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ត ើសនួ-តសររីដ្ឋា ជាជនក្ប ជ់ា ឬិ? 
 

 ជាការពិតណាស់នៅក្នុងនពលដែលប្រជាជនដមែរកំ្ពុងដតឈឺចារ់
នឹងរដ្ឋា ភិបាលអាយ៉ងយួនដែលកំ្ពុងនក្ៀរសងកត់  ជិិះជាន់សងកត់សងកិន
រាស្រសត រលន់ែីធ្លីរាស្រសតតាមអំនពើចិតតន ិះ   នធ្វើនអាយអនក្ជាតិនិយមដមែរប្ររ់
មជឈដ្ឋា ន ក្ន្ជោ លចិតត ចង់នធ្វើរែិវតតនែើមបីរនំដ្ឋិះស្សកុ្នេសដមែរនអាយរចួផុតពី
ប្ក្ញំដែយួនប្ររ់េីក្ដនលង ន ើយស្សរនពលដែលចល អំណាចពលរែា
ដមែរបានផុសន ើងន ិះ       នដ្ឋយឈរនលើមូលដ្ឋា នរតឹងនោក្  នុ-ដសននៅ
កាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ  រមួនឹងនោហាសាសន៏ររស់នោក្
ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា  ប្រក្រនដ្ឋយប្េឹសតី ូរែូចេឹក្ផងន ិះ បាននធ្វើ
នអាយអនក្ជាតិនិយមប្ររ់េិសេីគំប្េ        និងជួយនប្ជាងដប្ជងចល អំណាច
ពលរែាដមែរទំងកំ្ោងំកាយចិតត ប្បាជាា សាែ រតី និងប្បាក់្កាស់ែ៏នប្ចើន
សនធឹក្ស ធ រ់នៅនអាយនោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា  នែើមបែំីន ើ រការរតឹង
នោក្  ុន-ដសន នៅកាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC)។         

 នតើនោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានរតឹងនោក្  នុ-ដសន ពិតប្បាក្ែដែរ
ឬនេ?   ន ើយរ តឹ ងររស់គត់មានលក្ខ ៈយ៉ងដម៉ចដែរ? នតើពាក្យរ តឹ ង
ររស់នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  វវិតតែល់កំ្រតិណានៅន ើយ?  នតើនោក្
សួន-នសររីដ្ឋា  ពិតជាឥសសរជននសនហាជាតិមួយររូឬ? 

 នដ្ឋយសារការនធ្វើពលិក្មែ លិះរង់កំ្ោងំន ើសឈាមនដ្ឋយយក្
លុយទំងបាច់ៗនៅនអាយនោក្សួន-នសររីដ្ឋា  ដែលជាប្រធានចល 
អំណាចពលរែាដមែរ នែើមបីែំន ើ រការនីតិវធីិ្រតឹងនោក្  ុន-ដសនន ិះ   េី
រំផុត នៅដងៃេី២២ ដមមិងុ ឆំាំន ២០១២ន ិះ ចល អំណាចពលរែាដមែរ



2 
 

បានឈានែល់ការយក្ពាក្យរ តឹ ងនៅកាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ
(ICC)នៅេីប្ក្ងុឡានអ, ប្រនេស ូ ង់។ ដតរួរនអាយសាត យយ៉ងខ្ល ំងប្តង់
ថានោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានអវតតមាន ឥតបានមក្រតឹងែូចពាក្យដែល
គត់បាននោស អួតរំនប៉ាងន ិះនេ       រុ៉ដនតនោក្សួន-នសររីដ្ឋា    បានដតង 

តំាងរ ៈក្មាែ ធិ្ការមួយ    នែើមប ំីយក្ពាក្យរ តឹ ងរតឹងនោក្  ុន-ដសន
នៅកាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ  (ICC) ។   

 នៅក្នុងរ ៈក្មែធិ្ការ ំពាក្យរ តឹ ងនៅកាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែ
អនតរជាតិ (ICC) មានមានែូចតនៅ៖  

 ១-នោក្  ជា-ចាន់នថាង ជាអនុប្រធានសាខ្       និងជាសក្មែជន
ចល អំណាចពលរែាដមែរប្រចំានៅអូស្រសាត លី។ 

 ២-អនក្ស្សី  តាន់-លីណា ជា ិរញ្ញិក្ររស់ចល អំណាចពលរែា

ដមែរនៅរែាតិចសាស (Texas)ដនស រែាអានមរកិ្។ 

 ៣-នោក្  ថាច់-នភឿង   នៅរែាោ៉សីុននតានដនស រែាអានមរកិ្។ 

 ៤-នោក្  ឌិត-សារ ិ ជាប្រធានសាខ្ចល អំណាចពលរែាដមែរ
ប្រចំានៅអឺុរ ៉រុ។ 

 ៥-នោក្  ក្ន-នរឿន ជាប្ពឹទធ ចារយ និងជាសមាជិក្ប្រចំានៅ
ប្រនេសកាណាដ្ឋ។ 

 នៅក្នុងការដ្ឋក់្ពាក្យរ តឹ ងនៅតុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC) 

នប្ៅពីរ ៈក្មាែ ធិ្ការខ្ងនលើ រឺនៅមាននមធាវ២ីររូរឺនមធានីនឈាែ ិះ
នោក្វ ិិមប្រិច (WILLIAM FRICK)   និងនោក្ស្សីប្រីសទីន វលីីព
(CHRISTINE PHILIPS)  មានសជោ តិអានមរកំិាង។  រ ៈក្មាែ ធិ្ការនយើងមាុំ
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និងនមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូននិះ បានដ្ឋក់្ពាក្យរ តឹ ងនៅកាន់តុោការ
ឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC) នម៉ាង១៥ នៅដងៃេី២២   ដមមិងុ     ឆំាំន ២០១២   នៅ
េីប្កុ្ងឡានអ, ប្រនេស ូ ង់។  

 ចំដ ក្នោក្  សួន-នសររីដ្ឋា     ជាប្រធានចល អំណាចពលរែាដមែរ 
មិនប្តឹមដតអវតតមានមិនមក្េីប្ក្ងុឡានអនែើមបរីតឹងនេ ដងមទំងមិនបានចុិះ
 តថនលខ្នលើពាក្យរ តឹ ងនែើមបរីតឹងនោក្  នុ-ដសន នៅកាន់តុោការ
ឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ (ICC)។ 

 ចំនពាិះការអវតតមានររស់នោក្ សួន-នសររីដ្ឋា នៅក្នុងការដ្ឋក់្ពាក្យ
រ តឹ ងននិះ  នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានយក្នលសរនងវៀងដ្ឋនកុ្ ក់្
រ ៈក្មាែ ធិ្ការររស់ពួក្នយើង នដ្ឋយនដ្ឋិះសារថា៖        ‹‹យរ់ដងៃ១៩
នម៉ាង២០, ដមមិងុ  ឆំាំន ២០១២ នោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា  បានេូរ
សព្ទមក្ប្បារ់ថានៅនពលនធ្វើែំន ើ រពីេីប្ក្ងុោ៉សីុននតាន(Washington D.C) 

ជាមួយនមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូ     នែើមបសំុីេិដ្ឋា ការ Visa មក្ប្រនេស ូ ង់
ន ិះ មានឡាន២នែ រុក្នោក្ប្រធានចំនួន២ែង  ន ើយយរ់ នឹង
ែដែល  នោក្ប្រធានបានេូរសពវនៅកាន់ប្រធានសាខ្ចល អំណាច
ពលរែាដមែរនឈាែ ិះនោក្  នៅ-សីវតាថ    នៅរែាអូរនី េន (ORIGAN) ដនស រែា
អានមរកិ្ ប្បារ់អំពីឡាននែ រុក្គត់   នធ្វើនអាយរតីប្រពនធនោក្នៅ-សីុវតាថ
មានក្តីបារមភភ្យប្ពយួយ៉ងខ្ល ំងអំពីសុវតតិភាពនោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា ››។ 

 នប្កាយមក្នេៀត ក្នុងនពលដែលនោក្នមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូ
មក្សាន ក់្នៅសណាា គរមួយដនេីប្ក្ងុឡានអដនប្រនេស ូ ង់ន ិះ នោក្
ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា      បានភូតភកុ្ ក់្ពួក្នយើងថា ‹‹នៅក្នុងនពលដែល
នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរររូសាន ក់្នៅសណាា គរជាមួយ នៅេីប្កុ្ងឡានអន ិះ  

មានអនក្ភនំនព  ប្តូវបានរញ្ោូ នមក្មាននោក្សងឃ៤អងេ  និងជនសីុវលិ៥
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 ក់្ មក្នែក្ដក្បររ ទ រ់ដនសណាា គរដែលនមធាវអីនតរជាតិទំងពីរររូ
ររស់នយើងសាន ក់្នៅ នៅេីប្កុ្ងឡានអដនប្រនេស ូ ង់ នែើមបឆីាំនៅកំុ្
នអាយនៅដ្ឋក់្ពាក្យរ តឹ ងបាន››។ ែល់ដតពួក្នយើងសួរនមធាវអីនតរជាតិទំង
ពីរររូ ពួក្គត់បានន្លើយថា‹‹អត់មាននរណាមក្រខំ្នពួក្គត់នេ››។ 

 រ ទ រ់មក្នេៀត       នោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា បានភូតភពួក្នយើង
ថា៖    ‹‹រដ្ឋា ភិបាលភនំនព នរភ្យសនមបើមខ្ល ំងណាស់ ន ើយនរបានរញ្ោូ ន
នមធានី៤ ក់្មក្ដែររឺ   ២ ក់្ជាដមែរ និង២ ក់្នេៀងជាជនររនេសមក្
នធ្វើការនៅសាថ នេូតដមែរប្រចំានៅស រែាអានមរកិ្ បានរិិះរក្មនធ្ោបាយនែើមបី
នធ្វើនអាយពាក្យរ តឹ ងររស់នយើងនៅកាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិរោយ
សារសូនយ គែ នប្រសិេធភាព››។ 

 នៅនពលប្នកាយមក្  នយើងមាុំដែលជារ ៈក្មាែ ធិ្ការបាន
ដ្ឋក់្ពាក្យរ តឹ ងរតឹង   នោក្  ុន-ដសន នៅតុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ
(ICC) និងបានសួរនមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូថា ‹‹នតើមានន តុការ ៍ឡាន
នែ រុក្នោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា ែូចដែលនោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា មាន
ប្រសាសន៏ដែរឬនេ?  ន ើយនពលសាន ក់្នៅអូដតល នតើមាននោក្
សងឃ៤អងេ  និងជនសីុវលិ៥ ក់្មក្ឆាំនៅរខំ្នដែរឬនេ?››។ នៅនពល
ន ិះនមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូររស់នយើង បានមានប្រសាសន៏ថា‹‹ក្នុងនពល
ដែលនោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បាននធ្វើែំន ើ រជាមួយពួក្គត់ន ិះ រឺអត់
មាននប្គិះថាន ក់្ចរាចរអវីនក្ើតមានន ើងន ិះនេ ន ើយក៏្អត់មាន នោក្
សងឃ  និងជនសីុវលិ មក្នែក្អូដតលនេនែើមបរីខំ្នពួក្នយើងដែរ››។  

 ពួក្នយើងបានរនតសួរនោក្នមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូដនចល 
អំណាចពលរែាដមែរជារនតនេៀតថា ‹‹នតើពិតដែរឬនេ ចំនពាិះប្រសាសន៏
ររស់នោក្សួន-នសរដី្ឋា  ដែលថា រដ្ឋា ភិបាលភនំនព នរមានបានរញ្ោូ ន
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នមធាវ៤ី ក់្មក្ដែររឺ ២ ក់្ជាដមែរ និង២ ក់្នេៀងជាជនររនេស   

នែើមបឆីាំនៅរខំ្ន កំុ្នអាយនោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា  ែំន ើ រការរ តឹ ង
នោក្  ុន-ដសន នៅមុមបាន?››។ 

 នៅនពលន ិះនោក្នមធាវអីនតរជាតិដនចល អំណាចពលរែានយើង
បានសួរពួក្នយើងវ ិថា៖‹‹ន ើយនិយយពីនមធាវ៤ី ក់្ នតើជានរណានៅ?    

នតើពាក្យអស់ទំងននិះបានមក្ពីណា? ពួក្គត់ចង់តាមដ្ឋននអាយែឹង?››។ 

 នប្កាយពីដ្ឋក់្ពាក្យរតឹងនោក្  នុ-ដសន  នៅកាន់តុោការ
ឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC) អស់រយៈនពល១សបាត  ៏ប្នកាយមក្ រឺនោក្
នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរររូដនចល អំណាចពលរែាដមែរ បាននៅសួរ ំនៅ
តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC)    នែើមបជំីរ ុនអាយមានការកាត់ក្តីនោក្
  ុន-ដសន នអាយបានឆាំរ់រ ្ស។  រុ៉ដនតតុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ
(ICC)បានតរមក្វ ិថា        ‹‹ពាក្យរ តឹ ងររស់ចល អំណាចពលរែាដមែរ
មានលក្ខ ៈលំ ំជារបាយការ ៏ មិនដមនមានលក្ខ ៈជាពាក្យរ តឹ ង
ន ិះនេ! ែូនចនិះតុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ (ICC) មិនអាចយក្ជាការ ៏
បាននេ! នរើចង់នអាយតុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ (ICC)     ចាត់វធិានការនៅ
តាមនីតិវធីិ្ចារ់អនតរជាតិន ិះ  ែល់ដតចល អំណាចពលរែាដមែរប្តូវដត
យក្ឯក្សារមក្ដ្ឋក់្រដនថមនេៀត!››។ នមធាវអីនតរជាតិទំង២ដនចល អំណាច
ពលរែាដមែរ        បានប្បារ់រ ៈក្មាែ ធិ្ការរស់នយើងថា ‹‹នោក្សួន-នសររីដ្ឋា
ប្តូវដតយក្ឯក្សាររដនថមនេៀត មក្ដ្ឋក់្នៅតុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ 

(ICC)››។ ដតនៅនពលនោក្សួននសររីដ្ឋា  ចុិះនៅស្សុក្ដមែរដមតុោឆំាំន ២០១២
នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានកុ្ ក់្ពួក្នយើងថា គត់ចុិះនៅស្សុក្ដមែរនែើមបី
យក្ឯក្សាររដនថម មក្ដ្ឋក់្នៅតុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC)    ដត
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តាមពិត  នោក្សួន-នសររីដ្ឋា       អត់មានយក្ឯក្សារនអាយនមធាវអីនតរជាតិ
ទំង២ររស់នយើងនេ។ 

 នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  មិនប្តឹមដតមិនយក្ឯក្សាររដនថមនអាយនមធាវ ី
អនតរជាតិទំង២ដនចល អំណាចពលរែាដមែរ នែើមបរីតឹងនៅកានតុោការ
ឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ (ICC)រុ៉នណាណ ិះនេ  ដងមទំងែក្នមធាវអីនតរជាតិទំង
២ដនចល អំណាចពលរែាដមែរររស់នយើងដងមនេៀតផង  រចួន ើយនោក្
សួន-នសររីដ្ឋា       បាននិយយមួលរង្កក ច់នចាេនមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូដន
ចល អំណាចពលរែាដមែរថា នមធាវអីនតរជាតិទំង២អត់នធ្វើការ។  នោក្
នមធាវអីនតរជាតិទំង២ដនចល អំណាចពលរែាដមែរ បាននចាេសួរនោក្
សួន-នសររីដ្ឋា   វ ិថា  ‹‹អនក្ឯងថានអាយឯក្សារមក្ពួក្មាុំ  ដតអនក្ឯងអត់
នអាយឯក្សារមក្ពួក្មាុំនេ   នតើមាុំបានឯក្សារឯណា នៅនអាយតុោការ
ឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC)? នតើនអាយពួក្មាុំនធ្វើការជាមួយនឹងអវី នរើមិន
មានឯក្សារផងន ិះ?››។ 

 នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានន្លើយតរវ ិយ៉ងនឈលើយថា៖   ‹‹កាដសត
ក្នុងស្សុក្ដមែរ និយយពីនរឿងស្សុក្ដមែរទំងអស់ នម៉ចក៏្អនក្ឯងមិនែក្
ស្សង់យក្មក្នៅ?  មិនស្សាវប្ជាវយក្មក្នៅ? នម៉ចក៏្មិនស្សាវប្ជាវ
សារពត៌មានអនតរជាតិនៅ? នម៉ចក៏្មិនស្សង់ក្នុងសារពត៌មានយក្មក្នធ្វើការ
នៅ?         សារពត៌មាននរនិយយមួយក្នគក្!››។ 

 នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានភូតភពួក្នយើងរនតនេៀតថានៅដងៃេីដងៃេី
២៣  ដមតុោ   ឆំាំន  ២០១២ននិះ ថាររូនោក្ប្តូវដតនធ្វើវនិែអូសតីពីការរនំោភ  ការ
ជិិះជាន់នរឿងែីធ្លី នែើមបីនអាយអនតរជាតិន ើ ។ េីរំផុតពួក្នយើងអត់ន ើ 
នោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា  នធ្វើនេ។ នៅដងៃេី២៥     ដមតុោ  ឆំាំន ២០១២
នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានភូតភពួក្នយើងថា នោក្ដែលជាប្រធាន
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ចល អំណាចពលរែាដមែរ ប្តូវបាននរអនញ្ច ើ ចូលជំុនំុនៅេីប្ក្ុង សឺដ វ
អំពីនរឿងពិព ៌ប្តូវលុរនចាលសិន ដតការពិតរឺនោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា     
អត់នៅជំុនំុនៅេីប្ក្ុង សឺដ វនេ។ 

 នោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា  បានកុ្ ក់្ពួក្នយើងថានោក្ប្រធានប្តូវ
បាននរនៅនៅជំនំុនៅេីប្ក្ុង សឺដ វនែើមបីនិយយពីនរឿងការរនំោភសិេធ
មនុសស និងចារ់នោក្ម៉ម-សុ ង់ែូ    នៅដងៃេី២៥  ដមតុោ ឆំាំន ២០១២  នៅ
ែល់ដងៃ៥ ដមវចិឆិការ  ឆំាំន ២០១២  រុ៉ដនតប្តូវបាននោក្នហា-ណំា ុងនៅ
កូ្នគត់ទំងពីរដែលជាឯក្អរេរាជេូតន ិះ   នៅេីប្ក្ងុ សឺដ វ     នែើមបេីរ់កំុ្
នអាយនោក្ប្រធាន ចូលជំនំុបាន។ ដតតាមពិតរឺអត់មានអវីទំងអស់ន ើយក៏្
គែ នមូលន តុអវីដែលប្តូវនៅនោក្ប្រធានសួន-នសររីដ្ឋា  នៅជំុនំុដែរ។
 នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានរជោ ក់្ថានឹងរនងកើតរ ក្មែកាមួយដែល
រ ៈក្មែការននិះមាននោក្សួន-នសរដី្ឋា  ជាប្រធាន     មានតំណាងខ្ង
ស រែា៤ ក់្ តំណាងខ្ងអូស្រសាត លីមាន ក់្២ ក់្      និងតំណាងអឺុរ ៉រុចំនួន
២ ក់្។ ដតសាៃ ត់ទំងអស់ រឺអត់មានអីុនេ ដរជាថានោក្នហា ុង
យក្កូ្នទំង២មក្ក្កូ្ក្កាយប្រឆំាំងនឹងអំណាចពលរែាដមែរចូលជំនំុ។  មក្
ែល់ដងៃេី២៥   ដមតុោ ឆំាំន ២០១២ ែល់ដងៃេី៥ ដមវចិឆិការ ឆំាំន ២០១២ ក៏្
បានសាៃ ត់រ ូត ឥតន ើ ឥតឮអវីទំងអស់។  

   នៅដមតុោ ឆំាំន ២០១២ នោក្សួន-នសររីដ្ឋា    ប្តូវចុិះនៅស្សកុ្
ដមែរនែើមបីយក្ឯក្សារដ្ឋក់្នៅតុោការ(ICC) ។ ែល់នពលប្ត រ់មក្វ ិ    

នោក្សួននសររីដ្ឋា    អត់មានឯក្សារនេ    ដរជាយក្នលសថាគត់បាននៅ
ពប្ងឹងកំ្ោងំនៅនសៀម នរៀរចំេីសាន ក់្ការសំរារ់ដ្ឋក់្មនុសសពី១៥ ក់្  នៅ
២០ ក់្ ន ើយប្តូវនរៀរចំេីសាន ក់្ការស្សកុ្នសៀមននិះ សំរារ់េេួលអនក្មក្ពី
ស្សុក្ដមែរ។ នោក្សួន-នសររីដ្ឋា   បានភូតកុ្ ក់្ថា  នោក្បាននច ឈនួលផទិះ
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៦ដមេុក្មុន លុយកាក់្រឺមចីនរនៅស្សុក្នសៀម។   ែូនចនិះចល អំណាចពលរែា
ដមែរ ប្តូវដតនច សងនរវ ិ   នច សងទំងដងលជួលផទិះ        និងនច សង
ទំងដងលេិ ចានក្ាន និងសមាភ រៈនប្រើប្បាស់នផសងៗ។  

 នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បាននកាិះប្រជំុប្រធានសាខ្ដនចល អំណាច
ពលរែាដមែរ នៅដងៃេី ១៥  ដមតុោ ឆំាំន ២០១២ នែើមបរីនងកើសននិសិេធ
តាមេូរស្ពទ ដែលមានក្មែវតថុែូចតនៅននិះរឺ៖ 

១-ការែក្នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរដនចល អំណាចពលរែាដមែរនច  (ដែល
នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរររស់នយើង កំ្ពុងដតែំន ើ រការនរឿងក្តី) ន ើយនោក្
សួន-នសររីដ្ឋា  បាននចាេនមធាវអីនតរជាតិទំង២ររូថា មិននធ្វើការ  ដត
នោក្សួន-នសររីដ្ឋា អត់បានរក្ស្សាយនេ។    នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  ដររជា
និយយថា‹‹គត់ជួលនមធាវនីែើមបនីធ្វើការ នរើមិននធ្វើការ   ប្តូវដតែក្នច !››។ 

២-រំភលឺក្រ ីប្រធានសាខ្ដនចល អំណាចពលរែាដមែរ    ប្រចំានៅប្រនេស
អូស្រសាត លី និងសាខ្ដនចល អំណាចពលរែាដមែរប្រចំនៅអូរហីាេ ន់។ 

 នោក្ឌិត-សារ ិ ប្រធានសាខ្ចល អំណាចពលរែាដមែរប្រចំា
នៅអឺរ ៉រុ បាននកាិះជំនំុនដ្ឋយនៅសក្មែជន២០ ក់្ ចូលជំុនំុនៅដងៃេី៥   

ដមមក្រា   ឆំាំន ២០១៣ នែើមបរីក្ស្សាយអំពីសក្មែភាពររស់នោក្ប្រធាន
សួន-នសររីដ្ឋា  ែូចជារជា ែក្នមធាវអីនតរជាតិដនចល អំណាចពលរែា
ដមែរដែលកំ្ពុងដតតាមសំ ំុនរឿងក្តី, ការមិនប្ររល់ឯក្សារនអាយនមធាវអីនតរ
ជាតិទំងពីរររូ នែើមបដី្ឋក់្រតឹងនៅកាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC) 

។ល។ ន ើយ នោក្ឌិត-សារ ិ បាននតឿននោក្នោក្សួន-នសររីដ្ឋា   ថា
ប្តូវដតផតល់ឯក្សារនអាយនោក្នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរនអាយបានឆាំរ់   និង
សំុនអាយនោក្សួន-នសររីដ្ឋា  និយយប្បារ់អំពីមូលន តុដនការែក្នមធាវ ី
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អនតរជាតិដនចល អំណាចពលរែាដមែរនច  រុ៉ដនតនោក្សួន-នសររីដ្ឋា   
មិនបានប្បារ់ពីសក្មែភាពររស់នោក្ នៅក្នុងការែក្នមធាវអីនតរជាតិដន
ចល អំណាចពលរែាដមែរនច នេ។  នៅក្នុងការជំុនំុននិះដែរមាន
សមាជិក្១៧ររូបានគំប្េ    និង៣ររូបានប្រឆំាំង  រុ៉ដនតអនក្ប្រឆំាំងបាន
ងតសំនលងនអាយនោក្សួន-នសររីដ្ឋា  រចួនោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បាន
នចាេថា នោក្តាឌិត-សារ ិ បានរំដរក្រំបាក់្ដផទក្នុង។  

 ជំនំុនលើក្នប្កាយដងៃ១៧ដម វចិឆិការ ឆំាំន ២០១២ នៅនម៉ាង៨យរ់
ស្សុក្បារាងំ សតីពីការែក្នមធាវអីនតរជាតិនច  ន ើយនោក្ឌិសារ ិ   បាន
រជោ ក់្ថា‹‹មិនអាចែក្នមធាវអីនតរជាតិ ដនចល អំណាចពលរែាដមែរនច បាន
នេ    នប្ពាិះថានមធាវអីនតរជាតិទំងពីរកំ្ពុងដតែំន ើ រការជំរ ុនអាយតុោការ
ឧប្ក្ែាក្មែអនតរជាតិ   កាត់ក្តីនោក្  ុន-ដសន     នៅក្នុងនពលឆាំរ់ៗននិះន ើយ
នរើនយើងែក្នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរននិះនច   នឹងនធ្វើនអាយរាងំសទិះែល់
ែំន ើ រការតុោរការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ!››។ 

 នោក្ឌិត-សារ ិ បានេេួចនអាយនោក្សួន-នសររីដ្ឋា           រក្
ស្សាយនអាយចាស់ពីមូលន តុដនការែក្នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរនច នៅក្នុង
នពលដែលនមធាវកំី្ពុងនធ្វើការនរឿងក្តីននិះ? នោក្ឌិត-សារ ិ បានសួរនែ 
នដ្ឋលនោក្សួន-នសររីដ្ឋា ថានរឿងអីបានជាែក្នមធាវអីនតរជាតិដនចល 
អំណាចពលរែាដមែរនច     និងសួរថានរឿងអីុដែលមិនផតល់ឯក្សារនអាយ
នៅនមធាវអីនតរជាតិទំងពីរ យក្នៅដ្ឋក់្រ តឹ ងនៅក្នុងតុោការឧប្កិ្ែាក្មែ

អនតរជាតិ(ICC)?    

 នោក្ឌិតសារ ិ បានសំុនអាយនោក្សួន-នសររីដ្ឋា     រក្ស្សាយ
នអាយបានចាស់ោស់     នប្ពាិះថា‹‹នរើមាននរឿងរឺមានន តុ!››  នរើែូរ
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នមធាវអីនតរជាតិទំង២ននិះ  នឹង ំនអាយពាក្យរ តឹ ងររស់នយើងរឺកាន់ដតដវង
ឆាំៃ យនៅៗ   ំនអាយពួក្នយើងមាននឈាែ ិះថា‹‹ភ››។ នរើរ ល យនពលយូរ     
ពួក្នយើងនឹងកាល យនៅជាអនក្ភនរ និងភប្រជាពលរែាដមែរទំងអស់ន ើយ!
សំនួរអស់ទំងននិះ  បាននធ្វើនអាយនោក្សួន-សររីដ្ឋា  មឹងសមារនឹង
នោក្ឌិតសារយ៉ិងខ្ល ំង   ន ើយនោក្សួន-នសររីដ្ឋា      បាននរចនវសមិន
រក្ស្សាយអវីទំង អស់!   នោក្សួននសររីដ្ឋា    មិនប្តឹមដតមិនរក្ស្សាយនេ
ដងមទំងប្រកាសែក្នោក្ឌិតសារ ិ នច ពីតំដ ងប្រធានសាខ្ចល 
អំណាចពលរែាដមែរប្រចំានៅអឺុរ ៉រុនច នេៀតផង។ 

 តាមការរជោ ក់្ភសតុតាងដនអងេន តុខ្ងនលើ នយើងមាុំជាប្រធាន
សាខ្ចល អំណាចពនលរែាដមែរ បានោយតំដលថានោក្សួន-នសររីដ្ឋា
បាននបាក្ប្បាស់ពួក្នយើង មិនបានមាននចត ពិតប្បាក្ែនែើមបរីតឹងនោក្
  ុន-ដសន នៅកាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិនេ នដ្ឋយសារដត៖ 

 (១)-នោក្សួន-នសររីដ្ឋា        មិនបានចុិះ តថនលខ្នលើពាក្យរ តឹ ង 

 (២)-នោក្សួន-នសររីដ្ឋា      បានអវតតមាននៅក្នុងដងៃដ្ឋក់្ពាក្យរ តឹ ង
នែើមបរីតឹងនោក្  នុ-ដសន  នៅតុោការអនតរជាតិឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ(ICC)។ 

 (៣)-នោក្សួន-នសររីដ្ឋា        បានរំដផលងពាក្យរ តឹ ង        នអាយមាន
លក្ខ ៈជារបាយការ ៏ កុ្ ក់្នបាក្ប្បាស់ពួក្នយើង។ 

 (៤)-នោក្សួន-នសររីដ្ឋា        មិនបានយក្ឯក្សាររដនថមនអាយនមធាវ ី
អនតរជាតិទំងពីរដនចល អំណាចពលរែាដមែរ នែើមបយីក្នៅដ្ឋក់្នអាយ
តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិ ចាត់ការតាមនីតិវធីិ្ចារ់អនតរជាតិនេ។ 

 (៥)-នោក្សួន-នសររីដ្ឋា        ដងមទំងភូតភកុ្ ក់្ពួក្នយើងទំងអស់
គន ថានៅដងៃនធ្វើែំន ើ រមុនដងៃដ្ឋក់្ពាក្យរ តឹ ង មានឡាននរនែ រុក្គត់
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និងមានមនុសសរដ្ឋា ភិបាលមក្រខំ្នគត់ ប្ពមទំងមាននមធាវ ី និង
មនុសសររស់រដ្ឋា ភិបាលប្ក្ងុភនំនព មក្រខំ្នគត់......។ 

 (៦)-នោក្សួន-នសររីដ្ឋា        មានរំ ងរំផ្លល  ែំន ើ រការសំ ំុ
នរឿងក្តីដែលបានរតឹងនោក្  នុ-ដសន      នៅកាន់តុោការអនតរជាតិដតមតង
នដ្ឋយសារដតនោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានែក្នមធាវអីនតរជាតិទំងពីរដន
ចល អំណាចពលរែាដមែរនច  នៅក្នុងនពលនោក្នមធាវអីនតរជាតិទំង
ពីរររូ កំ្ពុងែំន ើ រការសំ ំុនរឿងក្តីដែលបានរតឹងនោក្  នុ-ដសននៅ
កាន់តុោការឧប្កិ្ែាក្មែអនតរជាតិន ិះ។  

 (៧)-នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បាននប្រើប្ររ់មនធ្ោបាយនបាក្ប្បាស់
លុយររស់ពួក្នយើង និងនបាក្រនជឆ តពួក្នយើងនែើមបីនធ្វើការនអាយគត់
ដងមទំងយក្ពួក្នយើងនធ្វើជាធាន ក់្លលក្នៅក្នុងលរ នដ្ឋយនប្រើប្បាស់ពួក្
នយើងនធ្វើជាសតវលលក្រង្កវ នៅលលក្ែដេនេៀតនអាយចូលលរ រចួ
យក្ប្បាក់្ែុោល មក្នអាយនោក្សួន-នសររីដ្ឋា     នធ្វើជានសែាីនលើមនងពួក្នយើង។ 

 អាស្ស្យនលើេនងវើរទំងអស់ររស់នោក្សួន-នសររីដ្ឋា ែូចបានរជោ ក់្
ចាស់ខ្ងនលើ នយើងមាុំជាប្រធានសាខ្ទំងអស់ដនចល អំណាចពលរែា
ដមែរ សូមប្រកាសែល់រងរអូនជនរមួជាតិដមែរទំងអស់នអាយបានប្ជារថា
នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  រឺជាជនក្បត់ជាតិ       កំ្ពុងរនតរំនរ ើម ិចឆិតារិសាច
 ូ-ជីមិ   ដែលមានរំ ងរំផ្លល  ្នទិះតស ូររស់ពួក្នយើងមាុំទំងអស់គន
នដ្ឋយយក្ចល អំណាចពលរែាដមែរមក្នបាក្ប្បាស់នយើងមាុំទំងអស់     ប្ពម
ទំងនបាក្ប្បាស់ប្រជាជនដមែរទំងអស់ទំងនៅក្នុងប្រនេសដមែរ និងទំង
នៅនប្ៅប្រនេស  រុ៉ដនតនោក្សួន-នសររីដ្ឋា   ដររជារំនរ ើននយបាយ
នអាយជនក្បត់ជាតិ  ុន-ដសនអាយ៉ងយួននៅវ ិ។      នដ្ឋយសារេនងវើររស់
នោក្សួន-នសររីដ្ឋា  បានកំ្ពុងរំផ្លល  ពួក្នយើងមាុំទំងអស់គន នដ្ឋយ
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រំផ្លល  ទំងងវកិារ, នពលនវោ និងរំផ្លល  ទំងេឹក្ចិតតតស ូរនំដ្ឋិះជាតិ
ដមែរររស់នយើង នែើមបីនធ្វើនអាយពួក្នយើងទំងអស់គន នអាយសថិតក្នុងសភាព
អស់សងឃឹមក្នុងការតស ូរនំដ្ឋិះជាតិដមែរ។ ដតនទិះជាយ៉ងណាក៍្នដ្ឋយ ក៍្
ពួក្នយើងមាុំដែលជាប្រធានសាខ្ដនចល អំណាចពលរែាដមែរទំងអស់គន   
និងប្រជាជាតិដមែរទំងអស់ មិនលិះរង់ការតស ូរនំដ្ឋិះជាតិដមែរមួយវ ិេី
ណានសាិះន ើយ ន ើយែរារណានយើងមាុំនៅមានជីវតិ      ែរារន ិះ
នយើងមាុំតស ូរនំដ្ឋិះជាតិដមែររ ូតែល់េីអវសានជីវតិ។  

 

    នធ្វើនៅស ព្នធអឺរ ៉រុ,ដងៃេី៣ ដមមិ      ឆំាំន ២០១៣ 

    តំណាងប្រធានសាខ្ចល អំណាចពលរែាដមែរ 

     


