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ឩប  លៅ  សង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ២៣  សីហា  ២ ០ ១ ៨  

  

តុលាការដ ោះលែងបន្តៗ នន្អ្នកដោសមន្សិការ ដោយដៅ

ដរៅឃុុំ នាបច្ច ុបបន្នដន្ោះ វាជាការបង្ហា ញដោយដឃើញ កាន់្លត

ច្ាស់ដ ើងថា តុលាការដៅរសកុលមែ រ ជាតុលាការ សថ ិតដៅ

ដរកាមបញ្ជា ដលាក ហ ុន្ លសន្។ ន្រៈដន្ោះ របលហែជាគាត់យែ់

ដឃើញថា  ិ ធានន្ការលបបដន្ោះ វាោច្ដ ោះរាយជាសដងេប នូ្ិ

អ្ុំដ ើអ្សីែធម៏របស់គាត់។  ិតណាស់ដហើយថា ជន្រងដរគាោះ

ោុំងដនាោះ គាត់ដច្ញមករស់ដៅដរៅឃុុំ ិត, វាជាការរបដសើរដែ់

អ្នករងដរគាោះោុំងដនាោះ លត ួកគាត់ ច្ាស់ជាគាែ ន្ែទ្ធភា  រស់

ដៅជា  ែរដឋដ ញដែញ ដររោះ ួកគាត់សថ ិតដៅកន ុងដង្ហា ប់

តុលាការោយ៉ងជាន្ិច្ច។ ដូដ ន្ ោះ ការរស់ដៅ របស់ ួកគាត់ សថ ិត

ដៅកន ុងការបារមភ ជាអ្ចិ្ន្ន្ៃយ៏ ន្ិង ភា មិន្ដទ្ៀង សុំរាប់អ្

នាគត។ រស់ដៅលបបដន្ោះ ជាសភា ោរកក់បុំផុត សុំរាប់មន្ុ

សស។ ដៅដែើច្ុំណុច្ដន្ោះឯង លដែដគោច្ដមើែដឃើញច្ាស់ នូ្ិ

កុំ ុត របស់ដលាក ហ ុន្ លសន្ លដែគាត់ក៏ជា បតីា ាា មី ម្នន ក់ 

លតគាត់គាែ ន្រញ់រា យកអ្នកដនទ្ លដែដគក៏ជា បីតា ម្នតា ាា ម ី

ភរ ធាយា ម្នន ក់លដរ មកដធា ើជាច្ុំណាត់ខ្ែ ុំង ដដើមបីបុំដរ ើ នូ្ិតដរមក 

នន្អ្ុំណាច្របស់មល នួ្។ 

កំពុត របស់លោក ហ ុន សសន  
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ដយើងដឃើញថា ិ ធានន្ការ របស់ដលាក ហ ុន្ លសន្ វាម្នន្របូភា 

ដរៅជាករុណា លតរបូភា កន ុង វាជាឃាតកមែរបឆុំងនឹ្ង យុតត ិធ

ម៏ ន្ិង មនុ្សសធម៏ ដរែថា យករប ័ន្ធតុលាការ មកដធា ើជា

ឧបករណ៏ ដរបើសុំរាប់រកាអ្ុំណាច្ផ្តត ច្់ការ ន្ិង ឃុុំឃាុំងមនុ្សស

 ិ ើតដោសដធា ើជាឱោហរណ៏សុំរាប់គុំរាមដែ់ ួកអ្នករបឆុំងមល នួ្។

ដូដច្នោះ ការដ ោះលែងដន្ោះ វាជាច្ុំ លណកដផសង ី អ្ុំដ ើដថាកោប

រគប់លបបយ៉ាង របស់ដលាក ហ ុន្ លសន្ លដែវា ុុំោច្កាត់កង

សងគាន បាន្ដនាោះដ ើយ ដូច្ម្នន្ដៅកន ុង ុទ្ធបញ្ជា តិថា ដបើបថុ

ជាន្ណាម្នន ក់ បាន្ដធា ើបុណយដរច្ើន្ តដៅនឹ្ងដាយសុមជាមុន្ 

ដបើបថុជាន្ដនាោះ បាន្ដធា ើបាបដរច្ើន្ គាត់ដៅដាយទ្ុកេជាមុន្

ប៉ុដណាណ ោះ ដបិត បុណយ ន្ិង បាប ម្នន្ដ យច្ុំ លណកលបែក ីគាន , 

មិន្ោច្កាត់កងសងគាន បាន្ដនាោះដ ើយ។  ុទ្ធបញ្ជា តិដន្ោះ ក៏

ដូច្គាន ន្ឹង រប ័ន្ធយុតត ិធម៏ដនាោះលដរ : ដលាក ហ នុ្ លសន្ រតូិ

ទ្ទួ្ែទ្ណឌ កមែរគប់ទ្រមង់ជាមុន្  ីបទ្បុំរន្ច្ាប់រគប់លបប

យ៉ាង។ ដែើស ីដន្ោះដៅដទ្ៀត ការដ ោះលែងដន្ោះដាតដទ្ៀត ក៏វា

សថ ិតដៅកន ុងលដន្ ដផគើន្ច្ាប់ របស់ដលាក ហ ុន្ លសន្ ដនាោះលដរ 

ដររោះស ានថៃដន្ោះ សុំដីដច្ញ ីម្នត់គាត់ វាជាការិ ធានី្ច្ា ័យរបស់

តុលាការ ដហើយន្ឹង អ្ិម្នន្ (mépris) ដែ់ានរណៈជន្ លដែ

គាត់ ទ្ុកលមែ រ ជាមនុ្សសអ្គតិថា មិន្ោច្យែ់ដឹងអ្ុំ ី 

ម្នរយាទ្ោរកក់ជាក់លសតង របស់គាត់។ យុទ្ធា្សតន្ដយាបាយ 

របស់ដលាក ហ ុន្ លសន្ លដែវាគាែ ន្តនមែជាយុទ្ធា្សតអ្ា ីបន្ត ិច្

ដាោះ គឺទ្ុកជា ការែួច្បែន្់ ន្ិង ភូតកុហក សទុ្ធាធ។  
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ដូដ ន្ ោះ វាគាែ ន្ករុណាអ្ា ីដនាោះដ ើយដៅកន ុងរបបផ្តត ច្់ការ, ដូដច្នោះ 

កុុំនាុំគាន យែ់រច្ ុំដោយដាោះថា កិច្ច នន្ចិ្តតរបណ ី របស់ដលាក 

ហ ុន្ លសន្ ជាមន្ៃរបភា នន្ដសរ ើភា  នន្ ែរដឋ។ ដូដច្នោះម្នន្លត

ការតស ូ ប៉ុដណាណ ោះ ដទ្ើបោច្រំដ ោះមល នួ្ដច្ញ ី ការសងាិតសងាន្់ 

របស់អ្ុំណាច្ផ្តត ច្់ការបាន្។ រហូតមកដែ់ស ានថៃ ន្ិយាយដៅ

ច្ុោះ ថា ដលាក ហ ុន្ លសន្ លតងលតម្នន្ដរបៀបដែើគូរបកួត លត

 ិ ធាសិដឋភា ដន្ោះ មិន្លមន្ដកើតមក ីរបាជាា យុទ្ធា្សត  របស់គាត់

ដនាោះដ ើយ គឺ វាជាផលា នន្អ្បបញ្ជា  របស់ អ្នកដឹកនាុំ នន្គណៈ

បកសរបឆុំង ន្ិង ្គប័រត (résignation) នន្របជា ែរដឋលមែ រ 

ដៅច្ុំដរោះមុម រគប់អ្ុំដ ើដ្រកមែ របស់ោជាា ធរ នន្បន្ភនុំដ 

ញ។ គាែ ន្ជ័យជុំន្ោះ នន្ការតស ូ  ដ យនាុំគាន សរម្នន្តដៅផៃោះដនាោះ

ដ ើយ ដូច្រកយដាែ ក របស់ថាន ក់ដឹកនាុំ នន្បកសរបឆុំងថា 

« ដដកផៃោះឈ្ន ោះ » លតផទ ុយដៅិ ធាញ គឺ ដដកផៃោះ គឺច្ាស់ជាាែ ប់ជាតិ

 ិតរបាកដ។ ដូច្ ដលាក សម រងសី ន្ិង កឹម សខុ្ គាត់នាុំគាន

ដៅដដកកន ុងរដឋសភា  ដហើយ ទ្ទួ្ែបាន្កនរម របកបដ យ

ផ្តសុក ដហើយ ដភែច្អ្ស់ម្នច ស់ដឆន ត ដរៅ ីន្ិយាយរស់ម្នត់ នូ្ិ

រកយ ិបបធម៏សន្ៃនា ជាសុំោងដហតុ។ ដូដច្នោះ ដដើមបីដជៀសវាង 

នូ្ិការិែឹរត ប់ នន្ទ្ដងា ើលបបដន្ោះ លដែជាការច្នរងដែ់របជា

ជាតិលមែរ អ្នករបជាធិបតីោុំងឡាយ រតូិ រំឭកថា  ួកអ្នក

ដឹកនាុំគណៈបកសសដ្ង្ហគ ោះជាតិ មុន្នឹ្ងគាត់កាែ យជា ជន្រង

ដ្ង្ហគ ោះ គឺ ួកគាត់ជានដគូដ៏របដសើរ របស់បន្ភន ុំដ ញ ទ្ទួ្ែបាន្ 

នូ្ិរគប់មុមដុំ លណង ន្ិង អ្តថរបដយាជន្៏រគប់លបបយ៉ាង៕  


