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ទិន្នន្័យ  

 

សៅក្ន ុង ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  នៃមៃុ្សជាត្ិ គឺ រង្ហា ញ ៃូវដំស ើរ 

ពី ការប្រយុទ្ធគ្នា  រវាងមៃុ្សសោក្ សដើមបី រំ ងប្ាថ្នា  

ចង់ឲសគទ្ទួ្លសាា ល់ ៃូវត្នមៃ ររ្់ខ្ល ៃួ ៃិង ត្្ ូ ប្រឆំង

ៃឹង ធមមជាត្ិ តាម ការង្ហរ, ដដល សោក្ Marx សៅថ្ន ‹

រាជាៃគរ នៃ ភាពចំាច1់ ›, សៅរក្ ‹រាជាៃគរ នៃ ស្រ ី

ភាព › ក្ន ុងស ោះ មៃុ្សទងំឡាយ ឈរ់ប្រយុទ្ធគ្នា  សោយ 

ទ្ទួ្លសាា ល់គ្នា  សៅវញិសៅមក្ គ្នម ៃោក់្សលៀម ស ើយ សធវ ើ

ការ ត្ិចសប្ចើៃ តាមដត្ខ្ល ៃួអាចសធវ ើសៅាៃ។ ដំស ើរស ោះ 

 ំសអាយមាៃការវវិត្ត នៃរររដឹក្ ំពី រររ ផ្តត ច់ការ ជា

ទ្ប្មង់យ៉ា ងណាក្ត ី សៅរក្ជាៃិចច លទ្ធិប្រជាធិរសត្យយស្រ។ី 

ការរលំ នៃររងទ្ីប្ក្ងុដរ ក្ឡំាង សៅនងៃទ្ី៩  វចិិិកា ឆា ំ 

១៩៨៩ រង្ហា ញ ៃូវជ័យជំៃោះ យ៉ា ងចា្់ នៃលទ្ធិប្រជាធិរ

សត្យយស្រ ី សលើ លទ្ធិផ្តត ច់ការ សៅសលើពីភពសោក្ ដដល 

សោក្ François Fukuyama សៅថ្ន « រំណាច់ នៃប្រវត្ត ិសា

ស្ត ត្  »។ រំណាច់សៃោះ ជាសគ្នលការ ៏ វាផ្តល់ជូៃ ៃូវទ្្សៃ វ ិ

្័យ កាៃ់ដត្ប្រស្ើរ ដល់មៃុ្សសោក្ គឺ ការពប្ងឹង នៃ 

ស្រភីាព ៃិង ្មភាព ដដល លទ្ធិប្រជាធិរសត្យយស្រ ី

ទ្ុក្ជា ប្គឹោះ ររ្់ខ្ល ៃួ។ ដត្ទ្្សៃវ ិ្ ័យសៃោះ វាហាក្់រីដូច

ជា ក្ំពុងដត្ រលុរសៅប្្សពចប្្ពិល សៅចំស ោះមុខ្ ការ

                                      
1 Reich der Notwendigkeit ; royaume de la nécessité. 
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គំរាមងមី ដល់ មៃុ្សជាត្ិ គឺរញ្ហា មួយចំៃួៃ ដូចជា ការ

ខ្វោះការង្ហរ, ការរំពុលររសិាា ៃ, ថ្នា សំញៀៃ, ឧប្ក្ិដឋក្មម, សភវរ

ក្មម នៃពួក្អីុសាៃ មៃិយមប្ជលុ, ជាត្ិៃិយម ួ្ប្រមា , 

ប្រជាៃិយម ។ល។ ដដល លទ្ធិប្រជាធិរសត្យយស្រ ីប្ត្ូវសោោះ

ប្សាយ ភាៃ មៗ។ ដត្ ចំស ោះសោក្ Jean-françois Revel, 

សោក្ យល់ស ើញថ្ន ទ្ុពវលភាព ដ៏ធំ នៃលទ្ធិប្រជាធិរសត្

យយស្រ ី សៅអ គត្កាល គឺ ា្ ិត្សៅសលើ អ្មត្ាភាព 

នៃ ការការ រ ប្រឆំងៃឹង ការ្ងកត្់្ងក ិៃ ដ៏សោសៅ 

សៅសលើប្រជាជៃខ្ល ៃួឯង ពី្ំណាក្់ រររពិធីប្រជាធិរសត្

យយ (démocrature)2 ដដលក្ំពុងដត្ រាលោល សៅប្រសទ្្

ប្ក្ីប្ក្ ៃិង ក្ំពុងអភិវឌ្ឍៃ៏។ សៅ អឺរ ុរខាងលិច ៃងិ ្ 

រដឋអាសមរកី្ ដដលជាទ្វីរ ដដល លទ្ធិប្រជាធិរសត្យយស្រ ី

តាំងសៅទ្ីស ោះ ដ៏ៃឹងៃរ តាំងពីយូរយរមក្ស ើយ ហាក្់

រីជា ្មៃរ3 សៅចំស ោះមុខ្, ការវលឹប្ត្ឡរ់ នៃរររផ្តត ច់

ការ ដក្ៃងជា លទ្ធិប្រជាធិរសត្យយ ឬ រររពិធីប្រជាធិរសត្

យយ សៅក្ន ុងប្រសទ្្មួយចំៃួៃ, ក្ន ុង ម អធិរសត្យយ

ភាព សទោះរីប្រសទ្្ទងំស ោះជា្មាជិក្ នៃអងាការ្ 

ប្រជាជាត្ិក៏្សោយ។ ប្ក្មុប្រឹក្ា ្ៃត ិ្ុខ្ នៃអងាការ្ 

ប្រជាជាត្ិតាមចារ់ « ្ិទ្ធិ នៃការជំទ្់ » ររ្់ប្រសទ្្ 

                                      
2 រររដឹក្ ំផ្តត ចក់ារ ប្គ្នៃ់ដត្យក្ពីធី នៃលទ្ធិប្រជាធិរសត្យយស្រ ីមក្
ាំង។ 
3 Se croqueviller. 
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ជា្មាជិក្ អចិនស្តៃតយ៏, សៅជា អងាការ គ្នម ៃប្រសយជៃ៏ 

្ំរារ់ការ រ ៃូវស្រភីាព ៃិង ្ិទ្ធិមៃុ្ស នៃប្រជា

ពលរដឋ រងសប្គ្នោះ នៃរររផ្តត ច់ការ : ប្រសទ្្ចិៃក្ុមម ុយ

ៃិ ត្  ៃិង ្ ព័ៃធ រុ្សី ជា ជប្មក្ នៃប្រសទ្្រំ ៃ ្ិទ្ធិ

មៃុ្ស ៃិង រដិលទ្ធិប្រជាធិរសត្យយ4 សៅសប្កាមមៃរ់ នៃ 

ប្ក្មុប្រឹក្ា្ៃត ិ្ុខ្ នៃអងាការ្ ប្រជាជាត្ិ។ ្ពវនងៃ 

មហាប្រសទ្្ទងំពីរ មាៃ ឆដៃលទូ្រទ្្សៃ៏ CCTV (ចិៃ) 

ៃិង Russia’s RT (រុ្សី) ្ំរារ់ ផ្ាយ ព័ត្៍មាៃ សៅក្ន ុងការ

ប្រកួ្ត្ប្រដជង ជាមួយ ឆដៃលទូ្រទ្្សៃ៏ អាសមរកីាំង 

ៃិង អឺរ ុរ។ ្ូមបី ជៃជាតិ្ អាសមរកីាំង ៃិង អឺរ ុរ រារ់

ោៃ ក្់ ក្៏ ំគ្នា សមើល ឆដៃលស ោះដដរ។ លទ្ធផ្ល គឺ 

ដំណាច ់នៃឯកាធិភាព ររ្់សោក្ខាងលិច ជំុវញិ ប្រព័ៃធ

ផ្សពវផ្ាយដំ ឹង សលើពិភពសោក្។ 

មួយវញិសទ្ៀត្, ចរ់ពីឆា ំ ១៩៩៥ រ ូត្មក្ដល់្ពវនងៃ សៅ

ទ្វិរអឺរ ុរ, ប្រសទ្្ ារាងំ, អាលៃ ឺម៉ាង់, អុតីាលី, សគស ើញ

មាៃ សរើក្ទវ រចំ ដល់ គ រក្ស សាត ៃំិយមប្ជលុ ឬ រដិ

ប្គឹោះសាា ៃ5 អាចសអាយ ប្រជាជៃសប្ជើ្យក្ ជា ជសប្មើ្

ជំៃួ្6 ្ំរារ់រត រូ ៃសយាយដឹក្ ំ។ សៅ អា្ុី ពួក្ជៃ

ផ្តត ច់ការ ហាក្់រីដូចជា សប្រើអំណាច នៃខ្ល ៃួ ក្ន ុង ម 

                                      
4 Anti-démocratique. 
5 Anti-établissement. 
6 Alternative. 
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អភិវឌ្ឍៃ៏ស្ដឋក្ិចច សដើមបី រក្ាអំណាច : ការត្្ ូ  នៃ

អំណាច វាហាក់្រីដូចជា ជសប្មើ្ជំៃួ្ងមី នៃ ការត្្ ូ  នៃ

វ ណ ៈ (លទ្ធិក្ុមម ុយៃិ ត្ ) ៃិង ការត្្ ូ  នៃពូជសា្ៃ៏ (លទ្ធិ

ណា្ុី ៃិង ហាវ ្ុី្)។ ការសជឿៃសលឿៃ នៃស្ដឋក្ិចច យ៉ា ង

ឆរ់រ ័្ សៅក្ន ុង ប្រសទ្្ ដឹក្ ំសោយ អំណាចផ្តត ច់

ការ ដូចយ៉ា ង ប្រសទ្្ ចិៃក្ុមម ុយៃិ ត្ , ្ិងារុរ,ី រុ្សុ ី, អា

រា រ់សាអូឌិ្ត្ ៃិង ភាពទ្ៃ់សខ្ាយ នៃស្ដឋក្ិចច សៅ

ប្រសទ្្ប្រជាធិរសត្យយស្រ ី វាកំ្ោចិត្ត ដល់អាក្ដឹក្ ំ

ផ្តត ច់ការ មិៃសអើសពើៃឹង រររលទ្ធិប្រជាធិរសត្យយ។ ដូសចាោះ 

សៅអ គត្ វាអាចសក្ើត្សឡើង ៃូវសាច់សរឿង (scénario) 

ពិត្ពីរយ៉ា ង : រណាត ប្រសទ្្ ដដលមាៃអំណាចផ្តត ច់ការ 

ៃឹងផ្តៃ ្់រត រូ សៅរក្លទ្ធិប្រជាធិរសត្យយស្រ ី ឬ ្ម័យ

កាល នៃលទ្ធិប្រជាធិរសត្យយ, ដដលប្ត្ូវាៃសគរំពឹងទ្ុក្

ថ្នៃឹងមាៃជាសរៀងរ ូត្ ៃិង មិៃអៃតរាយ, សៅសពលខាង

មុខ្ ៃឹងមាៃ ការត្្ ូ ជាងមី រវាង ប្រព័ៃធៃសយាយ ផ្តត ច់

ការ ៃិង ប្រជាធិរសត្យយ។ ដូសចាោះ វាអាចៃឹងមាៃ ្ ស្តង្ហា ម

ប្ត្ជាក់្ងមី រវាង រណាត ល ប្រសទ្្ គ្នម ៃប្រជាធិរសត្យយ ដត្

មាៃស្ដឋក្ិចចដុោះោល ៃិង ប្រសទ្្ សោក្ខាងលិច។ សៅ

សលើពិភពសោក្្ពវនងៃ មាៃ ប្រសទ្្១៥ ដដលសគទ្ុក្ជា

ប្រសទ្្អភិវឌ្ឍៃ៏, ក្ន ុងចំសណាម ប្រសទ្្ទងំស ោះ, ២/៣ 

ជាប្រសទ្្ គ្នម ៃលទ្ធប្រជាធិរសត្យយ។ សៅក្ន ុង ្មាគម

ៃ៏ នៃប្រសទ្្ អា្ុីដផ្ាក្អសគាយ៏ (ASEAN), មាៃ ១០
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ប្រសទ្្ ស ើយ រណាត លប្រសទ្្ទងំស ោះ មាៃ ៧ប្រសទ្្ 

ដដលសគទ្ុក្ជា ប្រសទ្្ គ្នម ៃលទ្ធិប្រជាធិរសត្យយ ដូច

យ៉ា ង ប្រសទ្្ សយៀក្ណាម, ្ឹងារុរ,ី នងឡង់, ប្រ ុស , ភូមា, 

ោវ ៃិង ក្មព ុជា។ ដូសចាោះ ដំណាច់ នៃប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ររ្់

សោក្ François Fukuyama វាសៅឆៃ យពី ការពិត្សៅសឡើ

យ។ ការដក្ទ្ប្មង់ ររ្់សោក្ Deng Xiaoping សៅថ្ន : 

« ការប្រកួ្ត្, ការរទ្ទួ្លខ្ុ្ប្ត្ូវ ៃិង ការក្ប្មិត្ ៃូវដផ្ាក្

ខ្ៃោះ នៃអំណាច7 » ដដលជា ចលក្រងមី នៃអភិវឌ្ឍៃ៏ ររ្់

រក្សកុ្មម ុយៃិ ត្ ចិៃ ប្រក្រសោយសជាគជ័យ។ វា ឲំមាៃ

្ំទ្ុោះជាងមី ៃូវការពិភាក្ា សលើប្ទ្ឹ ត្ ី អំពី ក្តាត ពីរ « លទ្ធិ

ប្រជាធិរសត្យយស្រ-ីអភិវឌ្ឍៃ៏ » ជាគូចំាច់ នៃការរកី្

ចំសរៃី នៃស្ដឋក្ិចច។ សៅប្រសទ្្ ្ឹងារុរ,ី Lee Kuan Yew 

សោក្ ដផ្ែក្សលើក្តាត ពីរ សដើមបី សធវ ើអភិវឌ្ឍៃ៏ ៃូវស្ដឋក្ិចច

ជាត្ិ, គឺ « ស ា្ រភាពៃសយាយ-អភិវឌ្ឍៃ៏ »។  វធីិសាស្ត ត្

សៃោះឯង ដដលសោក្ Deng Xiaoping យក្មក្្ិក្ា 

ស ើយ ដក្ននាវា សអាយប្ត្ូវសៅតាម ទ្ំ ំ នៃមហាប្រសទ្្

ចិៃ ៃិង លទ្ធិក្ុមម ុយៃិ ត្ ។ ្ួរថ្ន សត្ើ រររផ្តត ច់ការ មាៃ

                                      
7 Accountability, competition and partial limits on power. ការដក្
ទ្ប្មង់ ររ្់សោក្ Deng សៃោះ  ំសអាយមាៃការរត រូដ៏្ ំខាៃ់ នៃ ការយីល័
យធិរសត្យយ ពី រគុាលមាា ក្់ ជាសមដឹង  ំសៅ សមដឹក្  ំជា្មូ ជៃ ៃិង 
ក្ំរតិ្ ៃូវអា ត្ត ិៃិង អាយ ុចូលៃិវត្តៃ ៏ ររ្់សមដឹង ំ ប្គរ់ថ្នា ក្់ នៃរដឋ
ាល នៃរដឋ ៃិង រក្សក្មុម ុយៃិ ត្ ។  
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សៅសលើពិភពសោក្្ពវនងៃ អាចយក្ វធីិសាស្ត ត្ សៃោះ មក្

អៃុវត្ត ាៃសជាគជ័យដដរឬសទ្ ? 

ក ណី នន្ ប្ររទស រយៀកណាម  

 

សយៀក្ណាម ចរ់សផ្តើម សធវ ើកំ្ដ ទ្ំរង់ ៃូវៃសយាយស្ដឋ

ក្ិចចខ្ល ៃួ សៅឆា ំ ១៩៨០ សៅស ម្ ោះថ្ន Doi Moi ដប្រថ្ន « 

ផ្តៃ ្់រត រូ អវ ីមួយងមី » សោយយក្គំរចូិៃ គឺ ្ ក្រញ្ច លូ ផ្ារ

ស្រ ី ដដលជា ការដក្ទ្ប្មង់មួយ វាោៃ ត្ឆៃ យពី ផ្ល វូ នៃ

្ងាមៃិយម។ ក្ន ុង វ ិ្ ័យក្្ិក្មម មាៃ ការផ្តៃ ្់រត រូ ពី 

្មូ ក្្ិក្រ សៅ រុគាលក្្ិក្រ ដដល ំសអាយសក្ើត្

សឡើងខាៃ ំង ៃូវការរសងក ើត្ផ្លក្្ិក្មម ក្ន ុងរយៈសពលដត្ពី

រីឆា ំ ដត្រ៉ាុសណាណ ោះ។ ដូសចាោះ វាជាទ្ិ្ភាគមួយដ៏លែ  ទងំក្ន ុង

ប្រសទ្្ ៃិង សប្ៅប្រសទ្្ ្ំរារ់សយៀក្ណាម។ តាម សោក្  

Lee Kuan Yew ពួក្សមដឹក្ ំ ជំ ៃ់ច្់ នៃរក្សកុ្មម ុយ

ៃិ ត្  គ្នម ៃលទ្ធភាពៃឹង លោះរង់ ៃូវផ្ាត្់គំៃិត្ នៃ្ងាម

ៃិយមាៃស ោះសឡើយ, ដត្សគ យល់ស ើញថ្នប្រសទ្្ សយៀក្

ណាម មិៃដឹងសដើរ សៅទ្ីណាពិត្ប្ាក្ដ សរើមិៃចរ់សផ្តើម

ដក្ទ្ប្មង់។ ដូសចាោះ សគសរតជាា ចិត្ត រត រូ ៃូវប្រព័ៃធស្ដឋក្ិចច 

្ងាមៃិយម ដដលសគ រក្ស ើញគំរមូាៃសៅប្្កុ្ចិៃ។ ការ

ដក្ទ្ប្មង់សៃោះ  ំ សយៀក្ណាមសៅប្ទ្ឹង មិៃប្គ្នៃ់ដត្ សៅ

ជាប្រសទ្្រងឹមាំស ោះសទ្ គឺ កាៃ យសៅជា ប្រសទ្្ទ្ំសៃើរ

ដងមសទ្ៀត្។ សៅសពល្ស្តង្ហា ម ពួក្សមដឹក្ ំ នៃរក្ស
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ក្ុមម ុយៃិ ត្  មាៃ ការរុិៃប្រ្រ់ ប្គរ់ប្គងស្ដឋក្ិចច ៃិង 

រដឋាល ប្រក្រសោយប្រ្ិទ្ធិភាព ស ើយ អាច ជិក្រងូ ពី

សយៀក្ណាមខាងសជើង សៅ សយៀក្ណាមខាងត្បូ ង អ្់រយៈ

សពលជាង ៣០ឆា ំ។ សលើ្ពីសៃោះសទ្ៀត្ សៅទ្្សវត្សរ៏ ៧០ 

ពួក្  ិជិក្រ ភាគសប្ចើៃ, ធ្លៃ រ់សាា ល់ ៃូវប្រព័ៃធមូលធៃ

ៃិយម, ដដលាៃសភៀ្ខ្ល ៃួ សៅរ្់សៅររសទ្្ ទ្ទួ្ល

ាៃសជាគជ័យក្ន ុងមុខ្រររ ររ្់ខ្ល ៃួ។ ការ ៏សៃោះ រង្ហា ញ

សអាយស ើញថ្ន សៅ អា្ុីដរក្អាសគាយ៏ ប្រជាជៃសយៀក្

ណាម ភាគសប្ចើៃ ជា មៃុ្ស មាៃ ្មត្ាភាព ៃងិ ថ្នម

ពល។ ៃិ្សិត្ ជាសប្ចើៃ ាៃមក្្ិក្ា សៅប្រសទ្្ ្ឹ

ងារុរ ីៃិង ប្រសទ្្ ជា្មាជិក្ ASEAN ទ្ទួ្លាៃសជាគ

ជ័យ។ ជាមួយមៃុ្ស មាៃប្ាជាា , វាជាការខូ្ចខាត្មួយ

ដល់ជាត្ិ ដដលសធវ ើសអាយអាក្ទងំឡាយស ោះ គ្នម ៃលទ្ធ

ភាពៃឹង រសញ្ចញ ្កាត ៃុពល ររ្់ខ្ល ៃួ8។ 

ចំដ ក្សោក្ Jean-François Revel សោក្ ក្ត្់្ំគ្នល់ថ្ន 

ពួក្ៃយជៃ (politiciens) នៃប្រសទ្្សោក្ស្រ ីសារភាព

ថ្នខ្ល ៃួ ខុ្្នាង សោយាៃសលើក្ដំសក្ើង ពួក្អាក្ដឹង ំ

ផ្តត ច់ការ នៃប្រសទ្្ក្ុមម ុយៃិ ត្  ដូច សោក្ Ceausescu, 

Castro ។ល។ ដត្ ្ំៃួរ គួរសអាយចរ់អារមម ៏ គឺមិៃដមៃ

ា្ ិត្សៅសលើ វរិបដិសារ ី នៃខ្ល ៃួ ស ោះសឡើយ។ គឺ វា ា្ ិត្សៅ

                                      
8 ដក្ប្្ង់ពីស្ៀវសៅ ររ្់សោក្ Lee Kuan Yew : One man’s view of 
the world។ 
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ប្ត្ង់ថ្ន សត្ើខ្ល ៃួ ាៃដក្ជាសមសរៀៃ ៃូវក្ំ ុ្ នៃខ្ល ៃួ 

សដើមបី សជៀ្វាងៃឹង ប្រប្ពឹត្ត ៃូវក្ំ ុ្ដដដល  សពលអ

 គត្។ រ៉ាុដៃតផ្ទ ុយសៅវញិ ពួក្ៃយជៃទងំស ោះ កំ្ពុង

ប្រប្ពឹត្ត ៃូវក្ំ ុ្ដដដល អំពីសយៀក្ណាម។ សៅប្រសទ្្

ារាងំ សៅ ទ្ី ត្ កីារ នៃប្រធ្ល ធិរត្ីក្ត ី ៃិង រដឋមស្តៃត ីទ្ី១

ក្ត ី សគរសងក ើត្ប្ក្មុ្ក្មម សដើមបី សធវ ើការ សអាយប្រសទ្្

ារាងំ អាច រសងក ើៃ ៃូវជំៃួយស្ដឋក្ិចច ដល់ រររក្ុមម ុយ

ៃិ ត្  សៅសយៀក្ណាម ដដលជា រររ ួ្្ម័យ : រររ 

ដលងដប្រប្រួលាៃ, ៃិកាយិក្, អ្មត្ាភាព, មិៃអាចសធវ ើ

សអាយ ៃ្រ់ាៃ ៃិង ពុក្រលួយ។ ដូចយ៉ា ង គំៃិត្ ររ្់

សោក្ Bernard Kouchner, សៅសពលស ោះជា រដឋសលធិការ 

ប្ក្្ួង ្ក្មមភាព នៃមៃុ្សធម៏, ប្រកា្ថ្ន សដើមបី សោោះ

ប្សាយ ៃូវរញ្ហា  នៃជៃសភៀ្ខ្ល ៃួយួៃ តាមទូ្ក្ (boat 

people) ក្ុំសអាយរត្់ចក្សចញពីប្្កុ្ខ្ល ៃួ គឺប្ត្ូវជួយ 

រររដឹក្ ំ សៅសយៀក្ណាម សអាយរំសោោះខ្ល ៃួឯង សចញពី

ក្ុមម ុយៃិ ត្ ។ ការប្រកា្ នៃគំៃិត្សៃោះ  ំសអាយ សគនៃល់

ប្្ឡំាងកាំង សប្ ោះថ្ន ជា ៃសយាយ នៃ ការសប្សាច

ជំៃួយ ិរញ្ញ វត្ថ ុ ដដល វាមិៃដដលស ើញសៅទ្ីណាមួយ អាច

សអាយ រររក្ុមម ុយៃិ ត្  រំសោោះខ្ល ៃួឯងាៃ ៃិង ទ្ យួដល់

ស្ដឋក្ិចច។ សត្ើ សៅសពលណាសៅ ដដល ពួក្ៃយជៃ ទងំ

ស ោះ អាចយល់ាៃថ្ន សគមិៃអាចសធវ ើ ប្រជាធិរសត្យយ

វរូ ីយក្មម នៃរររកុ្មម ុយៃិ ត្  ាៃជាោច់ខាត្ សប្ៅពី
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ជួយដល់ ប្រជាពលរដឋ សអាយផ្ត លួវាដត្រ៉ាុសណាណ ោះ។ សដើមបី 

លបួ ង ៃិង ទក់្ទញ ៃូវមូលធៃ នៃសោក្ខាងលិច រក្ស

ក្ុមម ុយៃិ ត្ សយៀក្ណាម ាៃរសងក ើត្ប្គរ់ដររយ៉ា ង ៃូវ

្ ប្គ្ន្ សោយរសញិ្ហត្ថ្ន ជា្ ប្គ្ន្ស្រ។ី ដត្តាម

ការពិត្ គឺវាគ្នម ៃអវ ីមួយ ដដលមិៃសៅសប្កាមការប្តួ្ត្ប្តា 

នៃរក្សក្ុមម ុយៃិ ត្  តាមរយៈរដឋស ោះសឡើយ។ រររក្ុមម ុយ

ៃិ ត្  សៅសយៀក្ណាម គ្នម ៃរំ ងៃឹងរៃធ រូ ៃូវអវ ីដដល 

ទ្ុក្ជាមូលោឋ ៃ នៃអំណាចខ្ល ៃួ គឺ : ការប្តួ្ត្ប្តាផ្តា ល់ នៃ

ស្ដឋក្ិចច, ការោក្់ប្រជាជៃឲសៅសប្កាមការប្គរ់ប្គង នៃ

រ៉ាូលិ្, ការសរើក្សអាយមាៃ ្ក្មមភាពតូ្ចៗ នៃស្ដឋ

ក្ិចចស្រ ី គឺប្គ្នៃ់ដត្មាៃរំ ង ចង់លួច ពួក្អាក្វៃិិ

សយគររសទ្្ ក្សញិ្ហត្9 ដត្រ៉ាុសណាណ ោះ។ 

រ ូត្មក្ដល់្ពវនងៃ ការទ្ទួ្លសាា ល់ នៃអំសពើអាប្ក្ក់្ 

ររ្់ រក្សក្ុមម ុយៃិ ត្ យួៃ សៅសលើប្រជាជៃ វាជាការ

លំាក្ចិត្តសៅសឡើយ ្ំរារ់ ជៃម ច្ ឹមប្រសទ្្មួយចំៃួៃ 

សប្ ោះពួក្ទងំស ោះ យល់ស ើញថ្ន អំសពើនប្ពនផ្ស ដដលសគពំុ

អាចសភៃចាៃសៅសឡើយ សៅសយៀក្ណាម គឺ អំសពើ ប្រប្ពឹត្ត 

សោយ អាណាៃិគមៃិយមារាងំដ្្ ៃិង ចប្ក្ពប្ត្អា

សមរកីាំង។ ដូសចាោះ អវ ីដដល រក្សក្ុមម ុយៃិ ត្  ាៃប្រប្ពឹត្ត ឬ 

ក្ំពុងប្រប្ពឹត្ត គឺ សធវ ើសឡើង សដើមបី រំសោោះប្រជាជៃ ពីៃឹម

                                      
9 ដក្ប្្ង់ពីស្ៀវសៅ ររ្់សោក្ Jean-François Revel : Fin du siècle 
des ombres – Edition Pocket។ 



 

សាកល្បង 
្រស្រ សោយ ឧរ សៅ ្ង្ហា  

១៩ ឧ្ភា ២០១៨ 

11 

ររសទ្្ : រក្សក្ុមម ុយៃិ ត្ យួៃ ជាអាក្ជាតិ្ៃិយម ស ា្ហា

ជាត្ិ ត្្ ូ  សោយស្ចក្ត ីសរតជាា ចិត្ត ដដលមិៃដដលធ្លៃ រ់

មាៃ អ្់រយៈសពល  ក្់ក្ណាត ល្ត្វត្ស ប្រឆំងៃឹង 

ារាងំ, ជរ៉ាុៃ, អាសមរកីាំង, ចិៃ សដើមបី ឯក្រាជជាត្ិ ៃិង 

ឯក្ភាពជាត្ិ។ ការពិត្ សៅសប្កាម ថ្នា ោំរ (សវរៃី) អាក្

ជាត្ិៃិយម គឺ ជារររ សាត លីៃ-ស ៉ា  ៃិយម ខាៃ ំងកាៃ  សឆព ោះ

សៅរក្គំរសូដើម ររ្់វា ដដលសគអាច សមើលស ើញយ៉ា ងង្ហយ

ប្្ួលរំផុ្ត្ សទោះរីខ្ល ៃួ ខំ្ ក្់មុខ្ ជាអាក្ជាតិ្ៃយិមក៏្

សោយ។ 

ពិត្ប្ាក្ដណា្់ សប្កាយពីចរ់្ស្តង្ហា ម សៅឆា ំ ១៩៧៥, វា

គ្នម ៃការ្មាៃ រ់រង្ហា ល ដូចសៅប្្កុ្ដខ្ម រ ដត្ អាក្សទ្្

ស្តង្ហា ម រមួទងំ « ពួក្ជារ់សចទ្ថ្នក្បត្់ » ប្ត្ូវាៃរក្ស

ក្ុមម ុយៃិ ត្  សធវ ើារដ៏នប្ពនផ្ស ជួៃរ ូត្ ្មាៃ រ់សចលដត្មត

ង។ ៃសយាយ « សធវ ើការអរ់រំសឡើងវញិ » ររ្់រក្ស : កំ្

 រតិ្ រីនងៃ ្ំរារ់អត្ិត្ កូ្ៃទហាៃ, រីដខ្ ្ំរារ់អត្ិត្ 

 យទហាៃ នៃយួៃខាងត្បូ ង វារៃត  រ ូត្ដល់សៅ រីឆា ំ 

្ំរារ់ ពួក្ទ្ី១ ៃិង ៧ សៅ ៨ឆា ំ ្ំរារ់ ពួក្ទ្ី២។ ចំៃួៃ 

ជៃ ដដល រក្សយក្សៅអរ់រំសឡើងវញិ មាៃប្រមា ពី ៥

ដ្ៃ ក្់ សៅ ១ោៃ ក្1់0 ; រូក្រដៃាមក្ន ុង តារាងសៃោះ 

គឺមាៃ ជៃសភៀ្ខ្ល ៃួតាមទូ្ក្ រារ់មឺុៃ ក្ ់រត្់សគចខ្ល ៃួ 

សចញពី រររកុ្មម ុយៃិ ត្  តាមផ្ល វូ្មុប្ទ្ ប្រក្រសោយ ទ្ុក្ខ

                                      
10 ដត្សោក្ Pham Van Dông ថ្នមាៃដត្ ២ដ្ៃ ក្់ ដត្រ៉ាុសណាណ ោះ។ 
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សវទ្ ខាៃ ំង ៃិង មហាសប្គ្នោះថ្នា ក់្ដល់ជីវតិ្ នៃខ្ល ៃួ សដើមបី 

ស្រភីាព ៃិង ្ុភមងាល។ 

្ួរថ្ន ្ពវនងៃ សត្ើប្រជាជៃយួៃ ទ្ំ ៃ់ងមី មាៃជីវតិ្ភាព 

លែ ប្រស្ើរជាង មាតារិតាខ្ល ៃួដដរឬសទ្ ? ចសមៃ ើយសៃោះ វា

មាៃដត្សាមីខ្ល ៃួ អាចៃឹងសនៃ ើយខ្ល ៃួឯងាៃ, ដត្សគដឹង

ថ្ន សៅសយៀក្ណាម្ពវនងៃ ប្រជាជៃ រ្់សៅក្ន ុងកាល

្ម័យ នៃជ័យជំៃោះ ររ្់ម ិទធ ៃុភាពរក្សក្ុមម ុយៃិ ត្  

សៅសលើ ស្រភីាព ដដល  ម ិត្ (penseur) ក្ុមម ុយៃិ ត្ រុ្សុ ី សៅ

្ម័យរដិវត្ត  ំគ្នា ប្រកា្ ៃូវប្ទ្ឹ ត្ ី ររ្់សោក្ Hegel 

ត្ ីអំពី សគ្នលការ ៏ក្ំពូល នៃប្រវត្ត ិសាស្ត ត្សាក្ល « ប្គរ់

អវ ីទងំអ្់ ដដលជា អមៃុ្សធម៏ គឺទ្ុក្ជា នក តួ្លៃ ីសលៃ ើ 

ៃិង ឥត្ប្រសយជៃ៏ » សោយប្ត្ឡរ់ថ្ន លែ  ៃិង មាៃ

ប្រសយជៃ៏សៅវញិ។ ដូចយ៉ា ង រក្សក្ុមម ុយៃិ ត្ សយៀក្ណាម

ប្ត្ឡរ់ ៃូវសគ្នលការ ៏ នៃការត្្ ូ  ររ្់ខ្ល ៃួ សដើមបី ឯក្

រាជយជាត្ិ សោយ ៃ្ ៃ ៃប្្កុ្ដខ្ម រ តាមក្មាៃ ំងក្ងទ្័ព 

សៅនងៃទ្ី៧ មក្រា ឆា ំ ១៩៧៩។ 

សោក្ Gracchus Barbeuf ្រស្រថ្ន « វាគ្នម ៃ ឥត្មៃុ្ស

ជាត្ិណា ដដលជា មៃុ្សជាត្ិ ាៃស ោះសឡើយ ៃិង តួ្អងា

មៃុ្ស មិៃប្ត្ូវខ្វោះ ៃូវអវ ីដដលជាធ្លត្ុ្ំខាៃ់ររ្់ខ្ល ៃួ : 

សរើ្ិៃជាគ្នម ៃ ៃិង ខ្វោះ គ ឺតួ្អងាមៃុ្ស នៃខ្ល ៃួ មិៃជា 

តួ្អងាមៃុ្សសទ្, ដត្ ប្គ្នៃ់ដត្ សដើមបីអាចសៅជា តួ្អងា

មៃុ្ស ដត្រ៉ាុសណាណ ោះ។        
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ក ណី នន្ ប្សកុខ្មែ   

 

នងៃទ្ី៧ មក្រា សៃោះឯង ដដល រររដឹក្ ំសៅប្្កុ្ដខ្ម រ្ពវ

នងៃ ទ្ុក្ជា អំសពើមៃុ្សធម៏ ររ្់សយៀក្ណាម ផ្តល់ជូៃដល់

ប្រជាពលរដឋដខ្ម រ សោយរំសោោះពី រររប្រល័យពូជសា្ៃ៏។ 

ដត្ ការរំសោោះ មិៃយូរសឡើយ វាកាៃ យជា ការកាៃ់ការ់

សយធ្ល : ប្រជាពលរដឋដខ្ម រ ទ្ទួ្លរង ប្ពមគ្នា  ៃូវ ឥទ្ធិពល

យួៃ ៃិង ក្ុមម ុយៃិ ត្  ទ្ប្មងងមី ដដលខ្ល ៃួ ែ្ រ់សខ្ព ើម ដូចគ្នា

ៃឹងរររដខ្ម រប្ក្ ម។ ជាអកុ្្ល ! យួៃកុ្មម ុយៃិ ត្  យក្

ពួក្ក្មាម ភិាលដខ្មរប្ក្ មជាសប្ចើៃ មក្សប្រើរៃត ពី រររ

ប្រល័យពូជសា្ៃ៏ ដដល ំសអាយដខ្ម ររងសប្គ្នោះ ខ្ក្ចិត្ត 

 ំគ្នា រត្់សភៀ្ខ្ល ៃួរារ់ដ្ៃ ក្់ សចញពីប្្កុ្ដខ្ម រ មក្

កាៃ់ប្រសទ្្ស្ៀម។ ដូសចាោះ ដខ្ម រ ជាទ្ុក្ក រប្រជាពលរដឋ 11 

សោយ រររកុ្មម ុយៃិ ត្ ដខ្ម រ ប្ត្ូវាៃរំសោោះ ជាការរញ្ឈឺនៃ

វា្  សោយ រររកុ្មម ុយៃិ ត្ យួៃ សដើមបី ប្រសយជៃ៏យួៃ 

 ំគ្នា រៃតរ្់ ្ំរារ់សាៃ រ់ដដដល ប្គ្នៃ់ដត្ខុ្្គ្នា  ក្ន ុង

្ម័យដខ្មរប្ក្ ម គឺជៃដខ្ម រ មាា ក្់ៗសាៃ រ់ « ក្សីយក្ស័យ12 » 

 រឯី ្ម័យយួៃកាៃ់ការ់ ៃិង ្ម័យរចច ុរបៃា  សៅសប្កាម

ឥទ្ធិពលយួៃ វញិ គឺប្រជាជាតិ្ដខ្មរសាៃ រ់ សោយ « សគ្នល

                                      
11 Peuple martyre. 
12 Mort subite. 
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ៃសយាយអាណាៃិគម នៃការតាំងប្រជាជៃយួៃ រារ់

ោៃ ក្់ សៅប្្កុ្ដខ្ម រ »។ ដំស ើរ នៃ យួៃវរូ ីយក្មម 

សៅប្្កុ្ដខ្ម រ ្ពវនងៃ វាមក្ដល់ក្ំរតិ្មួយ ដដលមិៃអាច

ៃឹង វលឹប្ត្ឡរ់ងយសប្កាយវញិាៃស ោះសឡើយ សប្ ោះដខ្ម រ

ភាគសប្ចើៃ្ពវនងៃ គ្នត្់្ ុខ្ចិត្តទ្ទួ្លយក្ ៃូវសគ្នល

ៃសយាយយួៃសៃោះ ជាស្ចក្ត ី្ុខ្ ររ្់ខ្ល ៃួដត្មតង វា

ហាក្់រីដូចជា ប្រជាជាត្ិខ្ល ៃួ គ្នម ៃអាតី្ត្កាល។  ំគ្នា

ប្គ្នៃ់ដត្រៃត រ្់សដើមបីរ្់ គ្នម ៃក្រ ីយក្ិចចខ្ពង់ខ្ព្់ ្ំ

រារ់រំសពញ ក្ន ុងឋាៃៈខ្ល ៃួជាប្រជាពលរដឋ ៃិង សៅក្ន ុង 

អត្ាងាត្ជាតិ្ ាត្់អ្់ ៃូវក្ិត្ាៃុភាព ជាប្រជាពលរដឋ 

រងសប្គ្នោះ សោយក្ងវោះ នៃពៃៃ ឺអ គត្។ ដត្ថ្ន ខ្ៃ ឹមសារ នៃ

ប្រជាជាត្ិ គឺជា ការរូក្ នៃត្នមៃ នៃពលរដឋមាា ក្់ៗ ដដល

ដខ្មរមាា ក្់ៗ សាោះរង់វាសចល សដើមបី ប្គ្នៃ់ដត្្ុំរ្់ជា 

មៃុ្ស សភៃច ៃូវអាត្ីត្កាល ៃិង គ្នម ៃគំសរាង នៃ

អ គត្ នៃប្រជាជាត្ិខ្ល ៃួ។ ដដលជា វត្ថ ុធ្លត្ុ្ខំាៃ់ពីរ

យ៉ា ង ្ំរារ់ក្សាងប្រជាជាត្ិងក ុ ំសងកើង : អាត្ីត្កាល ជា

្មបត្ត ិរមួ ចំដ ក្ឯ អ គត្កាល វញិ ជា ចំ ង់រមួ 

រៃត  ក្សាង ៃូវប្រជាជាត្ិ។ សរើដខ្ម រមាា ក្់ៗ គ្នម ៃ វត្ថ ុធ្លត្ុ

ទងំពីរសៃោះសៅក្ន ុង្ត្ិ គឺគ្នម ៃ ប្ពលឹងជាតិ្ ដដលជា 

លក្ខ ្មបត្ត ិ ចាំច់ ជាប្រជាពលរដឋ។ ប្តូ្វដឹងថ្ន ប្រជា

ជាត្ិ គ្នម ៃចីរភាពស ោះសទ្ សរើគ្នម ៃប្រជាពលរដឋ មាៃគុ 

្មបត្ត ិ រៃតក្សាងវា។  
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សៅសប្កាមរររដឹក្ ំ្ពវនងៃ សាា ៃភាព្ីលធម៏ សៅ

ប្្កុ្ដខ្ម រ ប្ត្ូវាៃរងផ្លរ៉ាោះ ល់ធៃៃ់ធៃរ  ំប្ជារចូលសៅ

ក្ន ុងប្ពលឹងដខ្មរ រសងក ើត្ជា គំៃិត្ងមី ្ំរារ់ ពិចរណា 

ៃសយាយ ៃិង ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ។ សដើមបី សមើលស ើញ

អកុ្្លដខ្មរ្ពវនងៃ វាមិៃចំាច់ គិត្ពិចរណាអវ ីសប្ចើៃ

សឡើយ ប្គ្នៃ់ដត្យក្ដភាក្សមើល វាស ើញចា្់សៅស ើយ។ 

ដូចយ៉ា ង អវ ីដដលអាក្ដឹក្ ំ ៃិង អាក្ៃសយាយដខ្មរ 

ក្ំពុងសធវ ើ គឺ សៅក្ន ុងគំៃិត្រសវរីវាយ : ស្ចក្ត ីសាម ៃថ្នខ្ល ៃួ

ក្ំពុងសធវ ើប្ត្ូវ, អំៃួត្ដូចកូ្ៃសក្មង, គ្នម ៃ វៃ័ិយ, ក្ងវោះៃូវ

ភាពមធយ័ត្ ក្ន ុងការសធវ ើអវ ីមួយ, គ្នម ៃស្ចក្ត ីសទ្ៀងប្ត្ង់, 

ប្ាជាា ទ្ៃ់សខ្ាយ, អ្មត្ាភាព, លៃង់សលៃ ។ 

គ រក្សប្រឆំង ដូចយ៉ា ង « ្សស្តង្ហា ោះជាត្ិ » ទ្ទួ្ល ៃូវ

ការគ្នំប្ទ្ពី្ំណាក្់ប្រជាពលរដឋ ដត្សគ្នលៃសយាយខ្ុ្ 

នៃអាក្ដឹក្ ំរក្ស  ំសអាយខ្ល ៃួ ទ្ទួ្ល ៃូវររាជ័យ : អាក្

ឈា ោះសឆា ត្ ដត្ចរចជាអាក្ចញ់ ជាមួយអាក្ចញ់សឆា ត្ គឺ

ជាអំសពើ សធវ ើអត្ាោត្ក្មមៃសយាយ។ អវ ីដដល គ រក្ស

្សស្តង្ហា ោះជាត្ិ ក្ំពុងទ្ទួ្លរង គឺជាឈុត្ នៃផ្ល វាិក្ នៃ

ការដឹក្ ំ ររ្់អាក្ដឹក្ ំស ោះឯង។ ប្ក្មុសោក្ ្ម 

រងសី ក្ត ី ៃិង ប្ក្មុសោក្ ក្ឹម ្ ខុា ក្ត ី ្ ុទ្ធដត្សធវ ើ្ក្មមភាព

្មាៃ ត្់ ជាមួយ រក្សកាៃ់អំណាច សដើមបី ្ុំដត្រ្់។       

 រឯី ភិកាខ សវា ឬ រពវជិត្ពុទ្ធសា្  វញិ កានឡ ៃូវធម៏ប្ពោះ

ពុទ្ធ សដើមបីការ រ ៃិង គ្នំប្ទ្ ៃូវរររដឹក្ ំអ្ីលធម៏ : 
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ប្ពោះ្ងឃ ភាគសប្ចើៃ កាៃ យខ្ល ៃួជា ភាា ក្ង់្ហរសោ្ 

ៃសយាយ ៃិង អាក្ទ្្ស  នៃខ្ី ភាព នៃធម៏ប្ពោះដ៏

មាៃប្ពោះភាគ ដដល ំសអាយ ពាមរបតា13 ប្ពោះអងា ដលង

មាៃឥទ្ធិពល សៅសលើ្ងាមដខ្មរ ដដលរររដឹក្ ំ្ពវនងៃ 

ក្ំពុងសធវ ើសអាយរលួយ។ ការរសងក ើត្សឡើង វញិ នៃរាជាៃិយម 

ដដលាត្់អ្់រចួស ើយ ៃូវត្នមៃ នៃការររួរមួជាតិ្ វាប្គ្នៃ់

ដត្ជាការ វលឹប្ត្ឡរ់ សដើមបី រំសរបី្រសយជៃ៏ ដល់្ប្ត្ូវជាត្ិ

ប្គរ់្ណាឋ ៃ ដត្រ៉ាុសណាណ ោះ។ រាជាៃិយមដខ្មរ្ពវនងៃ មិៃដមៃ

ជា សាា រ័ៃជាត្ិ ៃិង ប្គឹោះ នៃប្រជាជាត្ិស ោះសទ្, ផ្ទ ុយសៅ

 វញិ ជា ឧរក្រ ៏ ឬ ជា អាក្រំសរ ី នៃរររដឹង ំ ិងា។ 

តាំងពី ្ត្វត្សទ្ី១៥មក្ អកុ្្ល នៃរាជាៃិយមដខ្ម រ គឺវា

មាៃជាក់្ដ ត្ ងរចួស ើយ, ស ើយ វាគ្នម ៃដំសណាោះប្សាយសៅ

សទ្ៀត្។ ដូសចាោះ វារៃតដំស ើរ រ ូត្មក្ដល់រចច ុរបៃាកាល 

ធ្លៃ ក្់ចុោះក្ន ុងសាា ៃភាពសសាសក្ៀ។ 

 

រសចកត ីសន្ន ិដ្ឋា ន្  

ាវចៈ  « ជាត្ិ-សា្ -ប្ពោះមហាក្សប្ត្ » វាប្គ្នៃ់ដត្ជា 

 ក្យសសាៃ ក្ ប្រសហាងៃ័យ, គឺថ្ន : ជាត្ិ ្ពវនងៃ ជាជាត្ិខំុ្្

យួៃ, សា្  ជាសា្  គ្នម ៃធម៏ប្ពោះ្មាម ្មព ុទ្ធ រ្់ជា 

អៃុអងាការ ររ្់រក្សកាៃ់អំណាច។ ប្ពោះមហាក្សប្ត្ ប្ទ្ង់

                                      
13 Aura émise par le Bouddha. 
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ជា អងាតុ្ក្កតា ររ្់ រក្សកុ្មម ុយៃិ ត្ យួៃដ៏សជាគជ័យ 

សៅឥ ឌ ចូិៃ។ ដូសចាោះ គំៃិត្ « រំណាច់ នៃប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  » 

ដដលសោក្ François Fukuyama ទ្ុក្ជា រំណាច់ នៃលទ្ធិ

ក្ុមម ុយៃិ ត្  វាមិៃដមៃជា ពំៃិត្ ្ំរារ់សៅប្្កុ្ដខ្ម រ យួៃ 

ៃិង ោវ ស ោះសទ្ ដបិត្ ក្ុមម ុយៃិ ត្  ចិៃ ៃិង យួៃ វាសៅ

មាៃពៃៃ ឺសៅប្្កុ្ទងំរី។ ដត្ ក្ុមម ុយៃិ ត្ សៃោះ មិៃដមៃ

ជា ការត្្ ូ  នៃវ ណ ៈ សដើមបី រៃសុ ទ្ធ ៃូវ្ងាមស ោះសឡើយ, 

ដូចសៅប្្កុ្ដខ្ម រ ផ្ទ ុយសៅវញិគឺ វារសងក ើត្ ៃូវវ ណ ៈងមី ដដល

យួៃ សគសៅថ្ន « ដខ្ម រក្មព ុជា » ក្ន ុងស ោះ មាៃ ជៃជាតិ្

យួៃ រារ់ោៃ ក្់ មក្រ្់តាមស្រសីៅប្្កុ្ដខ្ម រ ៃិង 

ពួក្ដខ្មរមួយប្ក្មុតូ្ច សធវ ើការរំសរយួីៃ រត រូយក្ ៃូវដំដ ង 

ៃិង ប្ទ្ពយ្មបត្ត ិ ដដលយួៃ សគលួចពីប្រជាជាតិ្ដខ្មរ យក្

មក្ដចក្ឲខ្ៃោះ។ វ ណ ៈងមីសៃោះឯង ដដលជា ដំណាច់ នៃប្រជា

ជាតិ្ដខ្មរ។ ៃុោះៃ៎ ដដល អាក្ៃសយាយដខ្ម រ មិៃយល់ដឹក្ 

ស ើយ ខាវ ក្់ គិត្ដត្ចង់ចូលរមួសាោះសឆា ត្ សៅដខ្ក្ក្កោ 

ខាងមុខ្សៃោះ។ ដត្មិៃដូច ពួក្អាក្ដឹក្ ំ គ រក្ស្

សស្តង្ហា ោះជាត្ិ សប្រើ ក្យសសាៃ ក្ថ្ន « សៅផ្ាោះឈា ោះ » ស ោះសឡើយ 

គឺប្ត្ូវដខ្ម រ មិៃប្ត្ឹមដត្សធវ ើ ពិ ិការ គឺប្ត្ូវ មត់្គ្នា រ៉ាោះសារ

ប្រឆំងៃឹងការសាោះសឆា ត្ រដិលទ្ធិប្រជាធិរសត្យយ ដងម

សទ្ៀត្។ សៅផ្ាោះ វាដូច គ្នា ៃឹង  ំគ្នា ចងក្បិៃ ចូលសៅសៅ

ក្ន ុងរដឋ្ភា អធមមៃុញ្ញ  កាលពីឆា ំ ២០១៤ ស ើយ ំគ្នា

ដប្្ក្ថ្នឈា ោះ  ំសអាយយួៃស្ើច ដត្រ៉ាុសណាណ ោះ៕ 


