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ភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម កំណាព្យ រព្ឹត្រិោរណ៍ ០៤ មិថុនា ក្ ៀត្ណាម ព្័ត្៌មាន 
Ban Ki-moon "ែ្ញាំនឹងជត្មុញឲ្យ
ពិភពថោកត្រូវខរស្តា ប់... 

អាំពី ថសាែ បាវ ោយ  
ឬ ថងវៀង ផញក វិន ទវ ី

ខែែរថត្ោមថៅជញាំ វិញពភិពថោករ ាំឭក 
ែួប ៦២ ឆ្ន ាំ ទិវា ០៤ មងិញនា 

ពូជមានជ់េ់..."គ" រពជូ... 
ថៅខរត្សឡាញ់... 

អាំពី ទីត្កុងថ្ត្ពនគរ ឬ              
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ត្ក្ៅទំព្័រ ៤ / ៥ 

ក្នុងឱកាសខបួទី ៦២ នៃទិវាបារ ាំង
ប្បគល់ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្ៅឲ្យយៃួ
ប្ររួប្ាដខែរក្ប្កាម្ក្ ោះ ពីប្បក្ទសកាណា
ដា កាលពីនងៃទី ១៥ ដខឧសភា ក្ោក្ 
ក្ា គឹម្ ងុង អធិបរីនៃសហពៃ័ធដខែរ  
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ (Khmers Kampuchea- 
Krom Federation) បាៃក្េញសារ
លិខិរម្យួក្ែើម្បរី ាំឭក្ក្ ើងវញិ អាំពីប្ពឹរត ិ
ការណ៍ែស៏ាំខាៃម់្យួក្ៃោះ ដែលមាៃខលឹម្
សារក្ែើម្ទាំងប្សងុែូេខាងក្ប្កាម្ ។ 
ការរ ាំឭក្ខបួនងៃបារប់ងទឹ់ក្ែីក្ម្ពុជា

ក្ប្កាម្ ឆ្ន ាំក្ៃោះ កាៃដ់រមាៃភាពគប្គឹក្ 

គក្ប្គងជាងឆ្ន ាំមុ្ៃៗ ។ ដខែរក្ប្កាម្ក្ៅជាំ
វញិពិភពក្ោក្ បាៃប្បារពធពិធីរ ាំឭក្ៃូវ
នងៃប្បវរតិសាស្រសតម្យួ ែក៏្មែ ងងឹររបស់ដខែរ 
ជាហូរដហចាបា់ាំងពីេុងដខឧសភា ក្រៀង
ក្ៅ ។ អនក្ៃក្ោបាយ វទិយ ុ ៃិង អិៃក្ធើ
ដណរក្ប៏ាៃផ្សពវផ្ាយ អាំពីប្ពឹរតិការណ៍ 
នងៃទី ០៤ ម្ងុិ  ោ៉ា ងក្ក្បោះក្បយ ។ 
ាង ម្សហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ខុ្ាំ
ប្ពោះក្រណុា ខុ្ាំបាទ សូម្ដងលងអាំណរគុណ 
េាំក្ ោះទក្ងវើែប៏្បនពក្ៃោះរបស់បងបអូៃរមួ្ 
ជារិ ។  ក្ហើយក្ ល្ៀរក្ពលក្ៃោះ ខុ្ាំប្ពោះ
ក្រណុា ខុ្ាំបាទ សូម្ក្លើក្យក្ៃូវខលឹម្

សារសាំខាៃ់ៗ នៃប្ពឹរតិការណ៍ ដែលទក្ ់
ទងៃឹងនងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  សប្មាបជ់ា
ជាំៃយួសរិអារម្ែណ៍ ជូៃសាធារណជៃ
ែូេរក្ៅ ។ 
រដាា ភបិាល ៃិងប្បវរតិវទូិយួៃ បាៃ

មាៃក្េរ បាំក្ភលេ ៃិង ពាោម្បៃលាំ 
ក្រឿងក្គរបឹយក្ដែៃែីដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ។ 
ប្គូបក្ប្ងៀៃយួៃ ាាំងពីថ្នន ក្កុ់្មារដាា ៃ 
ែល់ឧរតម្សិក្ា ក្គបាៃបញុ្ោះបញូ្ល
សិសាៃុសិសសឲ្យក្ជឿថ្ន ទឹក្ែីដប៉ាក្ៃីររី 

៦២ ៦២ ៦២ ឆ្ន ខំ្មែរក្រោមមំក្រ ើរំរះព្ីនឹមអាណានិគមយនួឆ្ន ខំ្មែរក្រោមមំក្រ ើរំរះព្ីនឹមអាណានិគមយនួឆ្ន ខំ្មែរក្រោមមំក្រ ើរំរះព្ីនឹមអាណានិគមយនួ   

គិរម្ក្ែល់នងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ 
២០១១ ក្ៃោះ ជាក្ពលគប្ម្ប ់៦២ ឆ្ន ាំគរ ់
នៃទិវាបារ ាំង ប្បគល់ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្
ក្ដាយខុសេបប ់ ឲ្យយៃួប្ររួប្ាក្លើដខែរ
ក្ប្កាម្ ៃិងជាក្ពលគប្ម្ប ់៦២ ឆ្ន ាំ នៃការ
ក្រ ើបាំរោះរបស់ដខែរក្ប្កាម្ ពីៃឹម្អាណាៃិគម្
យៃួ ។ នងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 
កាលពី ៦២ ឆ្ន ាំមុ្ៃ ប្បធា ធិបរីបារ ាំង 
ក្ោក្ វា៉ាង សង ់ អូរយី៉ាូល បាៃេុោះហរថ
ក្លខាក្លើលិខិរេុោះក្លខ 49 / 733 ប្ប 
គល់ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ៅឲ្យរដាា ភបិាល
រែាក្វៀរណាម្នៃអរីរក្សតេ បាវ ដាយ 
( Bao Dai ) គឺជាប្ពឹរតកិារណ៍អយុរតធិម្៌
ម្យួដែលបារ ាំង ៃិងយៃួបាៃក្ធវើក្ ើង
ទាំងទទឹងទិស ក្ដាយគ្មែ ៃការយល់ប្ពម្
ៃិងែឹងឮ ពីសាំណាក្ព់លរែាដខែរក្ប្កាម្
របោ់ៃ ក្ជ់ាម្ាស់ប្សកុ្នៃដែៃក្ម្ពុជា

ក្ប្កាម្ក្ ើយ ។  ការប្បគល់ដែៃែីក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ឲ្យក្ៅឲ្យយៃួក្ៃោះ ល្ុោះបញ្្ាំងឲ្យ
ក្ ើញអាំពីអរតេររិ គិរដរផ្លប្បក្ោជៃ ៍
ផ្ទា ល់ខលួៃរបស់បារ ាំង ក្នុងការពប្ងីក្ឥទធិ
ពលអាណាៃិគម្ៃិយម្ ក្ៅឥណឌូ េិៃ
ក្ដាយម្ៃិបាៃគិរែល់សុខទុក្ខ របស់ដខែរ
ក្ប្កាម្ជាម្ាស់ទឹក្ម្ាស់ែីនៃដែៃែីក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ ក្ ើយ ។ 
ក្ប្កាយពីប្ពឹរតិការណ៍ប្បគល់ដែៃែី

ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ៃោះម្ក្ រដាា ភបិាលរែាក្វៀរ   
ណាម្ ចាបពី់ដខសប្សបទី ១៧ ម្ក្ខាង
របងូែឹក្ ាំក្ដាយប្បធាៃរែា បាវ ដាយ  
ដែលមាៃបារ ាំងៃិងអាក្ម្រកិ្គ្មាំប្ទបាៃក្ធវើ
សស្ររា ម្ ៃឹងរដាា ភបិាលសាធារណរែាប្ប 
ជាធិបក្រយយក្វៀរណាម្ ចាបពី់ដខសប្សប
ទី ១៧ ក្ៅទិសខាងក្ជើង ែឹក្ ាំក្ដាយប្ប 
ធាៃរែា ហូ ជី ម្ញិ បាៃបណាត លឲ្យវរត

ដខែរក្ប្កាម្ជាក្ប្េើៃប្រវូដបក្ក្ខាេខាី ក្ដាយ 
សារប្គ្មបដ់បក្ ប្ពោះសងឃប្រវូបាៃក្ក្ណឌ
ក្ៅក្ធវើទហាៃ ពលរែាដខែរក្ប្កាម្ប្រវូសាល ប់
ក្ប្ ោះសស្ររា ម្ទុក្ខឥរប្សាក្ប្សាៃត ។ នងៃ
ទី ០៧ ដខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ រដាា ភបិាល
យៃួខាងក្ជើងៃិងរបងូ បាៃឯក្ភាពគ្មន
បក្ងកើរជារដាា ភបិាលងែមី្យួក្ៅថ្ន សាធា 
រណរែាសងាម្ៃិយម្ក្វៀរណាម្ ដែលែឹក្ 
 ាំក្ដាយរបបកុ្ម្ែុយៃិសត រហូរែល់សពវ
នងៃ ។ រយៈក្ពល ៦២ ឆ្ន ាំ ក្ៃលងម្ក្ក្ៃោះ 
ដខែរក្ប្កាម្បាៃក្ប្កាក្ក្ ើង ក្ែើម្បទីម្ទរ
ក្សរភីាព ៃិងភាពម្ាស់ការខលួៃឯង ពីសាំ    
ណាក្អ់ាណាៃិគម្យៃួជាបៃតប ា ប ់ ដរ
ការការទម្ទរក្ ោះ ប្រវូបាៃរបបប្គប់
ប្គងក្វៀរណាម្បស្ររក បរបវញិក្ដាយអាំក្ពើ
ហងិាោ៉ា ងនប្ពនផ្ស ។  

យ ើងទាមទារអ្វីៗ ដែលជារបស់យ ើង ។  
យ ើងមនិបានទាមទារអ្វីៗ ដែលមនិដមនជារបស់យ ើងយ ោះយេ ។ 

សារររ្ ់ក្ោក ក្ោ គឹម ថុង អធិរត្ី្ហព្័នធខ្មែរកមពុជាក្រោមនា ទិវា ០៤ មិថុនា 

ក្ោក្ ក្ា គឹម្ ងុង អធិបរីសហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ។  
ត្ក្ៅទំព្័រ ២ 



សារព្័ត្៌មានសារព្័ត្៌មាន  ថ្រព្នគរថ្រព្នគរ    ថ្ងៃយៅរ ៍៣ យកើត  ដែយេសឋ ឆ្ន ាំយ ោះ ត្តស័ីក ព. ស. ២៥៥៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃេ ី០៤ ដែមងុិ  គ. ស. ២០១១ ២ 

សារលមិិត្ 

សារព្័ត្៌មាន ថ្រព្នគរ ៖ អ្ភបិាល ្ងឺ យុងឹ រត្នា ចាងហ្វវ ង ល ីឈនូ  ៃិពៃធ យក្ ថាេ់ ររីជា ក្គឿន 
លិែិតអ្នុញ្ញា តច្បាបយ់លែ៖ ០០៩  ម.ព.ត្ប.ក ចុ្បោះថ្ងៃេី ១១ ដែមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ការយិាល័ និពនធ សហរែឋអាយមរកិៈP.O  Box 51201 San Jose CA 95151 USA , េូរស័ពទ: (408) 550 5060  
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(Tay Nam Bo) នៃប្បក្ទសក្វៀរណាម្
ជាប្ទពសម្បរិត ដែលជីែូៃជីាក្គបាៃ
កាបឆ់្ក រនប្ពទាំក្ៃរ ឬជាលទធផ្លនៃសៃធិ
សញ្ា ជាក្ប្េើៃ ដែលអនក្ែឹក្ ាំដខែរបាៃ
ប្ពម្ក្ប្ពៀង ។ ៃរណាហា៊ា ៃៃិោយ
ខុសពីក្ៃោះៃឹងប្រូវក្គក្ចាទថ្នខាែ ាំង េង់
បាំផ្ទល ញម្រិតភាពក្វៀរណាម្-ក្ម្ពុជា ។ 
ក្រើការពិរ នៃប្ពឹរតិការណ៍ប្បវរតិ 

សាស្រសតវាោ៉ា ងណា ? ការបារប់ងដ់ែៃ
ែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ជាលទធផ្លនៃយុទធ
សាស្រសតរបស់ជៃជារិអណាា ម្ ដែល
ៃិយម្ៃយ័ថ្ន ដផ្ៃការវារទីម្ក្ទិស
ខាងរបងូ (Nam Tiến)  ក្ដាយសាំអាង
ក្ៅក្លើក្ល់លបេិពីរោ៉ា ងគឺ  
១/ ៃក្ោបាយេាំណងក្ម្ប្រីភាព 

(Tình hữu Nghị Anh Em)  
២/ ៃក្ោបាយអក្ ត ប្បក្វសៃ ៍

(Dân đi trước nhà nước đi sau) ។ 
ាម្ដផ្ៃការក្ៃោះ ក្ៅឆ្ន ាំ   ១៦២០ 

អធិរជ ក្ងវៀង បាៃក្រៀបអភកិ្សក្សនាំយួៃ 
ក្ងវៀង ផុ្ក្ ង៉ាុក្ វា៉ាង (Nguyễn Phúc 
Ngọc Vạn)  ជាម្យួក្សតេដខែរ ជយ័
ក្ជដាា ទី ២ ។ េាំណងក្ម្ប្រីភាពក្ៃោះ 
បាៃហុេនែឲ្យយួៃេូលម្ក្រក្សីុ ក្ៅ
រាំបៃប់្ពោះសួគ៌្ម (Bà Rịa) ប្រ ាំងេរវ  
(Biên Hoà) ៃិងែូៃនណ (Đồng Nai)

។ ក្ៃោះជាក្លើក្ទីម្យួ ក្បើក្ផ្លូវឲ្យយួៃ

រ ាំកិ្លេូលែីដខែរបៃតិេម្តងៗ ។ ប៉ាុដៃត 
រហូរម្ក្ទល់ក្ពលបារ ាំងចាបក់្ផ្តើម្េូល
លុក្លុយនប្ពៃគរ េរវ ប្រ ាំង ៃិងប្ពោះ
សួគ៌្ម  ឆ្ន ាំ ១៨៥៩ ប្បវរតិវទូិដរងដរ
របប់ញូ្លក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ជាម្យួក្ម្ពុជា
ទាំងមូ្លគឺមាៃដខែរដរម្យួ គ្មែ ៃការ
ដបងដេក្ ក្លើ-ក្ប្កាម្ក្ទ ។  ប ា បម់្ក្
បារ ាំង បាៃដាក្ក់្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្ៅថ្ន 
កូ្ស័ងសីុៃ ជាអាណាៃិគម្របស់ខលួៃ 
អស់រយៈក្ពល ៩០ ឆ្ន ាំគរ ់ រហូរែល់
ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ។ 
នងៃទី ០៨ ដខម្ ី  ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 

ប្បធា ធិបរីបារ ាំង វា៉ា ងសង ់ អូរយី៉ាូល 
(Vincent Auriol)  ៃិងក្សតេយួៃ បាវ 
ដាយ  (Bảo-Đại) បាៃេុោះកិ្េ្ប្ពម្
ក្ប្ពៀងម្យួក្ៅថ្ន កិ្េ្ប្ពម្ក្ប្ពៀង 
Elysee  ក្នុងក្ ោះ បារ ាំងយល់ប្ពម្ប្ប 
គល់ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ (បារ ាំងៈC o c h i n 
chine, យួៃៈNam Kỳ) ក្ៅឲ្យយួៃ 
ក្ហើយយួៃប្ពម្បក្ងកើររដាា ភបិាលក្យៀក្
ណាម្ម្យួ ក្ៅក្នុងប្កុ្ម្សហភាព
បារ ាំងក្ៅថ្ន រែាក្យៀក្ណាម្ (Quốc 
Gia Việt Nam) ។ បារ ាំងសងឃមឹ្ថ្ន 
ការប្បគល់ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ៅ ឲ្យក្សតេ 
បាវ ដាយ ក្គអាេៃឹងរក្ាៃូវឥទធិពល
របស់ខលួៃបាៃយូរអដងវង ក្ៅដែៃែីកូ្
ស័ងសីុៃ ប្ពម្ទាំងទបស់ាក រឥ់ទធិពល
របស់ពកួ្កុ្ម្ែុយៃិសតៃិយម្ ហូ ជី ម្ញិ 
ក្ៅឥណឌូ េិៃ ។ 

នងៃទី ២៥ ដខក្ម្សា ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 
សក្ម្តេៃក្ររតម្ សីហៃុ នៃរជរដាា ភ ិ 
បាលក្ម្ពុជា បាៃបញជូ ៃប្បរិភូម្យួប្កុ្ម្ 
ដែលែឹក្ ាំក្ដាយឯក្ឧរតម្ សឺង សាៃ 
ក្ៅទីប្កុ្ងបា៉ា រសី ក្ែើម្បជីាំទស់ៃឹងសភា
បារ ាំង ឲ្យផ្ទអ ក្ការសក្ប្ម្េេិរតរបស់រែា
សភាបារ ាំង ដែលបាៃយល់ប្ពម្ប្ប 
គល់ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ឲ្យក្ៅក្យៀក្ណាម្ 
ក្ ោះ ។ ដរការរវា៉ា ក្ ោះ ម្ៃិប្រូវបាៃរដាា
ភបិាលបារ ាំងក្ធវើាម្ក្ ើយ ។ 
នងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ១៩៤៩ 

ប្បធា ធិបរីបារ ាំង វា៉ា ងសង ់ អូរយី៉ាូល 
បាៃប្បកាសជាផ្លូវការៃូវសៃាិសញ្ា  ប្ប 
គល់ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ៃិងប្បជាពល 
រែាដខែរក្ប្កាម្របោ់ៃ ក្ ់ ក្ៅឲ្យក្សតេ
ក្យៀក្ណាម្ បាវ ដាយ ប្គបប់្គង ។  
ក្ៃោះជាលិខិរម្រណៈសប្មាបទឹ់ក្

ែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ។ ក្ទោះជាោ៉ា ងណាក្៏
ក្ដាយរជរដាា ភបិាលក្ម្ពុជា កាលក្ ោះ 
ក្ម៏្ៃិបាៃយល់ប្ពម្ក្ទ ក្ហើយឥ ូវក្ៃោះ 
ប្បជាជារិដខែរ ក្ៅដរជាំទស់ោ៉ា ងក្ពញ
ទាំហឹងែដែល ។ 
ខុ្ាំប្ពោះក្រណុា ខុ្ាំបាទ ចារទុ់ក្ថ្ន 

ការេងចាាំ ៃូវនងៃបារប់ងដ់ែៃែីក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ដែលក្ៃលងក្ៅ ៦២ ឆ្ន ាំ ក្ហើយ
ក្ ោះ ជាឱកាសសប្មាបក់្យើងភ្ាក្រ់ឭក្ 
ប្បុងប្បយរ័ន ក្ៅក្ពលបេុ្បបៃន ៃិងក្ៅ
អ គរនៃប្បក្ទសជារិ ។ 
ទីម្យួ អនក្ែឹក្ ាំៃិងប្បជាៃុរស្រសត

ដខែរទាំងមូ្ល ប្រូវរមួ្គ្មន  ការ របូរណ 
ភាពទឹក្ែី ដែលសពវនងៃក្ាំពុងដរប្ប 
ឈម្ៃឹងការប៉ាុៃប៉ាងក្លបប្របាក្ ់ ពីប្ប 
ក្ទសជិរខាង កុ្ាំឲ្យហិៃក្ហាេ ែូេ   
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ទៀរ ។ 
ទីពីរ ប្បជាៃុរស្រសតដខែរក្ប្កាម្ ប្រូវ

យល់ថ្ន ដខែរក្យើងក្ៅជាម្ាស់ក្លើដែៃ
ែីដែលយួៃក្ៅថ្ន “ណាម្ប៊ាូ” (Nam 
Bo) ក្ៅក្ ើយ ក្ហើយសិទធិរបស់ក្យើង
ក្ ោះក្សារ ក្ប៏ាៃអងាការសហប្បជា
ជារិទទលួសាា ល់ផ្ងដែរ ។ 
មុ្ៃៃឹងបញ្ប ់ ខុ្ាំប្ពោះក្រណុា ខុ្ាំ

បាទសូម្ឱៃកាយថ្នវ យបងាាំៃិងសដម្តង 
ៃូវក្រញាូ ាធម្ ៌ េាំក្ ោះ   វញិ្ា ណក្ខៃ័ធ 
នៃប្ពោះវរីសម្ណៈ ៃិងវរីបុរសដខែរប្គប់
ជាំ ៃដ់ែលបាៃក្ធវើពលិក្ម្ែ ក្ែើម្បរីក្ា
ពូជពងសនៃក្ខម្រជារិ ។ 
ក្ពលក្វោអាេក្ធវើឲ្យទឹក្ទក្ៃលក្ម្  

គងារងីក្គ្មក្ ក្ប៏៉ាដៃតែីលបបដ់ែលទក្ៃល
ក្ ោះក្ក្ក្ណឌ ក្ ើង ក្ៅដរជាគាំៃរផ្ល
ែល់ធម្ែជារិែដែល ។ ោ៉ា ងណាម្ញិ 
ក្ទោះជាក្ពលក្វោក្ៃលងផុ្រពី ប្ពឹរតិ 
ការណ៍ នងៃទី ០៤ ម្ងុិ  ឆ្ន ាំ១៩៤៩ 
របរ់យឆ្ន ាំក្ទៀរ ក្កូ៏្ៃក្ៅដខែរក្ប្កាម្ក្ៅ
ដររស៊ាូម្ៃិដែលរញួរម្តងណាក្ ើយ គឺ 
រស៊ាូរហូរែល់បាៃសក្ប្ម្េ ៕ 

ជក្ោខ្មែរកមពជុាក្រោមអមត្ៈ 

ត្ព្ីទំព្រ័ ១ ្ស្តរា មពាកយ្ដំីរវាងេិន 
និងក្ ៀត្ណាមក្លើក្រឿងររជុំ
ក្ោះ Spratleys  
ក្វៀរណាម្ ៃិងេិៃបាៃក្ចាទគ្មន ក្ៅ

វញិ ក្ៅម្ក្ក្ៅេុងសបាត ហ៍ក្ៃោះ ជុាំវញិ  
ឧបបរិតក្ហរុ ដែលក្ក្ើរមាៃក្ៅជិរប្បជុាំ
ក្កាោះអធិក្រណ៍ S p r a t l e y s  ៃិង 
Paracels ។  
ក្ៅប្ពឹក្នងៃក្ៅរ ៍ ទី ២៨ ដខឧសភា 

រែាម្ស្រៃតីការទូរក្វៀរណាម្ បាៃក្ចាទេិៃ
ថ្ន បាៃរ ាំក្ោភអធិបក្រយយខលួៃ ោ៉ា ង
ធៃៃធ់ៃរ ក្ដាយបាៃក្ប្បើ វាលបរេិៃ ម្ក្
ការផ់្ទត េដ់ខសកាបរបស់ក្បា៉ា ល់រកុ្រក្ ក្ប្បង
ក្វៀរណាម្ក្ៅសមុ្ប្ទេិៃខាងរបងូ ។ ក្ៅ
ោៃ េនងៃក្ៅរែ៍ដែល េិៃបាៃៃិោយ
បក្ក្ៅវញិថ្ន ក្វៀរណាម្ក្ាំពុងក្ធវើសក្ម្ែ 
ភាពរកុ្រក្ក្ប្បង ដែលប៉ាោះ ល់ខាល ាំងែល់
ប្បក្ោជៃរ៍បស់ទីប្កុ្ងក្ប៉ាកាាំង ក្ៅក្នុង
រាំបៃ ់។  
ក្លើក្ក្ៃោះ េិៃ ៃិងក្វៀរណាម្ៃិោយ

ក្ចាទគ្មន ក្ៅវញិក្ៅម្ក្ ក្ដាយ ក្វៀរណាម្
ថ្ន េិៃរ ាំក្ោភអធិបក្រយយរបស់ខលួៃ ៃិង
រ ាំក្ោភក្លើកិ្េ្សប្ម្បសប្មួ្ល ប្ក្ម្សីល
ធម្ ៌ ដែលេិៃបាៃេុោះហរថក្លខាជាម្យួ 
សមាជិក្អាសា៊ា ៃឆ្ន ាំ ២០០២ ។ េាំដណក្
េិៃវញិបាៃៃិោយបក្ក្ៅក្វៀរណាម្ថ្ន 
ក្ង វាលបរេិៃ បាៃក្ធវើការក្ៅាម្រួ
 ទីរបស់ខលួៃ ក្ប្ ោះក្បា៉ា ល់រែាក្វៀរណាម្
ក្ាំពុងរកុ្រក្ក្ប្បង ក្ដាយខុសេបប ់ ក្ៅក្នុង
ដែៃទឹក្ ដែលសថិរក្ៅក្ប្កាម្យុាត ធិការ
របស់េិៃ ។ 
េិៃមាៃប្បរិក្ម្ែរបម្ក្ក្វៀរណាម្

េាំៗថ្ន សក្ម្ែភាពរបស់ក្បា៉ា ល់រកុ្រក្ក្ប្បង
របស់ក្វៀរណាម្ ក្ៅក្ពលងែីៗក្ៃោះ ក្ៅជិរ
ប្បជុាំក្កាោះ Spratleys ប៉ាោះ ល់ខាល ាំងែល់
ប្បក្ោជៃរ៍បស់េិៃ ។ េិៃធាល បប់ាៃៃិ 
ោយសៃាក្ៅកាៃប់្បជាជៃ ពីក្រឿងការ 
 របូរណភាពទឹក្ែី ម្ៃិឲ្យបារម់្យួេាំ   
ក្រៀក្ក្ៅប្បក្ទសណាម្យួក្ទ ។ ក្វៀរណាម្ 
វញិ អនក្ជារិៃិយម្បាៃជប្មុ្ញឲ្យរដាា ភិ
បាលការ រប្បជុាំក្កាោះ Spratleys កុ្ាំឲ្យ
ធាល ក្ក់្ៅក្នុងនែប្បក្ទសែនទ ក្ហើយបាៃរោិះ
គៃក់្វៀរណាម្ថ្ន ជាអាយ៉ាងរបស់េិៃ ។ 
េិៃក្ៃោះបាៃបរា ញពីអាំណាេ ជា

ម្ាស់ប្បជុាំក្កាោះាាំងពីក្ែើម្ម្ក្ ចាបា់ាំងពី
ខលួៃបាៃរបឹអូសយក្ប្បជុាំក្កាោះ Spratleys 
ក្ៅប្គបប់្គង ឆ្ន ាំ ១៩៧៤ ។ ក្ៅឆ្ន ាំ 
១៩៨៨ េិៃៃិងក្វៀរណាម្បាៃផ្ាុោះអាវធុ
ដាក្គ់្មន ខាល ាំង បាៃក្ធវើឲ្យទហាៃក្ជើងទឹក្ 
ក្វៀរណាម្ ៧០  ក្ប់ារប់ងជី់វរិ ។ 
សក្ម្ែជៃជៃជារិៃិយម្យួៃ អនក្

ដែលហា៊ា ៃរោិះគៃ ់ ាម្ប្បពៃ័ធអិៃក្ធើណិរ
ៃិងសារពរ័ម៌ាៃ អាំពីភាពម្ៃិម្ាស់ការ
របស់រដាា ភបិាលបក្សកុ្ម្ែុយៃិសតយួៃ ក្ៅ
ក្លើប្បជុាំក្កាោះ Spratleys ដរងដរប្រូវបាៃ
អាជ្ាធរក្វៀរណាម្ ចាបដ់ាក្គុ់ក្ជាបៃត
ប ា ប ់៕   ដផ្ៃទកី្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ឬ កូ្ស័ងសីុៃ  (Cochinchine)  ឆ្ន ាំ ១៨៧២ ។ wikipedia 



សារព្័ត្៌មានសារព្័ត្៌មាន  ថ្រព្នគរថ្រព្នគរ    ថ្ងៃយៅរ ៍៣ យកើត  ដែយេសឋ ឆ្ន ាំយ ោះ ត្តស័ីក ព. ស. ២៥៥៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃេ ី០៤ ដែមងុិ  គ. ស. ២០១១ ៣ 

ព្័ត្៌មាន 

Ban KiBan KiBan Ki---moonmoonmoon   """ម្ុំនឹងជរមុញឲ្យព្ិភព្ក្ោករត្ូ ខ្ត្សារ រ់ ម្ុំនឹងជរមុញឲ្យព្ិភព្ក្ោករត្ូ ខ្ត្សារ រ់ ម្ុំនឹងជរមុញឲ្យព្ិភព្ក្ោករត្ូ ខ្ត្សារ រ់ [[[្កំ្េងជនជាត្ិក្ដើម្កំ្េងជនជាត្ិក្ដើម្កំ្េងជនជាត្ិក្ដើម] "] "] "   
 សហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ (KKF) ក្ទើបបាៃបញ្បក់ារេូលរមួ្សដម្តងម្រិ ក្ៅកិ្េប្្បជុាំក្លើក្ទី ១០ របស់ក្វទិកាអេិនស្រៃតយន៍ៃអងាការសហប្បជាជារិសតីពីបញ្ា ជៃ
ជារិក្ែើម្ (UNPFII) ក្ៅទីសាន ក្ក់ារអងាការសហប្បជាជារិ  ប្ក្ងុញីវយ៉ាក្ សហរែាអាក្ម្រកិ្ ដែលបាៃប្បប្ពឹរតក្ៅរយៈក្ពលពីរសបាត ហ៍ ចាបពី់នងៃ ១៦ ែល់ ២៧ ដខ
ឧសភា ក្ៃលងក្ៅក្ៃោះ ។  កិ្េប្្បជុាំក្លើក្ទី ១០ នៃក្វទិកាក្ៃោះ អងាប្បជុាំបាៃក្លើក្យក្បញ្ា អភវិឌ្ឍៃក៍្សែាកិ្េ ្ សងាម្  បរសិាថ ៃ ៃិងបញ្ា សិទធមិ្ៃុសសរបស់ជៃជារិក្ែើម្
ក្ៅជុាំវញិពិភពក្ោក្ម្ក្ពិភាក្ា ដែលមាៃប្បរិភូេាំៃៃួ ១.៣០០ របូ  ជារាំណាងសងាម្សីុវលិ   ម្ស្រៃតីអងាការសហប្បជាជារិ  បណាត រដាា ភបិាលទក្ទិ់ៃ ៃិង រដាា ភ ិ  
បាលេាំៃៃួ ៦០ ម្ក្ពីប្បក្ទស  បាៃេូលរមួ្ ។ កិ្េប្្បជុាំបាៃចាបក់្ផ្តើម្ក្បើក្ក្ម្ែវធីិក្ដាយការដងលងសាវ គម្ៃរ៍បស់ ក្ោក្ បាៃ គីមូ្ៃ អគាក្លខាធិការអងាការសហប្បជា
ជារិ ។ េាំដណក្ប្បរិភូសហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ បាៃក្លើក្យក្បញ្ា បរសិាថ ៃ ៃិងបញ្ា សិទធមិ្ៃុសសរបស់ជៃជារិក្ែើម្ដខែរក្ប្កាម្ក្ៅដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ឬក្ៅភាគខាង
របងូនៃប្បក្ទសក្វៀរណាម្ជាំរបែល់អងាប្បជុាំម្យួក្ៃោះ ផ្ងដែរ ។  

ក្ោក្ ថ្នេ ់ ង៉ាុក្ ថ្នេ ់ ប្បធាៃ
ប្បរិបរតិសហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ បាៃ
ឲ្យែឹងថ្ន សហពៃ័ធរបស់ក្ោក្បាៃ
ក្លើក្យក្បញ្ា រ ាំក្ោភសិទធិម្ៃុសស ៃិង
បញ្ា បរសិាថ ៃ ក្ៅដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ 
ដែលប្គបប់្គង ក្ដាយរដាា ភបិាលក្វៀរ
ណាម្បេុ្បបៃន ក្ៅជប្មាបក្នុងកិ្េ្ប្បជុាំ
ក្លើក្ទី ១០ របស់ក្វទិកាអេិនស្រៃតយ ៍ នៃ
អងាការសហប្បជាជារិ សដីអាំពីបញ្ា ជៃ
ជារិក្ែើម្ ដែលក្រៀបេាំក្ ើងក្ដាយអងា
ការសហប្បជាជារិ ក្ៅទីប្កុ្ងញូវយ៉ាក្ 
(New York) សហរែាអាក្ម្រកិ្ ។  
ក្ោក្ ថ្នេ ់ ង៉ាុក្ ថ្នេ ់ បាៃមាៃ

ប្បសាសៃថ៍្ន បេុ្បបៃនប្បជាពលរែាដខែរ
ក្ប្កាម្ ក្ាំពុងដរប្បឈម្អាំពីបញ្ា បរ ិ 
សាថ ៃម្ៃិសាអ រ គឺការក្ប្បើប្បាស់ទឹក្ទក្ៃល
ក្ៅក្នុងដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្នៃក្វៀរណាម្ 
ភូម្ភិាគក្ណាដ លបេុ្បបៃន ដែលពកួ្ក្គ
ក្ាំពុងប្បឈម្ៃឹងជាំងឺក្ផ្សងៗ ក្នុងការក្ប្បើ
ប្បាស់ទឹក្ទក្ៃល ក្ប្ៅអាំពីពកួ្ក្គក្ាំពុង
ប្បឈម្ៃឹងបញ្ា រ ាំក្ោភសិទធិម្ៃុសសពី
អាជ្ាធរក្វៀរណាម្ ។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ង៉ាុក្ ថ្នេ ់បាៃបដៃថម្

ថ្ន ក្ោក្បាៃជប្មាបែល់អងាប្បជុាំអាំពី
បញ្ា  ក្ោក្ ក្ៅ ក្ហៃ ជាពលរែាដខែរ
ក្ប្កាម្មាន ក្ ់ ក្នុងេាំក្ណាម្ដខែរក្ប្កាម្ជា

ក្ប្េើៃរបូក្ទៀរ ដែលប្រូវបាៃអាជ្ាធរក្វៀរ
ណាម្ចាបដ់ាក្គុ់ក្ កាលពីឆ្ន ាំ ២០១០ 
ក្ៃលងក្ៅក្ៃោះ ផ្ងដែរ ។  
ក្ោក្ ក្ៅ ក្ហៃ ប្រូវបាៃអាជ្ាធរ

ក្វៀរណាម្ចាបខ់លួៃកាលពីនងៃទី ១៧ ដខ
ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១០ ខណៈដែលក្ោក្ៃិង
ភរោិ បាៃវលិប្រ បពី់ប្បក្ទសនងក្ៅ
ផ្ាោះវញិក្ៅដខប្រមារប់្ជូក្ ក្ប្កាយក្ពល
អងាការសហប្បជាជារិទទលួបៃាុក្ជៃ
ក្ភៀសខលួៃ (UNHCR) ទីប្កុ្ងបាងក្ក្ ់
ម្ៃិផ្ដល់សិទធិជាជៃក្ភៀសខលួៃ ែល់របូ
ក្ោក្ៃិងប្គួសារ ។ កាលពីនងៃទី ៣១ 
ដខម្ ី ឆ្ន ាំ ២០១១ ក្ៃោះ សាោែាំបូង
ប្សុក្សាវ យទង ក្ខរតមារប់្ជូក្ បាៃ
ការក់្ទសក្ោក្ ក្ៅ ក្ហៃ ឲ្យជាបគុ់ក្
េាំៃៃួ ២ ឆ្ន ាំ ពីបទបាំផ្លិេបាំផ្ទល ញប្ទពយ
សម្បរតិសាធារណៈ ៃិងបងកអសៃតិសុខ
សងាម្ ។ 
ជប្ម្ញុឲ្យពិភពក្ោក្សាត ប់

សាំក្ ងជៃជារិក្ែើម្៖ 

ដងលងសាវ គម្ៃក៍្ៅកាៃអ់ងាប្បជុាំក្នុង
ការក្បើក្អងាពិធីក្វទិកា ដែលបាៃចាប ់ 
ក្ផ្តើម្កាលពីនងៃទី ១៧ ដខឧសភា ក្ោក្ 
បាៃ គីមូ្ៃ អគាក្លខាធិការអងាការសហ
ប្បជាជារិបាៃមាៃប្បសាសៃថ៍្ន កិ្េ្
ប្បជុាំក្លើទី ១០ នៃអងាការសហប្បជា
ជារិក្ៃោះ គឺជាការ ល្ុោះបញ្្ាំងអាំពីការរស៊ាូ
ជាម្យួការក្រ ើសក្អើងក្ៅក្លើវបបធម្ដ៌ែល
មាៃលក្ខណៈក្ផ្សងគ្មន  ៃិងជប្មុ្ញឲ្យ
មាៃការក្គ្មរពសិទធិជៃជារិក្ែើម្ ។ 
ក្ោក្ បាៃ គីមូ្ៃ បាៃសងករធ់ៃៃថ់្ន     
"ផ្លូវក្ែើរដរងដរមាៃក្ប្គ្មោះថ្នន ក្ ់ ដរលទធ
ផ្លក្ ល្ើយរបគឺជាការពិរ" ។  
េាំក្ ោះក្សេក្តីប្បកាសជាសក្ល

នៃអងាការសហប្បជាជារិ សតីអាំពីសិទធិ
ជៃជារិក្ែើម្ ដែលបាៃអៃុម្រ័កាលពី
ឆ្ន ាំ ២០០៧ ទីបាំផុ្រប្រូវបាៃក្គទទលួ
សាា ល់ ។ ក្ោក្ បាៃគី មូ្ៃ បាៃ
បញ្ជ ក្ក់ាៃអ់ងាប្បជុាំថ្ន  "ឥ ូវក្ៃោះ 

ក្យើងក្ធវើក្សេក្តីប្បកាសក្ៃោះ ឲ្យកាល យក្ៅ
ជាការពិរ " ។ 
ទក្ទិ់ៃផ្លប្បក្ោជៃដ៍ែលជៃ

ជារិក្ែើម្ប្គបរ់បូប្រូវទទលួបាៃ ែូេជា
ម្ៃុសសទូក្ៅក្ៅក្នុងដផ្ៃែីក្ៃោះ ក្ោក្ 
បាៃ គីមូ្ៃ បាៃបៃតបញ្ជ ក្ថ់្នៃឹង 
"ការ រ ៃិង គ្មាំប្ទសិទធជិៃជារិក្ែើម្ 
ក្ែើម្បឲី្យ [ពកួ្ក្គ] ទទលួបាៃផ្ល
ប្បក្ោជៃ ៍ ែូេម្ៃុសសទាំងអស់ក្ៅក្នុង
ក្ោក្ " ដែរ ។ ក្ោក្ប្ពមាៃថ្នៃឹងក្ធវើ
ការរស៊ាូ ក្ែើម្ប ីាំយក្ៃូវ "ពៃលឺ" របស់ជៃ
ជារិក្ែើម្ផ្ាយក្េញក្ៅខាងក្ប្ៅ ។ 
ក្រៀងរល់ពីរសបាត ហ៍ភាសារបស់ជៃជារិ
ក្ែើម្ម្យួប្រវូបាៃសាបសូ់ៃយ  ជៃជារិ
ក្ែើម្របោ់ៃ ក្ក់្ៅាម្ជៃបទ ប្រូវ
រងៃូវភាពប្កី្ប្ក្  ពកួ្ក្គប្បឈម្ៃឹងការ
បារប់ងែី់ក្ក្រែូៃា  សិទធិម្ៃុសស ៃិង
ធៃធាៃធម្ែជារិរបស់ពកួ្ក្គ ប្រូវបាៃ
ែក្ហូរៃិងរបឹយក្ ពីរដាា ភបិាលមាៃ
អាំណាេ   ជៃជារិក្ែើម្ប្រូវប្បឈម្ៃឹង

ការរលដាលនៃជាំងឺ  ៃិងម្ៃិមាៃ
ក្សថរភាពក្នុងការអភវិឌ្ឍ ។ ក្ោក្ បាៃ 
គី មូ្ៃ បាៃបញ្ជ ក្ោ់៉ា ងក្ៃោះ ។ 
ទក្ទិ់ៃសិទធិសវ័យសក្ប្ម្េវាស 

ខលួៃក្ដាយខលួៃឯង ក្ោក្ បាៃ គីមូ្ៃ 
បាៃមាៃប្បសាសៃថ៍្ន "ក្វទិកាក្ៃោះ មាៃ
រ ួទីោ៉ា ងសាំខាៃ ់ ក្នុងការផ្ទល ស់  បតូរ
សាថ ៃភាពែអ៏អួាប ់ ៃិងជយួ ឲ្យជៃជារិ
ក្ែើម្ក្ៅក្នុងពិភពក្ោក្ បាៃទទលួៃូវ
សិទធសិក្ប្ម្េវាស ខលួៃ ក្ដាយខលួៃឯង 
( The Self-Determination) ដែលពកួ្
ក្គសម្ៃឹងទទលួបាៃ " ។ 
េុងបញ្បន់ៃខលឹម្សារក្សេក្តីដងលង

សាវ គម្ៃ ៍  ក្ោក្ បាៃ គីមូ្ៃ បាៃ
បញ្ជ ក្ថ់្ន ការជិោះជាៃក់្លើជៃជារិក្ែើម្
ប្រូវដរបញឈបជ់ាប ា ៃ ់ ក្ហើយសាំក្ ង
របស់ជៃជារិក្ែើម្ ប្រូវដរមាៃការធា 
ក្នុងការសាត ប ់   " ក្យើងប្រវូដរបញឈបក់ារ
ជិោះជាៃ ់ ៃិង ពកួ្ក្យើងប្រវូដរធា ថ្ន 
[សាំក្ ង] របស់ជៃជារិក្ែើម្ជាៃិេ្
កាលប្រវូដរប្រវូបាៃក្គសាត ប ់ " ។ ក្ោក្
បាៃសៃាថ្ន " ខុ្ាំៃឹងជប្ម្ញុឲ្យពិភព
ក្ោក្ប្រវូដរសាត ប ់ [សាំក្ ងរបស់ជៃ
ជារិក្ែើម្ ] " ៕ 

• ក្ដាយ ថ្នេ ់ជាំក្រឿៃ 

យវេិកាយនោះ មានតួ េីយា៉ែ ងសាំខានក់នុងការផ្លល ស់បតូរស្ថា នភាពែអ៏្អួាប ់
និងេួ  ឲ្យេនជាតិយែើមយៅកនុងពិភពយោក បានេេួលនូវ 

សិេធសិយត្មច្បវាស ែលួនយោ ែលួនឯង ដែលពួកយគសមនឹងេេួលបាន  
•Ban Ki-moon អ្គគយលខាធិការអ្ងគការសហត្បជាជាតិ•  

ប្បរភិសូហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ងររបូអៃុសាវរយីក៍ាលពនីងៃទ ី៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១១ ក្ប្កាយក្េញពបី្បជុាំក្ៅទសីាន ក្ក់ារអងាការសហប្បជាជារ ិ ទបី្ក្ងុ New York សហរែាអាក្ម្រកិ្ ។ 



សារព្័ត្៌មានសារព្័ត្៌មាន  ថ្រព្នគរថ្រព្នគរ    ថ្ងៃយៅរ ៍៣ យកើត  ដែយេសឋ ឆ្ន ាំយ ោះ ត្តស័ីក ព. ស. ២៥៥៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃេ ី០៤ ដែមងុិ  គ. ស. ២០១១ ៤ 

រព្ឹត្រិោរណ៍ ០៤ មិថុនា  

ការបារដ់ែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្៖ 
ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ដែលមាៃទាំហាំ

ជិរក្សែើៃឹង ក្ក់្ណាត ល នៃនផ្ាប្បក្ទស 
ក្ម្ពុជាសពវនងៃ ប្រូវបាៃអាណាៃិគម្
បារ ាំងក្នុងប្គ្មប្រួរប្ារាំបៃឥ់ណឌូ េិៃ ប្ប 
គល់ក្ៅឲ្យប្បក្ទសក្វៀរណាម្ ប្គបប់្គង
ដផ្នក្រែាបាលកាលពីក្ែើម្ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ
១៩៤៩ ។ 
ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ប្រូវបាៃរស់

ក្ៅក្ដាយប្បជាជៃដខែរក្ប្កាម្ ាាំងពីមុ្ៃ
សម្យ័ហវូណៃម្ក្ក្ម្ល៉ាោះ ។ 
ក្ោងាម្ក្សៀវក្ៅប្បវរតិសាស្រសត

ដខែរម្យួក្បល ដែលមាៃេាំណងក្ជើងថ្ន 
«ក្រឿងរ៉ា វនៃទឹក្ែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្»  ជាឯក្
សារេម្លងក្ដាយក្ោក្ ក្ទៀ ក្ងៃ ក្បាោះ
ពុម្ពផ្ាយាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៥ ម្ក្ បាៃ
ឲ្យែឹងថ្ន លុោះម្ក្ែល់ក្ែើម្សរវរសរទី៍ 
១៧ ជៃជារិយួៃ ក្ដាយសារសស្ររា ម្ 
ៃិងឧបាយក្ល បាៃក្ប្ជៀរដប្ជក្េូល
ម្ក្ក្នុងទឹក្ែីក្ៅឯដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ឬ 
កូ្ស័ងសីុៃ ។ 
ប្បជាជៃដខែរទាំងដខែរក្ម្ពុជាែីក្គ្មក្ 

ៃិងដខែរក្ប្កាម្ក្ៅក្ម្ពុជាទឹក្លិេ ម្ៃិ
អៃុញ្ា រឲ្យពកួ្អណាា ម្ លុក្លុយកាៃ់
កាបទឹ់ក្ែីនៃក្ខរតដខែរទាំង ឡាយក្ដាយ
សៃតិភាពក្ ោះក្ទ គឺដខែរបាៃប្បយុទធប្ប 
ឆ្ាំងៃឹងពកួ្អណាា ម្ ក្ដាយបាៃរញុ
ប្ចាៃក្េញក្ៅវញិជាក្ប្េើៃែង ។ លុោះ

ម្ក្ែល់ឆ្ន ាំ ១៩៥៩ ក្ដាយមាៃជាំៃយួ
ទព័ពីប្ពោះម្ហាក្សប្រដខែរប្ពោះបាទ អងាែងួ 
បារ ាំង បាៃវាយយក្បាៃប្កុ្ងនប្ពៃគរ 
ក្ខរតេរវ ប្រ ាំង ៃិងប្ពោះសួគ៌្ម នៃដែៃែី
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ពីពកួ្អណាា ម្ ។ ក្ងទព័
ដខែរបៃតេបាំងែក្ណតើ ម្យក្ម្ក្វញិៃូវក្ខរត
មារប់្ជូក្ ប្ក្ម្ៃួស ប្ពោះប្រ ាំង ៃិងក្ខរត
ឃ្ល ាំង ។  
ក្សៀវក្ៅម្គាុក្ទាសក្រ៍បស់សហពៃ័ធ

ដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្េញផ្ាយកាលពី ឆ្ន ាំ
២០០៩ បាៃឲ្យែឹងបៃតថ្ន លុោះែល់ឆ្ន ាំ
១៨៦១ ឧរដម្ក្សៃីយ៍បារ ាំងម្យួរបូ
ក្ ែ្ ោះ សាា ក្ដណរ ៍ បាៃម្ក្គ្មល់ប្ពោះ
ម្ហាក្សប្រដខែរ សក្ម្តេប្ពោះបាទ ៃក្ររតម្ 
ក្ែើម្បទូីលប្ទងអ់ាំពីការសក្ប្ម្េេិរតរបស់
បារ ាំង ក្នុងការាាំងក្ៅជាសាថ ពរនៃដែៃ
ែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ។ 
ប ា បម់្ក្បារ ាំង ៃិងក្វៀរណាម្ 

បាៃេុោះសៃធិសញ្ា ក្ៅនងៃទី ៥ ដខម្ងុិ  
ឆ្ន ាំ ១៨៦២ ក្ាំណរល់ក្ខខណឌ  ៣ ខ គឺទី
១ ក្វៀរណាម្ប្រូវប្បគល់ក្ខរតដខែរ ៣ ក្ៅ
ឲ្យបារ ាំង ទី ២ ក្វៀរណាម្ប្រូវផ្តល់ក្សរ ី
ភាព ែល់អនក្កាៃស់ាស ការូលិក្ 
ៃិងទី ៣ ក្វៀរណាម្ប្រូវសងក្សាហ៊ាុយ
សស្ររា ម្ជាប្បាក្ ់៣ ោៃស្រហវង ់។ 
េាំដណក្ប្ពោះម្ហាក្សប្រដខែរ សក្ម្តេ

ប្ពោះបាទ ៃក្ររតម្ បាៃេុោះសៃធិសញ្ា
ម្រិតភាព ណិជជក្ម្ែ ៃិងអាណាពា   

បាលជាម្យួបារ ាំង ក្ៅនងៃទី ១១ ដខ
សីហា ឆ្ន ាំ ១៨៦៣ ដែលក្នុងក្ ោះបារ ាំង 
ទទលួបាៃបុពវសិទធិផ្ទត េមុ់្ខ ក្នុងកិ្េ្ការ
បរក្ទស ៃិងការ រជារិនៃក្ម្ពុជា ។ 
លុោះែល់ឆ្ន ាំ ១៨៦៤ ប្ពោះបាទ 

ៃក្ររតម្ បាៃោងក្ៅជបួម្ស្រៃតីបារ ាំង 
ក្ោក្ ែឺឡា ស្រហកងឌី់្ដយ៉ារ ៍ (De La 
Grandiere) សុាំឲ្យបារ ាំង បងវិលម្ក្ឲ្យ
ដខែរវញិ ៃូវបណាត ក្ខរតពីលងក់្ហារែល់
ក្ខរតទឹក្ក្មែ ដែលក្វៀរណាម្កាៃក់ាប ់ ។ 
ប្គ្មក្ ោះ  ប្ពោះអងាទទលួបាៃ ក្យសៃា
យល់ប្ពម្ពីបារ ាំង ។ ក្ប៏៉ាុដៃតក្ៅឆ្ន ាំ
១៨៦៧ ម្ស្រៃតីបារ ាំង ក្ោក្ក្ទសាភ ិ    
បាលកូ្ស័ងសីុៃ បាៃបញូ្លទឹក្ែី       
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ទាំងមូ្ល ជាអាណាៃិគម្
របស់បារ ាំងរក្ៅក្ទៀរ ប្គ្មក្ ោះបារ ាំង 
បាៃដបងដេក្ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្ៅជា 
៤ ខណឌ  ដែលមាៃទាំងអស់ ១៩ 
សរក រ ់ ៃិង ២.៣៥០ ភូម្ ិ ។ លុោះែល់
ឆ្ន ាំ ១៨៨៧ ដែៃែីកូ្ស័ងសីុៃ ដែៃែី  
អណាា ម្ ៃិងរុងកឹ្ង បាៃប្រូវបញូ្លជា
សម្ពៃធភាពបារ ាំងឥណឌូ េិៃ ។ 
លុោះែល់ឆ្ន ាំ ១៩៤៨ រដាា ភបិាល

បារ ាំង មាៃបាំណងៃឹងភាជ បក់្ម្ពុជាក្ប្កាម្
ក្ៅក្យៀក្ណាម្សិៃ រេួទុក្ឲ្យក្ម្ពុជា 
ៃិងក្វៀរណាម្ រក្ែាំក្ណាោះប្សាយក្ៅ
ក្ពលក្ប្កាយ ។ ប៉ាុដៃតមាៃគណៈប្បរិភូ
ដខែរម្យួប្កុ្ម្ រមួ្មាៃប្ពោះអងាម្ាស់ 

យុគៃធរ ក្ោក្ សីុម្ វា៉ា  ក្ោក្ សុខ ្ុង 
ៃិងក្ោក្ ងុៃ អ៊ាុក្ បាៃេូលរមួ្ប្បជុាំក្ៅ
ក្នុងសភាសហភាពបារ ាំងក្ែើម្បសុីាំឲ្យរដាា  
ភបិាលបារ ាំង ក្ធវើការេរចាជាប ា ៃម់្យួ
ជាម្យួរជរដាា ភបិាលក្ម្ពុជា សតីអាំ ពីការ
ក្ផ្ារអាំណាេក្ៅក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ។ 
ពីអងាប្បជុាំក្ ោះ ក្ោក្ សុខ ្ុង 

បាៃក្ធវើរបាយការណ៍ោ៉ា ងពិសាត របញ្ជ ក្់
អាំពីជាំហរ ៃិងវរថុបាំណងរបស់ដខែរេាំក្ ោះ
ទឹក្ែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ថ្ន  "ក្យើងទម្ទរ
អវីៗដែលជារបស់ក្យើង ។ ក្យើងម្ៃិបាៃ
ទម្ទរអវីៗ ដែលម្ៃិដម្ៃជារបស់ក្យើង
ក្ ោះក្ទ" ។ 
ប៉ាុដៃតលទធផ្លដែលដខែរទទលួបាៃ

ពីបារ ាំងវញិ គឺប្បធា ធិបរីបារ ាំង 
ក្ោក្ វា៉ាងសង ់ អូរយី៉ាូល (Vincent 
Auriol) បាៃេុោះកិ្េ្ប្ពម្ក្ប្ពៀងម្យួក្ៅ
ថ្ន កិ្េ្ប្ពម្ក្ប្ពៀង Elysee ជាម្យួ
អធិរជក្វៀរណាម្ ប្ពោះ ម្ បាវ ដាយ 
ក្ៅនងៃទី ៨ ដខម្ ី ឆ្ន ាំ១៩៤៩ ដែលក្នុង
ក្ ោះ បារ ាំងបាៃយល់ប្ពម្ប្បគល់ក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ ដែលបារ ាំងក្ៅថ្ន កូ្ស័ងសីុៃ 
ឬ ក្វៀរណាម្ក្ៅថ្ន ណាម្គី (Nam 
Ky) ក្ៅឲ្យក្វៀរណាម្ ក្ហើយក្វៀរណាម្ 
ប្ពម្បក្ងកើររដាា ភបិាលក្វៀរណាម្ម្យួ
ក្ៅក្នុងប្កុ្ម្សភាសហភាពបារ ាំង ក្ៅ
ថ្ន រែាក្យៀក្ណាម្ (Quoc Gia Viet 
Nam ) ។ 

បារ ាំងសងឃមឹ្ថ្ន ការប្បគល់ក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ក្ៅឲ្យក្សតេក្វៀរណាម្ បាវ ដាយ 
ក្ ោះ បារ ាំងអាេរក្ាបាៃៃូវឥទធិពល
របស់ខលួៃបាៃយូរអដងវងក្ៅ កូ្ស័ងសីុៃ
ជាបៃតក្ៅក្ទៀរ ។ 
កាលពីនងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ 

២០១០ ក្ោក្ ថ្នេ ់ ក្វៀៃ ប្បធាៃសហ
ពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ប្បចាាំទវីបអឺរ ៉ាបុ  បាៃ
ៃិោយប្បាបវ់ទិយអុាក្សរជីាភាសាដខែរថ្ន 
កិ្េ្ប្ពម្ក្ប្ពៀងក្ៃោះពុាំបាៃទទលួការេូល
រមួ្ៃិងយល់ប្ពម្ពីភាគីដខែរក្ទ ។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ ក្វៀៃ មាៃប្បសាសៃ៍

ែូក្េនោះ ៖ «បារាំងក្រៀបេាំក្ៅឲ្យ បាវ ដាយ 
េូលម្ក្ប្គងរជយវញិ ក្ហើយៃិងេរចាពី
ក្រឿងលក្ខៃតកិ្ៈក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ហនងឹ ប្ពោះ
ក្រណុា សីហៃុ មាៃសរក្សរសាំបុប្រម្យួ
ថ្ន ក្នុងការេរចាជាម្យួយៃួហនងឹ មាៃ
ការដប្បប្បលួោ៉ា ងក្ម្៉ាេខលោះ ក្ៅក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ក្ ោះ សូម្ឲ្យក្ោក្ែឹងផ្ង ប៉ាដុៃត 
បារ ាំងវាអររ់វល់ក្ទ វាជដជក្គ្មន ដរជាម្យួ
យៃួ ក្ហើយប្បគល់អីសពវប្គប ់ អស់ហនងឹ 
ប្ពោះក្រណុាក្ោក្អរម់ាៃបាៃទទលួការ
ពិក្ប្គ្មោះអី បារ ាំងវាក្សនើក្ោបល់អីអរម់ាៃ
ក្ទ» ។ 
ប្បមុ្ខរដាា ភបិាលក្ម្ពុជា សក្ម្តេ

ប្ពោះៃក្ររតម្ សីហៃុ បាៃបញជូ ៃប្បរិភូ

៦២ ៦២ ៦២ ឆ្ន ខំ្មែរក្រោមមំក្រ ើរំរះឆ្ន ខំ្មែរក្រោមមំក្រ ើរំរះឆ្ន ខំ្មែរក្រោមមំក្រ ើរំរះ.........   

  បាវ ដាយ  មាៃក្ ែ្ ោះខាងក្ប្ៅ ក្ងវៀង ផុ្ក្ វៃិ ទវ ី(Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy)  
ជាក្សតេ ទ ី១៣ ៃងិជាក្សតេេុងក្ប្កាយនៃរជវងស ក្ងវៀង (Triều Nguyễn)  

• ក្ដាយ ថ្នេ ់ប្បីជា ក្គឿៃ 
បាវ ដាយ ជាក្សតេទី ១៣ ៃិង ជា

ក្សតេេុងក្ប្កាយនៃរជវងស ក្ងវៀង ក្ហើយ
ក្ជ៏ាក្សតេេុងក្ប្កាយ នៃរបបរជាធិប   
ក្រយយក្វៀរណាម្ ក្ក្ើរ នងៃ ២២ ដខរុោ 
ឆ្ន ាំ ១៩១៣  ក្ៅទីប្កុ្ងក្ហវ  ជាបុប្រ
របស់ក្សតេ ខាយ ែិៃ ( Khải Định ) 
ៃិង  ង ទឺ កុ្ង វា៉ា ង ធី កុ្ក្ (Từ Cung 
Hoàng Thị Cúc )  ។   
ក្សាយរជយ ៃិង ក្រៀបអភកិ្សក្៖ 
នងៃទី ០៦ ដខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩២៥   

ក្សតេ ខាយ ែិៃ (Khải Định) ជាប្ពោះ
បិាក្សាយទីវងារ បាវ ដាយ ប្រ បពី់
ប្បក្ទសបារ ាំងម្ក្េូលរមួ្ពិធីកាៃទុ់ក្ខ 
ក្ហើយប្រូវបាៃក្លើក្ក្ ើងក្ធវើជាក្សតេក្ៅ
នងៃទី ០៨ ដខម្ក្រ ឆ្ន ាំ ១៩២៦ ។  
នងៃទី ២០ ដខម្ ី ឆ្ន ាំ ១៩៣៤ បាវ 

ដាយ បាៃក្រៀបអភកិ្សក្ជាម្យួ ង 
ក្ងវៀង ហូវ ធី ឡាង (Nguyễn Hữu Thị 
Lan ) ក្ហើយបាៃផ្តល់បរម្ររថ្ន អគា
ម្ក្ហសីភាគខាងរបងូ (Nam Phương 
Hoàng hậu )  ក្ប្ ោះសែាំឯក្មាន ក្ក់្ៃោះ 
ជាកូ្ៃប្សីជៃជារិយួៃក្ាំពូលអនក្មាៃ

មាន ក្ក់្ៅក្ខរតក្ម្ស ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ 
( Gò Công ,Tiền Giang )  ក្ពល
ក្ ោះ ។ ការក្រៀបអភកិ្សក្មាៃការជាំ 
ទស់ោ៉ា ងខាល ាំង ពីសាំណាក្ម់្ស្រៃតីរជវា ាំង
យួៃ ក្ប្ ោះក្ៃោះជាក្លើក្ែាំបូងក្ហើយ 
ចាបា់ាំងពីក្សតេ ោ៉ា  ុង ជាអនក្បក្ងកើរ 
រជវងស ក្ងវៀង ម្ក្ែល់ក្សតេ ខាយ ែិៃ 
ម្ៃិដែលមាៃការក្រៀបអភកិ្សក្ ៃឹងអនក្
កាៃស់ាស ការូលិក្ក្ ើយ ក្ហើយ
ក្ៃោះជាក្លើក្ែាំបូងដែរ ដែលម្ក្ហសីមាន ក្់
ក្ៃោះ បាៃទទលួបរម្ររជាអគាម្ក្ហសី
ខុសប្បនពណី  ក្ប្ ោះាម្ប្បនពណីក្សប្រ
យួៃ អនក្ដែលបាៃក្រៀបអភកិ្សក្ជាម្យួ
ក្សតេភាល ម្ បាៃទទលួរ ួទីប្រឹម្ដរសនាំ
ឯក្ (Vương phi) ប៉ាុក្ណាា ោះ ក្ប្កាយ
ក្ពលសាល ប ់ ក្ទើបបាៃទទលួបរម្ររជា
អគាម្ក្ហសី (Hoàng hậu) ។  
ដាក្រ់ជយ ៃិង េុោះេូលជាម្យួពកួ្

កុ្ម្ែុយៃិសតយៃួខាងក្ជើង៖ 
នងៃទី ១៣ ដខម្ ី ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ បាវ 

ដាយ បាៃប្បកាសលុបក្ចាលៃូវសៃធិ
សញ្ា  Patenôtre ៃឹងបារ ាំងដែលបាៃ
េុោះកិ្េ្ប្ពម្ក្ប្ពៀងកាលពីឆ្ន ាំ ១៨៨៤ 

ក្ហើយក្េញបទបញ្ជ ម្យួប្បកាសឯក្
រជយក្ៅក្លើដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ។ 
 នងៃទី ០៧ ដខក្ម្សា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ 

បាវ ដាយ បាៃេុោះហរថក្លខាក្លើបទ
បញ្ជ ម្យួក្នុងការបក្ងកើរគណៈរែាម្ស្រៃតី 
ដែលមាៃ ប្រឹង ប្រុង គឹម្ (Trần 

Trọng Kim ) ជាប្បធាៃ ។ ដខម្ងុិ  
ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ ប្រឹង ប្រុង គឹម្ បាៃដាក្់
ក្ ែ្ ោះប្បក្ទសថ្ន េប្ក្ភពក្វៀរណាម្ 
(Đế quốc Việt Nam ) ។ 
 នងៃទី ៣០ ដខសីហា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ 

ក្សតេ បាវ ដាយ ប្បគល់ប្ា ៃិង ប្ពោះ
ខាៃរ់ជយ ឲ្យក្ៅក្ោក្ ប្រឹង វ ី ក្លវ 
(Trần Huy Liệu) អនក្រាំណាងរដាា ភិ
បាលបក្ណាត ោះអាសៃន សាធារណរែា
ប្បជាធិបក្រយយក្វៀរណាម្ ។ ចាបា់ាំង
ពីក្ពលក្ ោះម្ក្ ក្សតេ បាវ ដាយ បាៃ
កាល យជាពលរែាយួៃសាម្ញាមាន ក្ ់ ។  
ក្នុងឱកាសក្ ោះ ក្សតេ បាវ ដាយ បាៃ
ក្ ល ក្យម្យួឃ្ល  ែម៏ាៃប្បជាប្បិយ៍
ថ្ន "សុខេិរតក្ធវើជាពលរែានៃប្បក្ទស
ម្យួដែលមាៃឯក្រជយ ប្បក្សើរជាងក្ធវើជា

អំព្ី ក្្រេ ប្ត  ដាយ ឬ ក្ងវៀង ផ្សុក  ិន ទវី 

អានត្ទំព្័រ ៥ ក 

ត្ក្ៅទំព្័រ ៥ 



សារព្័ត្៌មានសារព្័ត្៌មាន  ថ្រព្នគរថ្រព្នគរ    ថ្ងៃយៅរ ៍៣ យកើត  ដែយេសឋ ឆ្ន ាំយ ោះ ត្តស័ីក ព. ស. ២៥៥៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃេ ី០៤ ដែមងុិ  គ. ស. ២០១១ ៥ 

រព្ឹត្រិោរណ៍ ០៤ មិថុនា  

ម្យួប្កុ្ម្ែឹក្ ាំក្ដាយឯក្ឧរដម្ សឺៃ 
សាៃ ក្ៅកាៃទី់ប្កុ្ងបា៉ា រសី ប្បក្ទស
បារ ាំង ក្ៅនងៃទី ២៥ ដខក្ម្សា ឆ្ន ាំ
១៩៤៩ ក្ែើម្បជីាំទស់ៃឹងសភាបារ ាំង 
ឲ្យផ្ទអ ក្ការសក្ប្ម្េេិរត របស់រែាសភា
បារ ាំង ដែលបាៃយល់ប្ពម្ប្បគល់       
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ៅឲ្យក្វៀរណាម្ក្ ោះ។ ដរ
ការរវា៉ាទម្ទររបស់ប្បរិភូដខែរ ម្ៃិប្រូវ
បាៃរដាា ភបិាលបារ ាំងក្ធវើាម្ក្ ើយ ។ 
េាំដណក្សហរែាអាក្ម្រកិ្ ក្ដាយ

មាៃបាំណងេងជ់យួ បារ ាំង ក្នុងការបងក
ឥទធិពលរបស់ខលួៃក្ៅឥណឌូ េិៃ ក្ោក្ 
អាប៊ាុរត (Abbott) ដែលជាឯក្អគារែាទូរ
អាក្ម្រកិ្ប្បចាាំទីប្ក្ងុនប្ពៃគរ ឬសពវនងៃ
ក្ៅថ្នប្កុ្ងហូជីម្ញិ បាៃក្សនើឲ្យប្ក្សួង
ការបរក្ទសក្ៅរែាធាៃីវា៉ា សីុៃរុៃ សហ
រែាអាក្ម្រកិ្ ក្ធវើក្សេក្តីប្បកាសម្យួក្នុង
ៃយ័ក្លើក្ទឹក្េិរតរដាា ភបិាលក្វៀរណាម្ 
បាវ ដាយ ។  
ក្ៅទីបាំផុ្រប្បធា ធិបរីបារ ាំង 

ក្ោក្ វា៉ា ងសង ់ អូរយី៉ាូល បាៃេុោះហរថ
ក្លខាក្ៅនងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ
១៩៤៩ ប្បគល់ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ៅឲ្យរដាា
ភបិាលរែាក្វៀរណាម្ (Quoc Gia Viet 
Nam) ដែលែឹក្ ាំក្ដាយក្សតេ បាវ 
ដាយ ក្ទើបដរដាក្រ់ជយងែីៗ ។ 
កាលពីនងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ 

២០១០ ក្ោក្ ថ្នេ ់ង៉ាុក្ ថ្នេ ់ យក្

ប្បរិបរតិ នៃសហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ 
បាៃប្បាបអ់ាក្សរថី្ន ការដែលបារ ាំង
បាៃប្បគល់ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្ៅឲ្យ
យួៃប្គបប់្គងក្ដាយរែាបាលក្ ោះ គឺ
ពលរែាដខែរក្ប្កាម្ក្ៅដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្
គ្មែ ៃអនក្ណាែឹងឮក្ ើយ ។  
ក្ោក្ ថ្នេ ់ ង៉ាុក្ ថ្នេ ់ មាៃ

ប្បសាសៃថ៍្ន៖«ក្គក្ប៏ាៃប្បគល់ឲ្យយៃួ
ក្ ោះជាដបបដផ្នក្ជារែាបាលដរប៉ាុណាឹ ងក្ទ 
ក្ហើយក្នុងការប្បគល់ក្ ោះ គឺេាំក្ ោះបង
បអូៃដខែរក្ប្កាម្ក្ោក្អរប់ាៃែឹងក្ទ »។  
ត្បមុែរោឋ ភបិាលដែែរបែិយសធការ

ទាមទារដែនែីកមពុជាយត្កាមមកវញិ៖ 
ក្ោក្ យក្រែាម្ស្រៃតី ហ៊ាុៃ ដសៃ 

បាៃដងលងកាលពីនងៃពុធ ទី ០៩ ដខ        
ម្ងុិ  ឆ្ន ាំ ២០១០ ក្ៅឯវទិាសាថ ៃជារិ
អបរ់ ាំ ក្នុងឱកាសផ្ដល់សញ្ា បប័្រែល់
ៃិសសរិ ក្ៅសាក្លវទិាល័យៃរ័រុៃថ្ន 
ក្ោក្ម្ៃិេូលរមួ្ ក្នុងការទម្ទរយក្
ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ម្ក្វញិក្ទ  ។ ក្ោក្ 
ហ៊ាុៃដសៃបាៃក្ៅអនក្ដែលបាៃសៃា  
យក្ ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ម្ក្វញិក្ ោះថ្ន
ជា «អនក្សៃាហសួ» ក្ហើយក្ោក្សូម្
ឲ្យមាៃការប្បុងប្បយរ័នេាំក្ ោះ ការសៃា
របស់ខលួៃ ៃិងបាៃអោះអាងក្ទៀរថ្ន ការ

ទម្ទរយក្ទឹក្ែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ ោះ វា
ហួសក្ពលក្ៅក្ហើយ ។ ការដងលងដបប
ក្ៃោះរបស់ក្ោក្ យក្រែាម្ស្រៃតី ហ៊ាុៃ 
ដសៃ ប ា បពី់ ក្ោក្ ម្៉ាម្ សុណងែូ់ 
 យក្វទិយសុាំបុក្ ែុ ាំ បាៃដងលងជាសាធារ
ណៈ ក្ៅក្នុងក្ម្ែវធីិខបួឆ្ន ាំទី ៦១ នៃការ
បារប់ងដ់ែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ដែលបាៃ
ប្បារពធក្ ើង ក្ដាយសមាគម្ដខែរក្ប្កាម្ 
ក្ៅទីប្កុ្ងភនាំក្ពញ កាលពីនងៃទី ០៤ ដខ
ម្ងុិ  ឆ្ន ាំ ២០១០ ឆ្ន ាំក្ៅម្ញិថ្ន 
ប្បសិៃក្បើក្ោក្បាៃកាល យជា យក្រែា
ម្ស្រៃតី ក្ោក្ៃឹងទម្ទរទឹក្ែីក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ម្ក្ឲ្យដខែរវញិ  ។  
ក្ោក្ យក្រែាម្ស្រៃតី ហ៊ាុៃ ដសៃ 

បាៃដងលងថ្ន ៖ «អនក្ខលោះក្ៅសៃាក្ៅនងៃ
ទី ៤ ក្ៃលងក្ៅ គ្មរថ់្ន ក្បើគ្មរប់ាៃក្ធវើ
 យក្រែាម្ស្រៃត ី គ្មរៃឹ់ងយក្ក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ម្ក្វញិ ។ ខុ្ាំថ្ន អក្ញជ ើញក្ៅេុោះ! 
អញម្ៃិក្ៅជាម្យួក្ទក្វុ ើយ ! ក្គហា៊ា ៃ
សៃាែល់ប៉ាណុាឹ ង ! េុោះក្បើក្ធវើម្ៃិបាៃ 
ប្រវូក្ធវើក្ម្៉ាេ ? ក្មា៉ា ងក្ៃោះក្ហើយក្ធវើបាៃ
ក្ទ ? សូម្បដីរប្ពោះក្រណុាបិាក្ ោះ ប្ពោះ
អងាបាៃរម្កល់ដផ្ៃទីក្ៅឯអងាការសហ
ប្បជាជារិ ម្ៃិបាៃជាបែី់ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្
េូលម្ក្ ក្នុងអធិបក្រយយរបស់ក្ម្ពុជា

ក្ទ !» ។ 
យសនើឲ្យជាេិវាកានេុ់កខជាតិដែែរ៖ 
ក្ៅនងៃប្ពហសបរិ៍ ទី ១២ ដខឧស

ភា ប្កុ្ម្រាំណាងរស្រសតគណបក្ស សម្    
រងសុ ី េាំៃៃួ ១៣ របូ បាៃក្សនើឲ្យរដាា ភ ិ   
បាលក្ម្ពុជា បក្ងកើរទិវាកាៃទុ់ក្ខរបស់ដខែរ
ក្ៅនងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ក្ែើម្បេីងចាាំនងៃ
ដែលបារ ាំងបាៃការទឹ់ក្ែីដខែរមាៃ ២១
ក្ខរត ៃិងរជធាៃីនប្ពៃគរក្ៅឲ្យប្បក្ទស
ក្វៀរណាម្ ក្ធវើអាណាៃិគម្បៃតរហូរម្ក្
ែល់សពវនងៃ ។ 
លិខិររបស់រាំណាងរស្រសតក្ផ្្ើក្ៅ

កាៃក់្ោក្ ហ៊ាុៃ ដសៃ  យក្រែាម្ស្រៃតី
ដខែរបាៃបញ្ជ ក្ថ់្ន ការបារប់ងដ់ែៃែី
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ បាៃក្ធវើឲ្យប្បជាពលរែាដខែរ 
ក្ប្កាម្រងៃូវការឈចឺាប ់ ក្ហើយពកួ្ក្គ
បាៃរស៊ាូប្គបជ់ាំ ៃ ់ ក្ែើម្បកីារ រជារិ
សាសៃ ៍ ប្បនពណី ៃិងអក្សរសាស្រសត  ។ 
លិខិរបៃតថ្ន ដខែរក្ប្កាម្ក្ៅជុាំវញិពិភព
ក្ោក្ ដរងដរប្បារពធទិវាបារប់ងទឹ់ក្ែី
ដែលជាទុក្ខរបស់ដខែរក្ប្កាម្ ។ 
ឯក្សាររបស់ដខែរក្ប្កាម្ ដែលេង

ប្ក្ងក្ដាយក្ោក្ ប្ាាំង ឆ្រប៊ាុរ បាៃ
ក្រៀបរបថ់្ន ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ឬ ក្វៀរ
ណាម្ខាងរបងូ ក្ពលបេុ្បបៃន មាៃ

ទាំហាំ ៦៧.៧០០ គី ូដម្៉ាប្រប្ក្ឡា 
ក្ដាយរបទ់ាំងក្កាោះប្រល់ ៃិងក្កាោះ
ប្រឡាេផ្ងក្ ោះ ប្រូវបាៃបារ ាំងការឲ់្យ
ក្វៀរណាម្ប្រួរប្ា ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ។ 
ក្ខរតដខែរក្ៅដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ រមួ្

មាៃ ប្ពោះសួគ៌្ម ក្ាំពងឫ់សស ី ប្រ ាំងេរវ  
លងក់្ហារ ដប្ពក្ឫសស ី មារប់្ជូក្ ក្ាំពង់
ប្ក្បី ក្កាោះគង  ម្  ម្បារជ ក្ម្ស 
ប្ក្ម្ៃួស ផ្ារដែក្ នប្ពៃគរ ឃ្ល ាំង 
ក្ាំពងក់្គ្ម ក្រងែាំរ ី ទលួាក្មាក្         
ប្ពោះប្រ ាំង ៃិងពលោវ ។ បេុ្បបៃន
ក្ ែ្ ោះទាំងអស់ក្ៃោះ ប្រូវបាៃក្វៀរណាម្
បដូរក្ ែ្ ោះក្ៅជាភាសាយួៃអស់ ក្ៅ
ក្ហើយ ។ 
ចាបា់ាំងពី ២០០០ ម្ក្ ពលរែា

ដខែរក្ប្កាម្ក្ៅប្បក្ទសក្ម្ពុជា ៃិងក្ប្ៅ
ប្បក្ទស ដរងដរប្បារពធក្ម្ែវធីិរ ាំឭក្ទិវា
បារប់ងដ់ែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ជាក្រៀងរល់
ឆ្ន ាំ  ក្ដាយពកួ្ក្គអោះអាងថ្ន ក្ែើម្បឲី្យម្រិ
ជារិ ៃិងអៃតរជារិបាៃែឹងអាំពីការបារ់
បងដ់ែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្របស់ខលួៃ ៃិង
អាំពីការរ ាំក្ោភសិទធិម្ៃុសស ពីសាំណាក្់
អាជ្ាធរក្វៀរណាម្ ក្ៅក្លើជៃជារិដខែរ 
ក្ៅដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្  ជាពិក្សស
ក្ែើម្ប ី ជប្មុ្ញឲ្យពលរែាៃិងរដាា ភបិាល 
ដខែរ នៃប្បក្ទសក្ម្ពុជាេងចាាំៃូវប្ពឹរតិ
ការណ៍ប្បវរតិសាស្រសតរបស់ខលួៃម្យួ ដែល
បាៃក្ធវើឲ្យដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ បាៃធាល ក្់
េូលក្នុងការប្គបប់្គង របស់រដាា ភបិាល  
ក្វៀរណាម្រហូរែល់សពវនងៃ ៕ 

  យគកប៏ានត្បគល់ឲ្យ នួយ ោះជាដបបដផ្នកជារែឋបាលដតប៉ែណុ្ណឹ ងយេ 
យហើ កនុងការត្បគល់យ ោះ គឺច្បាំយ ោះបងបអូនដែែរយត្កាមយោកអ្តប់ានែឹងយេ ។ 

-យោក  ច្ប ់ង៉ែុក  ច្ប ់ត្បធានសហពន័ធដែែរកមពុជាយត្កាម-  

ក្សតេម្យួនៃប្បក្ទសញជោះក្គ"(Thà làm 

dân một nước độc lập hơn 

làm vua một nước nô lệ ) ។             
ដខក្ញ្ា  ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ បាវ ដាយ 

(ក្ងវៀង ផុ្ក្ វៃិ ទវី) ប្រូវបាៃប្បធាៃរដាា ភិ
បាលបក្ណាត ោះអាសៃន សាធារណរែាប្ប 
ជាធិបក្រយយក្វៀរណាម្ ( Việt Nam 

dân chủ cộng hoà ) អក្ញជ ើញក្ៅ
ហាណូយទទលួរាំដណង "ទីប្បឹក្ាជាៃ់
ខពស់ នៃរដាា ភបិាលបក្ណាត ោះអាសៃនក្វៀរ
ណាម្" ដែលក្ពលក្ ោះ ក្ោក្គឺជា
សមាជិក្មាន ក្ ់ ក្នុងបណាត សមាជិក្ទាំង 
៧ នៃគណៈក្មាែ ការក្ប្ពៀងរែាធម្ែៃុញា
ដែលមាៃ ហូ ជី ម្ញិ ជាប្បមុ្ខ ។ 
នងៃទី ០៦ ដខម្ក្រ ឆ្ន ាំ ១៩៤៦ បាវ 

ដាយ ប្រូវបាៃជាបក់្ឆ្ន រ ជាសមាជិក្រែា
សភាអាណរតិែាំបូង នៃប្បក្ទសសាធារ 
ណរែាប្បជាធិបក្រយយក្វៀរណាម្ ។ 
នងៃទី ១៦ ដខម្ ី ឆ្ន ាំ ១៩៤៦ បាវ 

ដាយ បាៃរមួ្ែាំក្ណើ រជាម្យួៃឹងប្បរិភូ
សាធារណរែាប្បជាធិបក្រយយក្វៀរណាម្
ក្ៅក្ធវើទសសៃកិ្េ្ក្ៅេិៃ ដរក្ោក្ម្ៃិ
បាៃប្រ បម់្ក្ក្វៀរណាម្ក្ទ ។ ក្ៅ
ប្បក្ទសេិៃ ក្ោក្បាៃជបួអនក្ៃក្ោ 
បាយជាក្ប្េើៃ ក្នុងក្ ោះ មាៃជៃជារិអា

ក្ម្រកិ្ ក្ោក្ Marshall ក្ហើយប្រូវបាៃ
រាំណាងសហរែាអាក្ម្រកិ្  ាំយក្
ក្ាំណរក់្ហរុកិ្េ្េរចារបស់ បាវ ដាយ 
ក្ៅជូៃប្បធា ធិបរី H a r r y  S . 
Truman ។ ក្ពលក្ ោះ បាវ ដាយ ក្៏
បាៃសរក្សរលិខិរម្យួេបបក់្ផ្្ើក្ៅក្វៀរ
ណាម្សុាំោដលងពីរាំដណង "ទីប្បឹក្ា
ជាៃខ់ពស់" របស់រដាា ភបិាលសាធារណ
រែាប្បជាធិបក្រយយក្វៀរណាម្ ែឹក្ ាំ
ក្ដាយ ហូ ជី ម្ញិ ។ 
ក្ធវើជាប្បធាៃរដាា ភបិាលរែាក្វៀរ 

ណាម្ (Quốc gia Việt Nam )៖ 
ឆ្ន ាំ ១៩៤៧ អរីរក្ម្ចារក្ម្ែបារ ាំង

ប្បចាាំឥណឌូ េិៃក្ោក្Cousseau  បាៃ 
េរចាជាម្យួ បាវ ដាយ ក្ៅ ហុង កុ្ង 
(Hong Kong) ក្នុងក្គ្មលបាំណង
អក្ញជ ើញ បាវ ដាយ ប្រ បក់្ៅក្វៀរ  
ណាម្ ក្ែើម្បកីាត បអ់ាំណាេក្ ើងវញិ 

ក្ហើយបក្ងកើរអវីម្យួក្ៅថ្ន "ែាំក្ណាោះ
ប្សាយបាវដាយ" (giải pháp Bảo 

Đ ạ i) ។ មាៃម្រិថ្ន ការបក្ងកើរ 
"ែាំក្ណាោះប្សាយបាវដាយ" ក្ៃោះ គឺក្នុង
ក្គ្មលបាំណងប្បឆ្ាំង ៃឹងេល ទម្ 
ទរឯក្រជយរបស់ ប្កុ្ម្កុ្ម្ែុយៃិសតក្វៀរ  
ម្ញិ (Viet Minh) ៃិងមាៃម្រិម្យួ
ក្ទៀរថ្ន កិ្េ្ការក្ៃោះ ក្នុងក្គ្មលបាំណង
ប្បឆ្ាំង ៃឹងការពប្ងីក្ឥទធិពលលទធិ
កុ្ម្ែុយៃិសតក្ៅឥណឌូ េិៃ ។ េាំដណក្ 
បាវ ដាយ ខលួៃឯងវញិ ក្ប៏ាៃែឹងេបស់
ក្នុងខលួៃឯងថ្ន ការបក្ងកើរអវីម្យួដែលក្គ
ក្ៅ "ែាំក្ណាោះប្សាយបាវដាយ" ក្ ោះ 
ាម្ពិរគឺជា "ែាំក្ណាោះប្សាយបារ ាំង" 
ដរប៉ាុក្ណាា ោះ ។ 
នងៃទី ០៨ ដខម្ ី ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 

ប្បធា ធិបរីបារ ាំង វា៉ាងសង ់ អូរយី៉ាូល 
(Vincent Auriol)  ៃិង បាវ ដាយ បាៃ

េុោះហរថក្លខា ក្លើកិ្េ្ប្ពម្ក្ប្ពៀង 
Elysee ក្នុងការបក្ងកើររដាា ភបិាលក្វៀរ
ណាម្ម្យួ ក្ៅក្នុងសហភាពបារ ាំង 
ក្ៅថ្ន រែាក្វៀរណាម្ (Quốc gia Việt 

Nam ) ក្ហើយ បាវ ដាយ ក្ធវើជាប្បធាៃ
រែាក្ៅក្លើដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ។ ក្នុងឱ
កាសក្ ោះដែរ បាវ ដាយ បាៃក្សនើបារ ាំង
ឲ្យប្បគល់ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ឬណាម្គី 
(Nam Kỳ) ក្ៅក្វៀរណាម្ប្គបប់្គង ។ 
នងៃទី ២៤ ដខក្ម្សា ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 

បាវ ដាយ ប្រ បេូ់លប្សុក្ ក្ហើយពីរ
ដខក្ប្កាយម្ក្ គឺក្ៅនងៃទី ១៤ ដខម្ងុិ  
បាវ ដាយ ប្បកាសឈបក់ាៃអ់ាំណាេ  
ក្ែើម្បមីាៃការក្ប្ជើសាាំង ៃិងរក្ាៃូវរួ
 ទី"ក្សតេ"ជាបក្ណាត ោះអាសៃនរងចាាំការ 
ទទលួសាា ល់ពីសហគម្ៃអ៍ៃតរជារិ ។ 
នងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 

ប្បធា ធិបរីបារ ាំង វា៉ាងសង ់ អូរយី៉ាូល  

បាៃេុោះហរថក្លខា ក្លើេបបក់្លខ 
៤៩/៧៣៣ ក្នុងការការដ់ែៃែីក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ ឬ កូ្ស័ងសិុៃ នៃប្ពោះរជាណា
េប្ក្ក្ម្ពុជាប្បគល់ក្ៅឲ្យ បាវ ដាយ 
ប្គបប់្គងដខែរក្ប្កាម្បៃត ។  
នងៃទី ០១ ដខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 

ក្ប្កាយពីបារ ាំង បាៃការដ់ែៃែីក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ ក្េញពីសហភាពបារ ាំង  រដាា ភ ិ 
បាលបក្ណាត ោះអាសៃន នៃ រែាក្វៀរណាម្ 
បាៃប្បកាសបក្ងកើររដាា ភបិាល ាម្បទ
បញ្ជ ក្លខ 1-CP របស់ យក្រែា     
ម្ស្រៃតីដរងាាំង បាវ ដាយ ក្ធវើជាប្បធាៃ
រែា ។ 
នងៃ ០៤ ដខរុោ ឆ្ន ាំ ១៩៥៥      

គណៈក្ម្ែការប្បជាម្រិម្យួ បាៃក្ក្ើរ  
ក្ ើង  ក្បាោះក្ឆ្ន រែក្ បាវ ដាយ ក្េញពី
រ ួទីប្បធាៃរែា ក្ហើយ ង៉ាូ ែិៃ ក្យម្ 
បាៃទទលួរ ួទីជាំៃសួវញិ ។ 
ក្ប្កាយពី ង៉ាូ ែិៃ ក្យម្ ក្ ើងកាត ប់

អាំណាេ បាវ ដាយ អាយុ ៤០ ឆ្ន ាំ 
ក្ហើយសុខេិរតរស់ក្ៅៃិរក្ទសខលួៃក្នុងប្ប 
ក្ទសបារ ាំងរហូរែល់អាយុ ៨៥ ឆ្ន ាំ ក្៏
សាល បក់្ៅនងៃទី ៣១ ដខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ 
១៩៩៧  ទីប្កុ្ងបា៉ា រសិ ៕ 

 

ត្ព្ីទំព្រ័ ៤ ក 

ត្ព្ីទំព្រ័ ៤  

សុែចិ្បតតយធវើជាពលរែឋថ្នត្បយេសម ួដែលមានឯករាេយ  
ត្បយសើរជាងយធវើជាយសតច្បម ួថ្នត្បយេសកញ្ជោះយគ   

 (Thà làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ ) 
  • យសតច្ប បាវ ោ  



សារព្័ត្៌មានសារព្័ត្៌មាន  ថ្រព្នគរថ្រព្នគរ    ថ្ងៃយៅរ ៍៣ យកើត  ដែយេសឋ ឆ្ន ាំយ ោះ ត្តស័ីក ព. ស. ២៥៥៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃេ ី០៤ ដែមងុិ  គ. ស. ២០១១ ៦ 

រព្ឹត្រិោរណ៍ ០៤ មិថុនា  

ខ្មែរក្រោមក្ៅជុំ ិញព្ិភព្ក្ោករឭំកមួរ ៦២ ឆ្ន  ំទិវា ០៤ មិថុនា  

ក្ដាយ សឺង មាោ 
នងៃទី ០៤ ម្ងុិ  ឆ្ន ាំក្ៃោះគឺជាខបួទី

៦២ ឆ្ន ាំ ដែលរជាណាេប្ក្ក្ម្ពុជា បារ់
បងដ់ែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ៅក្វៀរណាម្ ។ 
សហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ បាៃ

ក្រៀបេាំពិធីបុណយរ ាំឭក្ខបួក្ៃោះ ក្ៅសហ
រែាអាក្ម្រកិ្ កាណាដា ៃិងក្ៅាម្
ប្បក្ទសែនទជាក្ប្េើៃក្ទៀរ ។ ក្ោក្   
ថ្នេ ់ ង៉ាុក្ ថ្នេ ់ ប្បធាៃសហពៃ័ធដខែរ   
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ មាៃប្បសាសៃថ៍្ន រាំបៃ់
ខលោះក្ផ្ដើម្ក្រៀបេាំរ ាំឭក្ខបួក្ៃោះ ាាំងពីេុងដខ
ឧសភាក្ៅ ។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ ង៉ាុក្ ថ្នេ ់  មាៃប្ប 

សាសៃោ៍៉ា ងក្ៃោះ «ក្ៅអាក្ម្រកិ្ក្ធវើធាំក្ៅ
ញ៉ាូ ជឺសីុ ៃិងក្ៅាម្រែាជាក្ប្េើៃក្ទៀរ ៃិង
ក្ធវើក្ៅកាណាដា អូស្រសាត លី» ។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ង៉ាុក្ ថ្នេ ់បញ្ជ ក្ថ់្ន 

ដខែរក្ៅរែាម្ៃីីសូា សហរែាអាក្ម្រកិ្ 
បាៃក្ផ្ដើម្ក្ធវើពិធីបុណយរ ាំឭក្ខបួបារប់ង់

ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្មុ្ៃក្គ គឺក្ធវើក្ៅនងៃ
ក្ៅរ ៍ទី ២៨ ដខឧសភាក្ៃលងក្ៅក្ៃោះ ។ 
ក្ៅទវីបអឺរ ៉ាបុ សហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្
ក្រៀបេាំក្ៅប្បក្ទសសវីស ក្ៅនងៃក្ៅរ ៍ ទី 
៤ ដខម្ងុិ  ក្ៃោះ ក្ៅឯទីប្កុ្ងសសុរឺ ុេិ ។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ក្វៀៃ ប្បធាៃសហពៃ័ធ

ដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ប្បចាាំទវីបអឺុរ ៉ាបុ មាៃប្ប 
សាសៃថ៍្ន ពិធីបុណយប្បារពធក្ ើងប្ប 
ហាក្ប់្បដហលគ្មន ក្ៅាម្ប្បក្ទស  
ក្ៅជុាំវញិពិភពក្ោក្ដែរ ក្ដាយក្ធវើាម្
ដបបបទពុទធសាស  ។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ក្វៀៃ បញ្ជ ក្ោ់៉ា ងក្ៃោះ 

«មាៃប្ពោះសងឃេូលរមួ្ទាំងអស់ ៧ អងា 
ក្នុងក្ ោះមាៃក្ោក្ ទឹម្ សាខៃ ដែរ ។ 
ក្ធវើបុណយាម្ដបបប្ពោះពុទធសាស  ៃិង
មាៃការាាំង ៃិងដេក្ចាយៃូវឯក្សារ
ងែីៗ ដែលទក្ទ់ងៃឹងទុក្ខក្វទ របស់ដខែរ
ក្ប្កាម្ក្ៅឯដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្»។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ ក្វៀៃ មាៃប្បសាសៃ៍

ថ្ន ឆ្ន ាំក្ៃោះមាៃអនក្េូលរមួ្ោ៉ា ងរិេ ២
រយ ក្ ់ ក្ប្េើៃែូេឆ្ន ាំមុ្ៃៗ ពីក្ប្ ោះមាៃ
អនក្េូលរមួ្ម្ក្ពីប្បក្ទសអាលលឺម្៉ាង ់ អូ  
ប្ទីស ដប៊ាលសសុេិ អីុាលី ៃិងពីប្បក្ទស
បារ ាំងជាក្ែើម្  ។ ក្ប្ៅពីក្ៃោះសហពៃ័ធ
ដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្ៃឹ៏ងក្ប្គ្មងក្រៀបេាំ ក្ធវើ
បុណយក្ៅឯវរតក្ ធិវងស ក្ៅជាយប្កុ្ង
បា៉ា រសី ប្បក្ទសបារ ាំង ក្ៅនងៃទី ១១ ដខ
ម្ងុិ  ឆ្ន ាំ ២០១១ ខាងមុ្ខក្ៃោះ ។ 
ក្ោក្ ថ្នេ ់ ង៉ាុក្ថ្នេ ់ បញ្ជ ក្ថ់្ន 

សហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្រៀបេាំក្ម្ែវធីិ
បុណយក្លើក្ក្ៃោះ មាៃក្គ្មលបាំណងសាំ  
ខាៃ់ៗ រមួ្មាៃ គឺ ទីម្យួ បរា ញថ្ន នង
ៃិងក្វៀរណាម្ក្ៅដរេងប់ាៃែីដខែរ ៃិង
ទីពីរក្សនើឲ្យដខែរទាំងអស់រមួ្គ្មន  យក្ទិវា
០៤ ម្ងុិ  ជាទិវាជារិ ។ 
ប្ពោះសងឃេាំៃៃួ ១៩៤៩ អងា រប់

បាប្រក្ៅក្ម្ពុជា៖ 
សហគម្ៃ ៍ៃិងប្ពោះសងឃដខែរក្ប្កាម្

ក្ៅក្ម្ពុជាៃឹងេូលរមួ្ ក្រៀបេាំពិធីបុណយ
របប់ាប្រប្ពោះសងឃេាំៃៃួ ១៩៤៩ អងា 
ៃិង ប្បារពធទិវាកាៃទុ់ក្ខជារិដខែរខបួក្លើក្
ទី ៦២ នៃនងៃបារប់ងដ់ែៃែីក្ម្ពុជា
ក្ប្កាម្ ក្ៅនងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ
២០១១ ក្ៃោះ ក្ៅសួៃេបរវរតបទុម្វរី 
ក្ដាយមាៃរជរាំណាង ប្ពោះម្ហាក្សប្រ
ដខែរ ប្ពោះបាទ  សក្ម្តេ ៃក្ររតម្ សីហ
មុ្ៃី ោងេូលរមួ្ជាអធិបរី ។ ក្ៃោះក្បើ
ក្ោងាម្លិខិរអាំ វ វ របស់សហ
គម្ៃដ៍ខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្ៅទីប្កុ្ងភនាំក្ពញ 
េុោះនងៃទី ០១ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១១ 
ក្ៃលងក្ៅក្ៃោះ ។ 
ប្បធាៃសហគម្ៃដ៍ខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ 

ក្ោក្ ថ្នេ ់ ក្សដាា  មាៃប្បសាសៃ៍
ប្បាបស់ារពរ័ម៌ាៃក្ៅនងៃទី ០៦ ឧសភា 
អាំពីក្គ្មលបាំណងនៃការប្បារពធពិធីបុណយ
ម្យួក្ៃោះថ្ន ក្ែើម្បរី ាំឭក្ខបួគប្ម្ប ់ ៦២ 
ឆ្ន ាំ នងៃទី៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ម្ក្

ែល់នងៃទី ៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ២០១១ ជា
ការសដម្ដងៃូវការឈចឺាប ់ ការក្សាក្
សាដ យទឹក្ែី ដែលអាណាៃិគម្បារ ាំង 
បាៃការទឹ់ក្ែីដខែរឲ្យអាណាៃិគម្ក្វៀរ
ណាម្ ដែលក្ធវើឲ្យប្បជាពលរែាដខែរេង
ចាាំប្បវរតិសាស្រសតែជូ៏រេរក់្ៃោះ ។ 
នងៃទី ០៤ ដខម្ងុិ  កាលពី ៦២ 

ឆ្ន ាំ មុ្ៃ ប្បធា ធិបរីបារ ាំង បាៃេុោះ
ហរថក្លខាការដ់ែៃែីកូ្ស័ងសីុៃ ជា
ែីដខែរភាគ បេុ្បបៃនកាល យជាដែៃែីភាគ
ខាងរបងូនៃប្បក្ទសក្វៀរណាម្ ក្េញពី  
រដាា ភបិាលសហភាពបារ ាំង ។ ចាប់
ាាំងពីក្ពលក្ ោះម្ក្ ពលរែាដខែរក្ប្កាម្
ក្ៅក្ម្ពុជាក្ប្កាម្របោ់ៃ ក្ ់ បាៃរស់
ក្ៅក្ប្កាម្ៃឹម្អាណាៃិគម្យួៃ រហូរ
ែល់សពវនងៃ ៕ 

 

 នងៃទ ី០៤ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ាំ ២០១១ ក្ៃោះ ពលរែាដខែរក្ប្កាម្ក្ៅជុាំវញិពភិពក្ោក្ែកឹ្ ាំក្ដាយសហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ (KKF) បាៃក្រៀងេាំពធិរី ាំឭក្ខបួ
ឆ្ន ាំទ ី៦២ ទវិាបារ ាំងការដ់ែៃែកី្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ឬ ដែៃែកូី្ស័សីុៃឲ្យក្ៅក្វៀរណាម្ប្គបប់្គងដផ្នក្រែាបាលក្ហើយបាៃបៃតក្ធវើអាណាៃគិម្ក្លើជៃជារដិខែរក្ប្កាម្ 
ក្ៅដែៃែកី្ម្ពុជាក្ប្កាម្រហូរែល់សពវនងៃ  ក្ែើម្បរី ាំឭក្ក្ ើងវញិៃូវប្បវរតសិាស្រសតម្យួែឈ៏ចឺាបក់្នុងការញាក្ស់ាែ ររកី្ម្ែកឹ្ ាំៃងិកូ្ៃក្ៅដខែរបេុ្បបៃន ៃងិក្ៅ
អ គរ កុ្ាំឲ្យក្ភលេខលួៃ ាំឲ្យបារប់ងប់្សុក្ក្ទសែូេការបារប់ងក់្ម្ពុជាក្ប្កាម្រក្ៅក្ទៀរ ។ ការក្រៀបេាំពធិបុីណយក្ៃោះ ក្គសក្ងករក្ ើញ មាៃសាខាសហពៃ័ធ
ដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្ៅប្បក្ទស  ជាអនក្ក្រៀបេាំ ៃងិក្ៅក្ម្ពុជាមាៃសមាគម្ក្ប្ៅរដាា ភបិាលដខែរក្ប្កាម្ ែកឹ្ ាំក្ដាយ ក្ោក្ ថ្នេ ់ក្សដាា  ប្បធាៃសហគម្ៃ៍
ដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ជាអនក្ផ្តួេក្ផ្តើម្ ក្ដាយមាៃប្ពោះសងឃេាំៃៃួ ១៩៤៩  អងារបប់ាប្រៃងិមាៃប្ពោះរជរាំណាងប្ពោះម្ហាក្សប្រដខែរោងេូលរមួ្ជាអធបិរ ី។ 

សហពៃ័ធដខែរក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ប្បារពធខបួទី ៦២ នៃ ទិវា ០៤ ម្ងុិ   ក្ៅសហរែាអាក្ម្រកិ្ ។   



សារព្័ត្៌មានសារព្័ត្៌មាន  ថ្រព្នគរថ្រព្នគរ    ថ្ងៃយៅរ ៍៣ យកើត  ដែយេសឋ ឆ្ន ាំយ ោះ ត្តស័ីក ព. ស. ២៥៥៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃេ ី០៤ ដែមងុិ  គ. ស. ២០១១ ៧ 

កំណាព្យ 

ព្ូជមាន់ជល ់
(ក្ាំណាពយក្ម្ ក្យ ៩) 

ពូជអណឌ ៈញាស់ពីមាៃក់្ម្ដរម្យួ 
ក្ក្ើរទុក្ខប្ពួយកូ្ៃម្យួប្គក្រក្ជល់គ្មន  
ក្ភលេសម្បកុ្ស៊ាក្េាំក្បើងប្ទបព់ងភាៃ  
ផ្ទា បម្់ាស់ងែីេិរត ោជាសប្រូវ   ។ 
ម្ាស់េិញឹ្ម្ប្រឹម្ទុក្ជល់ភាន ល់េាំក្ណញ 
ឲ្យេាំណី្ីឥរក្ម្នញក្វញរប្ម្ូវ 
ទទោះសាល បជាបក់្នុងជាល លក្ពក្កូ្វ 
ប្បឹងររវសាា វរក្ងើម្ៃិក្ពើសាល ប ់  ។ 
គាំៃិរក្ណារក្ឆ្រក្ៅក្្វររវអរួ 
សប្ម្ួេខាន យកាយសដម្្ងដរងសណាត ប 
ក្ភលេក្ៅពងក្នុងសម្បកុ្ប្គក្ក្ម្ប្កាប 
ជល់ែល់សាល បដ់ាបក្ោហិរែិរធរណី  ។ 
ក្ិេ្សក្ប្ម្េក្ប្សេដរម្ាស់ខាោះរងចាាំ 
ទឹក្ក្ៅត ដាាំប្ាាំអា ងោងឆ្ខ្ី 
ជាអាហារការក្លៀងក្ភ្ៀវដ្វក្ម្ប្រ ី
ជីវរិសាល បអ់ាបឥ់រៃយ័ក្សយ័ក្ិរតិយស   ៕ 
នងៃក្ៅរ ៍១៣ ក្ក្ើរ ដខក្េប្រ ឆ្ន ាំក្ថ្នោះប្រស័ីក្ ព. ស. ២៥៥៤ (១៦ ក្ម្សា ២០១១) 

រុប្តា ជនរទ 
(ក្ាំណាពយក្ម្ ក្យ ៨) 

បុបាា ជៃបទប្សគរប់្សគាំ 
មារោទរម្ទម្សក្តិសម្ក្លើសប្សី 
ឫក្ អឹម្ក្អៀម្ក្សៃៀម្ម្ៃិក្េញសតី 
ញញឹម្ប្បឹម្ប្បិយម្ៃិសតីថ្នល ដងលង   ។ 
ក្ម្ើលភស័្រក្តប្ក្ ងប់្ក្ហម្ក្សាើរសាវ យ 
សៃួៃបរា ញកាយក្ប្កាម្នផ្ាសូរយដសង 
ប្ពោះ យផ្ទរម់្ក្រក្ក្រឿងថ្នល ដងលង 
ផ្ទក ខាែ សក្គឯងដរងបាាំងភស្រកាត    ។ 
ក្ពលយបម់្ក្ែល់ផ្ទក យល់ប្ក្ឹរយប្ក្ម្ 
េូលប្ពោះបៃាាំពុាំក្េញោប្ា 
ោងទរក្ ោះក្ឡាោះក្ៅាម្សួៃេបរ 
ក្ប្ ោះខាល េញារិថ្នបុបាា ឥរលក្ខណ៍   ។ 
ប្មាម្នែប្សលៃប្សួេែូេប ល  
េងសុ់ាំសច្ាក្សនហាក្សាែ ោះសែ័ប្គ 
ដរគ្មែ ៃសងឃមឹ្ក្ប្ ោះផ្ទក ជាអនក្ 
មាន ងក្នុងែាំណាក្ន់ៃវងស «រព្ះមលរ»  ៕ 
នងៃប្ពហសបរិ៍ ៤ ក្ក្ើរ ដខក្េប្រ ឆ្ន ាំខាល ក្ទស័ក្ ព. ស. ២៥៥៤ (០៧ ក្ម្សា ២០១១) 

«គ»ត្ព្ូជ 
(ក្ាំណាពយក្ម្ ក្យ ៩) 

ក្ម្ើលមាឌ្ហាំធាំរក្លើបរលងប់្សិល 
គ្មែ ៃក្ងវល់ៃិម្លឈរក្ាំែរផ្លួវ 
ក្ម្ើលសម្បក្ែក្ក់្សនហ៍សនិទធគិរៃិរយក្ៅ 
ដរេិរតក្ៅអាប្សូវពិរឥរខលឹម្ក្នុង   ។ 
ឈរមារប់្េក្ែក្ែក្ងាើម្ពុាំក្េញសតី 
ែូេេាំណងេងមារប់្សីនងលអៃងា 
ឲ្យក្ធវើ «គ» ឈរហាលខយល់ែល់នងលងលង់ 
ក្ៅប្ពលឹងសឹងដរសាល ប់សាត បម់្ៃិឮ   ។ 
ក្រើអនក្ណាបញ្ជ ម្ក្ឲ៍្យឈរធែឹង 
ឈរខួបប្បាាំងទាំងក្ភលៀងខយល់ម្ៃិខវល់ឈ ឺ
«គ» យូរក្ហើយឈែម្ប្ាណក្ប្រើយក្្លើយបាំភល ឺ
ឲ្យបាៃឮបាំភលជឺារិឃ្ល រម្រណា   ។ 
ក្ទោះប្ពលឹងធែឹងម្ៃិសតីពីការពិរ 
ដែលវរម្រិតគិរសញជបក់្បេ់ិ ត  
គងស់ាល ប ់«គ» រកូ្ៃក្ៅពងាវារ 
ក្ធវើក្ម្តេក្ៅក្ៅក្ៃិដាា ជាពូជ «គ»   ៕  
នងៃេៃា ១៥ ក្ក្ើរ ដខក្េប្រ ឆ្ន ាំក្ថ្នោះប្រស័ីក្ ព. ស. ២៥៥៤ (១៨ ក្ម្សា ២០១១) 

ក្ៅខ្ត្រ្ឡាញ ់
(ក្ាំណាពយក្ម្ ក្យ ៨) 

ក្វោក្ក្ើរទុក្ខហុក្សិបពីរឆ្ន ាំ  
ក្សនហាក្ប្បោះប្សាាំដាម្ក្ដាយក្ោហិរ 
មាៃក្គបាំដបក្ប្ រគូ់ជីវរិ 
ដរខ្ុ ាំក្ៅសនិទធររឹដរប្សឡាញ់    ។ 
បារម់្ុខម្ៃិបាៃប្បាណរស់រងីនរ 
ក្បៀម្ទុក្ខរល់នងៃម្ៃិដែលេុោះចាញ់ 
សងឃមឹ្នងៃម្យួជួបប្រួយសមាល ញ់ 
ម្ាស់ក្សនហ៍ក្នក្់កាន ញ់ប្របាញ់ជីវរិ   ។  
ក្ាំដពងក្សនហ៍ក្យើងក្គសាងប្កាស់នប្ក្ 
រ ាំងក្យើងទាំងពីរឲ្យដបក្ក្សនហ៍ពិរ 
ក្ប្មាស់ក្ាំដពងម្ៃិឈនោះែួងេិរត 
ក្មាល ាំងក្សនហ៍ពិររបស់ក្យើងក្ ើយ   ។ 
ហុក្សិបពីរឆ្ន ាំនៃការរស៊ាូ 
ក្ោហិរក្យើងហូរបតូរយក្េក្ម្លើយ 
នៃក្តីក្សនហ៍ពិរឲ្យបាៃែល់ក្ប្រើយ 
ក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ក្អើយខ្ុ ាំក្ៅប្សឡាញ់   ៕ 
នងៃប្ពហសបរិ៍ ១ ក្ក្ើរ ដខក្ជសា ឆ្ន ាំ ក្ថ្នោះប្រស័ីក្ ព. ស. ២៥៥៥ (០២ ម្ងុិ  ២០១១) 

និព្នធក្ដាយ ថាេ់ ររីជា ក្គឿន 



សារព្័ត្៌មានសារព្័ត្៌មាន  ថ្រព្នគរថ្រព្នគរ    ថ្ងៃយៅរ ៍៣ យកើត  ដែយេសឋ ឆ្ន ាំយ ោះ ត្តស័ីក ព. ស. ២៥៥៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃេ ី០៤ ដែមងុិ  គ. ស. ២០១១ ៨ 

ខ្្វងយលអ់ំព្ីភូមិសាស្ត្រកមពុជាក្រោម 

អំព្ី ទីរកុងថ្រព្នគរ ឬ ទីរកុង ហូ ជី មុិញ 

សម្យ័អាណាៃិគម្បារ ាំងពីឆ្ន ាំ 
១៨៦២ ែល់ ១៩៥៤ ៖ 

ក្ោងាម្ស វ វេ ធិបបយវគីី
ភឌីា (Wikipedia) ក្ៅឆ្ន ាំ ១៨៥៩    
ក្ពលបារ ាំងប្រួរប្ាបាៃ ទីប្កុ្ងនប្ពៃគរ 
ភាល ម្ ពកួ្ក្គក្ច៏ាបក់្ផ្តើម្អភវិឌ្ឍរាំបៃម់្យួ
ក្ៃោះឲ្យកាល យក្ៅជាទីប្កុ្ង ណិជជក្ម្ែ ែ៏
ធាំម្យួ ក្ែើម្បបីាំក្ពញម្ហិេឆិាពប្ងីក្ឥទធិ
ពលរបស់ខលួៃក្ៅឥណឌូ េិៃ ។ ាម្
គក្ប្មាងែាំបូងទីប្កុ្ងនប្ពៃគរ ប្រូវបាៃ
បូក្បញូ្លទាំងរាំបៃផ់្ារធាំ ដែលភាសា
យួៃក្ៅ ក្េើក្លើង (Chợ Lớn ) ប៉ាុដៃត
ែល់ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ក្ដាយយល់ក្ ើញថ្ន 
គក្ប្មាងនៃការបក្ងកើរទីប្កុ្ងក្ៃោះមាៃទាំហាំ
ធាំក្ពក្ ពិបាក្ក្នុងការរក្ាសៃតិសុខ រដាា
ភបិាលអាណាៃិគម្បារ ាំង បាៃការ ់ 
ផ្ទត េរ់ាំបៃផ់្ារធាំក្េញ ពីទីប្កុ្ងនប្ពៃគរ 
ោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស ។ ក្ប្កាយពីការបក្ងកើរ
គក្ប្មាងក្ៃោះម្ៃិយូរប៉ាុ ែ ៃ អាគ្មរធាំៗ សាំ
ខាៃ់ៗ របស់ទីប្កុ្ង ដែលបាៃក្សាង
ាម្ដបបបស្ិម្ប្បក្ទស ែូេជា អាគ្មរ
ក្ទសាភបិាលដែៃកូ្ស័ងសីុៃ ៃិងវមិាៃ
ៃក្ររតម្ ប្រូវបាៃែាំក្ណើ រសាងសង ់ ។ 

ក្ប្កាយពីក្សាងអាគ្មរក្ៃោះ ៃិងក្ធវើការ
អភវិឌ្ឍរេួម្ក្ មុ្ខមារន់ៃទីប្កុ្ងនប្ពៃគរ
មាៃការផ្ទល ស់បតូរគរួឲ្យក្រស់មាា ល់ ។  

គរួក្រស់មាា ល់ផ្ងដែរ អាគ្មរ
វមិាៃៃក្ររតម្  ប្រូវបាៃក្ោក្ក្ទសាភ ិ
បាលដែៃកូ្ស័ងសីុៃ Lagrandière 
ប្បារពធពិធីសក្មាព ធិ៍បញុ្ោះបឋម្សិោ ជា
ក្លើក្ែាំបូងក្ៅនងៃទី ២៣ ដខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ាំ 
១៨៦៨ ក្ែើម្បែីាំក្ណើ រការសាងសង ់ អា 
គ្មរក្ទសាភបិាលងែីម្យួក្ៃោះ ក្ៅទីប្កុ្ង
នប្ពៃគរជាំៃសួឲ្យអាគ្មរចាស់ដែល បាៃ
ក្សាងក្ដាយក្ឈើកាលពីឆ្ន ាំ ១៨៦៣ ។ 
អាគ្មរងែីក្ៃោះ ក្សាងរហូរែល់ឆ្ន ាំ 
១៨៧៣ (៥ ឆ្ន ាំ ) ក្ទើបបាៃសក្ប្ម្េជា
សាថ ពរ  ដែលមាៃវសិវក្រ Hermite ជា
អនក្ក្រៀបគក្ប្មាងសាំណង ់  ។  ក្ប្កាយពី
បាៃក្សាងសក្ប្ម្េជាសាថ ពរ ក្គបាៃ
ដាក្ក់្ ែ្ ោះអាគ្មរក្ៃោះថ្ន វមិាៃៃក្ររតម្  
ៃិងផ្លូវក្ៅមុ្ខអាគ្មរក្ៃោះ ក្ប៏្រូវបាៃក្គ
ដាក្ក់្ ែ្ ោះថ្ន វងីិៃក្ររតម្ ដែរ ក្ែើម្ប ី
ឧទាិសែល់ប្ពោះក្រណុាប្ពោះបាទ សក្ម្ដេ
ប្ពោះៃក្ររតម្ (១៨៣៤ - ១៩០៤) ជាប្ពោះ
ក្ៅ ប្ក្ងុក្ម្ពុជាធិបរី  ក្ពលក្ ោះ ។ 

គក្ប្មាងការណ៍ (បលង)់ របស់ទី
ប្កុ្ងនប្ពៃគរ  ក្ពលក្ ោះ ប្រូវបាៃ

ក្រៀបេាំក្ ើងាម្ដបបអឺុរបុ ក្ដាយមាៃ
បក្ងកើរការោិល័យ ៃិងសាថ បៃ័រែាបាល
ជាក្ប្េើៃែូេជា វមិាៃក្ទសាភបិាល  
អាគ្មរម្ស្រៃតីប្ក្សួងម្ហានផ្ា  រុោការ  
សាោឧទធរណ៍  សាោែាំបូង  រុោ 
ការ ណិជជក្ម្ែ ៃិង វហិារសក្ម្តេសងឃ
ការូលិក្ ជាក្ែើម្ ។    

ឆ្ន ាំ ១៨៦២ នប្ពៃគរប្រូវបាៃបតូរ
ក្ ែ្ ោះក្ៅជាសាយហាង (Sai Gon) ។ 
ែល់ឆ្ន ាំ ១៨៦៧  អភបិាលកិ្េ្ទីប្កុ្ង
នប្ពៃគរ បាៃប្បគល់ក្ៅឲ្យគណៈក្ម្ែ
ការទីប្កុ្ងដែលមាៃប្បធាៃម្យួរបូ ៃិង
សមាជិក្គណៈក្ម្ែការ ១២ របូ ជាអនក្
ប្គបប់្គង ។  

នងៃទី ១៥ ដខម្ ី ឆ្ន ាំ  ១៨៧៤ 
ប្បធាធិបរីបារ ាំង Jules Grévy  បាៃ
ក្េញបទបញ្ជ ម្យួ ក្នុងការបក្ងកើរនប្ពៃ 
គរក្ៅជាទីប្កុ្ងក្ដាយមាៃក្ទសាភបិាល 
ប្កុ្ង (résident-maire ) ជាជៃជារិ
បារ ាំង ។  

ឆ្ន ាំ ១៨៧៦ រដាា ភបិាលបារ ាំង 
បាៃដបងដេក្ដែៃក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ក្េញជា 
៤ រាំបៃរ់ែាបាលធាំៗ ក្ៅថ្ន circons 
cription administrative  ក្នុងរាំបៃៃិ់
ម្យួៗ ប្រូវបាៃដបងដេក្ក្េញជាៃិគម្  

រូេៗ (arrondissement ) ែូេខាង
ក្ប្កាម្៖ 

 រាំបៃន់ប្ពៃគរ (Sai Gon) 
មាៃ ៥ ៃិគម្ 

 រាំបៃក់្ម្ស (My Tho) មាៃ 
៤ ៃិគម្ 

 រាំបៃល់ងក់្ហារ (V i n h 
Long) មាៃ ៤ ៃិគម្ 

 រាំបៃប់ាសាក្ ់ (Ba Sac) 
មាៃ ៦ ៃិគម្ 

រាំបៃន់ប្ពៃគរ បាៃដបងដេក្ក្េញ
ជា ៥ ៃិគម្រមួ្មាៃ៖ 

1. ក្រងែាំរ ី (Tây Ninh) 
2. ទលួាក្មាក្   (Thủ Dầu) 
3. ប្រ ាំងេរវ  (Biên Hòa) 
4. បាក្រៀ  (Bà Rịa) 
5. នប្ពៃគរ  (Gia Định)  
លុោះែល់ឆ្ន ាំ ១៨៧៩   រដាា ភបិាល

បាៃបក្ងកើរបដៃថម្ៃូវគណៈក្ម្ែការទីរមួ្
ក្ខរតនប្ពៃគរ ម្យួក្ទៀរ ។ 
ក្ប្កាយក្ពលបារ ាំងេូលប្រួរប្ាទី

ប្កុ្ងនប្ពៃគរ ក្គសក្ងករឥទធិពលវបបធម្ ៌
ៃិងសាស នៃបស្ិម្ប្បក្ទសក្ប៏ាៃហូរ
េូលម្ក្ដែៃែីក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ផ្ងដែរ ។ 
ឥទធិពលទាំងក្ៃោះ អាេបញ្ជ ក្ប់ាៃាម្  

រយៈការក្សាង អាគ្មរក្ផ្សងៗាម្ដបប
បស្ិម្ប្បក្ទស ៃិងជៃជារិយួៃជាក្ប្េើៃ
បាៃបតូរពីសាស ប្ពោះពុទធ ក្ៅជាសាស 
 ការូលិក្ ។ េាំដណក្ដខែរក្ប្កាម្រក្ា
ក្គ្មលជាំហរ ក្នុងការក្គ្មរពប្ពោះពុទធសាស 
 ក្ងរវាទែដែល ។ 

ក្នុងសម្យ័អាណាៃិគម្ៃិយម្
បារ ាំង ទីប្កុ្ងនប្ពៃគរ ជាម្ជឈម្ណឌ លែ៏
សាំខាៃ ់ ម្ៃិប្រឹម្ដរ ណិជជក្ម្ែក្ទ  វា
ដងម្ទាំងជាម្ជឈម្ណឌ លរែាបាល  វបប
ធម្ ៌ ៃិងអបរ់ ាំទូទាំងសហពៃ័ធឥណឌូ េិៃ 
ៃិងប្រូវបាៃក្គចារទុ់ក្ថ្នជា «ទីប្ក្ងុបា៉ា
រសិនៃបូ ៌ប្បក្ទស» (Paris in the 
Orient) ។  

ឆ្ន ាំ ១៩២៩ ទីប្កុ្ងនប្ពៃគរ មាៃ
ប្បជាជៃទាំងអស់េាំៃៃួ ១២៣.៨៩០ 
 ក្ ់ ក្នុងក្ ោះ ជៃជារិបារ ាំងមាៃ 
១២.១០០  ក្ ់ ។ ក្នុងទសវរសរឆ៍្ន ាំ  
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•ក្ដាយ ថ្នេ ់ប្បីជា ក្គឿៃ 

ត្ព្ីក្លមមុន 

 ថ្រព្នគរ ជាទបី្ក្ងុែស៏ាំខាៃ ់ ៃងិជាទបី្បជុាំក្េិក្ារនៃរែាការធាំក្ៅក្នុងដែៃក្ម្ពុជាក្ប្កាម្ ៃងិជាអររីក្ាំពងដ់ផ្ ណិជជក្ម្ែែស៏ាំខាៃម់្យួនៃអាណាេប្ក្ដខែរម្ៃុក្ពលជៃជារិ
យួៃក្ភៀសខលួៃម្ក្រស់ក្ៅក្នុងអាំ ុងសរវរសរទ៍ ី១៧ ។ ក្ប្កាយក្ពល ក្សតេដខែរ  ប្ពោះបាទ ជយ័ ក្ជដាា  ទ ី២ (១៥៧៣–១៦២៧) បាៃក្រៀបអភកិ្សក្ជាម្យួសនាំក្សតេយួៃម្ក្ នប្ពៃគរ ប្រវូ
បាៃជៃជារយួិៃក្ៅថ្ន ក្ខរតោ៉ា ឌ្ៃិ ( Gia Định Thành)  ឆ្ន ាំ ១៧៩០ ាម្ក្សតេក្ ែ្ ោះ ក្ងវៀង អាញ់ (Nguyễn Ánh) ។ ក្ប្កាយក្ពលបារ ាំងកាៃក់ាបប់ាៃទបី្ក្ងុនប្ពៃគរ  ឆ្ន ាំ 
១៨៥៩ ក្ៅនងៃទ ី១៥ ដខម្ ី  ឆ្ន ាំ ១៨៧៤ ប្បធា ធបិរបីារ ាំងក្ ែ្ ោះ Jules Grévy  បាៃក្េញបទបញ្ជ ម្យួក្នុងការបក្ងកើរ នប្ពៃគរ ក្ៅជាទបី្ក្ងុសាយហាៃ (Thành Phố Sài 
Gòn) ។ ក្នុងសម្យ័អាណាៃគិម្ៃយិម្បារ ាំង នប្ពៃគរ ជាម្ជឈម្ណឌ លែស៏ាំខាៃ ់ម្ៃិប្រមឹ្ដរ ណិជជក្ម្ែក្ទ  វាដងម្ទាំងជាម្ជឈម្ណឌ លរែាបាល  វបបធម្ ៌ៃងិ អបរ់ ាំ ទូទាំងសហពៃ័ធ
ឥណឌូ េៃិ ៃងិប្រវូបាៃក្គចារទុ់ក្ថ្នជា «ទបី្ក្ងុបា៉ា រសិនៃប ៌ូប្បក្ទស» (Paris in the Orient) ។ ក្ប្កាយពរីបបសាធារណរែាក្វៀរណាម្ដែលមាៃសហរែាអាក្ម្រកិ្គ្មាំប្ទប្រវូបាៃែលួ
រលាំ នងៃទ ី៣០ ដខក្ម្សា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ទបី្ក្ងុនប្ពៃគរ ប្រវូបាៃបក្សកុ្ម្ែុយៃសិតក្វៀរណាម្ បតូរក្ ែ្ ោះជាភាសាយួៃថ្ន ទបី្ក្ងុហូជមី្ុញិ (Thành phố Hồ Chí Minh) ក្ែើម្បរី ាំឭក្ែល់
ក្ ែ្ ោះក្ម្ែកឹ្ ាំបក្សកុ្ម្ែុយៃសិតយួៃ ហូ ជ ីម្ុញិ ។ បេ្ុបបៃន នប្ពៃគរ ជាទបី្ក្ងុដែលមាៃប្បជាជៃរស់ក្ៅក្ប្េើៃជាងក្គ ៃងិជាម្ជឈម្ណឌ លក្សែាក្េិ ្ វបបធម្ ៌ ៃងិអបរ់ ាំ ែស៏ាំខាៃរ់បស់
ប្បក្ទសបក្សកុ្ម្ែុយៃសិតសាធារណរែាសងាម្ៃយិម្ក្វៀរណាម្ ។ 

ក្ៅមានត្ក្លមក្រោយ 
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