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ករែតង ងំសហេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិៃនតុ ករកត់េទសែខមរ្រកហម 

Appointment of the Khmer Rouge Tribunal’s International Co-Investigating Judge 

 េនែខមិថុន ឆន ំ១៩៩៧ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកមពុជបនសំុអងគករសហ្របជជតិបេងកើត 

តុ ករអន្តរជតិមួយេដើមបីកត់េសចក្តីអនកដឺកនំែខមរ្រកហមចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមមេទេលើ្របជពលរដ្ឋ 

ែខមរេនកនុងអំឡុងេពលែដលខ្លួន្រគប់្រគង្របេទស ។ បនទ ប់ពីករេបះេឆន តឆន ំ១៩៩៨ ្របេទសកមពុជ 

បនសំុបេងកើតតុ ករេនះេនេ្រកមចបប់របស់ខ្លួនវញិ ។ ករចរចរក៏បនចប់េផ្តើម េហើយបនអូស 

បន្ល យជេ្រចើនឆន ំទ្រមំមនកិចច្រពមេ្រព ងរ ងអងគករសហ្របជជតិ និង្របេទសកមពុជ េនឆន ំ 

២០០៣ ស្តីពីសហ្របតិបត្តិកររ ងអងគករសហ្របជតិ និង ជរ ្ឋ ភិបលប្របេទសកមពុជកនុងករកត់ 

េសចក្តីេនះ ។ 

 បួនឆន ំ្រតូវបនកន្លងេទេទៀតទ្រមំតុ ករមួយបនេចញជរបូ ងជក់ែស្តងេនឆន ំ២០០៧ 

និងចប់កត់េសចក្តី ។ ក៏បុ៉ែន្តដំេណើ រករតុ ករេនះេចះែតជួបបញ្ហ មួយេហើយមួយេទៀត ជពិេសស

បញ្ហ ពុករលួយ និងបញ្ហ ករ មឃត់របស់េមដឹកនំ្របេទសកមពុជមិនឧិយមនករេសុើបអេងកតជន

សង ័យឯេទៀតេ្រកពីជនសង ័យ ៥ របូែដលបនចប់យកមកឃំុឃំង និងទទួលករកត់េទសជ

បេណ្តើ រៗេទេហើយេនះេទ។ 

 េនកនុងែខមក  ឆន ំ២០១២េនះ តុ ករដែដលបនជួបបញ្ហ ករែតង ំងសហេច្រកមេសុើប

អេងកតអន្តរជតិ ទនទឹមនឹងបញ្ហ ថវកិេដើមបីដំេណើ រករជបន្ត ។ អតថបទេនះសំុេលើកយកែតបញ្ហ ករ

ែតង ំងសហេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិមកពិនិតយពិភក ែតប៉េ ្ណ ះ។ 

ករបដិេសធមិនែតង ងំេច្រកម ឡូរុនិត៍ កសែសជរ ន់េសឿរេម៉ត ជសហេច្រកមេសុើបអេងកត

អន្តរជតិេពញសិទធិ 

 េនៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ំ២០១១ េច្រកមេសុើបអេងកតេពញសិទិធេឈម ះសីុគ្រហ្វុីដ ប្ល៊ឹង (Siegfried 

Blunk) បនសំុ ែលងពីមុខដំែណង ។ អគគេលខធិករៃនអងគករសហ្របជជតិ្រតូវបន យករណ៍

ថបនសរេសរលិខិតមួយចុះៃថងទី១៨ ែខដែដល ជូននយករដ្ឋម្រន្តី្របេទសកមពុជសំុឧិយមនករ

ែតង ំងេច្រកមេសុើអេងកតប្រមុងេឈម ះ ឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត (Laurent Kasper-

Ansermet) ជេច្រកមេសុើបអេងកតេពញសិទធិជំនួសេច្រកមសីុគ្រហ្វុីដ ប្ល៊ឹង ។ េច្រកមឡូរុនិត៍ 

កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត ្រតូវបនែតង ំងជសហេច្រកមេសុើអេងកតអន្តរជតិប្រមុង ំងពីៃថងទី៣០ 
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ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ េម្ល៉ះ ។ នយករដ្ឋម្រន្តី្របេទសកមពុជ្រតូវបន យករណ៍ថបនេឆ្លើយតបនឹង

លិខិតេសនើសំុេនះ េនៃថងទី៣ ែខវចិឆិក ែដលេនកនុងលិខិតេឆ្លើយតបេនះ នយករដ្ឋម្រន្តី្របេទសកមពុជ 

ទំនងជមិនសបបយនឹងេឃើញករែតង ំងេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត េ យទំនង

ជថេច្រកមេនះមិនស័ក្តិសមនឹងមុខតំែណងេនះេទ ។ 

 េនៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ំ២០១២ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម្របេទសកមពុជែដលជអនក

េលើកេសចក្តីេសនើថ្វ យ្រពះម ក ្រតអំពីករែតង ំងេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ តុ ករកត់េទស

ែខមរ្រកហមទំងអស់េនះ បន”សេ្រមចមិនយល់្រពមែតង ំងេ ក [ឡូរុនិត៍ កសែសជរ- 

ន់េសឿរេម៉ត] Laurent Kasper-Ansermet ជសេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិេពញសិទធិជំនួសេ ក 

[សីុគ្រហ្វុីដ ប្ល៊ឹង] Siegfried Blunk ែដលបន ឈប់េទ ។ “  

 ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម្របេទសកមពុជបនេលើកេឡើងថ េច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- 

ន់េសឿរេម៉តេធ្វើ”សកមមភព[ែដល]ឆ្លុះបញជ ំងឲយេឃើញពីកររេំ ភេលើ្រកមសីលធម៌[្រកមសីលធម៌

ស្រមប់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ែដលអនុម័តេ យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម និង្រកមសីលធម៌

េច្រកមៃនតុ ករកត់េទសែខមរ្រកហម] វធិនៃផទកនុង[របស់តុលករកត់េទសែខមរ្រកហម] និងបទ

បញញត្តិចបប់[្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របទសកមពុជ]” ។  

សកមមភពែដលមនភិរទុធែដលឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមបនេលើកេឡើងេនះ មនជ

ទ៍ (១) ករ”ចុះផ យអតថបទជេ្រចើន មរយៈ[ប ្ត ញអិុនធ័រណិត]Twitter[ទ្វិតធ័រ]របស់េ ក

[កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត]ទក់ទងនឹងអ.វ.ត.ក [តុ ករកត់េទសែខមរ្រកហម] ជពិេសសទក់ទង

នឹងសំណំុេរឿង០០៣ និង០០៤” និង (២) “ករ យ្រប រេទេលើសហេសវកិរបស់េ ក[កសែសជរ- 

ន់េសឿរេម៉ត] គឺសហេច្រកមេសុើបអេងកតទំងពីរែដលមនេច្រកមយូ បុ៊នេឡង និងេច្រកម

[សីុគ្រហ្វុីដ ប្ល៊ឹង] Siegfried Blunk មរយៈករបេញចញទស នៈរបស់ខ្លួនេ យផ ព្វផ យបន្ត  

ព័តមន” ។ 

េនៃថងទី១៩ ែខមក  ឆន ំ២០១២ រ ្ឋ ភិបល្របេទសកមពុជបនជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមច

របស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមេទអគគេលខធិករៃនអងគករសហ្របជជតិ ។  
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្របតិកមមរបស់អងគករសហ្របជជតិ 

 េនៃថងទី២០ ែខមក  អនកនំពកយេឈម ះម៉ទិន េណេសឿគី (Martin Nesirky) របស់អគគេលខ

ធិករៃនអងគករសហ្របជជតិ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយេឆ្លើយតបនឹងេសចក្តីសេ្រមច

បដិេសធមិនែតង ំងេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត ជេច្រកមេសើបអេងកតេពញសិទធិ ។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះបនេលើកេឡើងថេសចក្តីសេ្រមចបដិេសធេនះជ”បញ្ហ ធងន់ធងរ” េ្រពះ ជ

”កររេំ ភបំពនេទេលើកថខ័ណ្ឌ ទី៦ ៃនម្រ ៥ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងរ ងអងគករសហ្របជជតិ និង

ជរ ្ឋ ភិបល្របទសកមពុជ”ស្តីពីករបេងកើតតុ ករកត់េទសែខមរ្រកហមែដលបនេធ្វើេឡើងេនៃថង

ទី៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៣ ។  

 េសចក្តីែថ្លងករណ៍បនដក្រសង់ទំង្រសុងនូវកថខ័ណ្ឌ ទី៦ ៃនម្រ ៥ ៃនកិចច្រពមេ្រព ង

េនះមកអះ ងែដលមនេសចក្តីដូចតេទៈ 

 “កនុងករណីមនកែន្លងទំេនរ ឬត្រមូវករេដើមបីបំេពញកែន្លងសហេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិ 

អនកែដល្រតូវែតង ំងឧិយបំេពញកែន្លងេនះ្រតូវែតជេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិប្រមុងេនះ 

ែតម្តង ។” 

 េសចក្តីែថ្លងករណ៍ដែដលបនបដិេសធករេចទ្របកន់របស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម

ែដលថ េច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉តបនេធ្វើសកមមភពែដលរេំ ភេលើ្រកមសីលធម៌ ។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍បនបញជ ក់ថ “អងគករសហ្របជជតិបនពិនិតយបញ្ហ សីលធម៌ែដលបនេលើក

េឡើងេនះយ៉ងហមត់ចត់ បនកំណត់ថបញ្ហ សីលធម៌េលើកេឡើងេនះគម នមូល ្ឋ ន េហើយបនសំុឧិយ

ឧត្តម្រកុម្របឺក ៃនអងគេច្រកមចត់ែចងករែតង ំងគត់[ឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត] ។ 

អងគករសហ្របជជតិបន្តគំ្រទេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត េហើយ្របេទសកមពុជគបបី

ចត់វធិនករភ្ល មៗេដើមបីែតង ំងគត់ជសហេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិ ។” 

 បុ៉នម នៃថងបនទ ប់មក អនកជំនញករពីេសសេឈម ះ េដវតី េហ ហ្វ័រ (David Scheffer) ែដលធ្ល ប់

េធ្វើជអនកចរចរអំពីករបេងកើតតុ ករកត់េទសែខមរ្រកហម េហើយែដលអងគករសហ្របជជតិេទើប

នឹងបនែតង ំងឧិយទទួលកិចចករកត់េទសែខមរ្រកហមថមីៗ បនមកជួបសនទនជមួយរ ្ឋ ភិបល

្របេទសកមពុជអំពីកិចចករកត់េទសេនះ ។ េ្រកពីបនជួបរចួេហើយ េនៃថងទី២៥ ែខមក  េ កេដវតី 

េហ ហ្វ័រ បនែថ្លងេទកន់អនកកែសត រព័តមនថ េ កបនបង្ហ ញេនកនុងជំនួបេនះនូវជំហរ 
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ចបស់របស់អងគករសហ្របជជតិែដលថ ករសេ្រមចែតង ំងសហេច្រកមេសុើបអេងកត

អន្តរជតិេនះគឺជឆនទ នុសិទិធរបស់អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ មិនែមនរបស់ឧត្តម

្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមេឡើយ ។  

េ កេដវតី េហ ហ្វ័របនែថ្លងថ “មតិរបស់េយើងគឺបុគគលពិេសសមួយរបូេនះគឺេច្រកមឡូរុនិត៍ 

កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉តមនសិទធិអំ ចមកបំេពញកតព្វកិចចរបស់គត់េនកនុង្របេទស[កមពុជ] េនះ 

េហើយេយើងសងឃឹមថគត់នឹងមកបំេពញកតព្វកិចចរបស់គត់ ។ េយើងជំទស់យ៉ងខ្ល ំងនឹងករ

បដិេសធមិនែតង ំងគត់ េហើយេយើង្របកសថ េទះជមនករបដិេសធេនះក៏េ យ ក៏គត់

[េច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត]មនសិទធិអំ ចេនេ្រកមសនធិសញញ [រ ងអងគករសហ

្របជជតិ និង ជរ ្ឋ ភិបល្របេទសកមពុជ] ។ 

គួរកត់សំគល់ថ “កិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រតូវអនុវត្តដូចជចបប់េនកនុង្របេទសកមពុជ េ្រកយ

ពីទទួលសចច ប័នសម្រសប មចបប់ៃផទកនុងរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជស្តីពីសមតថកិចចកនុងករចុះ

សនធិសញញ  ។” (ម្រ ៣១ ៃនកិចច្រពមេ្រព ង) ។ កិចច្រពមេ្រព ងដែដលេនះបនទទួលសចច ប័នជ

សនធិសញញ េ យ្រពះ ជ្រកមចុះៃថងទី១៩ ែខតុ  ឆន ំ២០០៤ េហើយ “ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច

្រកកមពុជ្រតូវបន្ត ល់នីតិវធីិេដើមបីអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ។” (ម្រ  ២ ៃន្រពះ ជ្រកមេនះ) ។ 

ទំនស់រ ងកមពុជ និងអងគករសហ្របជជតិ ចេ ះ្រ យបន 

 ភគី្របេទសកមពុជ និងភគីអងគករសហ្របជជតិ ក់ដូចជមនមូល ្ឋ នចបប់្រទ្រទង់

ជំហររបស់ខ្លួនេរៀងៗខ្លួន ។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមសំ ងេលើករប៉ះពល់ដល់ (១)្រកម

សីលធម៌ស្រមប់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ែខមរែដលអនុវត្តចំេពះសហេច្រកម និងសហ្រពះ ជ

ជញ អន្តរជតិបេ្រមើករតុ ករកត់េទសែខមរ្រកហមែដរ (២)្រកមសីលធម៌េច្រកមៃនតុ ករេនះ 

ឯង (៣)វធិនៃផទកនុងតុ ករដែដល និង (៤)នីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសកមពុជឆន ំ២០០៧ ។ អងគករ

ហ្របជជតិសំ ងេលើកិចច្រពមេ្រព ងរ ងអងគករសហ្របជជតិ និង ជរ ្ឋ ភិបល្របទសកមពុជ

ស្តីពីករបេងកើតតុ ករកត់េទសែខមរ្រកហម ។ 

អំពីទំនស់ពក់ព័នធ្រកមសីលធម៌ ខងអងគករសហ្របជជតិបនអះ ងថ “បនពិនិតយ

បញ្ហ សីលធម៌ែដលបនេលើកេឡើងេនះយ៉ងហមត់ចត់”េហើយ េហើយ “បនកំណត់ថបញ្ហ សីលធម៌

េលើកេឡើងេនះគម នមូល ្ឋ ន” ។ ដុេចនះេគ ចសននិ ្ឋ នថ មខន តអន្តរជតិៃន្រកមសីលធម៌ស្រមប់
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េច្រកមែដលអងគករសហ្របជជតិទទួល គ ល់េនះ សកមមភពរបស់េច្រកម ឡូរុនិត៍ កសែសជរ-

ន់េសឿរេម៉តមិនមនអ្វីប៉ះពល់ដល់្រកមសីលធម៌េនះេទ ។  

ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម្របែហលជមិនបនពិនិតយពិចរ អំពីខន តអន្តរជតិៃន្រកមសីលធម៌ 

ឬក៏មិនបនផ្តល់ឧិកសឧិយេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉តករពរខ្លួន េហើយបង្ហ ញជូននូវ

្រកមសីលធម៌េនះ ។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម្របែហលជមិនបនបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន

មុនេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច េហើយបនេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេនះេ យមិនទន់បនរកករពិតអំពីសកមមភព

របស់េច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត ថេតើ ប៉ះពល់ដល់្រកមសីលធម៌ខន ត និងខន ត

អន្តរជតិ្រតឹមក្រមិត ែដលត្រមូវឧិយបដិេសធមិនែតង ំង ។ 

ក េនេពលែដលបនទទួលពត៌មនថេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉តបនេធ្វើ

សកមមភពដូចបនេលើកេឡើង ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមគួរែតបនរលឹំកេច្រកមរបូេនះែដលខ្លួន

បនែតង ំងជសហេច្រកមអន្តរជតិប្រមុងរចួេហើយ េហើយែដលឋិតេនេ្រកមយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន

េទេហើយេនះ អំពី្រកមសីលធម៌ វធិនៃផទកនុង និងបទបញញត្តិចបប់ែដលសកមមភពទំងេនះប៉ះពល់ 

ឬបំពន និងេចញជេសចក្តី្រពមនជយថេហតុជបន្តបនទ ប់ឧិយបញឈប់សកមភពទំងេនះ ។  

ខ មុននឹងេធ្វើករស្រមចរបស់ខ្លួន ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមគួរែតបនេកះអេញជ ើញ

េច្រកមរបូេនះែដលឋិតេន្រកមយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួនេហើយ ឧិយករពរខ្លួន ឬមួយេ យផទ ល់េន

ចំេពះមុខឧត្តម្រកុម្របឹក  ឬមួយ មរយៈ រ ជ យលកខណ៍អក រករពរខ្លួនេបើមិនមន

បទបញញត្តិឧិយចូលករពរខ្លួនេ យផទ ល់េទេនះ ។ េសចក្តីសេ្រមចបសដិេសធមិនែតង ំងជ

ទណ្ឌ កមមមួយែបប េហើយករ ក់ទណ្ឌ កមមបិទករត េ យមិនមនករករពរខ្លួនជមុន ជេសចក្តី

សេ្រមចេ យកំបំងមុខ េ យអត្តេនម័ត និងមិនយុត្តិធម៌ទល់ែតេ ះ ។  

គ ឧត្តម្រក្របឹក ៃនអងគេច្រកមមនសមជិកយ៉ងេ ចក៏មួយរបូែដរ ែដលមនទំនស់

ផល្របេយជន៍ េ យមនករែខ្វងគំនិតជ ធរណៈជមួយេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ-

ន់េសឿរេម៉តែដល្រតូវឧត្តម្រកុម្របឹក វនិិចឆ័យ ។ ្របសិនជសមជិកេនះ មនវត្តមនេនកនុងកិចច

្របជំុេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចបដិសធករែតង ំងេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត េនះេគ ច

យល់ថករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេនះកន់ែតមិនយុត្តិធម៌េទេទៀត ។ 
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េ យមនគុណវបិត្តិដូចខងេលើ េគ ចយល់ថ េសចក្តីសេ្រមចរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគ

េច្រកមែដលបដិេសធមិនែតង ំងេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉តជសហេច្រកមេសុើប

អេងកតអន្តរជតិេពញសិទធិេ យសំ ងថសកមមភពរបស់គត់ប៉ះពល់ដល់្រកសីលធម៌េនះ មិនមន

ទមងន់ធងន់េទ េហើយ កន់ែត្រ លេទេទៀត្របសិនជសកមមភពទំងេនះមិនប៉ះពល់ដល់្រកម

សីលធម៌ខន តអន្តរជតិស្រមប់េច្រកមដូចែដលអងគករសហ្របជជតិបនអះ ង ។ េបើមនទមងន់

្រ លែបបេនះ េតើេសចក្តីសេ្រមចេនះ ចមនេ្រប ប និងទុកជេមឃៈនូវកថខ័ណ្ឌ ទី៦ ៃនម្រ ៥ 

ៃនកិចច្រពមេ្រព ងរ ងអងគករសហ្របជជតិ និង ជរ ្ឋ ភិបល្របទសកមពុជស្តីពីករែតង ំងសហ

េច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិប្រមុងជសហេច្រកមេសុើបអេងកតអន្តរជតិេពញសិទធិែដលអងគករសហ

្របជជតិបនសំ ងេនះបនឬេទ ? 

 ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង ននុ្រកមបទ ្ឋ នគតិយុត្តផង និងទំនស់រ ងចបប់ជតិ និងចបប់

អន្តរជតិផង ។ កិចច្រពមេ្រព ងជសនធិសញញ អន្តរជតិឋិតេនេ្រកមចបប់អន្តរជតិ េហើយ្រតូវបន

្របកសឧិយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកម និង “្រតូវអនុវត្តដូចជចបប់េនកនុង្របេទសកមពុជ” ។ ដូេចនះ ម

ននុ្រកមបទ ្ឋ នគតិយុត្តេនកនុង្របេទសកមពុជ ដូចមនែចងកនុងេសៀវេភព័តមនស្រមប់ម្រន្តី

ជករសីុវលិ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ របស់្រកុម្របឹក កំែណទ្រមង់រដ្ឋបលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

(្រតង់ទំព័រទី២) ជ ទ៍ កិចច្រពមេ្រព ងែដលជចបប់ មន ននុ្រកមខពស់ជង្រកមសីលធម៌ និងវធិន

ៃផទកនុងែដលឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមបនេលើកយកមកសំ ង េហើយនិងមនឧត្តមភព្រគប

ដណ្ត ប់េទេលើ្រកមសីលធម៌ និងវធិនទំង យេនះ ។ មយ៉ងេទៀតេយង ម ននុ្រកមដែដល

េនះ កិចច្រពមេ្រព ងែដលជសនធិសញញ អន្តរជតិក៏មន ននុ្រកមខពស់ជង និងមនឧត្តមភព្រគប

ដណ្ត ប់េទេលើ្រពះ ជ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ែដលឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមេលើកយកមកសំ ង

ែដរ ។ 

មុខនទី្រពះម ក ្រត 

 ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្រពះ្របធនៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ។ 

េទះជ្រពះអងគបនេធ្វើជ្របធនៃនកិចច្របជំុែដលបនបដិេសធករែតង ំងេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ-

ន់េសឿរេម៉ត េ យផទ ល់្រពះអងគ ឬ្រពះអងគបនចត់ ំង្រពះ ជតំ ងឧិយេធ្វើជ្របធនក៏េ យ 

ក៏្រពះម ក ្រត្រពះអងគេនែតជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះេសចក្តីសេ្រមចបដិេសធេនះ ។  
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 ្របសិនជេសចក្តីស្រមចេនះ រេំ ភបំពនេទេលើកិចច្រពមេ្រព ងែដលជសនធិសញញ អន្តរជតិ 

េហើយទំនងដូចជមនកររេំ ភបំពនែមនេនះ េតើ្រពះម ក ្រត្រពះអងគមិនេទជអនករេំ ព

បំពនសនធិសញញ េនះ ែដល មរដ្ឋធមមនុញញ (ម្រ  ៨) ្រពះអងគ”ជអនកធន...ករេគរពសនធិសញញ

អន្តរជតិ”េនះេទឬ? េតើឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមមិនជអនកថ្វ យគំនិតខុសនំឧិយ្រពះម ក ្រត

រេំ ភបំពនកិចច្រពមេ្រព ងរ ងអងគករសហ្របជជតិ និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនះេទឬ? 

 រ ្ឋ ភិបលគួរជ្រមុញឧិយមនដំេ ះ្រ យ 

ដូចមនែចងកនុង្រពះ ជ្រកមផ្តល់សចច ប័នដល់កិចច្រពមេ្រព ងរ ងអងគករសហ្របជជតិ និង

រ ្ឋ ភិបល្របេទសកមពុជ រ ្ឋ ភិបលេនះជអនក“្រតូវបន្ត ល់នីតិវធីិេដើមបីអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងេនះ” ។ 

ដូេចនះេ្រកយពីបនទទួល្របតិកមមពីអងគករសហ្របជជតិ រ ្ឋ ភិបល្របេទសកមពុជគួរែតពិនិតយ

ពិចរ អំពី្របតិកមមេនះ អំពីទំនស់រ េងសចក្តីសេ្រមចរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម និង

កិចច្រពមេ្រព ងរបស់ខ្លួនជមួយអងគករសហ្របជជតិ េហើយនិងអំពីករប៉ះពល់ជយថេហតុដល់

មុខនទី និង្រពះកិត្តិនមរបស់្រពះម ក ្រតែដលជអនកធនករេគរពសនធិសញញ អន្តរជតិ េនេពល

ែដលមនកររេំ ភបំពនេទេលើសនធិសញញ អន្តរជតិពិេសសមួយេនះ ។ េបើខ្លួនយល់ថ ្របតិកមម

េនះមនភពសមេហតុ េហើយយល់ថឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមគួរពិនិតយពិចរ េទេលើ

េសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួនេឡើងវញិេនះ រ ្ឋ ភិបលគួររកមេធយបយឧិយមនករពិនិតយពិចរ េនះ

េឡើងវញិ ។ 

រ ្ឋ ភិបល ចេសនើសំុេ យផទ ល់ មរយៈរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌ែដលជសមជិកឧត្ត្រកុម្របឹ

ក ផងេនះ េទឧត្តម្រកុម្របឹក ឧិយពិនិតយពិចរ េទេលើ្របតិកមមរបស់អងគករសហ្របជជតិេទនឹង

េសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េ យមិនេធ្វើអ ថ ធិបបយអ្វីទំងងអស់េដើមបីកំុឧិយប៉ះពល់ដល់ឯក ជយភព 

របស់ឧត្តម្រកុម្របឹក  ។ 

មេធយបយមួយេទៀតែដល ច្របេសើជង គឺរ ្ឋ ភិបលេលើកថ្វ យ្រពះម ក ្រតនូវ្របតិកមម

របស់អងគករសហ្របជជតិែដលមនករពក់ព័នធនឹងមុខនទីរបស់្រពះអងគ េហើយេសនើថ្វ យ្រពះអងគ

សូមមន្រពះ ជត្រមិះេ ះ្រ យ មរយៈឧត្តម្រកុម្របឹក  ។ 
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្រពះម ក ្រត និងឧត្តម្រកុម្របឹក ជអនកេ ះ្រ យ 

្របសិន  និងេនេពលែដល្រពះម ក ្រត្រពះអងគេឆ្វងយល់ថ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគ

េច្រកមបនថ្វ យគំនិតខុសនំឧិយ្រពះម ក ្រតរេំ ភបំពនសនធិសញញ មួយេនះែដល្រពះអងគមន

ភរៈកិចចធនករេគរពអនុវត្តេនះ ្រពះអងគ្រទង់ ចផ្តួចេផ្តើម្រពះ ជត្រមិះេកះ្របជំុឧត្តម្រកុម្របឹក

ៃនអងគេច្រកមេដើមបីពិនិតយពិចរ េលើករែតង ំងេច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉ត 

ជថមីេឡើងវញិ ។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមេនះគួរេបើកឧិយេច្រកមរបូេនះករពរខ្លួន និងគួរគិត

ពិចរ អំពី ននុ្រកមៃនបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមនជធរមនេនកនុង្របេទសកមពុជសព្វៃថងេនះ 

េនេពលែដលខ្លួនេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច និងេលើកេសចក្តីេសនើថ្វ យ្រពះម ក ្រតអំពីករែតង ំងេនះ ។ 

ឧត្តម្រកុម្របឹក គួរេចៀស ងថ្វ យេសចក្តីេសនើ ែដលនំឧិយ្រពះអងគរេំ ភបំពនសនធិសញញ

អន្តរជតិែដល្រពះអងគមនកតព្វកិចចធនករេគរពេនកនុង្របេទសកមពុជ ។ ជពិេសស ឧត្តម

្រកុម្របឹក មិនគួរជំនះកនុងកំហុសឆគងពីមុនរបស់ខ្លួន និងមិនគួរខ្វះេសចក្តីក្ល នកនុងករែកត្រមូវ

កំហុសឆគងទំងេនះ ជពិេសសករមិនបនគិតរបស់ខ្លួនេទដល់ឧត្តមភពៃនសនធិសញញ អន្តរជតិ

េទេលើេសចក្តីសេ្រមចរចួមកេហើយរបស់ខ្លួន ។  

េបើមនករ្របជំុឧត្តម្រកមុ្របឹក  និងមនករគិតពិចរ េឡើងវញិរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក  ដូច

បនេសនើេនះ េគ ចមនសងឃឹមថ េច្រកមឡូរុនិត៍ កសែសជរ- ន់េសឿរេម៉តនឹង្រតូវបនែតង ំង

ជសហេច្រកមេសុើអេងកតអន្តរជតិេពញសិទធិជយថេហតុ េហើយ ចេធ្វើករងររបស់េ ក្របកប

េ យសិទធិអំ ចយ៉ងេពញេលញ េហើយទំនស់រ ងអងគករសហ្របជជតិ និង្របេទសកមពុជអំពី

ករែតង ំងេច្រកមរបូេនះក៏នឹង្រតូវចប់សព្វ្រគប់េទែដរ ។ 

 

* 

*        * 


