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អានរៅទាំព ័  ៨ 
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អានរៅទាំព ័ ៤- ៥ 

នចរាត្ាម សីហនុ អ្នកមានប្រះររមយងារចប្េើនជាងចេកនុងចោក 

ប្រះមហាកសប្ត្ខ្មែរមិនប្ដនកាត្់ដីកមពុជាសមូបីមួយេាំអាមឲ្យច ៀត្ណាម អពំកីម្ពុជាក្រោម្ 

FULRO េលនារួមររស់ជនជាត្ិ

ចមប ៍ម៉ាុងតាញ៉ា  និងខ្មែរចប្កាម 

រចងកើត្ចោយ សចមាេ សីហន ុ

ម្លោ ងទ្វា រព្ក្ដុសមាគដសិក្ាវទិាល័យម្េដរជាតិ្ម្ៅដែនកូ្សាំងសីុន បានក្សង ក្នុងឆាន ាំ ១៩៣៨ និងសម្មាោ ធ ឆាន ាំ ១៩៤២ មានការយាងចូលជាអធិបតី្រី 
ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនម្ោត្េដ សីហនុ  ។ អាគារម្នះម្ៅជាបវ់ត្តឃ្ោ ាំង ទីរដួម្េត្តឃ្ោ ាំង បចចុបបនន កាោ យម្ៅជាអាគារសរដនទីរជនជាតិ្ដេែរម្េត្តឃ្ោ ាំង ។  
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FULRO េលនារួមររស់ជនជាត្ិចមប៍ ម៉ាុងតាញ៉ា  និងខ្មែរចប្កាម រចងកើត្ចោយ សចមាេ សហីនុ 

ពា ក្យថា FULRO គឺជា
អក្សរសរម្សរកាត្ដ់ក្

រី  ភាសបាោ ាំងថា Front Uni de 
Lutte des Races opprimées មាន
នយ័ថា រណសិរសត្ស ូរដួ របស់ជនជាតិ្
ដែលព្ត្វូម្គជិះជាន ់ គឺជាអងគការនម្យា 
បាយដយួ បានបម្ងកើត្ម្ ើងក្នុងឆាន ាំ 
១៩៦៤ ែឹក្ នាំ ក្ងក្មាោ ាំងម្ោយរកួ្
ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ម្ៅែាំបនក់្ាំរងោ់ប 
ម្ែើដបទីបទ់ល់នឹងរោា ភបិាលសធារណ
រែាម្វៀត្ណាដរីឆាន ាំ ១៩៦៤ ែល់ឆាន ាំ 
១៩៧៥  និងរោា ភបិាលកុ្ដែុយនិសត
យួនរីឆាន ាំ  ១៩៧៥ ែល់ ១៩៩២ 
ម្ហើយព្តូ្វបានរ ាំសយម្រលដែល
ទ្វហាន FULRO ចាំននួ ៤០៧ នក្់
បានម្ចញព្បគល់សពាា វធុែល់ទ្វហាន
របស់អងគការសហព្បជាជាតិ្ម្ៅក្ដោុជា 
ក្នុងឆាន ាំ១៩៩២ ។ ទីបាំផុត្ ចលន 
FULRO ក្ប៏ានបញ្ចប ់។ 

១.ចលន Bajaraka ៖ 
ថ្ងៃទី ០១ ដេឧសភា ឆាន ាំ 

១៩៥៨  មានបញ្ញ វន័តជនជាតិ្ដ៉ាុងតាញ៉ា
ដយួចាំននួនាំដុេម្ោយម្ោក្  Y 
Bham Enuoil  ជាជនជាតិ្ ម្អម្េបាន
បម្ងកើត្ចលន  Bajaraka ម្ ើង  ក្នុង
ម្គាលបាំណងម្ែើដបទី្វដ ទ្វរឲ្យរោា ភបិា
លសធារណរែាម្វៀត្ណាដ បញ្ឈបជ់ា 
បនទ ននូ់វម្គាលនម្យាបាយព្បកានរូ់ជ
សសនច៍ាំម្ពាះជនជាតិ្ភាគតិ្ច  ។ 

ពាក្យថា BaJaRaKa គឺជាអក្សរ
សរម្សរកាត្ដ់ក្រីម្ ែ្ ះជនជាតិ្ទ្វាំង 
៤ ម្ៅែាំបនេ់ោងោ់បរដួចូលគាន   Bahnar 
( ជនជាតិ្បា ណា) Djarai ( ជនជាតិ្
យា៉ា ថ្រ ) Rhadé (ជនជាតិ្ម្អម្េ) និង 
Kaho (ជនជាតិ្ម្ក្ើហរ) ។ 

ថ្ងៃទី ២៥ ដេក្ក្កោ ឆាន ាំ ១៩៥៨ 
ចលន Bajaraka បានម្ផញើលិេិត្ែល់
សា នទូត្បាោ ាំងសា នទូត្អាម្ដ រកិ្កាាំង 
និងអងគការសហ ព្បជាជាតិ្ព្រមាននូវ
អាំម្រើព្បកានរូ់ជសសនរ៍បស់រោា ភបិា
ល និងសុាំសាំណូដររឲ្យព្បម្ទសដហា
អាំណាចជយួ ម្ព្ជៀត្ដព្ជក្ ក្នុងម្រឿង ម្នះ
ម្ែើដបជីនជាតិ្ដ៉ាុងទទលួបានឯក្ោជយ
ក្នុងព្កុ្ដសហភារបាោ ាំងដសសឬទទួល
បានឯក្ោជយម្ព្កាដការែឹក្នាំ របស់អា
ម្ដរកិ្កាាំង ។ 

ដេសីហា និង ដេក្ញ្ញញ  ឆាន ាំ 
១៩៥៨ ចលន Bajaraka បានចាត្់
តាាំងម្ធាើបាតុ្ក្ដែជាម្ព្ចើនក្ដនោងែូចជា
ម្ៅ KON TUM , PLEIKU , BUON 

MA THUOC  ជាម្ែើដ   ប៉ាុដនតសដត្ា
កិ្ចចយួនបង្រ្កក បយា៉ា ងចាស់ថ្ែ  ឯរកួ្ម្ដ
ចលនព្តូ្វបានចាបោ់ក្ ់រនធនគារ ។ 

២. រណសិរសរ ាំម្ោះេោងោ់ប៖ 
ចាបត់ាាំងរីឆាន ាំ ១៩៥៦  ក្នុងយុទធ

សង្រ្សតបង្រ្កក បកុ្ដែុយនិសតរបស់អាម្ដរកិ្
កាាំងរកួ្ទីព្បឹក្ាម្យាធាអាម្ដរកិ្កាាំង
បានបាំពាក្អ់ាវធុម្ោយ ផ្ទទ ល់ែល់យុវ
ជនដ៉ាុងតាញ៉ា បម្ងកើត្ជាព្កុ្ដត្ស ូជន
ជាតិ្ដ៉ាុងតាញ៉ា  (Civilian Indigenous 
Defense Group CIDG ) និងក្ង
ក្មាោ ាំងរិម្សស ។ 

ឆាន ាំ ១៩៦៣  ម្ព្កាយការរែាព្បហារ
ទមាោ ក្ ់ ម្ោក្  NGO DINH DIEM 
រកួ្ម្ដែឹក្នាំចលន BAJARAKA ព្តូ្វ
បានម្ោះ ដលង ។ ម្ោក្ PAUL NUR 
អនុព្បធានចលន BAJARAKA ព្តូ្វ
បានដត្ងតាាំងម្ធាើជាអភបិាលរងម្េត្ត 
K O N  T U M   ម្ោក្ Y 
BHAM  ENUOIL ព្បធានចលន 
BAJARAKA ព្តូ្វបានដត្ងតាាំងម្ធាើជា
អភបិាលរងម្េត្ត DACLAC ។ 

ដេដនី ឆាន ាំ ១៩៦៤ រកួ្ម្ដចលន 
BAJA RAKA មានការគាាំព្ទរីអាម្ដរកិ្
កាាំងក្ប៏ានរបួរដួ ជាដយួជនជាតិ្ដ៉ាុងតា
ញ៉ា ែថ្ទ ម្ទៀត្នឹងជនជាតិ្ចាដម្ៅភាគ
ក្ណាត លបម្ងកើត្ ជារណសសរិរ ាំម្ោះក្ាំរង់
ោប (ភាសបាោាំងថា៖ Front de 

libération des Hauts Plateaux 
FLHP ) ។ រណសិរសម្នះដចក្ម្ចញជារីរ
ព្កុ្ដ៖ 

ព្ក្ដុត្ស ូម្ោយសនតិវធីិែឹក្នាំ
ម្ោយម្ោក្ Y Bham Enuoil  ។ 

ព្ក្ដុត្ស ូម្ោយហងិាែឹក្នាំម្ោយ
ម្ោក្ Y Bhon Adrong  ។ 

 ចាបរី់ដេដនីែល់ដេឧសភា ឆាន ាំ 
១៩៦៤ ព្កុ្ដត្ស ូម្ោយហិងា ព្តូ្វបាន
ម្បាសសាំអាត្ អនក្ដែលម្ៅដសសសល់
ក្ន៏ាំគាន រត្ម់្គច េោួនដក្រនួក្នុងដែនែីក្
ដោុជាបម្ងកើត្ជាជាំរ ាំម្ៅ Rolland ( Camp 
le Rolland) ម្េត្តរត្នគិរជិីត្ព្រាំដែនម្វៀ
ត្ណាដព្បដហល ១៥ គី ូដដ៉ាព្ត្ម្ហើយ
ចាបម់្ផតើដបនតម្ព្ជើសម្រ ើសយុវជនដ៉ាុងតា
ញ៉ា ម្ែើដបចូីលរដួចលន FLHP ព្បឆាាំង
រោា ភបិាលសធារណរែាម្វៀត្ ណាដ ។ 

ថ្ងៃទី ១៩ ដេក្ញ្ញញ  ឆាន ាំ ១៩៦៤ 
ព្កុ្ដត្ស ូជនជាតិ្ដ៉ាុងតាញ៉ា ម្ព្កាក្ម្ ើង
ព្បយុទធវាយលុក្យក្បានប៉ាុសតិ៍ វា៉ា ងេឹក្ 
(QUANG DUC) និងោក្ ឡាក្ ់
(DAC LAC) សមាោ បទ់្វហានយួន ៣៥ 
នក្ ់ , ចាប ់ ព្បធានព្សុក្ េឹក្  ឹប ( 
DUC LAP ) ព្គបព់្គងប៉ាុសតិ៍វទិយបុងួ មា៉ា
ទកួ្ ( BUON MA THUOC ) 
ព្បកាសជាព្បម្ទសឯក្ោជយដយួ ។ 

ថ្ងៃទី ២០ ក្ញ្ញញ  ឆាន ាំ ១៩៦៤ នយ
ឧត្តដម្សនីយ ៍ វុញិ  ុក្ ម្ដបញ្ញា ការ

យុទធសង្រ្សតភូដភិាគ II បានព្បតិ្ក្ដែ
យា៉ា ងលោ ាំង ម្ហើយ ម្ោក្បញ្ញា ឲ្យក្ង
រលធាំម្លេ ២៣ ម្ងែើរម្ជើង និងក្ងវរ
ម្សនតូ្ចដយួម្ ែ្ ះក្ងក្មាោ ាំងរិម្សស
និង រងម្ព្កាះម្ៅម្ោដរទ័ធប៉ាុសតិ៍វទិយ ុ និង
ប៉ាុសតិ៍ដែលសព្តូ្វកានក់ាបម់្រលដែល
ក្ងទ្វហានម្រៀបចាំនឹងក្ាំម្ទចព្សបដ់ត្
នយឧត្តដម្សនីយវ៍ុញិ ុក្ទទលួបាន
ការព្រមានរបស់ សា នទូត្អាម្ដរកិ្ថា 
គរួដត្អនុម្ព្គាះ ។ 

៣. រណសិរសត្ស ូរដួបស់ជនជាតិ្
ដែលព្ត្វូម្គជិះជាន ់( FULRO ) ៖ 

ថ្ងៃទី ២០ ដេក្ញ្ញញ  ឆាន ាំ ១៩៦៤ 
ម្ៅក្ដោុជា មាន សម្ដតច សីហនុ ជា
ព្បធានបានបម្ងកើត្រណសិរសត្ស ូ រដួរបស់
ជនជាតិ្ដែលព្តូ្វម្គ ជិះជាន(់ភាស
បាោ ាំង៖ Front Uni de Lutte des 
Races opprimées FULRO ) ។ រ
ណសិរសម្នះ រដួមាន៖ 

រណសិរសរ ាំម្ោះចាដប៉ា៖ ( Front de 
Libération du Champa ) ែឹក្នាំ
ម្ោយម្ោក្ LES KOS SEM ឧត្តដ
ម្សនីយ ៍ ទ្វហានឆព្ត្ម្យាងជាជនជាតិ្
ចាដបស៍ញ្ញា តិ្ដេែរ ) 

រណសិរសត្ស ូដេែរក្ដោុជាម្ព្កាដ៖
( Front de Libération du Kampu-
c h ea  K r om )  ែឹក្នាំម្ោយ 
ម្ោក្ ម្ៅ តាោ ។ 

រណសសរិរ ាំម្ោះេោងោ់ប ( Front de 
Libé ration des Hauts Plateaux 
FLHP ) ែឹក្នាំម្ោយ ម្ោក្ Y 
BHAM ENUOIL ។ 

ទងរ់បស់ FULRO មានរបូ ៤ 
ព្ជុងព្ទដវង, ឆនូត្ ៣ ,រណ៌ម្េៀវ 
(ត្ាំណាងឲ្យដហាសដុព្ទ)  រណ៌ព្ក្ 
ហដ (ត្ាំណាង ឲ្យការត្ស ូ) រណ៌ម្េៀវ
ថ្បត្ង (ត្ាំណាងឲ្យថ្ព្រភនាំ) ម្ហើយមាន
ផ្ទក យ ៣ រណ៌ស (ត្ាំណាងឲ្យរណសិរស 
ទ្វាំង ៣ របស់  FULRO គឺចដប៉ា, ដ៉ាុង
តាញ៉ា  និង ដេែរម្ព្កាដ ។ 

ចលន FULRO មានព្ក្សួង ៣ 
សព្មាប ់បញ្ញា គឺ៖ 

ព្កុ្ដព្បឹក្ាជានេ់ោស់មាន ម្ោក្ 
ម្ៅ តាោ ជាព្បធានព្កុ្ដព្បឹក្ាជាំនយួ
ការ, ម្ោក្ LES KOSSEM  ជា
ព្បធានព្កុ្ដគណៈក្ដែការទទលួបនទុក្
ដជឈដិ និង ម្ោក្ Y BHAM         
ENUOIL ជាព្បធាន  ។  

ចលន FULRO ដ៉ាុងតាញ៉ា  
ែឹក្នាំម្ោយម្ោក្ Y BHAM E 
NUOIL ម្នះព្តូ្វបានដបងដចក្ជា ២ 
ព្កុ្ដ គឺ ៖ 

ព្កុ្ដត្ស ូ ម្ោយសនតិវធីិម្ព្កាដ
បញ្ញា ការរបស់ម្ោក្ Y BHAM E 
NUOIL ក្នុងម្គាលគាំនិត្ចលនឲ្យអា
ម្ដរកិ្កាាំងោក្គ់ាំនប ែល់រោា ភបិាល
សធារណរែាយួន ម្ែើដបឲី្យចលន 
FULRO ដ៉ាុងតាញ៉ា បានព្ត្ បដ់ក្ម្វៀត្
ណាដម្ធាើចលនព្សបចបប ់។ 

ព្កុ្ដត្ស ូម្ោយហិងាម្ព្កាដបញ្ញា  
ការរបស់ម្ោក្ Y DHON ADRONG 
ក្នុងម្គាលគាំនិត្ម្ព្បើក្មាោ ាំងបាយ ម្ែើដប ី
បម្ងកើត្ជាព្ប ម្ទសដយួឯក្ោជយ ។ 

ថ្ងៃទី ២៩ ដេក្ក្កោ ឆាន ាំ ១៩៦៥ 
ម្ោក្ Y BHON ADRONG បានទ្វ 
ហាន FULRO ដ៉ាុងតាញ៉ា  ២០០ នក្់
ឆោងកាត្ព់្រាំដែនវាយ លុក្យក្បានប៉ាុសតិ៍
ប នួម្ព្បៀន (BUON BRIENG) ម្រល
ែក្ងយដក្ វញិបាននាំយក្ជនជាតិ្
ដ៉ាុងតាញ៉ា ត្ស ូ ១៨១ នក្ ់ម្ទៀត្ ។ 

ថ្ងៃទី ១៥ ដេតុ្ោ ឆាន ាំ ១៩៦៤ 
ដហាសននិបាត្ដយួរបស់ជនជាតិ្ដ៉ាុងតា
ញ៉ា បានម្ធាើម្ ើងម្ៅម្បោកូ្  (PLEIKU ) 
ម្ែើដបដីសាងរក្ ម្គាលនម្យាបាយងែីដយួ 
សព្មាបជ់នជាតិ្ដ៉ាុងតាញ៉ា  ។ 

ថ្ងៃទី ០២ សីហា  ឆាន ាំ ១៩៦៥ ម្ស
ចក្តីព្បកាសរដួសតីរីការសដគគីយួននិង
ដ៉ាុងតាញ៉ា ម្ែើដបដីសាងរក្ែាំ ម្ណាះព្សយ

ចលន FULRO ជាចលនរដួរបស់ជនជាតិ្ទ្វាំង ៣ គឺ Cham, Degar និងដេែរក្ម្ព្កាដ បានបម្ងកើត្ម្ ើងម្ៅឆាន ាំ ១៩៦៤ និង 
បានរ ាំសយម្ៅឆាន ាំ ១៩៩២ មានទីតាាំងបញ្ញា ការម្ៅម្េត្តរត្នគិរ ីព្បម្ទសក្ដោុជា ។ ម្ដែឹក្នាំ FLC ម្ោយ    ម្ោក្ Les Kosem 

ម្ដែឹក្នាំ FLHP ម្ោយម្ោក្ Y Bham Enuol ម្ដែឹក្នាំ FLKK ម្ោយម្ោក្ ម្ៅ តាោ ។ 

ថ្ង ៃទ ី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៦៤ រៅកម្ ពជុា ត្ពះក ណុា ត្ពះបាទសរម្ េច  ត្ពះនរោរ ដម្ សហីន ុជាត្បធានបានបរង កើរ ណស ិសរស  ូមួ្ បស់ជនជារខិែេត្រវូរគ ជះិជាន់( Front Uni de Lutte des 
Races opprimées FULRO ) ។  ណស ិសរនះ  មួ្មាន   ណស ិស ាំរ ះចាម្ប៉ា ( Front de Libération du Champa ) ែកឹន ាំរ យរោក LES KOS SEM ឧរ េម្រសនយីទ៍ាហានឆត្រ
រោងជាជនជារចិាម្ប៍សញ្ញា រខិែ ែ  ) នងិ  ណស ិសរស ខូែ ែ កម្ ពជុារត្ោម្ ( Front de Libération du Kampuchea Krom ) ែកឹន ាំរ យ រោក រៅ ត្វោ  នងិ  ណសស ិ ាំរ ះែ ពង់ោប ( Front de 
Libé ration des Hauts Plateaux FLHP ) ែកឹន ាំរ យ រោក Y BHAM ENUOIL ។ 



ថ្ង ៃ ចន ទ ០៩ រោច ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វា សក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៣ ឯកសារ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ឯក្ោជយ និងយុទធសង្រ្សតបង្រ្កក បកុ្ដែុយ
និសត ។ 

ថ្ងៃទី ១៥ ក្ញ្ញញ  ឆាន ាំ ១៩៦៥ ការ
ព្បគល់អាវធុ ែល់ទ្វហាន FULRO 
ដ៉ាុងតាញ៉ា  ៥០០ នក្ប់ាន ចាត្ត់ាាំង
ម្ៅប៉ានួមា៉ា ទកួ្ ( Buôn Ma Thuộc ) 
ែាំម្ណាះព្សយរវាងរោា ភបិាល និង
ចលន FULRO បានព្បព្រឹត្តម្ៅយា៉ា ង
លអ ព្សបដ់ត្ចាបរី់ថ្ងៃទី ១២ ដេធនូ ែល់
ថ្ងៃ ១៨ ដេធនូ ឆាន ាំ ១៩៦៥ ព្កុ្ដ FULRO 
ដែលែឹក្នាំម្ោយម្ោក្ Y BHON 
ADRONG បានយក្ទ្វហានម្ៅ វាយ
លុក្យក្បានប៉ាុសតិ៍ភូម្ធៀង (P h ú 
Thiên) បណាត លឲ្យទ្វហានសោ ប ់៣២ 
នក្ ់ និង របសួ ២៦ នក្,់ ប៉ាុសតិ៍ព្កុ្ង
ផ្ទក្ (KRONG PACK) ទ្វហានជន
ជាតិ្យួនព្តូ្វបានសមាោ បគ់ាែ នសល់ និង
បានវាយចូលកានក់ាប ់ ដនទីររែាបាល 
និងសកក ត្ ់ រងវា៉ា ងេឹក្ (QUANG 
DUC ) រចួសមាោ បជ់នជាតិ្យួនអស់
ម្ហើយបានត្ម្ដោើងទង ់FULRO  ។ 

ក្នុងម្រលដែលនយឧត្តដម្សនីយ ៍ 
វុញិ ុក្ ម្ដបញ្ញា ការយុទធសង្រ្សតភូដិ
ភាគ II ក្ាំរុងជាបថ់្ែបញ្ញា ទ្វហា នវាយ 
និងម្ែញក្ាំម្ទចទ្វហា ន F U L R O 
ព្សបដ់ត្ទទលួបានោស់ម្ត្ឿន របស់
សា នទូត្អាម្ដរកិ្  កាាំងសាំណូដររឲ្យ
បនធូរថ្ែម្ែើដបឲី្យម្ដចលន ម្គចេោួនម្ៅ
ក្ដោុជា ។ 

ម្ោក្ Y BHAM ENUOIL 
ទទលួបានែាំណឹងព្ជួលព្ចបល់ម្ៅម្វៀត្
ណាដ ក្ប៏ានបញ្ញា ឲ្យទ្វហានចាាំសក ត្់
ចាបម់្ៅព្រាំ ដែនយក្ម្ៅ CAMPLE 
ROLLAND ព្បហារជីវតិ្ម្រលដែល

ម្ហតុ្ការណ៍ម្នះម្ក្ើត្ម្ ើងម្ោក្ LES 
KOSSEM ដនិហា នព្បឆាាំងនឹងបញ្ញា
ចលនFULRO ដ៉ាុងថ្ត្ញ៉ា របស់ម្ោក្ 
Y BHAM ENUOIL ម្ ើយ  ប៉ាុដនត 
ម្ោក្ឲ្យជនជាតិ្ចាដបដ៍ែល មានឋានៈ
ជានេ់ោស់ ឲ្យម្ៅអដជាដយួម្ោក្ Y 
BHAM ENUOIL ម្ែើដបពី្គបព់្គងោល់
ម្សចក្តីសម្ព្ដចរបស់គាត្ ់។ 

ថ្ងៃទី ២០ ដេក្ញ្ញញ  ឆាន ាំ ១៩៦៦ 
ម្ោក្ LES KOSSEM នាំទ្វហា ន
ដក្រទ័ធ CAMP LE ROLLAND បងខាំ
ឲ្យម្ោក្ Y BHAM ENUOIL ព្បគល់
ដែនែីកានក់ាប ់ របស់រណសិរសរ ាំម្ោះ
េោងោ់ប ឲ្យម្ៅរណសិរសរ ាំម្ោះចដប៉ា
វញិ   ប៉ាុដនតឧបាយក្លម្នះ ដនិបាន
សម្ព្ដច ម្ោយម្ោក្វរៈម្សនីយម៍្ទ្វ Y 
EM នាំទ្វហា នដក្រ ាំម្ោះ CAMP LE 
ROLLAND ។ 

ថ្ងៃទី ១២ ដេធនូ ឆាន ាំ ១៩៦៦ 
តុ្ោការម្យាធាយុទធសង្រ្សតភូដភិាគ II 
បានកាត្ម់្ទ្វសទ្វហា នដែល ព្ជួលព្ច 
បល់ ( ព្បហារ ជីវតិ្ ៤ នក្ ់ ,ោក្គុ់ក្ 
១ នក្នឹ់ងម្ទ្វសែថ្ទម្ទៀត្) ។ 

ថ្ងៃទី ០២ ដងុិនឆាន ាំ ១៩៦៧ 
ម្ោក្ Y BHAM ENUOIL បាននាំ
ព្បតិ្ភូដយួព្កុ្ដម្ៅបនួមា៉ា ទកួ្ម្ែើដប ី ម្សនើ
សុាំឲ្យរោា ភបិាល សធារណរែាម្វៀត្  
ណាដម្ចញម្សចក្តី ព្បកាសម្ោយដ ក្
ចាំម្ពាះជនជាតិ្ដ៉ាុងតាញ៉ា  ។ 

ថ្ងៃទី ១១ ដេធនូ  ឆាន ាំ ១៩៦៨ ការ
រិភាក្ារវាង ចលន FULRO និងរោា
ភបិាលយួនព្តូ្វបានព្រដ ម្រៀងចលន 
FULRO មានសិទិធទទលួបានសញ្ញញ
ទង ់ (ដនិដដនទងជ់ាតិ្) ព្ក្សួងជនជាតិ្

ព្តូ្វបាន បម្ងកើត្ម្ ើងម្ហើយម្ព្កាដការ
ែឹក្នាំរបស់ជនជាតិ្ ដ៉ាុងតាញ៉ា
អភបិាលម្េត្ត ឬ អភបិាលម្េត្តរងជន
ជាតិ្ដ៉ាុងតាញ៉ា   ព្តូ្វបានម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅ
បណាត ម្េត្តដែលមានជនជាតិ្ដ៉ាុង តា
ញ៉ា រស់ម្ៅម្ព្ចើន ។ ក្ងក្មាោ ាំងភូដភិាគ
ទ្វហានដ៉ាុងតាញ៉ា  ព្តូ្វោក្ម់្ព្កាដបញ្ញា
របស់នយទ្វហា នដ៉ាុងតាញ៉ា  ។ 

ថ្ងៃទី ៣០ ដេធនូ ឆាន ាំ ១៩៦៨ 
ម្ព្កាយម្រលក្ងទរ័របស់សធារណរែា
ម្វៀត្ណាដ យក្ឧទធមាា គចព្ក្ដក្ 
CAMP LE ROLLAND ទទលួម្ោក្ 
Y BHAM ENUOIL និងក្ងក្មាោ ាំង 
F U L R O  ដ៉ាុងតាញ ព្ត្ បដ់ក្ 
BUON MA THUOC ។ ព្សបដ់ត្
ម្ោក្ LES KOSSEM នាំទ្វហាន
ោជានិយដក្ដោុជាដក្រទ័ធ CAMP LE 
ROLLAND ចាបម់្ោក្ Y BHAM 
E N U O I L  យក្ម្ៅភនាំម្រញោក្រ់នធ 
នគាររហូត្ ែល់ម្ោក្ព្តូ្វដេែរព្ក្ហដ
សមាោ បម់្ៅដេម្ដសឆាន ាំ ១៩៧៥     ។ 

ថ្ងៃទី  ០១ ដេកុ្ដាៈ  ឆាន ាំ 
១៩៦៩  សនធិសញ្ញញ  ព្តូ្វបានចុះហត្ា
ម្លេីរវាងម្ោក្ PAUL NUR ត្ាំណាង
ឲ្យសធារណរែាម្វៀត្ណាដ និង ម្ោក្
Y DHE ADRONG ( ជយួ ម្ោក្ Y 
BHAM ENUOIL ) ត្ាំណាងឲ្យចលន 
FULRO ម្ព្កាដការែឹក្នាំរបស់ម្ោក្
ព្បធានធិបតី្ ម្ងាៀង វុា ាំង ម្ធវ ម្ទ្វះបី
មានព្បជាជនដ៉ាុងតាញ៉ា  និងជនជាតិ្  
ចាដបដ៍យួចាំននួ ដនិបានយល់ព្សបក្៏
ម្ោយក្ច៏លន FULRO ម្ៅដត្ត្ស ូជា
ព្សម្មាលែដែល ។ 

ម្ព្កាយឆាន ាំ ១៩៧៥ ម្រលដែល

របបសធារណរែាម្វៀត្ណាដ ព្តូ្វបាន
ែលួរលាំចលន FULRO ព្តូ្វបាន
សនាជាដយួអាម្ដរកិ្កាាំងថា ម្ៅដត្បនត
ព្បឆាាំងរោា ភបិាលយួនកុ្ដែុយនិសា ។ 
ប៉ាុដនតចលន FULRO ដនិទទលួបាន
ការជាំនយួរបស់អាម្ដរកិ្កាាំងែូច បាន
សនាម្ហតុ្ែូម្ចាន ះចលន F U L R O 
ដនិអាចមានក្មាោ ាំងណាព្គបព់្គានម់្ែើដប ី

ទបទ់ល់នឹងទ្វហានដែលមានក្មាោ ាំង
លោ ាំងជាងពានែ់ង ។ ចលន FULRO 
ព្តូ្វម្ៅឯម្កាទ្វាំងក្នុងនិងម្ព្ៅព្បម្ទស។ 

ឆាន ាំ ១៩៩២ ទ្វហាន FULRO 
៤០៧ នក្ ់ ទីបាំផុត្ម្ចញដក្ព្បគល់
អាវធុឲ្យទ្វហានអងគការសហព្បជាជាតិ្
ម្ៅក្ដោុជា ។ សក្ដែភារ របស់ចលន 
FULRO ក្ព៏្តូ្វបានបញ្ចប ់៕ 

ម្ោក្ Y Bham Enuol អនក្បម្ងកើត្ចលនទ្វដទ្វរឯក្ោជយ Montagnard 
ឬ រណសិរសរ ាំម្ោះេោងោ់ប និងជាសហសា បនិក្ថ្នចលន FULRO  ។  

ទ្វហានរបស់ចលន FULRO ។ 



ថ្ង ៃ ចន ទ ០៩ រោច ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វា សក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៤ ឯកសារ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ  
អភបិាល  សងឺ យ ៉ឹង រតនា  ចាងហ្វា ង ល ីឈនូ  និរនធនយក្ ថាច់ ររីជា គគឿន  

ការយិាល័យនិពនធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  ផ្ទះលលខ 791ព្រុម្ទី 4 ភូម្ពិ្ា 3  សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ ខណ្ឌ មានជយ័ ភនលំពញ ។  
ទាំនក្ទ់ាំនង៖ ទូរស័រទៈ (855) 017-369-683 ឬ (855)  023 42 44 89 (ดดក្ដោុជា) ទូរស័រទៈ (408) 550-5060 (ดดดអាម្ដរកិ្)  Email: preynokornews@gmail.com   

ម្គហទាំររ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ម្គហទាំររ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ម្លេ ៣៣៦ រ.ដ. ព្បក្ / ថ្ងៃទី ២២ ដេឧសភា ឆាន ាំ ២០១២ 

លបាះពុម្ពចំននួ ១០០០ ចាប ់លៅលរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងព្សឡាង ខណ្ឌ ទលួលោរ  រាជធានីភនលំពញ  

ប្ដរា ាំងេួរខ្ត្ប្រេល់យ៉ា ងចហាេណាស ់៥០ % ថ្នខ្ដនដកីសូ័ងសុីន មកប្រចេសកមពុជា 

ក្នុងព្រឹត្តិបព្ត្ប អឹីដេី របស់ព្រះ
បរដោជវា ាំង អតី្ត្ព្រះដហាក្សព្ត្      
សម្ដតច ព្រះនម្ោត្តដ សីហនុ បាន
ឡាយសរដយួរីព្កុ្ងម្ប៉ាកាាំង ចុះព្រះ
ហសតម្លលម្ៅថ្ងៃទី ១៧ ដេដនី ឆាន ាំ 
២០០៥ ម្ោយព្ទងប់ានបកា ញអាំរី
ម្ហតុ្ផលេោះ អាំរីដែនែីក្ដោុជាម្ព្កាដ
ដែលបាោ ាំងម្ផទរម្ៅឱ្យម្វៀត្ណាដ ក្នុងឆាន ាំ 
១៩៤៩ និងថា សដណាស់បាោ ាំង
ព្បគល់ឱ្យពាក្ក់្ណាត ល ដក្វញិដែរ 
ម្រលដែលេោួនែក្ដលងម្ធាើអាណានិគដ
ម្លើែីម្នះ ។  

តាដកាដសត្ក្ដោុជាងែីបក្ដព្បសរ

ម្នះម្ព្ៅផោូវការថា ការរិត្ដុនការ ដែល
បាោ ាំងដក្ែម្ណតើ ដកានក់ាប ់ ោក្អ់ា 
ណានិគដម្លើក្ដោុជា ក្នុងឆាន ាំ ១៨៦០ គឺ 
ដហាក្សព្ត្ដេែរព្រះបាទអងគេួង , ព្រះ
ក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនម្ោត្តដ 
និងព្រះក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះ
នម្ោត្តដ សីហនុ បានម្ធាើសង្រ្កគ ដ
ជាដយួនឹងអធិោជម្វៀត្ណាដ បាវ ោយ 
ដែលកាលម្ណាះម្ៅថា អាណាចព្ក្
អាណាា ដ យា៉ា ងសីុសចហុ់ត្្ដ 
ម្ែើដបកីារពារការែម្ណតើ ដយក្      ដែនែី   
ក្ដោុជាម្ព្កាដ ដែលបាោ ាំងម្ៅ កូ្ស័ង  
សីុន ។  

តាដការែាំណាលម្នះ ក្នុងអាំ ុង
ម្រលដែលដេែរ និង អាណាា ដ (ម្សតចបាវ
ោយ) ព្បឈដដុេម្ោយក្មាោ ាំងទរ័ 
ម្ែើដបទឹីក្ែីម្នះ គឺបាោ ាំងបានឈនះកាន់
កាបក់្ដោុជា និងអាណាា ដយក្ម្ធាើជា
រណបឱ្យអាណានិគដេោួន ម្ហើយបាន
ឆក្យ់ក្ទឹក្ែីកូ្ស័ងសីុន ក្នុងត្ួអងគជា
ម្ចារឆក្ទី់ ៣ ែម្ណតើ ដបានរីភនក្ម់្ភោើង   
សង្រ្កគ ដ  ។ ជាដយួម្នះ ការម្លចដុេ
ហូ ជី ដញិ  ម្ដែឹក្នាំកុ្ដែុយនិសតភាគ
លងម្ជើង ម្ធាើឱ្យបាោ ាំងភយ័លោ ចែីម្នះ 
ធាោ ក្ម់្ៅម្លើថ្ែ ហូ ជី ដញិ ក្ព៏្បគល់ែី
ម្នះម្ៅម្សតច បាវ ោយ ថ្នរែាម្វៀត្    

ណាដលងត្បងូជាអាយ៉ាង ដែលព្បការ
ម្នះព្រះក្រណុា ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះ   
នម្ោត្េដ សីហនុ ម្ឈាងយល់ថា  ជាការ
គិត្េុស និងេាះលត្ទ្វាំងព្សុងលងចិត្ត
សង្រ្សត ។ ម្ោយម្ហតុ្ផលលងម្លើម្នះ 
សម្ដេច នម្ោត្តដ សីហនុ បានសននិោា ន
ថា ម្ោយចាបម់្ផតើដរីព្រឹត្តិការណ៍ព្បវត្តិ
សង្រ្សតម្នះ និងអាីៗដែលដនិអាចដក្ដព្ប
បាន គឺម្ៅម្រលដែលបាោ ាំងចាក្ម្ចញ
រីក្ដោុជា  គឺក្ដោុជាម្ព្កាដ ដនិព្តឹ្ដដត្
បាត្ប់ងម់្ោយ អាណាចព្ក្អាណាា ដម្ទ 
គឺព្បម្ទសក្ដោុជា ព្បជាជាតិ្ម្យើង រល 
រែាក្ដោុជាម្យើង មានសិទធិនិងក្រណីកិ្ចច

ក្នុងការម្ថាក លម្ទ្វស រីភារអយុត្តិធដ ៌
ដែលជាក្មាោ ាំងជាំនញដយួែល៏ោ ាំងកាោ  រី
សធារណរែាបាោ ាំង ។ ព្រះដហាក្សព្ត្
បានបញ្ញា ក្ថ់ា ម្ៅម្រលដែលបាោ ាំង
ព្បកាសែក្ងយ ដលងម្ធាើអាណានិគដ
ម្លើ ដែនែីក្ដោុជាម្ព្កាដម្ហើយម្នះ ម្គ
គរួដត្ព្បកាសព្បគល់ែីក្ដោុជាម្ព្កាដដក្
ឱ្យព្បម្ទសក្ដោុជា យា៉ា ងម្ហាចណាស់ 
៥០% ថ្នដែនែីសរបុ ថ្នថ្ផទព្ក្ឡាសរបុ
ថ្នទឹក្ែី ដែលបាោ ាំងឱ្យម្ ែ្ ះថា       
កូ្ស័ងសីុន ម្នះដែរ  ៕ 

ោ េពថី្ង ៃទ ី២៧ ខែម្នី ឆ្ន ាំ ២០០៥ សរម្ ដច ត្ពះនរោរ ដម្ សហីន ុ បានរចញោជសា ម្យួពទីតី្កងុរប ៉ាងោ ាំង ត្បរទសចនិ បញ្ញា ក់អាំពខីែនែកីសូង័សុនី សម្យ័បាោ ាំង ខែេបច ចបុបន ន 
រយើងែងឹថាជា ខែនែកីម្ ពជុារត្ោម្ រនះ ថា បាោ ាំងគ ួខរត្បោសត្បគេ់ម្កឲ្យកម្ ពជុាវញិោ៉ាងរហាចណាស់ ៥០ % ថ្នខែនែរីនះខែ  ម្នុរពេបាោ ាំងែកអាណានគិម្រចញព ី

ខែនែកីម្ ពជុា ។ ត្ពះអង គបានបន េរទៀរថា អររីត្ពះម្ហាកសត្រខែ ែ  ខរងខរងរ្ ាើសង្គ្រគ ម្ជាម្យួអាណាា ម្ោ៉ាងសុសីាច់ហរុឈានរែ ើម្បីែរណដើម្យកខែនែកីម្ ពជុារត្ោម្ម្កវញិ ។   

ប្រះមហាកសប្ត្ខ្មែរមិនប្ដនកាត្់ដីកមពុជាសូមបីមួយេាំអាមឲ្យច ៀត្ណាម 

 ក្នុ ងឱោសពេ ែ ឋខែ ែ ទទូា ាំងត្បរទស ោន់ទកុ ខច ាំរ ះ ត្ពះសព ត្ពះបាទ សរម្ ដច ត្ពះនរោរ ដម្ សហីន ុ ត្ពះប ម្ រនរោែ ឋ ត្ទង់ទវិង គរ នងិត្បា ព ធោជព ិ្ ថីាា យត្ពះរ្ លើងរៅថ្ង ៃទ ី០៤ 
ខែកមុ្ ភៈ រនះ សា ពរ័ម៌ាន ថ្ត្ពនគ  សមូ្ ាំឭករ ើងវញិនវូោជសកម្ ែភាព នងិត្ពះោជបន ទេូែ លះ បស់ត្ទង់ខែេជាប់ទាក់ទនិនងឹពេ ែ ឋខែ ែ រត្ោម្ នងិខែនែកីម្ ពជុារត្ោម្ ម្កចះុ
ផ្សាយរែ ើម្បីពេ ែ ឋខែ ែ បានត្ជាប រហើយរែ ើម្បីករ់ត្ត្វនវូច ាំខណកម្យួថ្នត្បវរ េសិាស្តសេខែ ែ ផ្សងខែ  ។  

ោរយាងក្ៅសក្ពព ធអាគារ  
ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យរងក្ៅកម្ពុជា
ក្រោម្៖ 

ព្រះក្រណុា ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះ
នម្ោត្េដ សីហនុ បានយាងចុះម្ៅ ម្េត្ត
ឃ្ោ ាំង ដែនែីក្ដោុជាម្ព្កាដ ម្ែើដបសីម្មាោ ធ 
អាគាររុទធសសនបណឌិ ត្យរង ឬ អាគារ
ព្ក្ដុសមាគដសិក្ាវទិាល័យម្េដរជាតិ្
ម្ៅដែនកូ្សាំងសីុន នឆាន ាំ ១៩៤២ និង
បានឧបត្ាដាទឹក្ព្បាក្ស់ព្មាបក់្សងអា
អាគារម្នះ ផងដែរ ។ 

អាគារ ព្ក្ដុសមាគដសិក្ាវទិា   
ល័យម្េដរជាតិ្ ម្ៅដែនកូ្សាំងសីុន 
(L'association pour l'amélioration 
morale, intellectuelle et physique 
des cambodgiens de Cochin 
chine ) ឬ វទិាសា នរុទធសសន
បណឌិ ត្យរង ម្ៅម្េត្តឃ្ោ ាំង បានក្សង
ម្ៅឆាន ាំ ១៩៣៨ និងសម្មាោ ធឲ្យម្ព្បើ
ព្បាសជាផោូវការម្ៅឆាន ាំ ១៩៤២  ។ 
បចចុបបនន អាគារម្នះបានកាោ យម្ៅជា

សរដនទីរជនជាតិ្ដេែរម្េត្តឃ្ោ ាំង ដែល
មានទីតាាំងឋតិ្ម្ៅលងត្បងូ វត្តឃ្ោ ាំង ទី
រដួម្េត្តឃ្ោ ាំង ។  

ម្ព្កាយរីបាោ ាំងបានព្បគល់ក្ដោុជា 
ម្ព្កាដម្ៅជារោា ចាំណុះម្វៀត្ណាដ នថ្ងៃ
ទី ០៤ ដេដងុិន ឆាន ាំ ១៩៤៩ ម្នះដក្ 
ទាំនក្ទ់ាំនងរវាងដេែរម្ព្កាដ និងព្រះោជា 
ណាចព្ក្ក្ដោុជា ព្តូ្វបានយួនកាត្ផ់្ទត ច ់
បនតិចដតង ៗ ។ ក្តាត ម្នះ ម្ហើយបាន ម្ធាើ
ឲ្យវទិាសា ន រុទធសសនបណឌិ ត្យរងប
ដលងែាំម្ណើ រការ ។ ម្ព្កាយដក្ព្តូ្វបាន 
ម្ដែឹក្នាំដេែរម្ព្កាដក្នុងក្ងជរួ ថ្នរោា ភិ
បាលបក្សកុ្ដែុយនិសតយួនសាំណូដររឲ្យ
ោក្អ់ាគារម្នះ ម្ធាើជាសរដនទីរជនជាតិ្
ដេែរម្េត្តឃ្ោ ាំងវញិ ម្ែើដបរីក្ាទុក្នូវម្ក្រ 
ែាំដណលែូនតាដេែរម្ព្កាដ ព្គបជ់ាំនន ់
មានែូចជា សង្រ្សត សោឹក្រតឹ្, សម្ដោៀក្
បាំពាក្ដ់េែររីបុោណ, ផទះដេែរសដយ័
បុោណ, វត្តអាោដ និងវងម់្ភោងដេែរ ជា
ម្ែើដ ។  

( អានបនតទ្ព័ំរ ៥) 

ម្លោ ងទ្វា រ ព្ក្ដុសមាគដសិក្ាវទិាល័យម្េដរជាតិ្ម្ៅដែនកូ្សាំងសីុន បានក្សង ក្នុងឆាន ាំ ១៩៣៨ និងសម្មាោ ធ ឆាន ាំ ១៩៤២ 
មានការយាងចូលជាអធិបតី្រី ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនម្ោត្េដ សីហនុ  ។ អាគារម្នះម្ៅជាបវ់ត្តឃ្ោ ាំង ទីរដួម្េត្តឃ្ោ ាំង បចចុបបនន 

កាោ យម្ៅជាអាគារសរដនទីរជនជាតិ្ដេែរម្េត្តឃ្ោ ាំង ។ របូងត្៖ belleindochine.free.fr 



ថ្ង ៃ ចន ទ ០៩ រោច ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វា សក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៥ ឯកសារ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

បានចូលទសសន សរដនទីរម្នះ 
ម្យើងនឹងបានព្ជាបនិងបាន យល់រីជីវ 
ភារ រម្បៀបរបបថ្នការរស់ម្ៅរបស់ជន
ជាតិ្ម្ែើដដេែរម្ព្កាដម្ៅម្េត្តឃ្ោ ាំង ។ 

ម្និបានោត់្ដែនែកីម្ពុជា
ក្រោម្ឲ្យក្ ៀត្ណាម្សូម្បីម្យួ
ចអំាម្៖ 

ម្យាងតាដព្រះោជសរដយួចបប់
ចុះថ្ងៃទី ១១ ដេធនូ ឆាន ាំ ២០០៣ របស់ 
ព្រះក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះ         
នម្ោត្េដ សីហនុ បានជូនចាំម្ពាះ ម្ោក្ 
ថាច ់ ម្សោា  សមាជិក្ព្រឹទធសភាថ្ន
ព្បម្ទសក្ដោុជា ថា ព្រះអងគដនិដែល
បានព្បគល់ទឹក្ែី ថ្នមាតុ្ក្ភូដកិ្ដោុជា 
សដបដីត្ដយួចាំអាដ ជូនម្ៅម្វៀត្ណាដ 
ម្ ើយ ។  

ោជសរម្នះ មានម្សចក្េីម្ែើដថា៖ 
“ ជនូ ឯកឧរ ដម្ ថាច់ រស ឋ  

សមាជកិត្ពទឹ ធសភា  
ឯកឧរ ដម្ជាទសី្សឡាញ់ នងិជាទោីប់អាន

ែត៏្ជាេរត្ៅ  
ែ ្ុាំបានទទេួ ចួម្ករហើយ នវូេែិរិ បស់

ឯកឧរ ដម្ចះុថ្ង ៃទ ី០៨ ខែ្ ន ូឆ្ន ាំ ២០០៣ ត្ពម្
ទា ាំងឯកសា ម្យួច ាំននួ ។ 

ែ ្ុាំសមូ្សខម្ ដងនវូអាំណ គណុែត៏្ជាេ
រត្ៅ នងិសមូ្ជត្មាបជាឪឡា កិថា ម្ហា
កសត្រថ្នោជាណាចត្កកម្ ពជុា ជាបន េបនទ ប់ នងិ 
នរោរ ដម្ សហីន ុ ម្និខែេបានត្បគេ់ទកឹែ ី
មារ ុ្ មូ្កិម្ ពជុា សមូ្បីខរម្យួច ាំអាម្ ជនូរៅ 
រវៀរណាម្ ឬ ថ្ង ឬ ឡាវ រនះរទ ។ រៅក នងុ
សម្យ័ណាករ៏ យ ត្បរទសរវៀរណាម្ ត្ប 
រទសថ្ង ត្បរទសឡាវម្និខែេមានគណុអ ា ី
ម្ករេ ើោជាណាចត្កកម្ ពជុា រហើយម្ហាកសត្រ
ខែ ែ  នងិ នរោរ ដម្      សហីន ុម្និខែេកបរ់
ជារ ិ ត្បជាោស្តសេ មារ ុ្ មូ្កិម្ ពជុា ម្ ដងណា
រ ើយ ។ 

សមូ្ឯកឧរ ដម្ទទេួ នវូរសចក ដោីប់អាន 
នងិស្សឡាញ់ែត៏្ជាេរត្ៅអាំពែី ្ុាំ ។” 

ោរផ្ដល់សញ្ជា តិ្ដមែរែល់
ពលរែឋដមែរក្រោម្៖ 

ម្យាងតាដព្រះោជសរដយួចបប់
ចុះថ្ងៃទី ២២ ដេធនូ ឆាន ាំ ១៩៩២ របស់ 
ព្រះក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះ         
នម្ោត្េដ សីហនុ បានព្បកាសជាសធា
រណៈថា រលរែាដេែរម្ព្កាដដែលម្ក្ើត្ម្ៅ
ក្ដោុជាម្ព្កាដ ឬ រលរែាដេែរដែលម្ក្ើត្
ម្ៅក្នុងព្បម្ទសម្វៀត្ណាដមានសិទធិព្គប់
ព្គាន ់ ក្នុងការទទលួបានសញ្ញា តិ្ដេែរ
ព្សបចបប ់ ព្បសិនម្បើរកួ្ម្គចងដ់ក្រស់

ម្ៅម្លើទឹក្ែីថ្នព្បម្ទសក្ដោុជា ។ 
ជរមុ្ញឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាល ក្ោក 

ហ ុ ន ដសន ពនិតិ្យក្លើករណី្
រពះក្ត្ជរពះគុណ្ ទ្មឹ្ សាមន ៖ 

ម្យាងតាដព្រះោជសរដយួចបប់
ចុះថ្ងៃទី ០៦ ដេក្ក្កោ ឆាន ាំ ២០០៧ 
របស់ ព្រះក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះ         
នម្ោត្េដ សីហនុ ជូនចាំម្ពាះ ម្ោក្ ហ ុន 
ដសន នយក្រែាដង្រ្នតីថ្នព្បម្ទសក្ដោុជា 
ម្ែើដបរិីនិត្យម្ ើងវញិនូវសាំម្ណើ  របស់ 

ម្ោក្ ថាច ់ ម្សោា  ព្បធានសហគដន៍
ដេែរក្ដោុជាម្ព្កាដ ជុាំវញិក្រណីរោា ភបិាល
ដេែរចាបព់្រះម្ត្ជព្រះគុណ ទឹដ សេន 
ផសកឹ្ ម្ហើយបញ្ាូ នម្ៅោក្គុ់ក្យួនម្ៅ
ក្ដោុជាម្ព្កាដ ។  

ម្សចក្េីម្ែើដក្នុងោជសរម្នះ មាន
េោឹដសរថា៖ “ ជនូ សរម្ ដច ហ នុ ខសន 

ត្បម្ែុោជ  ឋ្បិាេកម្ ពជុា 
សរម្ ដចជាទោីប់អានែែ៏ ពងែ ពស់បាំផ្សរុ នងិ

ស្សឡាញ់ែត៏្ជាេរត្ៅបាំផ្សរុ  
ែ ្ុាំបានទទេួេែិរិចះុថ្ង ៃទ ី ៣ ខែកក ក  

ឆ្ន ាំ ២០០៧  បស់ ឯកឧរ ដម្     ថាច់ រស ឋ  
ត្បធានសហគម្នខ៍ែ ែ    កម្ ពជុារត្ោម្ ។ 

ែ ្ុាំសមូ្រផ្ស ្ើេែិរិខាងរេ ើ ជនូសរម្ ដច
ត្បម្ែុោជ  ឋ្បិាេកម្ ពជុា ត្ពះរម្ត្វេ ពនីរិយ
ច ាំរ ះសាំរណើ ខែេឯកឧរ េម្បានរេ ើក   
រ ើង” ។ 

ម្ព្កាយរីបានទទលួោជសរម្នះរី 
ព្រះក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះ         
នម្ោត្េដ សីហនុ ភាោ ដ ម្ោក្ ហ ុន 
ដសន បានទូលថាា យលិេិត្ដយួចបប់
ចុះថ្ងៃ ២៨ ដេក្ញ្ញញ  ឆាន ាំ ២០០៧ ត្ប

ចាំម្ពាះអតី្ត្ព្រះដហាក្សព្ត្ ម្ោយម្ធាើ
ម្សចក្េីោយការណ៍រិសេ រជុាំវញិការចាប់
ផសកឹ្ព្រះម្ត្ជព្រះគុណ ទឹដ សេន និង
បានបញ្ញា ក្ថ់ា ព្រះម្ត្ជព្រះគុណ ទឹដ 
សេន ក្ាំរុងព្តូ្វបានឃុាំេោួនម្ោយរោា
ភបិាលម្វៀត្ណាដ ។ 

ម្ោក្ ហ ុន ដសន បានបញ្ញា ក្ម់្ៅ
ក្នុងសរលិេិត្ថា “ ត្វម្ពរ័ម៌ានអ នកន ាំ
 កយសាា នទរូរវៀរណាម្ត្បចា ាំត្ពះោជាណា
ចត្កកម្ ពជុា បានត្បោសថា រោក ទមឹ្ សាែន 
កាំពងុត្រវូបានឃុាំែ លនូរ យអាជ្ា្  ថ្ន
សាធា ណ ែ ឋសង គម្នយិម្រវៀរណាម្ រហើយ
ម្េូរហរពុរិត្បាកែថ្នោ ឃុាំែ លនួរនះ  រយើងព ុាំ
ែងឹចបស់ ោស់រទ ។” 

លិេិត្របស់ ម្ោក្ ហ ុន ដសន 
បានបនតម្ទៀត្ថា “ ត្ពះរៅអ្ោិ វរ េរបាកខ
ណាោម្ ត្ពះនម្ ទមឹ្ សាែន សញ្ញា រខិែ ែ កម្ ពុ
ជារត្ោម្ ស្សកុកាំរណើរ ្មូ្ខិាល ត្គហមឹ្ ឃុាំ    
បាជកុ ស្សកុសាា យទង រែរ េអាងោ៉ាង [រែរ េ
មារ់ត្ជកូ] ថ្នសាធា ណ ែ ឋសង គម្នយិម្រវៀរ
ណាម្ គង់រៅវរ េរបាកខណាោម្ (្ នាំែនិខាង 
រជ ើង ) សារិរៅក នងុ្មូ្ផិ្សា  ឃុាំ្ នាំែនិ ស្សកុគ ិ ី
វងស រែរ េត្វខកវ  បានយកវរ េអាោម្រ្ ាើជាទ ី
ខចកចាយ ត្ពរឹ េបិត្រសហពន័ ធខែ ែ កម្ ពជុារត្ោម្ 
ខែេក នងុម្យួ    កបេៗមានច ាំននួព ី១៤ រៅ 
២០ ទាំព ័ មានែ លមឹ្សា រោសនញះុញង់ក នងុ
រោេបាំណងបង កជរមាល ះ  វាងកម្ ពជុា - រវៀរ    
ណាម្....”។ 

ម្ទ្វះបី មានោជអនតោគដន ៍ រី
អតី្ត្ ព្រះដហាក្សព្ត្ដេែរយា៉ា ងណាក្៏
ម្ោយអាជាញ ធរម្វៀត្ណាដម្ៅដត្ឃុាំឃ្ាំង 
ព្រះម្ត្ជព្រះគុណ ទឹដ សេន ែដែល 
រហូត្ែល់ព្គបក់្ាំណត្ ់ ថ្នការព្បកាស
សលព្ក្ដ របស់តុ្ោការព្បជាជនម្វៀត្
ណាដ ម្ទើបបានម្ោះដលង ។ 

ព្កុ្ដអងគការសិទធិដនុសស អនតរជាតិ្
បានម្ផ្ទេ លម្ទ្វស រោា ភបិាលម្វៀត្ណាដ 
និងក្ដោុជាថា រ ាំម្ោភសិទធិដនុសសយា៉ា ង
ធៃនធ់ៃរម្លើរលរែាដេែរម្ព្កាដ ។ រឯីសងគដ
សីុវលិម្ៅព្សុក្ដេែរ និងរលរែាដេែរម្ៅ
ក្នុងម្ោក្ ម្ដើលម្ឃើញថា ក្រណីរោា ភិ
បាលដេែរចាបព់្រះម្ត្ជព្រះគុណ ទឹដ 
សេន ផសកឹ្បញ្ាូ នម្ៅោក្គុ់ក្ម្ៅម្វៀត្
ណាដម្នះ ឆោុះបញ្ញច ាំងឲ្យម្ឃើញថា ម្វៀត្
ណាដម្ៅដត្បនតម្ព្ជៀត្ដព្ជក្ថ្ផទក្នុង កិ្ចច
ការនម្យាបាយរបស់ក្ដោុជា និងក្ដោុជា
ឋតិ្ម្ៅម្ព្កាដឥទធិរលនម្យាបាយ ម្វៀត្
ណាដ  ៕ 

 

អាគារ ព្ក្ដុសមាគដសិក្ាវទិាល័យម្េដរជាតិ្ម្ៅដែនកូ្សាំងសីុន បានក្សង ក្នុងឆាន ាំ ១៩៣៨ និងសម្មាោ ធ ឆាន ាំ ១៩៤២ 
មានការយាងចូលជាអធិបតី្រី ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនម្ោត្េដ សីហនុ  ។ អាគារម្នះម្ៅជាបវ់ត្តឃ្ោ ាំង ទីរដួម្េត្តឃ្ោ ាំង បចចុបបនន 

កាោ យម្ៅជាអាគារសរដនទរីជនជាតិ្ដេែរម្េត្តឃ្ោ ាំង ។ របូងត្៖ belleindochine.free.fr 

ម្ោក្ ទឹដ សេន ម្ៅក្នុងតុ្ោការម្វៀត្ណាដ កាលរីថ្ងៃទី ០៨ ដេវចិឆិកា ឆាន ាំ ២០០៧ ។ 

 ទិ្យុសកំ្េងកម្ពុជាក្រោម្ ក្ចញផ្ាយក្រៀងរាល់ថ្ងៃតាម្របព័នធអិនក្ធើណិ្ត្ ដែលពនអាសយដ្ឋឋ ន www.vokk.net 



ថ្ង ៃ ចន ទ ០៩ រោច ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វា សក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៦ ឯកសារ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

ប្រះរាជជី ប្រ ត្តិ 

ព្រះក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច   ព្រះ 
នម្ោត្េដ សីហនុ ព្រះដហាក្សព្ត្ថ្នព្រះ
ោជាណាចព្ក្ក្ដោុជា (ព្រះអងគព្បសូព្ត្
ម្ៅថ្ងៃអកគ រ ១១ ម្ក្ើត្ ដេក្ក្េិក្ ឆាន ាំច 
ចតាា ស័ក្ រ.ស.២៤៦៥ ព្តូ្វនឹងថ្ងៃទី
៣១ ដេតុ្ោ ឆាន ាំ ១៩២២ ម្ៅោជធានី
ភនាំម្រញ ព្រះោជាណាចព្ក្ក្ដោុជា ព្ទង់
ចូលទិវងគត្ម្ៅថ្ងៃចនទ ទី ១៥ ដេតុ្ោ 
ឆាន ាំ ២០១២ ព្តូ្វនឹងថ្ងៃ ១៥ ម្ោច ដេ 
ភព្ទបទ ឆាន ាំម្ោង ចតាា ស័ក្ ម្វោម្មា៉ា ង 
១ និង ២០ នទីយប ់ ម្ៅទីព្កុ្ងម្ប៉ា    
កាាំង ព្បម្ទសចិន ) គឺជាព្រះដហាក្សព្ត្
ដយួអងគ ថ្នព្រះោជាណាចព្ក្ក្ដោុជា 
ចាបរី់ឆាន ាំ ១៩៤១ ែល់ ឆាន ាំ ១៩៥៥ 
ម្ហើយព្ទងប់ានម្ ើងព្គងោជយ សរជាងែី
ចាបរី់ឆាន ាំ ១៩៩៣ ែល់ឆាន ាំ ២០០៤ ។ 
ព្ទងគឺ់ជាអនក្បម្ងកើត្ចបបែ់ម៏ានព្បសិទធិ
ភារបាំផុត្ម្ៅព្បម្ទសក្ដោុជា ចាបរី់ឆាន ាំ
១៩៥៣ ែល់ឆាន ាំ ១៩៧០ ។ បនទ បរី់
ព្ទងោ់ក្ោ់ជយក្នុងឆាន ាំ ២០០៤ រចួដក្រែា
សភាជាតិ្ ថ្នក្ដោុជាបានព្រដម្ព្រៀង
ថាា យជូននូវព្រះម្គារដករផោូវការ ជា 
«ព្រះក្រណុាព្រះសម្ដេច ព្រះនម្ោត្េដ
សីហនុ ព្រះដហាក្សព្ត្ ព្រះវរោជបិតា 
ឯក្ោជយ បូរណភារទឹក្ែី និងឯក្ភារ
ជាតិ្ដេែរ»  ជាដយួនឹងព្រះបុរាសិទធិ
រិម្សស ក្ែូ៏ចជាព្រះោជអភយឯក្សិទធិ 
ែូចកាលដែលព្រះអងគម្ៅព្គងោជយ ។ 

ការសិកា 

ចាបរី់ឆាន ាំ ១៩៣០ ែល់ឆាន ាំ 
១៩៤០ ព្រះអងគបានចូលសិក្ា ម្ៅ
សោបឋដសិក្ា F r a n ç o i s 
B a u d o i n  និងវទិាល័យព្រះសីុ
សុវត្ាិ ោជធានីភនាំម្រញ ព្កុ្ងភនាំម្រញ។ 
បនទ បដ់ក្ ព្រះអងគបានបនតការសិក្ា
ម្ៅវទិាល័យបាោ ាំង សសលូ ូបា 
(Lycée Chasseloup Laubat) ម្ៅ
ថ្ព្រនគរ  ដែនែីក្ដោុជាម្ព្កាដ (ម្វៀត្   
ណាដលងត្បងូ) ។ 

ម្ៅឆាន ាំ១៩៤៦ និង ១៩៤៨ ព្រះ
អងគបានបនតការសិក្ាជានេ់ោស់ ម្ៅ
សោអនុវត្តទរ័ម្សះ និងក្ងទរ័រង
ពាសដែក្ម្ៅសូម្ដៀរ Saumur) ព្ប 
ម្ទសបាោ ាំង ។ 

ប្រះមហាកសប្ត្ថ្នប្រះរាជាណា

េប្កកមពុជា 

ការប្េងរាជយសមបត្តិចលើកេ ី១ 

ម្ៅដេម្ដស ឆាន ាំ ១៩៤១ ព្កុ្ដ
ព្បឹក្ាព្រះោជបលោ័ងគ បានម្ព្ជើសតាាំង 
និងថាា យព្រះោជឋានៈព្រះអងគជា ព្រះ
ដហាក្សព្ត្ ថ្នព្រះោជាណាចព្ក្ក្ដោុ
ជា ម្ៅោជធានីភនាំម្រញ។ ព្រះអងគម្ ើង
ព្គងោជសដបត្តិម្ៅថ្ងៃទី ២៨ ដេតុ្ោ 

ឆាន ាំ ១៩៤១ ។ បនទ បរី់

ព្បម្ទសក្ដោុជាបានទទលួឯក្ោជយ រី
ព្បម្ទសបាោ ាំង ព្រះអងគបានោក្ោ់ជយ
ថាា យព្រះបិតាម្ៅថ្ងៃទី ០២ ដេ ដនី ឆាន ាំ 
១៩៥៥ ។ 

ការប្េងរាជយសមបត្តិចលើកេី ២ 

ព្រះអងគព្ទងប់ានម្ ើងព្គងោជយជា
ម្លើក្ទី ២ ម្ៅថ្ងៃទី ២៤ ក្ញ្ញញ  ១៩៩៣ 
ម្ហើយព្ទងប់ានោក្ោ់ជយវញិ ម្ៅថ្ងៃទី
០៧ ដេ តុ្ោ ឆាន ាំ ២០០៤ ។ ម្ព្កាយរី
ការោក្ោ់ជយ ព្រះអងគព្តូ្វបានម្គថាា យ
ព្រះនដថា ព្រះដហាវរីក្សព្ត្  ។ 

ប្រះរាជរូជនីយកិេច 

ក្នុងឆាន ាំ ១៩៤៧ ព្រះបាទសម្ដេច
ព្រះ នម្ោត្េដ សីហនុ ព្រះអងគមានដហា
ម្ជាគជយ័ក្នុងការទ្វដទ្វរឲ្យោជាណា

ចព្ក្ថ្ង ងែ់ ៍ សងដក្ព្រះោជអាណា
ចព្ក្ក្ដោុជាវញិជាោចល់ត្ នូវម្េត្តដេែរ 
ដែលក្នុងម្រល មានចដបាំងសក្ល
ម្ោក្ម្លើក្ទី ២ ថ្ង ងែ់ ៍បានយក្រី
ក្ដោុជាម្ៅ គឺ ម្េត្តបាត្ែ់ាំបង  ម្សៀដ 
ោប  ក្ាំរងធ់ាំ សទឹងដព្ត្ង ។ 

ឆាន ាំ ១៩៤៩ ព្រះអងគបានទ្វដទ្វរ
ឲ្យព្បម្ទសបាោ ាំងបញ្ឈប ់ នូវសនធិសញ្ញញ
អាណារាបាល ដែលបានចុះហត្ាម្ល 
លម្ៅឆាន ាំ ១៨៦៣ និង ឆាន ាំ ១៨៨៤ ។ 
ម្ៅឆាន ាំ ១៩៤៩ ែដែល ព្រះអងគបាន
ឡាយព្រះហត្ាម្លល ម្លើសនធិសញ្ញញ
ឯក្ោជយ ដែលព្បម្ទសបាោ ាំងព្រដទទលួ
សគ ល់តាដផោូវចបបនូ់វឯក្ោជយរបស់ព្រះ
ោជអាណាចព្ក្ក្ដោុជា ។ សនធិសញ្ញញ ឆាន ាំ

១៩៤៩ ម្នះ លុបម្ចាលនូវសនធិសញ្ញញ
អាណារាបាលឆាន ាំ ១៨៦៣ និងឆាន ាំ
១៨៨៤ ។ 

រីឆាន ាំ ១៩៥២ ែល់ ១៩៥៣ ព្រះ
អងគ បានយាងបាំម្រញព្រះោជបូជនី
យកិ្ចច ទ្វដទ្វរម្ក្ត្នភណឌ ឯក្ោជយ
១០០ ភាគរយជូនជាតិ្មាតុ្ភូដ ិ។ 

ម្ៅថ្ងៃទី ០៩ ដេវចិឆិកា ឆាន ាំ ១៩៥៣ 
ម្ោយសន ព្រះហត្ត ែឧ៏ត្េុងគឧត្េដរបស់
ព្រះអងគ ព្រះោជអាណាចព្ក្ក្ដោុជាបាន
ទទលួឯក្ោជយទ្វាំងព្សុងរីសធារណ
រែាបាោ ាំង ។ ព្បជាោង្រ្សតក្ដោុជាទូទ្វាំង
ព្បម្ទស សូដថាា យព្រះកិ្ត្តិនដព្រះអងគ
ជា "ព្រះដហាវរីបុរសជាតិ្ - ព្រះបិតា
ឯក្ោជយជាតិ្" ។ 

ថ្ងៃទី ១៥ ដេដងុិន ឆាន ាំ ១៩៥២ 
ព្រះបាទនម្ោត្តដសីហនុវរ ែន័ ព្ទងប់ាន
ដងោងជាឱ្ឡារកិ្ថា ព្រះអងគនឹងេិត្េាំ
ដសាងរក្ឯក្ោជយបរបូិរជូនជាតិ្ មាតុ្ភូដិ
ឲ្យបានោចល់ត្ក្នុងរយៈម្រល ៣ ឆាន ាំ ។ 
ក្នុងម្រលម្នះ ម្ោយមានសហការជីយួ 
គាាំព្ទផង ព្រះអងគព្ទងយ់ាងម្ៅកាន់
ព្បម្ទសបាោ ាំងក្នុង ដេកុ្ដាៈ ១៩៥៣ ។ 
ម្ៅទីម្នះ ព្រះអងគបានម្ផញើសរលិេិត្
ជូន ម្ោក្ វុា ាំង សងអូ់រយី៉ាូលព្ប ធានធិ
បតី្ថ្នសធារណរែាបាោ ាំងច់ាំននួ ៣ 
ម្លើក្៖ 

ម្លើក្ទី ១ ថ្ងៃទី ៥ ដេដនី 
១៩៥៣ រីទីព្កុ្ងណារូល 

ម្លើក្ទី ២ ថ្ងៃទី ១៨ ដេដនី 
១៩៥៣ រីទីព្កុ្ងណារូលដែរ 

ម្លើក្ទី ៣ ថ្ងៃទី ៣ ដេម្ដស 
១៩៥៣ រីទីព្កុ្ងផុងដត្ណឺបោូ ។ 

ម្ោយរោា ភបិាលបាោ ាំង រុាំមាន
ម្អើម្រើអាីនឹងសាំម្ណើ ម្នះ ព្រះអងគព្ទង់
សម្ព្ដចព្រះទយ័យាងម្ៅម្ធាើយុទធនការ
ទ្វដទ្វរឯក្ោជយម្ៅក្នុងព្បម្ទសកាណា
ោនិងសហរែាអាម្ដរកិ្ម្ទៀត្ ។ 

ម្ៅកាណាោ ក្នុងទីព្កុ្ងដ៉ាុង       
ម្រអាល់ ព្ទងប់ានដងោងម្ៅរកួ្អនក្សរ

នចរាត្ាម សហីន ុអ្នកនចយប្ដយ និងកសប្ត្ខ្ដលមានប្រះររមយងារចប្េើនជាងចេកនុងចោក 

ត្ពះ ក ណុា ត្ពះបាទសរម្ ដចត្ពះ នរោរ ដម្ សហីន ុត្បសរូរៅថ្ង ៃអរគ   ១១ រក ើរ ខែកក ដកិ ឆ្ន ាំច ចត្វាសក័ ព. ស.២៤៦៥ ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី៣១ ខែរោុ ឆ្ន ាំ ១៩២២ រៅោជ
ធាន ី្ នាំរពញ ត្ពះោជាណាចត្កកម្ ពជុា នងិត្ទង់ចេូទវិង គររៅថ្ង ៃចន ទ ១៥ រោច ខែ ្ត្ទបទ ឆ្ន ាំរោង ចត្វាសក័  ព. ស. ២៥៥៦ ត្រវូនងឹថ្ង ៃទ ី១៥ ខែរោុ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
រវោរមា៉ាង ០១ នងិ ២០ នទយីប់ រៅទតី្កងុរប ៉ាោ ាំង ត្បរទសចនិ ។ ត្ពះអង គរ ើងត្គងោជយជាត្ពះម្ហាកសត្រថ្នត្បរទសកម្ ពជុា រេ ើកទ ី១ ចាប់ព ីឆ្ន ាំ ១៩៤១ ែេ ់

១៩៥៥ នងិ រេ ើកទ ី២ ចាប់ពឆី្ន ាំ ១៩៩៣ ែេ ់២០០៤ ។ ត្ពះអង គត្រវូបានរគសាគ េថ់ាជាអ នកែកឹន ាំែម៏ានត្បសទិ ធភិាពរៅត្បរទសកម្ ពជុាចាប់ពឆី្ន ាំ ១៩៥៣ ែេ ់១៩៧០ ។ រត្ោយរពេ ក់
ោជយរេ ើកទ ី២ រៅឆ្ន ាំ ២០០៤ ត្ពះអង គត្រវូបានរគថាាយត្ពះរោ ម្យរ ថា “ត្ពះម្ហាវ ិកសត្រ” ។ 

 ត្ពះបាទ សរម្ ដច ត្ពះនរោរ ដម្ សហីន ុជាបតុ្ត្វ បស់ ត្ពះបាទសរម្ ដច ត្ពះនរោរ ដម្ សោុត្ម្រិ នងិសរម្ ដច ត្ពះម្ហាកសត្រោិន ីសុសីវុរ ា ិកសុម្ៈ ន  ីរ័ ន ស ិវិឌ្ឍន ។ ត្ពះអង គមានឋានៈ
ជារត្ច ើនចាប់ពឆី្ន ាំ ១៩៤១ ម្ក រ យរសៀវរៅកាំណរ់ត្ត្វឯរទគ គកម្ ែព ិ្ ពរោក ( Guinness Book of World Records ) បានករ់ត្ត្វថា ត្ពះអង គជាអ នកនរោបាយ នងិជាកសត្រខែេ
មានរោ ម្រ  ែ ឋរត្ច ើនជាងរគបាំផ្សរុក នងុរោកក នងុច ាំរណាម្បណាដ ោជវងសទទូា ាំងព ិ្ ពរោក ។ រោ ម្រ  បស់ត្ទង់មានែចូជា ម្ហាកសត្រថ្នត្ពះោជាណាចត្កកម្ ពជុា (១៩៤១-១៩៥៥), ជា
នយក ែ ឋម្ង្គ្ន េ ី(១៩៥៥- ១៩៦៦)  , ជាត្បម្ែុ ែ ឋ នងិ ជាោជានសុទិ ធ (១៩៦០-១៩៧០) , ជាត្បម្ែុ ែ ឋន ិរទស (១៩៧០),  ជាត្បធាន ែ ឋក នងុ  ឋ្បិាេខែ ែ ត្កហម្ (១៩៧៥-១៩៧៦) , ជា
ត្បធាន្បិរនី ិរទស (១៩៨២-១៩៨៨) ,ជាត្បម្ែុ  ឋ្បិាេន ិរទស (១៩៨៩-១៩៩១) ,ជាត្បធានត្កមុ្ត្បកឹាជារជិាន់ែ ពស់ (១៩៩១) ,ជាត្បម្ែុ ែ ឋ (១៩៩១-១៩៩៣) នងិ ត្ទង់រ ើងត្គង
ោជជាត្ពះម្ហាកសត្រជារេ ើកទពី ីក នងុឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ។ 

ព្រះកុ្រណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនម្ោត្េដ សីហនុ ម្ៅភនាំម្រញ កាលរីថ្ងៃទី ១០ ដេក្ក្កោ ឆាន ាំ ១៩៩៦ ។ AFP 

រប ើបាោ ាំងម្និយេត់្ពម្ត្បគេឯ់កោជយឲ្យកម្ ពជុារទរនះ នងឹមានរត្ោះថាន ក់ម្យួោ៉ាង
ពរិត្បាកែ គថឺាត្បជាពេ ែ ឋខែ ែ នងឹរត្ោកឈ រ ើងត្បឆ្ ាំងនងឹបាោ ាំង រហើយរគនងឹរករៅ ក
ចេនរវៀរម្ញិ ខែេែកឹន ាំរ យពកួក ុាំម្យុនសី” ។ ក នងុក ណីមានោ គាំោម្កាំខហង ត្បជា
ពេ  ែ ឋរប ដជ្ាថា "ពកួបាោ ាំងទា ាំងអស់ខែេរៅក នងុស្សកុខែ ែ  នងឹត្រវូរឡាម្ពទ័ ធ រហើយជវីរិចងុ

រត្ោយ  បស់ពកួរគនងឹម្កែេ ់….។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_Book_of_World_Records


ថ្ង ៃ ចន ទ ០៩ រោច ខែបសុស ឆ្ន ាំរោង ចត្វា សក័ ព. ស. ២៥៥៦  ៧ ឯកសារ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

រត័្ម៌ាន ម្ោយសងកត្ធ់ៃនម់្លើបញ្ញា រីរ
ទ្វក្ទ់ងនឹងោជាណាចព្ក្ក្ដោុជា និង
ព្បម្ទសបាោ ាំង ដែលជាត្ាំណាងព្បម្ទស
ម្ោក្ម្សរ ីក្នុងឥណឌូ ចិន៖ 

ទី ១ គឺបញ្ញា ព្បយុទធព្បឆាាំងនឹង
រកួ្កុ្ាំដុយនិសត 

ទី ២ គឺបញ្ញា ឯក្ោជយបរបូិរ
សព្មាប ់ព្រះោជាណាចព្ក្ក្ដោុជា ។ 

ម្យាងម្លើបញ្ញា ម្នះ ព្រះអងគព្ទង់
បញ្ញា ក្ថ់ា ព្បជារលរែាដេែររុាំព្ត្វូការរបប
កុ្ាំដុយនីសម្ទ ម្ព្ពាះថាព្បជារលរែាដេែរ
មាន ក្់ៗ សុទធដត្មានែីធោ ី ជាក្ដែសិទធ ិ
សព្មាបប់ងកបម្ងកើនផលរបស់េោួន ។ 
បញ្ញា ដែលម្គចងប់ានម្នះគឺ ឯក្ោជយបរ ិ
បូរសព្មាបព់្បម្ទសជាតិ្ ។ ចាំដណក្រកួ្
កុ្ាំដុយនីស ម្គម្ដើលម្ឃើញថាព្ប ម្ទស
ក្ដោុជា ជាទីតាាំងដយួព្បម្សើរសព្មាបរ់កួ្
ម្គ ។ 

ម្ៅសហរែាអាម្ដរកិ្ ព្រះអងគព្ទង់
ម្ធាើម្សចក្េីដងោងការណ៍ដយួដែលព្តូ្វបាន
សររត័្ម៌ានែធ៏ាំដយួម្ ែ្ ះ ញូវយ៉ាក្ 
ដងដ ចុះផាយក្នុងទាំររ័ទី ១ របស់ម្គ 
ម្ៅថ្ងៃទី ១៩ ម្ដស ១៩៥៣ ដែលម្ធាើ
ឲ្យរិភរម្ោក្ទ្វាំងដូល មានការភាញ ក្់
ម្ផអើល ។ េោឹដសរគឺ “... ម្បើបាោ ាំងដនិ
យល់ព្រដព្បគល់ឯក្ោជយឲ្យក្ដោុជាម្ទ
ម្នះ នឹងមានម្ព្គាះថាន ក្ដ់យួយា៉ា ងរិត្
ព្បាក្ែ គឺថាព្បជារលរែាដេែរនឹងម្ព្កាក្
ឈរម្ ើងព្បឆាាំងនឹងបាោ ាំង ម្ហើយម្គ
នឹងកក្ម្ៅរក្ចលនម្វៀត្ដញិ ដែល
ែឹក្នាំម្ោយរកួ្កុ្ាំដុយនីស” ។ ក្នុង
ក្រណីមានការគាំោដក្ាំដហង ព្បជារល 
រែាម្បេជាញ ថា "រកួ្បាោ ាំងទ្វាំងអស់ដែល
ម្ៅក្នុងព្សកុ្ដេែរ នឹងព្ត្វូម្ឡាដរទ័ធ 
ម្ហើយជីវតិ្ចុងម្ព្កាយ របស់រកួ្ម្គនឹង
ដក្ែល់ ...” ។ 

ព្រះបញ្ញញ ញណលងម្លើម្នះ បាន
ម្ធាើឲ្យដតិ្សក្លម្ោក្ រិម្សសម្ោក្
លងលិច ត្ព្ដូវឲ្យរោា ភបិាលបាោ ាំងព្រដ
ចូលរដួម្ធាើការចរចាជាដយួរោា ភបិាល
ក្ដោុជា សេីរីឯក្ោជយបរបូិរថ្នោជាណា
ចព្ក្ក្ដោុជា ។ 

រដឋប្រហារ , និរចេស និង 

មាតុ្ភូមិនិ ត្តន៍ 

ម្ៅថ្ងៃទី ១៨ ដេដនី ឆាន ាំ ១៩៧០ 
ព្រះអងគព្តុ្វម្សនព្បដុេ លន ់ នល់ ម្ធាើ
រែាព្បហារទមាោ ក្ព់្រះអងគម្ចញរីត្ាំដណង 
េណៈម្រលដែលព្រះអងគបានយាងម្ៅ
បាំម្រញទសសនកិ្ចចម្ៅបរម្ទស ម្ោយ
បម្ងកើត្រោា ភបិាលងែីដយួ សធារណរែា
ដេែរ ។ រោា ភបិាលងែីម្នះព្តូ្វបានទទលួ
សគ ល់រីសហរែាអាម្ដរកិ្ ។ 

ម្ព្កាយរីព្តូ្វបាន លន ់នល់ ម្ធាើរែា
ព្បហារ សម្ដេច នម្ោត្េដ សីហនុ បាន
និរម្ទសព្រះកាយ ម្ៅទីព្កុ្ងម្ប៉ាងកាាំង 
ព្បម្ទសចិន ម្ហើយបានបម្ងកើត្ រណសិរស
ជាតិ្ក្ដោុជា (Front Uni National du 
Kampuchea - FUNK) និងបានគាាំព្ទ

រកួ្ដេែរព្ក្ហដក្នុងការត្ស ូម្ែើដបផីេួលរ ាំលាំ
របបសធារណរែា របស់ លន ់ នល់ ។  
ម្ព្កាយរី សម្ដេច នម្ោត្េដ សីហនុ បាន
បកា ញការគាាំព្ទរបស់េោួនចាំម្ពាះចលន 
ត្ស ូរបស់ដេែរព្ក្ហដ ម្ោយព្ទងប់ាន
ដក្ជបួរួក្ម្ដែឹក្នាំដេែរព្ក្ហដម្ៅជុាំរុ ាំត្
ស ូដក្  ក្ងទរ័របស់ម្គបានម្ក្ើនម្ ើង
រី ៦.០០០ នក្ ់ ែល់ ៥០.០០០    
នក្ ់ ។ សមាជិក្ងែីថ្នចលនត្ស ូ ដេែរ
ព្ក្ហដ ភាគម្ព្ចើនជាក្សិក្រ និងដនិ
ដដនអនក្នម្យាបាយ រកួ្ម្គចូលថ្ព្រត្
ស ូដនិដដនម្ែើដបគីាាំព្ទដេែរព្ក្ហដម្ទ ដត្
គាាំព្ទចាំម្ពាះម្សេចរបស់េោួន ។ 

ក្នុងរបបសធារណរែាដេែរ និងរបប
ដេែរព្ក្ហដ សម្ដេច នម្ោត្េដ សីហនុ 
ភាគម្ព្ចើននិរម្ទសេោួន ម្ៅម្ប៉ាកាាំង ព្ប 
ម្ទសចិន និង កូ្ម្រ ៉ាលងម្ជើង ម្ហើយបាន
វលិព្ត្ ប ់ កានទី់ព្កុ្ងរយងុយា៉ា ង 
(Pyongyang) កូ្ម្រ ៉ាលងម្ជើង ដេងម្ទៀត្
ម្ៅឆាន ាំ ១៩៧៩ ម្រលដែលទ្វហានម្វៀត្
ណាដចូលកានក់ាបព់្សុក្ដេែរ ម្ៅថ្ងៃទី 
០៩ ដេដក្ោ ឆាន ាំ ១៩៧៩ ។ 

ោរជាប់បង្ខ ងំក្ៅកនុងរបបដមែរ
រកហម្ នងិត្ស ូ បក្ណ្ដ ញយួនក្ចញ
ពសី្សុកដមែរ 

ម្រលរបបសធារណរែាដេែរ ព្តូ្វ

បានែូលរ ាំលាំ ម្ោយការែម្ណេើ ដយក្រី
ដេែរព្ក្ហដនថ្ងៃទី ១៧ ដេម្ដស ឆាន ាំ 
១៩៧៥ សម្ដេច នម្ោត្េដ សីហនុ បាន
កាោ យជាព្បធានរែា ថ្នរបបដយួម្នះ      
េណៈដែលអាំណាចឋតិ្ម្ៅម្លើ ប៉ាុល 
រត្ ។ ម្ៅថ្ងៃទី ០៤ ដេម្ដស ឆាន ាំ 
១៩៧៦ ប៉ាុល រត្ បានបងខាំឲ្យ សម្ដេច 
នម្ោត្េដ សីហនុ ម្ចញរីត្ាំដណងដេង
ម្ទៀត្ និងឲ្យចូលនិវត្តនម្យាបាយ ។ 
ក្នុងសដយ័ក្ងទរ័យួន ចលួព្តួ្ត្ព្តា
ព្សុក្ដេែរ ព្រះអងគបានយាងម្ៅអងគការ 
សហព្បជាជាតិ្ម្ៅទីព្កុ្ង New York 
សហរែាអាម្ដរកិ្ ម្ែើដបដីងោងការណ៍
ព្បឆាាំង នឹងការ ោ្ នពានរបស់ម្វៀត្
ណាដដក្ម្លើព្បម្ទសក្ដោុជា ។ ម្ព្កាយ
រីការដងោងការណ៍របស់ព្រះអងគ ព្ទង់
បានសន ក្ម់្ៅក្នុងព្បម្ទសចិន និងកូ្ម្រ ៉ា
លងម្ជើង ។ 

ការ ោ្ នពានរបស់ក្ងទរ័ម្វៀត្
ណាដចូលព្បម្ទសក្ដោុជា កាលរីដេធនូ 
ឆាន ាំ ១៩៧៨ បានផេួលរ ាំលាំរបបដេែរ
ព្ក្ហដ ម្ព្ៅរីសដដេងការសា គដន៍
ចាំម្ពាះបោជយ័ របស់របបដេែរព្ក្ហដ 
សម្ដេច នម្ោត្េដ សីហនុ ម្ៅដត្ម្បេជាញ ព្ប 
ឆាាំងចាំម្ពាះរោា ភបិាលបក្សកុ្ដែុយនិសត
ម្វៀត្ណាដដែលបានម្លើក្បនតុប ម្ហង 

សាំរនិ ជាព្បធានថ្នរោា ភបិាលសធារ 
ណរែាព្បជាមានិត្ក្ដោុជា ។ េណៈ
ដែល ម្វៀត្ណាដក្ាំរុងកានក់ានព់្សុក្
ដេែរ និងរបបដេែរព្ក្ហដែលួរលាំ  
សម្ដេច នម្ោត្េដ សីហនុ បានបញ្ាុ ះ
បញ្ចូ លឲ្យម្ៅអីត្ាំណាងព្បម្ទសក្ដោុជា
ម្ៅក្នុងអងគការសហព្បជាជាតិ្ ទុក្ម្ៅ
ទាំម្នរ ម្ហើយព្រះអងគបានចូលរដួជាដយួ
ចលនត្ស ូដេែរម្ៅជាយដែនដេែរម្សៀដ
ម្ែើដប ី ព្បឆាាំងការ ោ្ នពានរបស់ម្វៀត្  
ណាដដក្ម្លើក្ដោុជា ។ ម្ៅឆាន ាំ ១៩៨៩ 
ក្ងទរ័ម្វៀត្ណាដបានែក្ងយម្ចញ រី
ក្ដោុជា ម្ហើយបានបនសល់ទុក្នូវរោា ភិ
បាលដយួដែលសនិទនឹងេោួន ម្ព្កាដការ
ែឹក្នាំ របស់អតី្ត្ក្មាែ ភបិាលដេែរព្ក្ 
ហដ ដែលបានម្ភៀសេោួនម្ៅម្វៀត្ណាដ 
មាន ហ ុន ដសន , ម្ហង សាំរនិ និងដប៉ាន 
សុវណា  ជាម្ែើដ ។   

ការចោយេិ ងគត្ 

ព្រះក្រណុាព្រះបាទ នម្ោត្េដ 
សីហនុ ព្រះវរបិតាឯក្ោជជាតិ្ ព្ទង់
បានម្សយព្រះទិងគត្ម្ៅថ្ងៃចន័ទ ទី ១៥ 
ដេតុ្ោ ឆាន ាំ ២០១២ ព្តូ្វនឹងថ្ងៃ ១៥ 
ម្ោច ដេ ភព្ទបទ ឆាន ាំម្ោង ចតាា ស័ក្ 
ម្វោម្មា៉ា ង ១ និង ២០ នទីយប ់
(ម្មា៉ា ងម្ៅោជធានីភនាំម្រញ)     ម្ៅទី

ព្កុ្ងម្ប៉ាកាាំងព្បម្ទសចិន ម្ោយជោពាធ 
។ ព្រះសររបស់ព្ទង ់ ព្តូ្វបានែដងាររីទី
ព្កុ្ងម្ប៉ាកាាំងដក្កានោ់ជធានីភនាំម្រញ 
ម្ោយព្រះក្រណុា ព្រះបាទ នម្ោត្េដ 
សីហដុនី និង ម្ោក្ ហ ុន 
ដសន នយក្រែា  ដង្រ្នតីដេែរ ម្ៅថ្ងៃទី ១៧ 
ដេតុ្ោ ឆាន ាំ ២០១២ ម្វោម្មា៉ា ង 
២:៣០ រម្សៀល ។ 

ការែដងារព្រះបរដសររីព្បោន
យនតម្ហាះអនតរជាតិ្ភនាំម្រញ ដក្ព្រះបរដ
ោជវា ាំងកាត្ត់ាដវមិានឯក្ោជយ បាន
បញ្ចបម់្ៅម្មា៉ា ង ៥:៣០ ោៃ ច ម្ោយ
មានព្បជានុោង្រ្សត   ព្បមាណជាង       
១.០០០.០០០ (ដយួោន) ម្ៅជាង 
១.២០០.០០០ (ដយួោនរីរដសន) 
នក្ដ់ក្ចាាំែដងា ដែលមានទ្វាំងបរាជិត្ 
និង ព្គហសា ។ ព្រះបរដសររបស់ព្ទង់
បានត្ដកល់ ម្ៅព្រះបរដោជវា ាំងរហូត្
ែល់ថ្ងៃទី ១ ដេកុ្ដាៈ ឆាន ាំ ២០១៣ ។ 

រិធីថ្វា យប្រះចភលើង 

ម្វោម្មា៉ា ង ០៧ និង ៥០ នទី
ព្រឹក្ថ្ងៃទី ០១ ដេកុ្ដាៈ ឆាន ាំ ២០១៣  
ក្បនួែដងាព្រះបរដសរ ព្រះបរដរត្ន
ម្កាែា ចាបម់្ផេើដែដងាម្ចញរីព្រះបរដោជ
វា ាំងម្ឆាោ ះម្ៅព្បទក្សណិរដណីយោា នវត្ត
ភនាំ និងវមិានឯក្ោជយ ម្ហើយយាងម្ៅ
កានព់្រះោជបុសបកុ្  ដែលមានទីតាាំង
សាិត្ម្ៅបរមិ្វន ទីោនព្រះម្ដរ ុ ដុេសរ
ដនទីរជាតិ្ ជាបរ់បងលងម្ជើងព្រះបរដ
ោជវា ាំង  ម្ោយមានការឈរអដសង 
លងផោូវ រីសាំណាក្ថ់ាន ក្ែឹ់ក្នាំជានេ់ោស់
ថ្នរោា ភបិាលក្ដោុជា សមាជិក្រែាសភា 
ព្រឹទធសភា និងក្ងក្មាោ ាំងព្បោបអ់ាវធុ 
ព្រដទ្វាំងដង្រ្នតីដក្រីព្គបព់្ក្សួង សា បន័ 
នន ម្ៅដុេព្រះបរដោជវា ាំង  ។ រិធី
ែដងាម្នះ  មានដផនសាំលនច់ាំននួ ១១ គឺ 
ដផនដង្រ្នតីោជការ សិសស-និសសតិ្ ព្បជា
រលរែា ទ្វហាន ក្ងោជអាវធុហត្ា ក្ង
នគរបាលជាតិ្ យុវជនកាយឫទធិ ព្រះ
សងឃ ែូនជី អាចារយ ជនជាតិ្ម្ែើដភាគ
តិ្ច ជនជាតិ្ចាដប ៍ និងព្កុ្ដែដងាដបប
ជនជាតិ្ ម្ហើយដផនទី ៩ ជាព្រះបរដ
ដឈូស ព្រះបរដរត្នម្កាែា ។ ម្គ
ត្ដកល់ព្រះបរដសរ ព្រះបរដរត្នម្កាែា 
ម្ៅព្រះោជបុសបកុ្  សាិត្ម្ៅបរមិ្វន ទី
ោនព្រះម្ដរ ុ ចាបរី់ថ្ងៃទី ០១ ែល់ ទី 
០៤ ដេកុ្ដាៈ ម្ទើបថាា យព្រះម្ភោើង ។  

ព្រឹក្ថ្ងៃទី ១៨ ដេធនូ ឆាន ាំ ២០១២ 
ម្ោក្  ហ ុន ដសន នយក្រែាដង្រ្នតី   ថ្ន
ព្បម្ទសក្ដោុជា បានមានព្បសសន៍
ម្ឆោើយត្បម្ៅកាដសត្ េឺ ម្េដបូឌាម្ែលី 
ដែលបានចុះផាយថា ការក្សង
សាំណងព់្រះម្ដរមុ្នះ មានការចាំណាយ
េាះលា យម្ៅម្លើព្រះោជសរ របស់ព្រះ
បរដរត្នម្កាែា ម្ហើយដែលការចាំណាយ
ម្នះ មានរហូត្ែល់ព្បមាណ ៥ ោន
ែុោោ រ សហរែាអាម្ដរកិ្ ៕  

 

ព្រះក្រណុា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនម្ោត្េដ សីហនុ ែឹក្នាំទ្វហានលុយកាត្ទឹ់ក្នដេធនូ ឆាន ាំ ១៩៥៣ ។ របូងត្៖ Cine  



អពំកីម្ពុជាក្រោម្ 
ឯកោរប្រ ត្តិោស្តសតកមពុជាចប្កាម 

រែ ើម្បីបានត្ជាបពរ័ម៌ានជ ុាំវញិសាា នភាពសង គម្ខែ ែ រត្ោម្រៅកម្ ពជុារត្ោម្ នងិរៅរត្ៅត្បរទស រោកអ នកអាចចេូទសសនត្វម្ យៈរគហទាំព ័ www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net  

រ  យសា រេែរនះ សា ពរ័ម៌ាន ថ្ត្ពនគ  បានរេ ើករ ើងជ ុាំវញិោជសកម្ ែភាព បស់ ត្ពះក ណុា ត្ពះបាទសរម្ ដច ត្ពះនរោរ ដម្ សហីន ុ ត្ពះប ម្ រនរោែ ឋ ទាក់ទនិនងឹខែ ែ 
រត្ោម្រៅខែនែកីម្ ពជុារត្ោម្ រទ ើបរយើងែ ្ុាំ សមូ្រេ ើកយកត្បវរ េសិរង ខបថ្នខែនែកីម្ ពជុារត្ោម្ ម្កចះុផ្សាយរែ ើម្បីពេ ែ ឋខែ ែ បានត្ជាប ថា ខែ ែ រត្ោម្ជាន ណា  នងិខែន

ែកីម្ ពជុារត្ោម្រៅទណីា ។ 

ក្ 
ដោុជាម្ព្កាដ ជាអតី្ត្
ទឹក្ែីថ្នព្រះោជាណា
ចព្ក្ក្ដោុជា សាិត្ម្ៅ

លងម្ក្ើត្ម្ឆៀងលងត្បងូថ្នព្បម្ទសក្ដោុ
ជា  ។ បចចុបបនន ជាចាំដណក្ដយួសាិត្ម្ៅ
ភាគលងត្បងូថ្នព្បម្ទសសធារណរែា
សងគដនិយដម្វៀត្ណាដ ។  

ក្ដោុជាម្ព្កាដព្តូ្វបានអាណានិគដ 
បាោ ាំង ោក្ឲ់្យម្ៅម្ព្កាដរែាចាំណុះម្វៀត្
ណាដ ម្ព្កាដចបបអ់ាណានិគដ ម្លេ 
៤៩-៧៣៣ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ដេដងុិន ឆាន ាំ 
១៩៤៩ ម្ៅ ទីព្កុ្ង Toulon ព្បម្ទស
បាោ ាំង ។ កាលរីសដយ័ម្ែើដ ក្ដោុជា
ម្ព្កាដ ម្គម្ៅថា ក្ដោុជាទឹក្លិច ឬ ក្ដោុ
ជាម្ព្កាដ (ក្ដោុជាដប៉ាក្លងម្ព្កាដ) 
ម្ហើយម្គអាចម្ៅបានដា៉ាងម្ទៀត្ថា 
ដែនែីសណេ ទម្នោម្ដគងគ (M e k o n g 
Delta) ។  

សដយ័អាណានិគដបាោ ាំង ព្តួ្ត្ 
ព្តាឥណេូ ចិន ក្ដោុជាម្ព្កាដ ព្តូ្វបាន
បាោ ាំងម្ៅថា Basse Cochinchine 
(កូ្ស័ងសីុនម្ព្កាដ) ។ ក្ដោុជាម្ព្កាដ ឬ 
ដែនកូ្ស័ងសីុន សដយ័បាោ ាំង មានថ្ផទ
ែី ៦៨.៩៦៥ គី ូដដ៉ាព្ត្ព្ក្ឡា  ។   

ថ្ព្រនគរ ជាទីព្កុ្ងែស៏ាំលន ់និងជា
ទីព្បជុាំកិ្ចចការ ថ្នរែាការធាំម្ៅក្នុងដែន  
ក្ដោុជាម្ព្កាដ និងជាអតី្ត្ក្ាំរងដ់ផ
ពាណិជាក្ដែែស៏ាំលនដ់យួថ្នអាណា
ចព្ក្ដេែរ ដុនម្រលជនជាតិ្យួនម្ភៀស
េោួនដក្រស់ម្ៅក្នុងអាំ ុងសត្វត្សរ ៍ ទី 
១៧ ។ ម្ព្កាយរីរបបសធារណរែាម្វៀត្
ណាដ ដែលមានសហរែា អាម្ដរកិ្គាាំព្ទ
ព្តូ្វ បានែលួរលាំនថ្ងៃទី ៣០ ដេម្ដស 
ឆាន ាំ ១៩៧៥ ទីព្កុ្ងថ្ព្រនគរ ព្តូ្វបាន
បក្សកុ្ដែុយនិសត ម្វៀត្ណាដ បតូរម្ ែ្ ះជា
ភាសយួនថា ទីព្កុ្ងហូជីដុញិ (Thành 
phố Hồ Chí Minh) ម្ែើដបរី ាំឮក្ែល់
ម្ ែ្ ះម្ដែឹក្នាំបក្សកុ្ដែុយនិសតយួន ហូ 
ជី ដុញិ ។ បចចុបបនន ថ្ព្រនគរ ជាទីព្កុ្ង
ដែលមានព្បជាជនរស់ម្ៅម្ព្ចើនជាងម្គ 
និងជាដជឈដណឌ លម្សែាកិ្ចច វបបធដ ៌
និងអបរ់ ាំ ែស៏ាំលនរ់បស់ព្បម្ទសបក្ស
កុ្ដែុយនិសតសធារណរែាសងគដនិយដ
ម្វៀត្ណាដ ។   

ម្ៅឆាន ាំ ១៦២៣ ព្រះបាទ ជយ័
ម្ជោា ទី ២ ថ្នក្ដោុជា (១៦១៨-១៦២៨) 
បានអនុញ្ញញ ត្ ឲ្យជនម្ភៀសេោួនយួន
ដែលក្ាំរុងដត្រត្ម់្គចរីសង្រ្កគ ដ ព្ទិញ-
ម្ងាៀន ម្ៅម្វៀត្ណាដម្ែើដបតីាាំងទីម្ៅ

ត្ាំបនថ់្ព្រនគរ និងក្ម្ងកើត្ផទះព្បថ្រណីម្ៅ
ថ្ព្រនគរ ។ រលក្ថ្ននិគដជនយួនម្ក្ើន
ម្ ើង ដែលព្រះោជាណាចព្ក្ដេែរ បាន
ចុះម្េាយម្ោយសរសង្រ្កគ ដជាដយួ
ព្បម្ទសម្សៀដ ដែលដនិអាចទបស់ក ត្់
បាន ដែលបានម្ធាើយួនូបនីយក្ដែត្ាំបន់
ម្នះយា៉ា ងយឺត្ៗ ។ ព្គាម្នះ ថ្ព្រនគរ
បានដព្បកាោ យព្តូ្វបានម្គសគ ល់ថា ថ្ស
ហគន (Sai Gon) ។ 

ចាបរី់ឆាន ាំ ១៨៦២ ែល់ ១៩៥៤ 
ដែនែីក្ដោុជាម្ព្កាដ ព្តូ្វបានឋតិ្ម្ៅ
ម្ព្កាដអាណានិគដបាោ ាំង ម្ៅថាត្ាំបន ់
អាណានិគដកូ្ស័ងសីុន (Colony of 
Cochinchina ) ។  

ឆាន ាំ ១៨៧៦ រោា ភបិាលបាោ ាំង 
បានដបងដចក្ដែនក្ដោុជាម្ព្កាដ ម្ចញជា 
៤ ត្ាំបនរ់ែាបាលធាំៗ ម្ៅថា circons 
cription administrative ក្នុងត្ាំបន់
នីដយួៗ ព្តូ្វបានដបងដចក្ម្ចញជានិគដ 
តូ្ចៗ (arrondissement ) ែូចលង
ម្ព្កាដ៖ 

ត្ាំបនថ់្ព្រនគរ (Sai Gon) មាន 
៥ និគដ ។ 

ត្ាំបនម់្ដស (My Tho) មាន ៤ 
និគដ 

ត្ាំបនល់ងម់្ហារ (V i n h 
Long) មាន ៤ និគដ ។ 

ត្ាំបនប់ាសក្ ់ (Ba Sac) មាន 
៦ និគដ ។ 

ថ្ងៃទី ៨ ដេដនី ឆាន ាំ ១៩៤៩
ព្បធាននធិបតិ្បាោ ាំង Vincent Auriol 
និងអធិោជយួន បាវ ោយ (Bao Dai 
Nguyen Vinh Thuy) បានចុះកិ្ចចព្រដ
ម្ព្រៀងដយួម្ៅថា កិ្ចចព្រដម្ព្រៀង 
E l y s e e  ក្នុងម្នះបាោ ាំងយល់ព្រដ
ព្បគល់ក្ដោុជាម្ព្កាដ( Cochinchine) 
ម្ៅឲ្យយួនម្ហើយយួនព្រដបម្ងកើត្រោា ភិ
បាលម្យៀក្ណាដដយួ ម្ៅក្នុងព្កុ្ដ
សហភារបាោ ាំងម្ៅថារែាម្យៀក្ណាដ
( Quoc Gia Viet Nam) ។ បាោ ាំង
សងឃដឹថាការព្បគល់ក្ដោុជាម្ព្កាដម្ៅឲ្យ
ម្សតច បាវ ោយ ម្គអាចនឹងរក្ានូវឥទធិ
រលរបស់េោួនបានយូរអដងាងជ ម្ៅកូ្
ស័ងសីុនត្ម្ៅម្ទៀត្ ។ 

ថ្ងៃទី ២៥ ដេម្ដស ឆាន ាំ១៩៤៩   
សម្ដតច នម្ោត្តដ សីហនុ ថ្នរោា ភបិាល
ក្ដោុជា បានបញ្ាូ នព្បតិ្ភូដយួព្កុ្ដ 
ែឹក្នាំម្ោយឯក្ឧត្តដ សឺន សន ម្ៅ
ទីព្កុ្ងបា៉ា រសី ម្ែើដបជីាំទ្វស់នឹងសហ
ភារបាោ ាំងឲ្យផ្ទអ ក្ការសម្ព្ដចចិត្តរបស់
រែាសភាបាោ ាំង ដែលបានយល់ព្រដព្ប 
គល់ក្ដោុជាម្ព្កាដ ឲ្យម្ៅម្យៀក្ណា
ដម្នះ ។ ដត្ការត្វា៉ា ម្នះ ដនិព្តូ្វបាន    
រោា ភបិាលបាោ ាំងម្ធាើតាដម្ ើយ ។ 

ម្ោយមានម្គាលបាំណងចងជ់យួ 
បាោ ាំង ក្នុងការបងកឥទធិរលរបស់េោួនម្ៅ
ឥណតូ ចិនម្ោក្ Abbott ជាឯក្អគគ    
រែាទូត្អាម្ដរកិ្កាាំង ព្បចាាំម្ៅថ្ព្រនគរ

បានម្សនើឲ្យព្ក្សួងការបរម្ទសម្ៅវា៉ា សីុន
ម្តានម្ធាើម្សចក្តីព្បកាសដយួ ក្នុងនយ័
ម្លើក្ទឹក្ចិត្តរោា ភបិាល បាវ ោយ ។ 

ថ្ងៃទី ៤ ដេដងុិន ឆាន ាំ១៩៤៩ 
ព្បធានធិបតី្បាោ ាំង Vincent Auriol 
បានចុះហត្ាម្លល ព្បគល់ក្ដោុជាម្ព្កាដ
ឲ្យម្ៅរោា ភបិាល បាវ ោយ ។ 

លងម្ព្កាដម្នះ គឺជាេោឹដសរចបប់
ក្នុងការព្បគល់ក្ដោុជាម្ព្កាដឲ្យម្ៅ បាវ 
ោយ ដែលដព្បជាភាសដេែរម្ព្ៅផោូវការ៖ 

ចបបម់្លេ ៤៩ ៧៣៣ ចុះថ្ងៃទី
០៤ ដេដងុិន ឆាន ាំ១៩៤៩ 

ម្យាងតាដដតិ្រីសភា ថ្នសហ
ភារបាោ ាំងរែាសភា និងព្កុ្ដព្បឹក្ាថ្ន
សធារណរែាបាោ ាំង បានសម្ព្ដច រែា
សភាថ្នសធារណរែាបាោ ាំងបានអនុ   
ដត័្ ព្បធានធិបតី្ ថ្នសធារណរែា
បាោ ាំង ព្បកាសចបបែូ់ចត្ម្ៅម្នះ៖ 

មាត្ត្វ ១ ក នងុត្កបែណឌមាត្ត្វ ៦០ ថ្ន
 ែ ឋ្ ម្ ែនញុ្ ាសាធា ណ ែ ឋបាោ ាំង នងិត្វម្ម្រ ិ
 បស់ សភាកសូា ាំងសុនី នសម្យ័ត្បជ ុាំោេព ី
ថ្ង ៃទ ី២៣ ខែរម្សា ឆ្ន ាំ១៩៤៩ េកខន េកិៈ ទកឹ
ែកីសូា ាំងសុនី បានត្រវូខកខត្បត្វម្មាត្ត្វ ែចូ
មានខចងខាងរត្ោម្ ។  

មាត្ត្វ ២ ទកឹែកីសូា ាំងសុនីត្រវូបានភាា ប់ 
រៅជា ែ ឋច ាំណុះរវៀរណាម្ រោងត្វម្រសចក េី
ត្បោស មួ្ោេពថី្ង ៃទ ី ០៥ ខែម្ងិនុ ឆ្ន ាំ 
១៩៤៨ នងិរសចក េតី្បោស បស់  ឋ្បិាេ 
បាោ ាំងោេពថី្ង ៃទ ី១៩ ខែសហីា ឆ្ន ាំ១៩៤៨ ។ 
ទកឹែកីសូង័សុនីឈប់សារិរៅក នងុេកខន េកិៈ ជា

ទកឹែឯីនយសម្តុ្ទ  បស់បាោ ាំងរទៀររហើយ ។ 
មាត្ត្វ ៣ ក នងុក ណីខែេ      េកខន េកិៈ 

ត្បរទសរវៀរណាម្ត្រវូខកខត្បេកខន េកិៈ កសូង័
សុនី នងឹត្រវូបានទកុជាកម្ ែវរ ាថុ្នោ សរត្ម្ច
 បស់សភាខាងរេ ើ ែចូមានខចងក នងុមាត្ត្វ 
៧៥ ថ្ន ែ ឋ្ ម្ ែនញុ្ ា (ជាំពកូ VIII:សភាបាោ ាំង)។ 

ចបប់រនះនងឹត្រវូបានអនវុរ េែចូជាចបប់  
 ែ ឋ ។  

រ្ ាើរៅទ ូងុ ថ្ង ៃទ ី ០៤ ខែម្ងិនុឆ្ន ាំ 
១៩៤៩ 

ហរ ារេខា 
(Vincent Auriol) 
ត្បធាន្បិរ ី  
(Henri Queuille) 
នយក ែ ឋម្ង្គ្ន េ ី
(Paul Coste-Floret)  
 ែ ឋម្ង្គ្ន េទីកឹែបីាោ ាំងឯនយសម្តុ្ទ 
ម្ព្កាយរីថ្ងៃទី ០៤ ដេដងុិន ឆាន ាំ 

១៩៤៩ រលរែាដេែរម្ព្កាដ ព្តូ្វបានរស់
បានរចួផុត្រីអាណានិគដបាោ ាំងដ់ត្ដបរ 
ផ្ទោ ស់ដក្ ម្ៅម្ព្កាដនឹដអាណានិគដ
យួនម្សរវីញិ ។ ម្រលម្នះ ម្វៀត្ណាដ
ដបងម្ចក្ម្ចញជារីរភាគ រីដេសព្សបទី 
១៧ ដក្លងត្បងូ ែឹក្នាំម្ោយរោា ភ ិ 
បាលសធារណរែាម្វៀត្ណាដ ដែល
មានអាម្ដរកិ្ជាំនយួ និងរីដេសព្សបទី 
១៧ ម្ៅលងម្ជើងែឹក្នាំម្ោយរោា ភ ិ  
បាលសធារណរែាព្បជាធិបម្ត្យយម្វៀត្
ណាដ រកួ្កុ្ដែុយនិសតដែលមាន ហូ ជី 
ដញិ ជាម្ដែឹក្នាំ ។ 

ថ្ងៃទី ៣០ ដេម្ដស ឆាន ាំ ១៩៧៥ 
ព្កុ្ដកុ្ដែុយនិសតបានយក្ជយ័ជាំនះម្លើ   
រោា ភបិាល សធារណរែាម្វៀត្ណាដ 
លងត្បងូ ម្ហើយបានចូលកានក់ានដ់ែន
ែីក្ដោុជាម្ព្កាដបនតរីយូនម្សរ ី ។ ចាប់
តាាំងរីម្រលម្នះដក្ វាសនដេែរម្ព្កាដ 
ព្តូ្វឃ្ោ ត្ឆាៃ យរីក្ដោុជាបនតិចដេងៗរហូត្
ែល់សរាថ្ងៃ ។ 

បចចុបបនន ដេែរម្ព្កាដ មានសហរន័ធ
ដេែរក្ដោុជាម្ព្កាដ (Khmers Kampu-
chea—Krom Federation ) ជា
សមាជិក្ ថ្នអងគការព្បជាជាតិ្គាែ ន
ត្ាំណាង ( UNPO ) និងជាសមាជិក្ 
ថ្នម្វទិកាអចិថ្ង្រ្នតយស៍េីរីជនជាតិ្ម្ែើដម្ៅ
អងគការសហព្បជាជាតិ្ (UNPF I I ) 
ម្ហើយបានដងោងការណ៍ ម្រៀងោល់ឆាន ាំ 
ជព្មាបែល់អងគការសហព្បជាជាតិ្ អាំរី
ក្រណីម្វៀត្ណាដ រ ាំម្ោភសិទធិដេែរម្ព្កាដ
ម្ៅដែនែីក្ដោុជាម្ព្កាដ ៕ 

ដផនទីដែនែីក្ដោុជាម្ព្កាដ ។ 


