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    សេរកីារ                                                                                                                          

 

គណបក្សសសគង្ហរ ោះ សសរមច សេញ សោក្ យង ់ណុយ សៅ Brady Young សចញពី
សមាជិក្អ្នក្គាំររគណបក្សសៅរក្ុងឡងប់ិច (ស.រ.អ្.) សោយសារ សោក្ យង ់ ណុយ
សចារររកាន់ថា សោក្ ហ ុន មា៉ា ណណត្ មិនណមនជាក្ូនបសងកើត្ របស់ សោក្ ហ ុន ណសន។
សត្ើ បចាា ប័នសនោះ មានន័យណបបណា ? ជា រណឌ ក្មម រុក្ជាសមសរៀនសាំរាប់សមាជិក្គណ
បក្សថា ក្ុាំសោយប៉ាោះពាល់េល់ សោក្ ហ ុន ណសន និង រគួសារសោក្ សោយសសាោះពុាំស ោះ
នឹងរត្ូវសេញសចញពីគណបក្ស។ 
តាមពិត្សរឿងសចារររកាន់សនោះ ជាសរឿងឯក្ជនសុរធសាត្ សរពាោះ សោក្ យង ់ណុយ មិន
បាននិយាយ ក្នុង ម សោក្ ជា សមាជិក្គណបក្សស ោះសឡើយ, េូសចនោះយុត្តិធម៍ ណបប
សនោះគ ឺរាក្េ ជាមានរូបភាព ជា ការររួលបញ្ជា ពីអ្ាំណាច សោក្ ហ ុន ណសនស ោះ
សហើយ សហើយ វាខុសពី ណខស យក្យុរធសាគសតគណបក្សថា “មិនស្លើយ មិនស ល្ ោះ” ណែម
សរៀត្ផង។ 
សោក្ យង ់ណុយ ោច ររឈរមុខ សៅចាំសពាោះមុខត្ុោការ ពីបរ បរហិារសក្រ ៍ សបើ
សោក្ ហ ុន មា៉ា ណណត្ ឬ សោក្ ហ ុនណសន រតឹងសោក្ សៅ ត្ុោការ សៅរសុក្ណខមរ ឬ 
សៅ រក្ុង ឡងប់ិច សបើការសចារររកាន់សនោះ វា ជា សរឿងររឌិត្ សហើយោចររួលសោស 
សៅតាមចាប់ជាធរមាន េូសចនោះ គួរគាំបី អ្នក្េឹក្ ាំ គណបក្សសសគង្ហរ ោះជាត្ិ ណេលខលួន 
ណត្ងណត្រុក្ខលួន ជា អ្នក្រងសរគោះ ពីសាំណាក្់ររព័នធយុត្តិធម៍ របស់ សោក្ ហ ុនណសន រងច់ាាំ 

យតុ្តធិម ៍ចាតក់ាររហស័ របស ់បក្សសង្គ រ្ ោះជាត្ត 
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សមើល នូវ ការវិវត្តន៍ ជាគត្ិយុត្ត នន សរឿងសនោះសិន មុននឹងសសរមចចិត្តសេញអ្នក្រគន់ណត្
និយាយសរឿង ណេលសគនិយាយសពញមួយនគរ, ណត្ពួក្គត្់ ណបរជា សររើ យា៉ា ងរវីសរសវៀស
នូវររព័នធយុត្តិធម ៍ របស់បក្ស បាំពាន សលើសិរធិសសរភីាព របស់ សមាជិក្ខលួនឯង សោយ
យក្ការភិត្ភ័យរបស់ពួក្ខលួន សធវើជា យុត្តិធម៍ចាត្់ការរហ័យ (justice expéditive)។ 
សួរថាសត្ើ រក្ុមវិន័យ របស់បក្ស មាន រឡាីក្រណ៍ អ្វីចាស់ោស់ សាំរាប់ បញ្ជា ក្់ថា សោក្ 
យង ់ ណុយ និយាយ ត្ៗគន ស ោះ ជាការមិនពិត្ សហើយ មិនោាំងបានសកាោះសៅ គត្ឲ់
ចូលបាំភល ឺតាមចាប ់រសបតាមលក្ខនតិក្ៈបក្សស ោះណេរ សេើមប ី សោយគត្់ោច ការពារខលួ
ន។ េូសចនោះ អ្វីណេលពួក្អ្នក្េឹក្ ាំ គណបក្សសសគង្ហរ ោះជាត្ិ ក្ាំពុងសធវើ ពាក្់ព័នធនឹងសគល
ការណ៍យុត្តិធម ៍គឺ ពួក្គត្់ សធវើេូច សោក្ ហ ុន ណសន សបោះបិរ សហត្ុេូសចនោះ សត្ើសោយ 
នរណា សគ សជឿបានថា គណបក្សសសគង្ហរ ោះជាត្ិ សៅសពលណេលខលួន មានអ្ាំណាច នឹងេូរ 
ររព័នធេឹក្ ាំសៅរសុក្ណខមរ ជា ពិសសសររព័នធយុត្តិធម៍។ មួយវិញសរៀត្ ក្រណី សោក្ 
យង ់ ណុយ វា មិនខុសគន នឹងក្រណី សោក្ សម រងស ីណេល សោក្ សហង សាំរនិ រតឹង
គត្ ់ ពីបរបរហិារសក្រ ៍ ចុោះសហត្ុអ្វី ក្៍រក្ុមវិន័យ គណបក្សសសគង្ហរ ោះជាត្ិ មិនររកាស 
សេញគត្់ សចញ ពីសមាជិក្ និងររធានបក្សផង ? បុគរល សៅចាំសពាោះមុខចាប់ វាគម ន
ឋានៈ ឬ វណណៈ អ្វីស ោះសឡើយ ! 
សាំណួរសួរថា ការចាត្់ការរហ័ស ណបបសនោះ សត្ើ វា ជា បាំណុយ របស់ សោក្ ក្ឹម សុខា 
រត្ូវសង សោក្ ហ ុន ណសន ណេលមិនបានចាប់គត្់ោក្់ គុក្នរពស ពីបរ មិនចូលខលួន 
តាមេីការបស់ត្ុោការ ស ោះឫ  ? សនោះសហើយ វរបធម៍ មិនស្លើយ មិនស ល្ ោះ ណត្ក្នុងសនោះ
វាមានលបចិេូរររសយាជន៍គន  គឺថា សោក្ ក្ឹម សុខា ចាំសណញ សុខមួយរយៈ ឯ ចាំណណក្
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សោក្ ហ ុន ណសន វិញ គត្ ់ ចាំសណញ ភាពសោសៅរហូត្។ ររងរ់ោយ ននបចាា ប័ន 
ចាំសពាោះ សោក្ យង ់ណុយ សនោះ ជា និមិត្តរូប នន បូជនក្ិចា មនុសស ចាំសពាោះ ោរិសរព
ហ ុន ណសន សូម សសចក្តីសុខ េល់ោតាម  ណត្រសងវើសនោះ គឺជា ការភាល ាំងភាល ត្់ (lapsus) នន
រាជាា  ជា ណខមរ អ្នក្ជា ស ោះណេរ។ សោក្ ក្ឹម សុខា គត្ ់ ក្ាំពុង រសវាចាប ់ នូវរគប់
មសធោបាយ សេើមប ីអ្ញរស់បានសុខ ណត្ប៉ាុសណាណ ោះ រហូត្ ហា ន ោាំងបាំពានចាប់បក្ស ចុោះ
ហត្ថសលខា សលើ ឯក្សារ ររកាសសេញ សោក្ យង ់ណុយ សរពាោះ តាមធមមតា គឺ អ្នក្
ត្ាំណាង រក្ុមវិន័យបក្សស ោះសរ ណេល រត្ូវ ររថាប់រតា ក្នុង ម ជា អ្ងរការឯក្រាជយ ពី
អ្ងរការេឹក្ ាំ របស់ គណបក្ស។ ហត្ថសលខារបស់ សោក្ ក្ឹម សុខា ជាការសផាើសារេល់
សោក្ ហ ុន ណសន ស ោះឯង ; សនោះឯង ណេល ជា អ្នក្ររជាធិបសត្យយ សម័យសត្សជា៕ 
     


