកម្អនតរជាត ិ
តុលាការឈ ាយូឈ គ្ ាសល ាវ ីឬ តុលាការឈ ាទឈីនោះកត  ីតុលាការ ាំង្អស់ឈនោះ គពឺ្តទ វប្តប្ អ្កឈ ាឈលើ
ឆនទ ៈរបស់ឈមែឹកនាំនឈយាបាយ ឈែើមបឲី្យម្ានការធ្ានាថាគ្ាននទិណឌ ភារ ាមួយអារនងឹ្
មិនព្តទ វបានឈលើកយកអនុវតត ឈនាោះឈទ។ ខញុ ំគតិថា ឈយើង្នងឹ្ព្តទ វប្តបនត ឈធេ ើការងារ ាំង្អស់ឈនាោះ
ឈទៀត។ ខញុ ំគតិថា ប្ ន្កខលោះៗននការងារប្ែលបានកំរុង្ប្តឈធេ ើ គឈឺយើង្បានឈធេ ើឈ ាយសមរមយនងិ្
ម្ានឈហតុ្លព្គប់ព្គាន់ ឈហើយឈយើង្នងឹ្មិនម្ានរឈបៀបវារៈនឈយាបាយឈទ ប ុ ប្នត ឈយើង្បាន
កំរុង្ប្សេង្រកយុតត ធិមស៌ព្ម្ាប់អេ ីៗប្ែលបានឈកើតឈេើង្រិតព្បាកែ។ 
ខញុ ំម្ានកត សីង្ឃមឹថា ឈយើង្នងឹ្ម្ានការទទួលសគ ាល់កាន់ប្តឈព្រើនរីសំ ាក់ព្បជារលរែឋ ឈហើយ
ក៏ព្តទ វរឹង្ប្ អ្កឈលើព្បជារលរែឋ្ង្ប្ែរ រំឈពាោះ ាក់សម្ព ាធឈលើឈ ារ ឋ ាភបិាលឈែើមបឲី្យទទួល
សគ ាល់ថា អនកមិនអារព្គាន់ប្ត ត្ ល់របាប់ព្កមព្រហ្បទណឌ ជាតឬិព្រហ្បទណឌ អនតរជាតនិានា
ឲ្យឈ ាភាគមី្ខ ាង្ឈទៀតឈែើមបយីកឈ ាអនុវតតបានឈនាោះឈេើយ។ ព្បសិនឈបើព្កុមឈយាធ្ារបស់អនក



បានព្បព្រឹតត នូវបទឧព្កែិឋកម្ ាមួយ ឈនាោះរួកឈគព្តទ វប្តព្បឈមនងឹ្ការទទួលខុសព្តទ វរំឈពាោះ
ឈរឿង្រ ាវប្ែលខលួ នបានព្បព្រតឹត ។ 

នកូីល:  រិតប្មនឈហើយ។ ឈតើម្ានឈរឿង្រ ាវ ាមួយ ឈ ាឈរលខលោះព្បប្ហលជានងឹ្អារផ្ល ាស់បតទ រទសសន:  
វសិយ័ ឬ គំនតិឈយាបល់របស់ឈលាក ឈ ាឈរលប្ែលឈលាកបានឈធេ ើការឈ ាអ.វ.ត.ក ប្ែរឬឈទ? 

កូមឈ ៀន: អឺម! ...  
នកូីល: រឈមល ើយឈនោះ... អារទទួលយកបាន! 
កូមឈ ៀន: គ្ានអេ ីបានរផ្ល ាស់បតទ រគំនតិខញុ ំឈនាោះឈទ ... 
នកូីល:  ចាស៎ កំុបារមភ អី។ ែូឈរនោះឈតើម្ានឈរឿង្រ ាវ ាមួយរបស់ នជាប់ឈចាទ ឬ អនករស់រានម្ាន ីវតិ

ប្ែលបាននយិាយព្បាប់នងិ្ឈ ាែក់ជាប់ជាមួយឈលាក ឈហើយប្ែលឈលាកនងឹ្រង់្នយិាយព្បាប់
ឈយើង្ប្ែរឬឈទ? 

កូមឈ ៀន: ម្ានព្បជា នឈព្រើន ាស់។ ឈ ាកនុ ង្ព្បរន័ធរបាប់ប្ែលឈយើង្បានអនុវតត ឈ ាកមពុ ជា ឈយើង្មិន
ព្តទ វបានអនុញ្ញ ាតឱ្យនរ ាម្ន ាក់នយិាយជាមួយសាកសីជាមុនឈទ ឈនាោះម្ាននយ័ថា ឈយើង្ម្ានឈរល
ឈវលាតរិតួរ ាស់កនុ ង្ការឈធេ ើអនតរកម្ជាមួយរួកគាត់ឈ ាកនុ ង្អង្គសវនការ ប ុ ប្នតអេ ីៗប្ែលបានឈធេ ើឲ្យ
ឈយើង្មិនអារបំឈភលរបានឈនាោះ ឈ ាឈរលនរ ាម្ន ាក់បាននយិាយអំរីការ ឈមលៀសព្បជា នែ៏គួរភញ ាក់
ឈ អ្ ើលឈរញរីទពី្កុង្ភនំឈរញ នងិ្បានឈ ើញសាកសរមនុសសសល ាប់ឈ ាឈលើែង្ ល្ទ វ ឈនាោះបានឈធេ ើឲ្យឈយើង្
ែឹង្យ ាង្រិតព្បាកែថា ឈនោះជាអេ ីៗប្ែលបានកំរុង្ឈកើតឈេើង្រិតព្បាកែ។ វាែូរជា រួកគាត់មិនម្ាន
អា្ារព្គប់ព្គាន់ឈែើមបបីរឈិភាគ ការរយាយាមឈែើមបរីស់ឈ ាកនុ ង្កំឈ ានងៃែ៏ប្សនឈរត ា នងិ្បានឈ ើញ
 ារកប្ែលព្តទ វបានសំលាប់កនុ ង្កំេុង្ឈរលឈនាោះ។ ម្ានព្បជា នឈព្រើន ាស់ប្ែលធ្ល ាប់បានឈធេ ើកាឈ ា
ត្ាមការ ឋ ាននានា ឈហើយបាននយិាយអំរីអេ ីៗប្ែលរួកគាត់ធ្ល ាប់បានរស់ឈ ានងិ្ឈធេ ើការឈ ាទឈីនាោះ នងិ្
ឈរលរួកគាត់មិនព្តទ វបាន ត្ ល់អា្ារព្គប់ព្គាន់សព្ម្ាប់បរឈិភាគ។ ឈហើយអនកែឹង្ឈទថា ម្ានព្បជា
 នឈព្រើន ាស់បាននយិាយថា ឈ ាឈរលរួកគាត់បានឈ ានយិាយបំភលឈឺ ាកនុ ង្តុលាការ រួកគាត់
ព្បាកែជានងឹ្មិននយិាយព្បាប់កូនៗរបស់គាត់ឈទ។ ឈហើយម្ានអនកខលោះឈទៀតបាននយិាយថា ឈ ាឈរល
រួកគាត់នយិាយព្បាប់កូនៗរបស់គាត់ កូនៗរបស់គាត់បាននយិាយថា រួកឈគមិនឈ ឿឈនាោះឈទ រីឈព្ពាោះ
ការនយិាយព្បាប់ឈនាោះវា្ាក់បីែូរជាព្បឈភទឈរឿង្មួយកំរុង្ឈធេ ើការឈ ាសនាឲ្យរ ឋ ាភបិាល។ ឈហតុអេ ី
បានជាអនកមិនឈ ាឈបោះប្ ល្ឈឈើយកមកហូប? ឈហតុអេ ីបានជាអនកមិនឈ ារកព្តកីនុ ង្ទឈនល? រួកឈគមិនបាន
យល់អំរីអេ ីៗឈ ាកនុ ង្របបឈនាោះឈទ? វាមិនអារឈ ារួរឈទ? ឈហតុអេ ីបានជាអនកមិន ិោះម ូ តូ? ឈហើយឈហតុអេ ី
បានជាម្ានប្តកម្្ាភបិាលរីរបីនាក់ប ុ ឈ ្ាោះអារព្តទ វបានអនុញ្ញ ាតឱ្យ ិោះម ូ តូ? បុរសម្ន ាក់បាននយិាយ
អំរីការបង្ខំឱ្យឈរៀបការ។ ជាឈរឿយៗភាគឈព្រើនននសំណំុឈរឿង្ ាក់ទង្នងឹ្អាពាហរ៍ិពាហឈ៍ ាយបង្ខំ
 ាំង្ឈនាោះ ឈយើង្បានឈផ្ត ាតជារិឈសសឈ ាឈលើ្លវបិាកែ៏សា ា្វនងិ្គួរឲ្យសអប់ឈខព ើម ប្ែលបានប ោះ



ពាល់ឈលើព្សត ីឈ ាកនុ ង្សង្គម។ ឈហើយការបង្ខំ ឱ្យឈរៀបការ ឬ ការបង្ខំម្ានទំនាក់ទំនង្ ល្ទ វឈភទឈនាោះ គពឺ្តទ វ
បានរិចារ ាថា បានឈធេ ើឲ្យព្សត ីម្ន ាក់ព្តទ វបានខូរាាតនងិ្រង្្លវបិាកធៃ ន់ធៃរជាឈរៀង្រហូត។ ប ុ ប្នត ក៏
ម្ានប ោះពាល់ខលោះៗែល់បុរស្ង្ប្ែរ ម្ានបុរសម្ន ាក់ប្ែលបាននយិាយអំរីឈរឿង្រ ាវរបស់គាត់ប្ែលព្តទ វ
បានបង្ខំ ឲ្យឈរៀបការកនុ ង្របបឈនាោះ ប ុ ប្នត ឈព្កាយមករួកគាត់បានប្បកបាក់គន ាវញិ ត្ាមរយ:ការបង្ខំឱ្យ
ឈរៀបការឈនោះ។ ប ុ ប្នដ ឈព្រើនឆន ាំឈព្កាយមក ឈ ាឈរលគាត់បានឈធេ ើែំឈណើរឈ ាត្ាមែង្ ល្ទ វមួយកនុ ង្រា ធ្ានី
ភនំឈរញ រួកឈគបាន ួបមុខគន ា ឈហើយរួកគាត់បាននយិាយជាមួយគន ាថា រួកឈយើង្ ាំង្រីរគជឺារុទធ
សាសនកិ ន ឈហើយរួកឈយើង្នងឹ្អារ ួបគន ានងិ្បានរួមរស់ឈ ាជាមួយគន ាវញិកនុ ង្ជាតឈិព្កាយ។ 
នកូីល:  ឈនាោះគជឺាឈរឿង្រ ាវមួយែ៏អសច ារយាល ាំង្ ាស់។ សូមអរគុណរំឈពាោះការប្រករបំ្លក។ ែូឈរនោះ

ត្ាមរយ:ឈរឿង្រ ាវែ៏ធំៗ ាំង្ឈនាោះ ឈតើឈលាកគតិថាម្ាន្លប ោះពាល់ែ៏សំាាន់ៗ ាខលោះឈ ាកនុ ង្ 
អ.វ.ត.ក សព្ម្ាប់សង្គមកមពុ ជានាឈរលបរចុ បនបឈនោះ ឬ កនុ ង្ឈរលអនាគតជាឈព្រើនឆន ាំាាង្មុខ? 

កូមឈ ៀន: ខញុ ំគតិថា សំាាន់បំ្ុត ព្បប្ហលជា ាក់ទង្នងឹ្អេ ីៗប្ែលខញុ ំបាននយិាយ។ ឈក្ង្ៗ ំនាន់
ឈព្កាយមិនម្ានបទរិឈសាធនអំ៍រីរបបឈនោះឈទ។ នរ ាម្ន ាក់ឈ ាទឈីនោះ ប្ែលម្ានអាយុឈលើសរី
៥០ឆន ាំ គគឺាត់បានរង្ចាំយ ាង្របាស់ ាស់ ឈហើយមិនចាំបារ់ម្ានការរនយល់ ាមួយែល់
រួកគាត់ឈទ ឈនាោះវាក៏រិតជាគួរឱ្យរនធត់ ាស់ឈ ាឈហើយ។ ប ុ ប្នត ឈបើសព្ម្ាប់ឈក្ង្ៗ ំនាន់ឈព្កាយ 
រួកឈគមិនព្បាកែថាអេ ីៗប្ែលបានឈកើតឈេើង្ឈនាោះគជឺាការរិត ឬ មិនប្មនជាការរិតឈនាោះឈទ 
ឈហើយរួកឈគក៏យល់ប្ែរថា ឈរឿង្រ ាវ ាំង្ឈនោះរិបាកនងឹ្ឈ ឿឈ ាយសារការរកឈហតុ្លនានា
ការមករនយល់។ ខញុ ំរង់្នយិាយថា ឈរឿង្រ ាវឈនោះមិនប្មនជាឈរឿង្ធម្ត្ាៗប្ែលនងឹ្អារឈកើត
ឈេើង្បានឈនាោះឈទ។ ឈតើរបបមួយអារឈកើតឈេើង្បានយ ាង្ែូរឈមត រ? ឈតើឈធេ ើែូរឈមត រអារឈមើល
ឈ ើញថាព្គប់ទែិឋភារននលកខណ ីវតិរបស់មនុសសជាតពិ្តទ វបានព្គប់ព្គង្ព្តមឹព្តទ វ? ឈតើឈហតុ
អេ ីបានជាឈគព្បាប់អនកឱ្យឈរៀបការជាមួយអនកែ៏នទប្ែលមិនធ្ល ាប់បានសគ ាល់នងិ្នយិាយគន ារីមុន
មក? អនកនងឹ្មិន  ្ ាននយិាយបែិឈសធន ៍ ឈ ាយសារប្តរបបឈនាោះអារនងឹ្ឈធេ ើម្ានឈព្គាោះថន ាក់
ែល់អាយុ ីវតិរបស់អនក ឈហើយក៏ព្បប្ហលជាអារនងឹ្ម្ានឈព្គាោះថន ាក់ែល់អាយុ ីវតិរបស់
សម្ា ិកព្គួសាររបស់អនក្ង្ប្ែរ។ ែូឈរនោះវារិបាក ាស់ កនុ ង្ការរនយល់ឈរឿង្ឈនោះែល់ឈក្ង្ៗ
 ំនាន់ឈព្កាយ ាស់។ ត្ាមរិតកនុ ង្ព្បវតត រូិបព្គួសាររបស់ខញុ ំ គឪឺរុករបស់ខញុ ំ គាត់ជា នជាតិ
អាឈមររិកាំង្ ឈហើយឪរុករបស់ខញុ ំបានចាប់កំឈណើតឈ ារំពាក់ក ត ាលឈរលប្ែលអំឈរើរ
ព្បលយ័រូ សាសនឈ៍ ាកនុ ង្រព្កភរអូតូម ង់្បានឈកើតឈេើង្ឈ ាឈរលឈនាោះ។ អនកែឹង្ឈទ ១០០ឆន ាំ
ឈព្កាយមក ព្បជា នអាឈមនឈី ាប្តរយាយាមយករតិត ទុក ាក់ នងិ្បាននាំយកមកនូវការរង្
ចាំែ៏ធំឈធង្មួយ ព្រម ាំង្ភារប្ែលអារទទួលយកបានឲ្យបានកាន់ប្តឈព្រើន រំឈពាោះអេ ីៗប្ែល
បានឈកើតឈេើង្រិតព្បាកែឈ ាកនុ ង្ព្បវតត សិាព្សត ែ៏សំាាន់របស់ខលួ ន។ ឈហើយសព្ម្ាប់ព្បជា ន



កមពុ ជា អេ ីៗប្ែលបានឈកើតឈេើង្ឈ ាកនុ ង្អង្គសវនាការកាត់កត ឈីនោះ ខញុ ំបានគតិថាវាម្ានសារៈ
សំាាន់ ាស់រំឈពាោះ ឈ ាៗរបស់ព្បជា ន ំនាន់ប្ែលឈទើបប្តម្ានកូនតូរៗ ឈហើយក៏នងឹ្ម្ាន
សារៈសំាាន់កនុ ង្រយៈឈរលរី៥០ឆន ាំ ឈ ា១០០ឆន ាំាាង្មុខឈទៀត ឈែើមបឈីធេ ើឲ្យរួកឈគបានយល់ែឹង្
អំរីព្បវតត សិាព្សត កមពុ ជា។ ឈហើយវាក៏ជាឧ ាហរណែ៏៍ធំឈធង្្ង្ប្ែរ សំរាប់ព្បឈទសកមពុ ជានងិ្
ព្បឈទសែនទៗឈទៀត រំឈពាោះឈមែឹកនាំផ្ត ារ់ការនងិ្អនកប្ែលបានព្បព្រឹតត បទឧព្កែិឋកម្ែ៏ឈ ា
ឈ ានព្រន្សបំ្ុតព្គប់ទកីប្នលង្ ឈហើយប្ែលនងឹ្បានប ោះពាល់ែ៏ធៃ ន់ធៃរែល់របាប់អនតរជាត។ិ 
ការកាត់ឈសរកត ឈីនោះព្បប្ហលជាមិនសូវលអឥតឈាច ាោះ ឈហើយក៏ព្បប្ហលជាម្ានការយឺតយ ាវ
បនត រិ ប ុ ប្នដអនកប្ែលព្បព្រតឹត អំឈរើបទឧព្កែិឋកម្ែ៏ឈ ារឈ ានព្រន្ស ឬអនកប្ែលព្គាន់ប្តព្តទ វ
បានឈ ឿជាក់ថាអារនងឹ្ម្ានអំ ារឈ ាកនុ ង្របបឈនាោះ គរួឺកឈគនងឹ្មិនអារឈគរ្ុតអំរីអេ ីៗ
ប្ែលខលួ នបានព្បព្រឹតត រហូតបានឈនាោះឈទ ឈហើយគង់្ប្តម្ាននងៃ ាមួយរួកឈគនងឹ្ព្តទ វបានរក
ឈ ើញ ឈហើយព្តទ វប្តព្បឈមនងឹ្ការទទួលសគ ាល់នូវអេ ីៗប្ែលខលួ នធ្ល ាប់បានព្បព្រឹតត ឈ ារំឈពាោះ
មុខរបាប់។ 

នកូីល:  ចាស៎ ខញុ ំគតិថាឈធេ ើឱ្យខញុ ំយល់បានឈព្រើន។ ែូឈរនោះជាងី្មត ង្ឈទៀតសមល ឹង្ឈមើលឈ ាមុខបនត រិ ខញុ ំបានឮ
ថាឈលាកនងឹ្ឈធេ ើែំឈណើរឈ ាឈធេ ើការកនុ ង្សំណំុឈរឿង្មួយ ាក់ទង្នងឹ្ព្កុមរ  ូ ហីុង្យ ា។ ឈតើឈលាកគតិ
ថា ឈលាកបានទទួលបទរិឈសាធន៏ការងារអេ ីខលោះកនុ ង្អ.វ.ត.ក ឈហើយរិឈសាធន៏ការងារ ាំង្ឈនោះ
នងឹ្ ួយែល់ការងាររបស់ឈលាក យ ាង្ ាខលោះ? 

កូមឈ ៀន: ជាការរិត ាស់តំប្ណង្បនទ ាប់របស់ខញុ ំ គនឺងឹ្ព្តទ វបានប្តង្ត្ាំង្ឈធេ ើជាព្បធ្ានយនតការឈសុើប
អឈង្កតឯករា យងី្មួយសព្ម្ាប់ព្បឈទសមីយ ាន់ម្ ា។ ឈហើយកនុ ង្អាណតត ឈិនោះ នងឹ្ព្តទ វបានឈរៀបរំ
សំណំុឈរឿង្កដ ពី្រហ្ទណឌ នានា ប្ែលបានពាក់រន័ធនងឹ្ការរឈំលាភបំពានយ ាង្ធៃ ន់ធៃរឈ ានងឹ្
របាប់ព្រហ្ទណឌ អនតរជាត ិ ឬ របាប់អនតរជាតែិនទៗឈទៀត ប ុ ប្នតវាពាក់រន័ធប្តកនុ ង្ព្បឈទសឈនាោះ
 ាំង្មូលប ុ ឈ ្ាោះ ឈហើយវាក៏មិនព្តទ វបានកំណត់ប្តរំឈពាោះព្កុមរ  ូ ហីុង្យ ា ឬ ព្កុម នជាត ិា
មួយឈនាោះឈទ។ ព្បសិនឈបើព្បជា នឈ ាកនុ ង្ព្បឈទសមីយ ាន់ម្ ា គឺជា នរង្ឈព្គាោះននអំឈរើរឧព្កែិឋ
កម្ ឈនាោះវាគជឺាការងារទទួលខុសព្តទ វរបស់ខញុ ំ ឈហើយអង្គភាររបស់ខញុ ំនងឹ្ព្តទ វឈធេ ើការឈសុើប
អឈង្កតព្បសិនឈបើវាជាអំឈរើរឧព្កែិឋកម្អនតរជាត ិឈហើយនងឹ្ព្តទ វឈរៀបរំភសតុ ត្ាង្នានា ឈែើមបនីងឹ្
ត្ ល់ ូនែល់តុលាការមួយប្ែលនងឹ្ព្តទ វបឈង្ក ើតឈេើង្កនុ ង្ឈរលបរចុ បបននឈនោះ ឬឈរលអនាគត
ប្ែលនងឹ្អារម្ានឆនទៈកនុ ង្ការកាត់ឈ ាសឈលើសំណំុឈរឿង្ ាំង្អស់ឈនាោះ។ ែូឈរនោះខញុ ំគតិថា ឈនោះជា
បញ្ហ ាព្បឈមងី្សព្ម្ាប់ខញុ ំ ឈហើយការងារឈនោះវានងឹ្ខុសគន ាបនត រិបនតួ រខលោះប្ែរ រីឈព្ពាោះខញុ ំនងឹ្មិន
បានឈរឈ ាកនុ ង្អង្គសវនការឈទ។ ប ុ ប្នតអេ ីៗប្ែលខុសគន ាអំរីការងារនានាមួយរំនួនឈទៀតប្ែល
ខញុ ំធ្ល ាប់បានឈធេ ើ ឈនាោះវាគរឺិតជាបញ្ហ ា ឈម្ល ាោះកំរុង្ប្តឈកើតម្ានបនត។ យុត្ត ាធកិារឈនោះ មិនបាន



បញ្ច ប់ឈ ាកនុ ង្ឆន ាំ២០១៧ឈនាោះឈទ ប ុ ប្នតវាបានចាប់ឈ ត្ ើមឈកើតឈេើង្ត្ាំង្រីឆន ាំ២០១២ រហូតមក
ែល់បរចុ បបននឈនោះ ឈហើយឈ ាប្តបនតមកែល់អនាគតឈទៀត។ ជាការរិត ាស់ អេ ីៗប្ែលកំរុង្
ឈកើតឈេើង្ឈនោះ គកំឺរុង្ប្តប ោះពាល់ែល់ ីវតិមនុសសកនុ ង្ឈរលបរចុ បននឈនោះ។ ឈរៀង្រាល់សបត ាហ ៍
គមឺ្ានរបាយការណជ៍ាឈព្រើនសត ីរីការកាប់សម្ល ាប់នងិ្អំឈរើហិង្សានានា ឈហើយឈយើង្ក៏បានែឹង្
ប្ែរថាម្ានព្បជា នព្បប្ហលមួយលាននាក់ចាកឈរញរីព្បឈទស នងិ្ម្ានព្បជា នរាប់ពាន់
នាក់ឈ្សង្ឈទៀតបានកំរុង្ផ្ល ាស់ទលំីឈ ាឈរញរីព្បឈទសរបស់ខលួ ន ប្ែលឈរលបរចុ បបននឈនោះរួក
ឈគកំរុង្ប្តទទួលរង្ការឈឺចាប់។ ែូឈរនោះវាគជឺាការងារមួយប្ែលម្ានលកខណព្បញាប់បនទ ាន់
នងិ្ឆាប់រហស័កនុ ង្រំឈ ាមការងារឈ្សង្ៗឈទៀតប្ែលខញុ ំមិនធ្ល ាប់បានបំឈរញរីមុនមក។ ែូឈរនោះ
វាអារជាការងារខុសគន ាខលោះៗ ប្ែលខញុ ំមិនម្ានការងារព្តទ វបំឈរញព្បញាប់បនទ ាន់កនុ ង្ឈរលប្ត
មួយឈនាោះឈទ។ 

នកូីល:  ចាស៎ សូមអរគុណ។ មុនឈរលឈយើង្បប្ង្េរម្ ាសីុនងតឈរញ ឈតើឈលាកម្ានអេ ីរង់្សួរឈយើង្
បប្នថម ឬឈលាកគតិថាវាម្ានសារ:សំាាន់សព្ម្ាប់ឈយើង្ ប្ែរឬឈទ? 

កូមឈ ៀន: ខញុ ំគ្ានអេ ីបប្នថមឈទៀតឈទ។ 
 


