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ក រណី  ដក  ដំ ណណង  លោក  កឹម  សុខា  
កិច្ច ព្រមពព្រៀង  ថ្ងៃទី ២២  កកតដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

អ្នកវភិាគនយោបាយ យោទសួរ ជា សំណួរ ថា ការដក យោក កឹម សុខា ពី ដំណណង

អ្នុប្រធានរដឋសភា យត្ើ វា ប្សរនឹង ច្បារ់ រដឋធមមនុញ្ញ  ណដរឬយទ ? 

គួរ យយើង យ ើកយក កិច្បចប្ពមយប្ពៀង ថ្ងៃទ ី២២ កកតដា ឆ្ន ំ ២០១៤ រវាង គណរកសស

យគ រ្ ោះជាត្ិ នឹង គណរកសប្រជាជន មក ពិនិត្យ ថា យត្ើ វា មាន សារជាត្ិ ជា ច្បារ់ ណដរ

ឫយទ មុននឹង យយើងយ ល្ ើយនឹងសំណួរខាងយ ើយនោះ។ 

កិច្បចប្ពមយប្ពៀង ២២ កកតដា ជា កិច្បចប្ពមយប្ពៀង មាន  កខណៈ ជា កិច្បចប្ពមយប្ពៀង

ឯកជន រវាង គណរកសនយោបាយ ពីរ រក ដំយ ោះប្សាយ ថ្ន អ្ធិករណ៍ នយោបាយ

យប្កាយ ពី ការយបាោះយឆ្ន ត្ ថាន ក់ជាតិ្ យៅ ឆ្ន ំ ២០១៣។ កិច្បចប្ពមយប្ពៀង យនោះ យៅយប្ៅ

ច្បារ់ យ ើយ គ្មម ន កាត្ពវកិច្បច សី ធម៍ ដូយច្បនោះ វា គ្មម ន មូ ដាឋ ន ច្បារ់  មួយ សំរារ់

ប្គរ់ប្គង វា យ ោះ យ ើយ ជា ពិយសស យៅប្សកុណមម រ ណដ ជាប្រយទស គ្មម ន នីតិ្រដឋ។ យរើ

យយើងយ ើកយក យដើមកំយណើត្ ថ្ន កិច្បចប្ពមយប្ពៀង មកពិនិត្យរណនែមយទៀត្ វា មាន  កខ

ណៈ ជាកិច្បចប្ពមយប្ពៀង ប្រឆំ្ងនឹង រដឋធមមនុញ្ញ  ណងមយៅយទៀត្ យប្រោះជាកិច្បចប្ពមយប្ពៀង

មួយ យក កិច្បច (acte) មុសច្បារ់ យក ការសប្មោុះសប្មួ គ្មន  យដើមបី ណច្បកប្រយោជន៍គ្មន គឺ

 ំគ្មន ណក ទធផ យបាោះយឆ្ន ត្ ឲប្សរនឹងការច្បង់បានររស់មល នួ គឺ ថា គណរកសសយគ រ្ ោះ

ជាត្ ិសុមចិ្បត្ត ទទួ  មល នួ ជា អ្នកោញ់ យដាយ គ្មម ន មាន ការ រារ់ សនល ឹកយឆ្ន ត្ យ ើង

វវញិ ណដ  មល នួ បាន ទាមទារ យប្រោះ មាច សយ់ឆ្ន ត្ រារ់ណសន  ក់ យគ ត្ប្មូវ ឲ មាន។ ការ

សប្មោុះសប្មួ  ណររយនោះ វា ផទ ុយនឹង យគ្ម ការណ៍  ទធិប្រជាធិរយត្យយ និង កិច្បចប្ពម

យប្ពៀង សនត ិភាព ២៣ ត្ោុ ឆ្ន ំ ១៩៩១ កន ុង យ ោះ មាន ការហាម មិន ឲ មាន ការ

សប្មោុះសប្មួ  រយវៀង គណរកសនយោបាយ យ ើអ្វ ីមួយ ណដ  វា មាន សារជាត្ ិផទ ុយ ពី ្

នទៈ ប្រជាព រដឋ ណដ  ជា មាច ស់អ្ំ ច្ប។ មិនប្ត្ឹមណត្មិន រក យុត្ត ិធម៍ ឲ មាច ស់យឆ្ន ត្

អ្នកដឹក ំ គណរកសសយគ រ្ ោះ មាន មានៈ យធវ ើ ការសប្មោុះសប្មួ  ជាមួយ គណរកសប្រជា

ជន រំរន យ ើ យុត្ត ិធម៍ និង ្នទៈ មាច ស់យឆ្ន ត្ ណងមយទៀត្។ ដូយច្បនោះ កិច្បចប្ពមយប្ពៀង២២

កកតដា ជា កិច្បចប្ពមយប្ពៀង គ្មម ន ការយ ់ប្ពមពីមាច ស់យឆ្ន ត្ ោ៉ា ងយនោះ គណរកសស

យគ រ្ ោះជាត្ិ មិនអាច្ប យក ព រដឋ ណដ  យបាោះយឆ្ន ត្ ឲមល នួ ឬ ប្រជាជនណមមរ យធវ ើ 

ជា សាកសី យៅយព មល នួ មាន រញ្ហា ជា មួយ អ្នកចុ្បោះ ត្ែយ ខារមួ យ ោះ បានយ ើយ 

យប្រោះ មល នួឯង ជា អ្នកទទួ មុសប្ត្វូ ណត្ មាន ក់ឯងគត្់ យៅចំ្បយរោះមុម ការរំរន កចិ្បច

ប្ពមយប្ពៀង ពី សំ ក់ គណរកសប្រជាជន ជាពិយសស មល នួ ដឹង ច្បាស់ ស់ ថាមល នួវយធវ ើ

កិច្បចប្ពមយប្ពៀងមួយ ជា មួយ ពួក អ្នកផ្តត ច្ប់ការនិយម មិនណដ  យគ្មរពអ្វ ី ណដ  ជា 

ច្បារ់ យ ោះយ ើយ។ យយើងអាច្ប សនន ិដាឋ ន បានថា ការដកដំណណង យោក កឹម សុខា មិន

មាន កខណៈ ជា កិច្បចរដឋ (affaire d’Etat) ឬ កិច្បចសាធារណៈ (affaire publique) មិន

ប្សរ ច្បារ់ យប្រោះ វាគ្មម នច្បារ់ជាមូ ដាឋ ន យ ោះយ ើយ។ យរើ និោយឲមល ី គឺជាការោញ់
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យបាក ររស់ គណរកសសយគ រ្ ោះជាត្ិ ណត្រ៉ាុយ ណ ោះ យ ើយ ការោញ់យបាក យនោះយទៀត្ វា អាច្ប 

សាម នបាន ណត្ អ្នកដឹក ំ គណរកស យនោះ យៅ ណត្ច្បយច្បស យធវ ើ យៅកន ុង វរបធម៍ «យធវ ើ

សិន» ោំ គិត្ ត្យៅយទៀត្។ ការណ ៍យ ន ោះ យ ើយ ណដ អាច្ប ោត់្ទុកជាវ វវរិត្ត ិសី ធម៍

ថ្ន ពួក អ្នកដឹក ំ យប្រោះវា ជាទយងវ ើមួយ ផទ ុយនឹង ច្បារ់ និង សី ធម៍។         

  
ពេតុអ្វ ីបានជា  ពោក កឹម  សុខា  ជាវង់បាញ់  របស់ េ ុន  សសន  

យប្រោះ កមាល ំង នយោបាយ ររស់ យោក កឹម សុខា យៅកន ុង គណរកស សយគ រ្ ោះជាត្ិ

និង យ ើ ឆ្កអ្នតរជាត្ិ មាន ទមៃន់ ត្ិច្បជាង យោក សម រងសី។ យ ើយ សមព ័នធភាព រវាង

គណរកស សម រងសី ជាមួយ គណរកស សិទធិមនុសស ជា សមព ័នធភាព សំរារ ់ណត្យបាោះយឆ្ន ត្

យប្រោះ អ្នកដឹក ំ គណរកស សម រងសី យៅណត្ ទុក គណរកស សិទធិមនុសស ជា គណរកស

តូ្ច្ប យដាយ យប្រៀរយធៀរ នឹងមល នួ។ អ្នកជារ់យឆ្ន ត្ យៅ កន ុង រដឋសភា យ ោះយទៀត្ ពួក

គណរកស សម រងសី មាន ច្បំនួន យប្ច្បើនជាង គណរកស សិទធិមនុសស។ ណត្កមាល ំង

នយោបាយ យោក កឹម សុខា ត្ិច្បពិត្ ណត្ ជា កមាល ំង ោំបាច្ប់សំរារ់ រកសសយគ រ្ ោះជាត្ិ 

យប្រោះ វា យៅកន ុង កមាល ំងរមួ ណដ  មិនអាច្ប ដកយច្បញ យដាយ គ្មម ន ផ វបិាក ដ ់ 

កមាល ំង នយោបាយ យៅ ច្បំយរោះមុម គណរកស ប្រជាជន។ យគ កិច្បច ប្ត្ីយកាណ យនោះឯង

ណដ   ំ ឲ យោក   ុន ណសន ពិបាក យប្រើ បិច្ប យប្រោះ ប្ត្វូ ណច្បក ច្បំយណញ ឲ ពួក យោក

សម រងសី និង ពួក កឹម សុខា ដូយច្បនោះ ប្ត្វូ ច្បំបាច្ប ់ទមាល ក់ រុគរ មាន ក់ យោ ។ រុគរ 

យ ោះគ ឺ យោក កឹម សុខា ណដ    ុន ណសន ទុក ជា មនុសសយមោយ។ យគ អាច្ប យោទសួរ

ជា សំណួរថា យត្ើយោក សម រងសី ដឹង ណដរ ឫយទ នូវ សមយុទធ ររស់ យោក   ុនណសន ?

យោក សម រងសី អាច្បនឹងដឹក យប្ៅផល វូការ យ ត្ុយនោះឯង បាន ជា គ្មត់្ ោកយច្បញ ពី 

ប្សកុណមម រ អ្ស់ រយៈយព  ៣ សបាត   យដើមបី យៅ យប្ៅ និង ឈរយមើ  គំយរាងទមាល ក់

យោក កឹម សុខា យប្រោះ វា អាច្ប មាន ច្បំយណញ ដ ់មល នួ យ ោះណដរ យប្រោះ យោក កឹម សុ

ខា ជា ឧរសគរ  សកាត នុព  ជា និច្បច យៅកន ុង យគ កិច្បច ប្ត្ីយកាណ។ យយើងយ ើញ ថា យៅ

យព  យោក សម រងសី សរយសរសំរបុ្ត្ សូមយទាស យោក   ុន ណសន មុនយព ណដ  មាន 

បាតុ្កមម សុំ ឲ រដឋសភា ទមាល ក ់យោក កឹម សុខា គំយរាង ទមាល ក ់យោក កឹម សុខា យៅ 

ណត្ រនត  ជានិច្បច យប្រោះ  ិមិត្ សម រងសីគ្មម ន កខណៈ រក ដំយ ោះប្សាយ នយោបាយ ជា

 ិមិត្ ការររប្រយោជនផ៍្តទ  ់វ យ ើយអាច្បនឹងវជា យ ល្ ើងយមៀវ យដាយប្រយោ  យរើកថ្ដ

យប្ៅផល វូការ ឲ យោក   នុ ណសន យធវ ើ សមិទធិកមម ទមាល ក់ យោក កឹម សុខា។ ប្ត្វូ ដឹងថា 

យទាោះរគី្មម ន បាត្ុកមម ប្រឆ្ំងនឹង យោក   ុន ណសន យៅ ទីប្កងុ បារសីកត ី ការទមាល ក់ 

យោក កឹម សុខា យៅ ណត្មាន ជានិច្បច។ សំដី យោក   ុនណសន យៅ ទីប្កងុ បារសី 

ថា យោក កឹម សុខា អាច្ប នឹង បាត់្ដំណណង គឺ ជា សាររញ្ហា  ដ ់ ប្កមុគ្មត់្ ឲ អ្នុវត្ត

ន៍ គំយរាង ររស់ គ្មត់្ ណត្រ៉ាុយ ណ ោះ មិនណមន ជា ការយ ល្ ើយត្រនឹង បាតុ្កមម យៅ ទីប្កងុ

បារសី ប្រឆំ្ងនឹងគ្មត្់ យ ោះយទ យប្រោះបាតុ្កមមយនោះ គ្មត់្ដឹងច្បាស់ថា វា នឹងមាន
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យកើត្យ ើង ដូច្បយៅស រដឋអាយមរកិ យ ោះណដរ។ មំុ្ មិនយោទ យោកសម រងសី ថា ពសរ

សម1 ជាមួយ   ុន ណសន យ ោះយ ើយ ណត្គ្មត្ ់មាន ភាពធូរ (laxité) កន ុងឋានៈ ជា អ្នក

ដឹក ំ កន ុង យុទធសាគសត  ការររ គ្មន គ្មត់្ យៅចំ្បយរោះមុមអ្ំ ច្បផ្តត ច្ប់ការ ដូច្បោ៉ា ង ការ

សរយសរ សូមយទាស យោក   ុន ណសន រ ា្ ញ នូវ ច្បរតិ្ កំយសាយ ររស់គ្មត្ ់រ ូត្ មិន

អាច្ប រកោ យសច្បកត ីថ្ងលងន រូ ររស់គ្មត់្ ជា មនុសស ផង។ វរបធម ៍សនទ  ររស់ គ្មត់្ គ្មម ន

កមាល ំង អ្វ ី សំរារ់ ប្ទប្ទង់  ទធិប្រជាធិរយត្យយ យសរ ីយៅប្សកុណមម រ បាន យ ោះយ ើយ យប្រោះ 

វា មាន  កខណៈរំផលិច្បរំផ្តល ញ សប្សិច្ប យប្ច្បើនជាង  កខណៈជាសាែ រ ។ 

      

ពសច្កត ីសនន ិដាា ន   

 

មំុ្គ្មម នរំណង ញុោះញង់ ឲ មាន ការណរកបាក់ យៅកន ុង គណរកសសយគ រ្ ោះជាត្ិ យ ោះ

ណដរ យប្រោះ គ្មម នប្រយោជន៍អ្វ ី ដ ់មំុ្ជាណមមរសាមញ្ញមាន ក់ និង ប្រយោជន៍ដ ់ជាត្ិ ណត្មំុ្

យមើ យ ើញថា អ្នកដឹក ំ គណរកសសយគ រ្ ោះជាត្ិ និង ប្រជាជនកមព ុជា កំពុង  ំគ្មន

យបាកប្បាស់ ប្រជាព រដឋ យដើមបី រនត  ណច្បក ច្បំយណញគ្មន  «អ្នកខាល ំង សុីតាមខាល ំង អ្នក

យមោយ សុីតាមយមោយ» រស់ ជា ញាត្ ិយសត ច្បតា។ យយើង យ ើញ ប្សារ់យ ើយថា ត្ំ ងរា

គសត  ពីរ  ក់ ប្ត្វូ ពួក ត្ិរោច ន វាយ ដូច្បសត្វ ណត្ ប្គ្មន់ណត្ ជនថ្ដដ ់ ចូ្ប មល នួសារភាព 

ហាក់រីជា ដូច្ប ជា មាន ដំយ ោះប្សាយ សពវប្គរ់ រវាង គណរកសទាងំពីរ ដូច្បោ៉ា ង

យោក ឈាន វុន និង ណយ៉ាម រុញ្ញ ឫទធិ មាន ទឹកមុម ញញឹម ដឹកថ្ដគ្មន  កន ុង គំនិត្ 

ោងសាធ2 យដើរ យៅ មូ ដាឋ ន យដើមបី រ ា្ ញ សាមគរ ីភាព ណដ  ជា កំហាក មាន កល ិន

ឆ្ា រ ររស់ ពួក យគ យៅច្បំយរោះមុម ប្រជាព រដឋណមម រ។ យត្ើ អាច្ប ឲ នរ  យ ់បាន នូវ

សកមមភាព ណររយនោះ ? 

ណត្មំុ្ មិន ៃ្ ់ រ៉ាុ ម នយទ យប្រោះ យោក កឹម សុខា គ្មត់្ និោយ ថា  ទធិប្រជាធិរយត្

យយ គ្មម ន អ្វ ី ពិបាក អ្នុវត្តន៍ យប្រោះ ប្ទឹសត ីយនោះ ជា ប្ទឹសត ីសាក  ដូយច្បនោះ គ្មត់្ អ្នុវត្តន៍

ប្ទឹសត ី សាក  យនោះ វាប្គរ់ប្គ្មន់ សំរារ់គ្មត្។់ ទសសនៈ ណររយនោះយ ើយ ណដ   ំឲ គ្មត់្

 យ ់យ ើញ ថា យៅ យព  គណរកសគ្មត់្ ឈនោះ យឆ្ន ត្ គឺ មាន មហាប្រយទស ជា យប្ច្បើន

 ស់ យគសនា យក រយច្បចកយទស ររស់យគ មកជួយណមមរ នឹងអាច្បឲ ប្សកុណមម រ មាន ការ

វរកីចំ្បយរនី ជា ពុំខាន។ យនោះ ជា ទសសនៈ ពួក ណមម រប្ក ម យ យ់ ើញថា យក  ំអាន ច្បិន

កុមម ុយនិសត  មក អ្នុវត្តន៍ គឺ ច្បាស់ជា កមព ុជា កាល យ ជា មហាប្រយទស កមម ុយនិសត  យៅ

កន ុងពិ្ពយោក។ មំុ្ មិនដឹងទា ់ណត្យសាោះ ថា  ទធិប្រជាធិរយត្យយសាក  វាជា យគ្ម 

វវធីិ មានប្រសីទធិភាព ដ ់ មល ុ ឹង ដូយច្បនោះយ ើយ បាន ជា យោក កឹម សុខា គ្មត្ ់ច្បុោះ យឈាម ោះ 

ជាសមាជិក អ្ ា្ រ អ្នកប្រជាធិរយត្យយនិយម កន ុងពិ្ពយោក យ ើយ យោក សម រងសី

                                                      
1 យសពសម=Comploter។ 
2 ោងសាធ= ប្សោុះប្សួកគ្មន យ ើងវញិ, se réconcilier។ 



ករណី ដកដណំណង លោក កឹម សខុា 
 

ឧប សៅ សង្ហា  5 

ជាប្រធានអ្ ា្ រ អ្នកប្រជាធិរយត្យយនិយម យៅអាសុី យដាយ សងឃឹមថា ប្ទឹសត ី ទធិប្រជា

ធិរយត្យយសាក  ជាឪសងទិព សំរារ់ប្សកុណមម រ ណដ  មាន ការយបាោះយឆ្ន ត្ ជា យគ្ម 

ការណ ៍ប្ត្វូណត្យធវ ើ យទាោះរី ការយបាោះយឆ្ន ត្យ ោះ យធវ ើ យៅ កន ុង  កខណៈ ណររ   ក៍ យដាយ

យប្រោះ ការយបាោះយឆ្ន ត្ ជា យគ្ម ការណ៍ ថ្ន  ិទធិប្រជាធិរយត្យយវដូយច្បនោះ មិន ោំបាច្ប់ គិត្

ពិោរ  រកយ ត្ុផ  អ្វ ីយ ោះយទ ដូច្ប ពួកគ្មត្់  ំគ្មន វ រយងា ើត្ គ.ជ.រ.ងមី ដូច្ប ោស់

ដណដ  វាប្គរ់ប្គ្មន់ សំរារ់ ពួកគ្មត្ ់យកវាមក យធវ ើយុត្ត ិកមម  ថ្នការយបាោះយឆ្ន ត្ យៅឆ្ន ំ

២០១៧/២០១៨ យ ោះឯង។ ការយមើ យ ើញ ណររ យនោះ មាន ត្ិមិណភាព (acuité) ណត្ 

យនោះ ជា សិទធិ ររស់ រុគរ មាន ក់ៗ ណត្ ច្បំយរោះមំុ្ មំុ្មានជំយនឿថា  ទធិប្រជាធិរយត្យយ មិន

ប្សរនឹង រររិទ ណមម រ យទាោះរី ជា  ទធិប្រជាធិរយត្យយសាក  មានអ្នកប្បាជញ បី ជា អ្នក

អ្ោះអាង ក៍ ពុំ អាច្ប យ ល្ ើយត្រប្ត្វូនឹង រញ្ហា ណមម រយ ោះណដរ។ យរើ វា ប្សួ  អ្នុវត្ត មល ុ ឹង ដូច្ប

យោក កឹម សុខា អ្ោះអាង យ ោះ ប្សកុណមម រ មាន ការយបាោះយឆ្ន ត្សាក  ដ ់យៅ ៥ 

អាណត្តិ រចួ្ប មកយ ើយ មាន យោក កឹម សុខា និង សម រងសី ជា អ្នកប្រជាធិរយត្យយ

និយមថាន ក ់ អ្នតរជាត្ិ ចូ្ប រមួ ឬ គ្មំប្ទ ណងមយទៀត្ ប្រណ   ជា ប្សកុណមម រ កាល យ ជា

ប្រយទស កូយរ៉េ ខាងត្បូ ង បាត់្យៅយ ើយ។ 

 ដូយច្បនោះ ករណ ីយោក កឹម សុខា គឺមិនោំបាច់្បវ វរោិះរក របច្បច ័យភាព (logique) អ្វ ីយ ោះ

យទ យប្រោះ ជា ករណីមួយ យៅកន ុង អ្ំយពើ អ្កុស  គ្មម ន ច្បារ់ គ្មម ន សី ធម៍ សំរារ់ យក

មក រក យ ត្ុផ  អ្វ ី យ ោះណដរ។ យោក កឹម សុខា មល នួគ្មត្់ គ្មត្ ់មិន ទាងំ គិត្ថា មល នួ

គ្មត់្ ជា អ្នករងយប្គ្មោះ នូវអ្ំយពើ អ្យុត្ត ិធម៍ផង យត្ើ មាន នរ  យៅ យគ គិត្ឲគ្មត្់។

ណ បង ទាងំឡាយ យនោះ មាន យប្គ្មោះថាន ក់ ស់ ដ ់ អ្នកគំ្មប្ទ យសាម ោះពិត្ យោក សម រងសី

និង កឹម សុខា ដូច្បោ៉ា ង យោក សម រងសី សូមយទាស យោក   ុន ណសន យ ើយ ហា នវ ឹ

ប្ត្ រ់ មកប្សកុវញិ យដើរតួ្ ជា អ្នកកាល ហាន  ំ ឲ អ្នកគ្មំប្ទ យកាត្សរយសើរ  ំគ្មន យៅ

សាវ គមន៍ ទុក ជា វវរិរុរស។ យរឿងយនោះ ដូច្បមានកន ុងយរឿងនិទានណមមរយឈាម ោះគង់ ហា ន ណដ 

ជា មនុសស កំសាក រំផុត្៖ យសត ច្បតំាងគ្មត្់ជាយមទ័ព យប្រោះសាម នថាជាអ្នកកាល ហា ន ដឹង

 ំ ទ័ព យៅ ច្បាំងនឹង សប្ត្វូនគរ យៅយព យ ើញ ទ័ពសប្ត្វូ ្័យរាគអាច្បម៍ដាក់យ ើ

កា  ដំរ ី ររស់មល នួ ដំរ ីប្ត្ ជាក់កា  នឹកសាម ន ថា យៅហាវ យមល នួ រញ្ហា  ឲយបា ចូ្ប 

ប្រយុទធនឹង សប្ត្វូ ក៍យបា  សប្មកុចូ្ប  កន ុងជួរទ័ពសប្ត្វូ  ំឲ ព សប្ត្វូ ្័យខាល ច្ប យស

ច្បកត ី កាល ហា ន ររស់ គង់ ហា ន ក៍  ំ គ្មន  រត្យ់ោ ជួរទ័ព  ំឲទ័ព គង់ ហា ន មានជ័យ

ជំនោះ។ ករណ ីយោក សម រងសី មិន មុស ពី ករណី គង់ ហា ន ណត្ មាន ច្បំណុច្បមួយ មុស 

គ្មន  ប្ត្ង់ យៅទីរញ្ចរ់ គង ់ហា ន មាន ជ័យជំនោះ ចំ្បយរោះ យោក សម រងសី វវញិ ទីរញ្ចរ់

យោក   ុន ណសនឯយ ោះយទ ជា អ្នកមានជ័យជំនោះ យប្រោះ គ្មត់្ដឹង ថា សម រងសី ្័យ 

រាគអាច្បម៍ នឹង ការសមល ុត្ ររស់គ្មត់្ ណត្យដើរតួ្ជា វវរិរុរស ដូយច្បនោះ គ្មត់្ មិន ឲទ័ព គ្មត់្ 

រត្់យោ ជួរ យ ោះយ ើយ ណងមទាងំ ឲ ទមាល ក់ យោក កឹម សុខា រណនែមយទៀត្ យ ើយ 

ប្រណ   ជា សំរុប្ត្ សូមយទាស ររស់ សម រងសី យធវ ើយប្កាយថ្ងៃ ពួក ជន រ  វាយ 

ត្ំ ងរាគសត  យប្រោះ ្័យកាល ច្ប   ុន ណសន។ សួរថា យត្ើ យោក កឹម សុខា ដឹងយរឿង សំរុប្ត្
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យនោះណដរឫយទ យរើគ្មត្ ់ ដឹង គឺ គ្មត្ ់ ចូ្ប ថ្ដចូ្ប យជើង ជា មួយ សម រងសី យដើមបី យបាក

ប្បាស់ អ្នកគំ្មប្ទគ្មត្់ និង ប្រជាព រដឋណមម រ យ ោះឯង ឲយគយជឿ ថា គ្មត្ ់ជា វវវិរុរស មិន

ខាល ច្ប ជារ់គុក   ុន ណសន ហា នប្រឈរមុមនឹង ការគំរាមកំណ ង «មនុសសខាល ំង» យដើមបី

រំយរជីាត្ិ។៚    


