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យុត្តធ
ិ ម៍ ចាត់ការរហ័ស របស់ បក្សសង្គ្រោះជាត្ត
សេរ ីការ

គណបក្សសសគង្ហរោះ សសរមច សេញ សោក្ យង់ ណុយ សៅ Brady Young សចញពី

សមាជិក្អ្នក្គាំររគណបក្សសៅរក្ុងឡង់បិច (ស.រ.អ្.) សោយសារ សោក្ យង់ ណុយ
សចារររកាន់ថា សោក្ ហុន មា៉ាណណត្ មន
ិ ណមនជាក្ូនបសងកើត្ របស់ សោក្ ហុន ណសន។
សត្ើ បចាាប័នសនោះ មានន័យណបបណា ? ជា រណឌក្មម រុក្ជាសមសរៀនសាំរាប់សមាជិក្គណ

បក្សថា ក្ុាំសោយប៉ាោះពាល់េល់ សោក្ ហុន ណសន នង
ិ រគួសារសោក្ សោយសសាោះពុាំស ោះ
នង
ឹ រត្ូវសេញសចញពីគណបក្ស។

តាមពត្
ិ សរឿងសចារររកាន់សនោះ ជាសរឿងឯក្ជនសុរធសាត្ សរពាោះ សោក្ យង់ ណុយ មន
ិ

បាននយា
តិ ម៍ ណបប
ិ យ ក្នង
ើ , េូសចនោះយុត្ធ
ុ ម សោក្ ជា សមាជិក្គណបក្សស ោះសឡយ
សនោះគឺ រាក្េ ជាមានរូបភាព ជា ការររួលបញ្ជាពអ្
ី ាំណាច សោក្ ហុន ណសនស ោះ

សហយ
ើ សហយ
ើ វាខុសពី ណខស យក្យុរធសាគសតគណបក្សថា “មិនស្លយ
ើ មន
ិ ស្លោះ” ណែម
សរៀត្ផង។

សោក្ យង់ ណុយ ោច ររឈរមុខ សៅចាំសពាោះមុខត្ុោការ ពប
ី រ បរហា
ិ រសក្រ៍ សបើ
សោក្ ហុន មា៉ាណណត្ ឬ សោក្ ហុនណសន រតឹងសោក្ សៅ ត្ុោការ សៅរសុក្ណខមរ ឬ
សៅ រក្ុង ឡង់បច
ិ សបើការសចារររកាន់សនោះ វា ជា សរឿងររឌិត្ សហើយោចររួលសោស

សៅតាមចាប់ជាធរមាន េូសចនោះ គួរគាំបី អ្នក្េឹក្ ាំ គណបក្សសសគង្ហរោះជាត្ិ ណេលខលន
ួ

ណត្ងណត្រុក្ខលន
តិ ម៍ របស់ សោក្ ហុនណសន រង់ចា ាំ
ី ាំណាក្់ររព័នធយុត្ធ
ួ ជា អ្នក្រងសរគោះ ពស
ឧប សៅ សង្ហា
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សមល
ើ នូវ ការវិ វត្តន៍ ជាគត្យ
ិ ុត្ត នន សរឿងសនោះសន
ិ មុននង
ឹ សសរមចចិត្តសេញអ្នក្រគន់ណត្
នយា
ិ យសរឿង ណេលសគនិយាយសពញមួយនគរ, ណត្ពួក្គត្់ ណបរជា សររើ យា៉ាងរវី សរសវៀស

នូវររព័នធយុត្ធ
តិ ម៍ របស់បក្ស បាំពាន សលើសរ
សោយ
ិ សធិ សរភា
ី ព របស់ សមាជិក្ខលនឯង
ួ

យក្ការភត្
តិ ម៍ចាត្់ការរហ័យ (justice expéditive)។
ិ ភ័យរបស់ពួក្ខលន
ើ យុត្ធ
ួ សធវជា
សួរថាសត្ើ រក្ុមវិ ន័យ របស់បក្ស មាន រឡក្
ីា រណ៍ អ្វច
ី ាស់ោស់ សាំរាប់ បញ្ជាក្់ថា សោក្

យង់ ណុយ នយា
ិ យ ត្ៗគនស ោះ ជាការមន
ិ ពត្
ិ សហយ
ើ មន
ិ ោាំងបានសកាោះសៅ គត្់ឲ

ចូលបាំភលឺ តាមចាប់ រសបតាមលក្ខនក្
តិ ៈបក្សស ោះណេរ សេើមប ី សោយគត្់ោច ការពារខលួ
ន។ េូសចនោះ អ្វីណេលពួក្អ្នក្េឹក្ ាំ គណបក្សសសគង្ហរោះជាត្ិ ក្ាំពុងសធវើ ពាក្់ព័នធនឹងសគល

ការណ៍យុត្តិធម៍ គឺ ពួក្គត្់ សធវើេូច សោក្ ហុន ណសន សបោះបិរ សហត្ុេូសចនោះ សត្ើសោយ
នរណា សគ សជឿបានថា គណបក្សសសគង្ហរោះជាត្ិ សៅសពលណេលខលួន មានអ្ាំណាច នឹងេូរ

ររព័នធេឹក្ សាំ ៅរសុក្ណខមរ ជា ពិសសសររព័នធយុត្តិធម៍។ មួយវិ ញសរៀត្ ក្រណី សោក្
យង់ ណុយ វា មន
ិ ខុសគននង
ឹ ក្រណី សោក្ សម រងស ី ណេល សោក្ សហង សាំរនិ រតឹង

គត្់ ពប
ី របរហា
ិ រសក្រ៍ ចុោះសហត្ុអ្វី ក្៍រក្ុមវិ ន័យ គណបក្សសសគង្ហរោះជាត្ិ មន
ិ ររកាស
សេញគត្់ សចញ ពីសមាជិក្ នង
ិ ររធានបក្សផង ? បុគរល សៅចាំសពាោះមុខចាប់ វាគមន
ឋានៈ ឬ វណណៈ អ្វសី ោះសឡយ
ើ !

សាំណួរសួរថា ការចាត្់ការរហ័ស ណបបសនោះ សត្ើ វា ជា បាំណុយ របស់ សោក្ ក្ឹម សុខា
រត្ូវសង សោក្ ហុន ណសន ណេលមិនបានចាប់គត្់ោក្់ គុក្នរពស ពីបរ មិនចូលខលន
ួ
តាមេីការបស់ត្ុោការ ស ោះឫ ? សនោះសហើយ វរបធម៍ មិនស្លើយ មិនស្លោះ ណត្ក្នងសនោះ
ុ

វាមានលបច
ិ េូរររសយាជន៍គន គឺថា សោក្ ក្ឹម សុខា ចាំសណញ សុខមួយរយៈ ឯ ចាំណណក្
ឧប សៅ សង្ហា
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សោក្ ហុន ណសន វិ ញ គត្់ ចាំសណញ ភាពសោសៅរហូត្។ ររង់រោយ ននបចាាប័ន
ចាំសពាោះ សោក្ យង់ ណុយ

សនោះ ជា នម
ិ ិត្តរូប នន បូជនក្ច
ិ ា មនុសស ចាំសពាោះ ោរសិ រព

ហុន ណសន សូម សសចក្តស
ាំ ភាលត្់ (lapsus) នន
ី ុខ េល់ោតាម ណត្រសងវើសនោះ គជា
ឺ ការភាលង

រាជាា ជា ណខមរ អ្នក្ជា ស ោះណេរ។ សោក្ ក្ម
ឹ សុខា គត្់ ក្ាំពុង រសវាចាប់ នូវរគប់

មសធោបាយ សេើមប ី អ្ញរស់បានសុខ ណត្ប៉ាុសណាណោះ រហូត្ ហាន ោាំងបាំពានចាប់បក្ស ចុោះ

ហត្ថសលខា សលើ ឯក្សារ ររកាសសេញ សោក្ យង់ ណុយ សរពាោះ តាមធមមតា គឺ អ្នក្
ត្ាំណាង រក្ុមវិ ន័យបក្សស ោះសរ ណេល រត្ូវ ររថាប់រតា ក្នង
ុ ម ជា អ្ងរការឯក្រាជយ ពី

អ្ងរការេឹក្ ាំ របស់ គណបក្ស។ ហត្ថសលខារបស់ សោក្ ក្ឹម សុខា ជាការសផាើសារេល់
សោក្ ហុន ណសន ស ោះឯង ; សនោះឯង ណេល ជា អ្នក្ររជាធិបសត្យយ សម័យសត្សជា៕

ឧប សៅ សង្ហា
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