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តុ ករកត់េទសែខមរ្រកហមជ បេ្រង នចបប់ និង្របវត្តិ ្រស្តមួយដ៏ល្អ 

The Khmer Rouge Tirbunal is a Good Law and History School 

 

 េនកនុងអំឡុងេពលែដលខ្លួន្រគប់្រគង្របេទសកមពុជពីឆន ំ១៩៧៥ ដល់ឆន ំ១៩៧៨ ែខមរ

្រកហមបនកប់សម្ល ប់រងគ ល្របជពលរដ្ឋែខមរ្របមណមិនតិចជង ១ ន៧ែសននក់េទ ។  

េនឆន ំ១៩៩៧ នយករដ្ឋម្រន្តីទី១ នេ ត្តម រណឫទធិ និងនយករដ្ឋម្រន្តីទី២ ហុ៊ន ែសន បន

សរេសរលិខិតមួយេទសំុអគគេលខធិករៃនអងគករសហ្របជជតិបេងកើតតុ ករអន្តរជតិ

មួយេដើមបីកត់េទសអនកដឺកនំែខមរ្រកហមែដលជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះករកប់សម្ល ប់

េនះ ។ 

 េ្រកយពីបនេទជនយករដ្ឋម្រន្តីេទលបនទ ប់ពីបនជ័យជំនះកនុងករេបះេឆន តឆន ំ

១៩៩៨ សេម្តចហុ៊ន ែសន បនសូមឧិយតុ ករេនះសថិតេនេ្រកមចបប់របស់្របេទសកមពុជ

វញិ ។ ករចរចររ ងរ ្ឋ ភិបលែខមរ និងអងគករសហ្របជជតិក៏បនចប់េផ្តើម េហើយបន

អូសបន្ល យជេ្រចើនឆន ំទ្រមំមនកិចច្រពមេ្រព ងជមួយគន  និងករបេងកើតតុ ករេនះេឡើង

ជ ថ ពរេ យមនករជួយឧបបតថមពីអងគករសហ្របជជតិ េនឆន ំ២០០៧ គឺ ១០ ឆន ំ

េ្រកយករេសនើសំុេនឆន ំ១៩៩៧ ។  

 

តុ ករកត់េទសែខមរ្រកហមជ បេ្រង នចបប់ 

 ជករពិត ស់តុ ករេនះនឹងរកករពិតអំពីបទឧ្រកិដ្ឋននែដលែខមរ្រកហមបន

្រប្រពឺត្តចំេពះ្របជពលរដ្ឋែខមរ និងជនជតិេផ ងេទៀត ផ្តនទ េទសេមដឹកនំែខមរ្រកហម និងអនក

ែដលទទួលខុស្រតូវសំខន់ៗជងេគបង្អស់ចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមមទំងេនះេ យឈរេលើមូល ខ ន

ៃនករពិតេនះ េហើយនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងេ្រគះ ។ ក៏បុ៉ែន្តេគ ចចត់ទុកតុ ករេនះ

ជ បេ្រង នចបប់ និងបេ្រង ន្របវត្តិ ្រស្តែខមរមួយយ៉ងល្អស្រមប់ ធរណជន

ទំង យែដលពយយម ម នដំេណើ រករ្រប្រពឺត្តេទ និងសវនកររបស់តុ ករេនះ ។ 

 ជេគលៗ េគ ចេរៀនសូ្រតបននូវេគលករណ៍សំខន់ៗែដលេគ្រតូវេគរពជចំ

បច់មុននឺងបុគគល មន ក់្រតូវបនតុ ករកត់េទស េដើមបីេគរព”សិទធិឧិយ ក្តីមន

សមតថកិចច ឯក ជយ និងមិនលំេអៀង ែដលបេងកើតេឡើងេ យចបប់ ជំនំុជំរះក្តីរបស់ខ្លួន េ យ
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សមធម៌ និងជ ធរណៈ” ។ មពិត តុ ករកត់េទស្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ”ចបប់

ស្តីពីកបេងកើតឧិយមនអងគជំនំុជំរះវសិមញញកនុងតុ ករកមពុជេដើមបីកត់េសចក្តីឧ្រកិដ្ឋកមមែដល

្រប្រពឹត្តេឡើងេនកនុងរយៈកលៃនកមពុជ្របជធិបេតយយ” ។ កនុង នៈជអងគជំនំុជំរះកនុងតុ

ករកមពុជ តុ ករេនះក៏្រតូវែតឯក ជយដូចមនកំណត់កនុងម្រ ១២៨ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញែខមរ

ែដរ ។ ក៏បុ៉ែន្ត ចបប់តុ រករែខមរ្រកហមបនកំណត់បែនថមថ ”េច្រកមជ្រមះក្តី្រតូវឯក ជយ

កនុងករបំេពញករងររបស់ខ្លួន េហើយមិន្រតូវទទួល ឬែស្វងរកករបងគ ប់បញជ ពីរ ្ឋ ភិបល

មួយ ឬពី្របភព មួយេផ ងេទៀតេឡើយ ។” (ម ១០ ថមី) 

 េគលករណ៍ខ្លះៗេទៀតមនដូចជៈ 

 . “គម នជន មន ក់្រតូវបនផ្តនទ េទសពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េ យបន្រប្រពឹត្ត 

ឬភ្ល ំងភ្ល ត់្រប្រពឹត្ត ែដលអំេពើេនះមិនបនែចងកនុងចបប់ជតិ ឬអន្តរជតិ ។” 

 . “ជនជប់េចទ ក៏េ យ្រតូវទុកជមនុស ឥតេទសដ ប តុ ករមិនទន់

កត់េទសជ ថ ពរ ។” 

 . “ករ មឃត់នូវករអនុវត្តចបប់ឧ្រកិដ្ឋេទេលើឧ្រកិដ្ឋកមមែដលេកើតេឡើងកនុងអតីត 

កល។” 

 េនមនេគលករណ៍ឯេទៀតែដលេគ្រតូវេគរព ដូចជេគលករណ៍មិនកត់េទសជន

ជប់េចទែដលបត់បង់សមតថភពខងសតិបញញ សំ ប់យល់ដឺងករេចទ្របកន់ និងករពរ

ខ្ឡួនេនមុខតុ ករ (ករណី េអៀង ធិរទិធ)។ េគ ចកត់សំគល់ថ េគបនេលើកេឡើងនូវេគល

ករណ៍ទំង យេនះយ៉ងេ ចក៏ម្តងមក លែដរកនុងដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តរបស់តុ ករកត់

េទសែខមរ្រកហម ឬេនេ្រកតុ ករេនះផងែដរ។  

 តុ ករេនះក៏បនែណនំឧិយយល់ដឹងនូវចបប់ជតិ និងចបប់អន្តរជតិ េគលករណ៍

អន្តរជតិនន នីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ជតិ និងអន្តរជតិ ករេយងេសចក្តីស្រមចរបស់តុ ករ

ននកនុងពិភពេ ក ែដលេគយកេទអនុវត្តស្រមប់កត់េទសជនជប់េចទ ។ េគក៏បន

េរៀនសូ្រតផងែដរអំពីករេរៀបចំបនទប់សវនករៃនតុ ករេនះ ែដលឧិយ្រសបេទនឹងេគល

ករណ៍យុត្តិធម៌ និងសិទធិមនុស  និងជខន តអន្តរជតិ ែដលខុសែប្លកពីករេរៀបចំតុ ករ

ជតិ្របេទសកមពុជ ។  
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 េគក៏ ចេរៀនសូ្រតបនែថមេទៀតនូវករងរ និងសកមមភពរបស់េច្រកម ្រពះ ជ ជញ  

េមធវកីរពរជនជប់េចទ និងេមធវភីគីរដ្ឋបបេវណី ឬជនរងេ្រគះ េនកនុងសវនករ និង

ខ្លឹម រៃនករេចទ្របកន់ រ េមធវេីដើមបីករពរកូនក្តីរបស់ខ្លួន និងេសចក្តីសេ្រមច

របស់តុ ករ ែដលែវងៗ និងែដលបង្ហ ញនូវមូលេហតុេផ ងៗយ៉ងលំអិតពិ ្ត  ។ ទំងេនះ

មនភពខុសែប្លកពីឯក រដូចគន េនកនុតុ ករជតិ ។ 

 តុ ករកត់េទសែខមរ្រកហមបន និងកំពុងែតបេ្រង នតេទេទៀតនូវេគលករណ៍

ចបប់ េគលលករណ៍យុត្តិធម៌ ចបប់ បទបញញត្តិេ្រចើនេទៀត ប់មិនអស់េឡើយេនទីេនះ ។  

 

តុ ករកត់េទសែខមរ្រកហមជ បេ្រង ន្របវត្តិ ្រស្ត 

 េ្រកពីេនះ េហើយក៏សំខន់ែដរេនះ គឺតុ ករដែដលេនះបន និងកំពុងែតបេ្រង ន

បន្តេទេទៀតែដរនូវ្របវត្តិ ្រស្តរបស់្របេទសកមពុជ មរៈបទបង្ហ ញករេចទ្របកន់របស់

សហ្រពះ ជ ជញ  និងករេ ះ ររបេសើជនជប់េចទ។ គឺ្របវត្តិ ្រស្ត មិន្រតឹមែតកនុងរយៈ

កលកមពុជ្របជធិបេតយយែខមរ្រកហម (ពីៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ំ១៩៧៥ ដល់ ៃថងទី៦ ែខមក  

ឆន ំ១៩៧៩) បុ៉េ ្ណ ះេទ គឺែថមទំងមុន និងេ្រកយរយៈកលេនះផង មិន្រតឹមែតអំពីករវវិត្ត

កនុង្របេទសេទ ែត ែថមទំងអំពីករវវិត្តជពិេសសៃនទំនក់ទំនងនឺង្របេទសេវៀត ម 

(ែដលេចះែតមនបញ្ហ អត់ ច់ ំងែត្របេទសេនះេលប្របេទសចមប៉បត់េម្លះ)។ េគក៏ ច

យល់ដឺងែថមេទៀតនូវលទធផលដ៏ ្រកក់ៃនលទធិកុមមុនីស្តេទេលើ្របជជនែដល្រតូវបនបងខំឧិយ

រស់េន និងបំេរ ើមេនគមវជិជ េនះ ។ 

 ក៏បុ៉ែន្តអនក ម នដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទរបស់តុ ករកត់េទសែខមរ្រកហម និង

យល់កន់ែតបនយល់ចបស់នូវេមេរៀនចបប់ និង្របវត្តិ ្រស្តែថមេទៀត ្របសិន ្របព័នធ

ផ ព្វផ យមនអនកជំនញជួយពនយល់បែនថមេទៀតនូវដំេណើ រកររបស់តុ ករ សមសភព

េនកនុងបនទប់សវនករ ខ្លឹម រៃនសវនករ និងេគលករណ៍ ឬចំណុចចបប់ខ្លះែដលពិបក

យល់ស្រមប់ជន មញញ ។ េគគួរជួយពនយល់ខ្លីៗែបបេនះ កន្លះេម៉ងម្តងៗ អមជមួយករ

ផ យបន្តផទ ល់ៃនសវនករម្តងៗ ។ ្របព័នធផ ព្វផ យក៏គួរែតេរៀបចំឧិយមនករជែជកពិភក

េលើចំណុចននែដលបនេលើកេឡើងកនុងសវនករ ។ រឯីអនកេរៀបចំដឹកជញជូ ននិស ិត និង

្របជពលរដ្ឋេទចូលេមើលសវនករក៏គួរែណនំអនកទំងេនះឧិយបនយល់អំពីករេរៀបចំ
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បនទប់សវនករ សមសភពកនុងសវនករ និងខ្លឺម រខ្លះៗៃនសវនករ មុនេពលែដលអនក

ទំងេនះចូលេទេមើលសវនករជក់ែស្តងកនុងតុ ករ ។ ពំុេនះេទ ្របែហលជអនកខ្លះ

ពិបកនឹង ម ន ឬយល់អំពីសវនករេនះេហើយ ។ 

េគគួរនំគន គិតថ ទុកខេវទនរបស់្របជជនែដលរស់េនេ្រកមករ្រគប់្រគងៃ្រពៃផ

ៃនរបបែខមរ្រកហម មិន របង់េឡើយ េបើអនករសួ នមនជីវតិ និងអនកជំនន់េ្រកយបន

េរៀនសូ្រតេចះដឹងចបប់ និង្របវត្តិ ្រស្តែខមរេនសម័យេនះ មរយៈតុ ករកត់េទស

ែខមរ្រកហម េហើយយកចំេណះដឹងទំងេនះេទជួយក ងនីតិរដ្ឋ យកចបប់ និងតុ ករឯក

ជយេទេ ះ្រ យជេម្ល ះ ឬផ្តន្ត េទសអនក្រប្រពឹត្តខុស មចបប់ េហើយដកហូតេមេរៀនពី

្របវត្តិ ្រស្ត េចៀស ង្រប្រពឹត្តនូវកំហុសដែដលៗកនុង្របវត្តិ ្រស្តេនះ ។ 

េ យ រកនុង្របវត្តិ ្រស្តៃន្របេទសកមពុជ មនទេង្វើខ្លះេគបនេធ្វើដែដលៗេឡើងវញិដូច

ជំនន់មុនៗ ែដលេធ្វើឧិយ្របជជនែខមរលំបកេវទនដែដលៗ េគគួរខំដកហូតេមេរៀន្របវត្តិ ្រស្ត េហើយ 

េចៀស ង្រប្រពឹត្តអំេពើ ្រកក់ៗដែដលៗ ឧិយបនេ្រចើនជអតិបរមិ ។ កនុងលំ ប់េនះ េគគួរគិត

ពិចរ េទេលើករ្រពមនមួយរវបស់ទស នវទូិសញជ តិេអសសប៉ញុ៉លេឈម ះ ជជ ន់ យ៉  

(George Santayana) ែដលថ “អនកទំង យែដលមិនេរៀនសូ្រតពី្របវត្តិ ្រស្ត និងេគចមិនផុតពី 

ក ង្របវត្តិ ្រស្តេនះដែដលេឡើងវញិេទ” (Those who do not learn from history are dommed to 

repeat it.) ។ េគក៏គួរយកករសេងកតថមីៗរបស់វទូិសញជ តិប ងំេឈម ះ ចង់ ្រហ្វង់ស្វ័រ េរែ៉វល៉ (Jean 

Francois Revel) េទគិតពិចរ ផងែដរ៖ “មនុស សឹងែតមិនបនយកេទេ្របើ្របស់េ ះនូវអ្វីែដល

ខ្លួនបនេចះេហើយ នូវអ្វីែដលខ្លួនបនពិេ ធេហើយ េនែតបដិេសធេ យចេចសមិនដកហូតេមេរៀន

ពីករពិត” ។ (“L’homme ne s’est jamais servi de ce qu’il savait, de ce dont il a fait l’experience, 

refusant obstinement de tirer les lecons de la realite.”) ។ 

 

មុននឹងបញច ប់ េគគួរកត់សំគល់ថ ទុកខេវទនេខ្ល ចផ ែដលេកើតមនេឡើងេនកនុងរបបែខមរ 

្រកហម េគបនសេងកតេឃើញែបបេនះែដរកនុង្របត្តិ ្រស្តៃនមនុស ជតិរចួេទេហើយ េហើយែថមទំង

បនចរទុក និង្រពមនជំនន់េ្រកយៗេទៀតផង ។ ទុកខេវទនែបបេនះគឺេកើតមកពីករអត់ចបប់ និង

ករមិនេគរពសិទធិមនុស  ។ 

ពក់ព័នធនឹងចបប់ អនក្របជញខងនេយបយសញជ តិអង់េគ្លសមន ក់េឈម ះ ចន ឡក់ (John 

Loke) បនសរេសរថ “អំ ចផ្ត ច់ករចប់េផ្តើម េន្រគប់ទី ែដលែលងមនចបប់”  -  
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“Where‐ever law ends, tyranny begins” ។  

ពក់ព័នធនឹងសិទធមនុស  ្របជជតិប ងំបនគូសបញជ ក់េហើយេនកនុងេសចក្តី្របកសស្តីពី

សិទធិមនុស  និងពលរដ្ឋឆន ំ១៧៨៩ របស់ពួកេគ ថ “ករមិនយល់ដឹង ករបំេភ្លចចល ឬករ្របមថសិទធិ

មនុស ជមូលេហតុែតមយ៉ងគត់ៃនទុកខេវទនរបស់ ធរណជន និងៃនអំេពើពុករលួយរបស់រ ្ឋ

ភិបលទំង យ” l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes 

des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements - ignorance, forgetfulness, or 

contempt of the rights of man are the sole causes of public miseries and the corruption of 

governments” ។ 

 

* 

*         * 


