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ែដល្រតូវបនផ្តនទ េទសពីបទឧ្រកិដ្ឋ មនិឱយកន់តួនទីកនុងថន ក់ដកឹនគំណបក ។ កររតឹតបតិេនះ ្រតូវបនេមីល
េឃញីជទូេទថ មនបំណងសំេ ដល់គណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដលបនទទួលរងនូវចំ ត់ករតុ ករេ យ
មនចរតិលកខណៈនេយបយបន្តបនទ ប់ ្របឆងំនឹងថន ក់ដឹកនកំំពូលរបស់គណបក ជេ្រចីនរូប េ យរេំ ភ
បំពនេ យផទ ល់េលីអភ័យឯកសិទធិសភែដលករពរេ យរដ្ឋធមមនុញញ។ 

ឯកឧត្តម Walden Bello សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលៃនអងគករសមជិកសភ ៊ ន និងជអតីត
សមជិកសភហ្វលីីពីន បនែថ្លងថ “អ្វីែដលមិនគួរឱយេកីតេឡងីចំេពះករណីេនះ គឺខ្លមឹ រៃនចបប់េនះ ម
ឃត់គណបក នេយបយ មិនឱយេធ្វីវទិធង ន្របឆងំនឹងរបប្របជធិបេតយយ េសរ ី ពហុបក ។ បុ៉ែន្ត េនះជអ្វី
ែដលេសចក្តីេសនីចបប់េនះខ្លួនឯង គ្រមមនឹងេធ្វី។” 

“ម្រ ចបប់ែដលេសនីេឡងីេនះ ចបស់ ស់មនករ្របកន់បកខពួក នងិមនបំណងសំេ េ យផទ ល់
ចំេពះគណបក ្របឆងំ ែដលជែផនកមួយៃនករខិតខំកនុងករកេមទចគណបក ្របឆងំ េ យមិនបនពិចរ
អំពីផលប៉ះពល់អវជិជមនចំេពះ្របព័នធ្រគប់្រគង មែបប្របជធិបេតយយជសនូល។” 

សមជិកសភកនុងតំបន់ ក៏បនបញជ ក់បែនថមថ ករេបះេឆន តអនុម័តេនៃថងច័នទេនះ ្រពមទងំករបន្ត
យ្រប រេទេលីសមជិកសភមកពីគណបក ្របឆងំេនកនុង្របេទសកមពុជ ចនឹងបងកឱយមនផលប៉ះពល់
ដល់តំបន់។ 

ឯកឧត្តម Charles Santiago ែថ្លងថ “អ្វីែដលកំពុងេកីតមនកនុង្របេទសកមពុជបចចុបបនន គឺជសូចនករ
ដំបូងៃនករ យ្រប រចំេពះលទធិ្របជធិបេតយយកនុងតំបន់ទងំមូល។ េយងីបនេមីលេឃញីករផ្ល ស់ប្តូរ្រសេដៀង
គន េនះែដរេនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ និង្របេទសដៃទេទៀត។ បុ៉ែន្តឥឡូវេនះ គណបក ្របជជនកមពុជ បនយក
ករ យ្រប រេនះេទក្រមិតថមីមួយទងំមូល។ េយងី្រតូវែតឈរេនជមួយបងប្អូន្របុស្រសីកមពុជរបស់េយងី ែដល
កំពុងេធ្វីករេដីមបកីរពរេគលករណ៍្របជធិបេតយយ េ យ្របឈមនឹងករយយែីដលមិនធ្ល ប់មនពមុីន។” 
 


