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សស្ចកតីស្តើម 
 

នងៃ ទី១១ េីហា ឆ្ន ំ ១៨៦៣ រពះរាជាណាចរក្ក្មែ រ ៃិង ររសទេ 

បារាងំ បាៃ  ល់រពមគ្នន  សលើ សេចក្ត ី នៃ េៃធ ិេញ្ញា  ដាក្់ រេកុ្

ក្មែ រ ឱ្យសៅសរកាម អាណាពាបាល ររេ់ បារាងំក្េេ។ េៃធ ិេញ្ញា

ស ះ រតវូបាៃ ហ្ល ងួ ៃសរាតតម សអា េច្ចច រ័ៃ សៅ នងៃ ទី១៧ មិងុ

  ឆ្ន ំ ១៨៦៤។ រពះមហាក្សរត អ្ងគដួង (១៨៤៥-១៨៦០) ក្ដល 

ជា រិតា ហ្ល ងួ ៃសរាតតម ជា អ្នក្ មាៃ គំៃិត ដំរ៊ូង តាម េំ ៊ូ ម

ពរ រពះេងឍ កាត៊ូលិក្បារាងំក្េេ មួ អ្ងគ  ម េសមតច មីេ។ 

រេកុ្ក្មែ រ សៅ េម័ ស ះ េថ ិត សៅសរកាម ឥទធិពល ររសទេ 

សេៀម សហ្ើ  ទឹក្ដី ក្មព ុជាសរកាម រតវូបាៃ ររសទេ ួៃ សគ 

រតួតរតា បាៃទងំអ្េ។់ រតូវក្ត់េមាគ ល ់ថា ការសេើងរគង រាជ

េមបតត ិ ររេ់ ហ្ល ងួ ៃសរាតតម រតូវ បាៃ រពះអ្ៃុជ ររេ់ រពះអ្ងគ 

រពះ ម េុវុីតាថ  ជំទេ់ ជា ដាច់ខាត សហ្ើ  រសងក ើត រ 

េិរយសោធា វា ររហាររពះអ្ងគ ក្ដល  ំឱ្យរទង់ រត់សភៀេមល ៃួ 

សៅ រេកុ្សេៀម (១៨៦១)។ សេត ច សេៀម រពះ ម Mongkut ស វ្ ើ 

អ្ៃតរាគមៃ៍ ជួ  ហ្ល ងួ ៃសរាតតម ឱ្យ វ លលរតេរ់ មក្រគងរាជ

េមបតត ិ សៅ ទីរក្ងុ ឧដុងគ វ លញ, ចំក្ ក្ រពះអ្ងគមាច េ់ េុីវុតាថ  រពះ

អ្ងគ ដក្មល ៃួ សៅពួៃ សៅ ដំរៃ់ ឦសាៃ នៃ រេកុ្ក្មែ រ សហ្ើ  

សៅក្ត ជំទេ់ ្មាែ ៃុរ ៊ូរ ររេ់ រពះសរៀម រហ្៊ូត រទង់ ច៊ូល មរ ៈ

ភាព សៅឆ្ន ំ ១៨៩១។ សៅក្ន ុង ររ លរទ ទងំឡា ស ះឯង ក្ដល 
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 ំឱ្យ ហ្ល ងួ ៃសរាតតម មាៃ រពះរាជហ្ឬទ័  រៃត  គំសរាង ររេ់ 

រពះរាជរិតា ជាមួ  េសមតច មុីេ ដាក្ ់រេកុ្ក្មែ រ ឱ្យសៅសរកាម 

អាណាពាបាល បារាងំក្េេ សដើមបី ការពារ រពះរាជរលល ័ងក ររេ់

រពះអ្ងគ។ រ ុក្ៃត  េៃធ ិេញ្ញា ស ះ  ំឱ្យរេកុ្ក្មែ រ បាត់រង់ 

អ្្ិរសត យភាព នៃ ក្ិចចការ សរៅររសទេ ក្ត ទទួលបាៃ ពី 

េំណាក្់ ររសទេ បារាងំ ៃ៊ូ វ ការការពារ េៃត ិេុម ន ៃ្ក្ន ុង សហ្ើ 

ៃឹង ការឈ្លល ៃពាៃ ពី ររសទេ ជិតខាង។ េៃធ ិេញ្ញា ស ះ ស ើញ

ថា វា មាៃ ររសោជៃ៏ ពិតក្មៃ ចំសពាះ រពះរាជវាងំ ររេ់ ហ្ល ៃួ 

ៃសរាតតម សរពាះ សៅ អ្ំេុង ឆ្ន ំ ១៨៦៤-១៨៦៦ ៃិង ១៨៦៦-

១៨៦៧ មាៃ សក្ើត ឧទៃ មក្មែ សៅក្ន ុង រពះរាជាណាចរក្ ទី១ 

មាៃ សមដឹក្ ំ សឈ្លែ ះ អាច្ចរយ សាវ  ៃិង ទី២ សឈ្លែ ះ សពាក្ំសបា។ 

រ ុក្ៃត  ឧទៃ មក្មែស ះ រតូវបាៃរង្ក្រក រ បាៃរហ្័េ សដា  មាៃ 

ជំៃួ  ពី ក្ងទ័ព បារាងំក្េេ។ រ ៃ រ់មក្ តាម ការសេន ើ ររេ់

បារាងំ ហ្ល ងួ ៃសរាតតម រពះអ្ងគ េុមចិតត រត រូ រាជធាៃី ពី រក្ងុ 

ឧដុងគ មក្ ទីរក្ងុ ភន ំសពញ ក្ដល ជា ទីក្ក្ៃលង អាច  វាេមុរទ 

បារាងំក្េេ អាច ស វ្ ើចរាចរ មក្ដល់ រគរ់ រដ៊ូវ។ រតូវ ដឹងថា 

បារាងំ ក្តង មាៃ សគ្នលរំ ង  ក្ ទសៃល  សមកុ្ង ជា ល្ វូទឹក្ 

េំរារ់ ស វ្ ើពា ិជជក្មែ ជាមួ  រេកុ្ចិៃ។ ក្តថា សៅ ឆ្ន ំ ១៨៧០ 

សរកា  ពី ររាជ័  នៃ សរេក្ក្មែ ដឹក្ ំ សដា  សោក្ 

Lagrée-Garnier រក្ មាត់ ល្ វូទឹក្ សៅកាៃ ់រេកុ្ចិៃ តាម ទសៃល  

សមកុ្ង ខាងសលើ, ដ៊ូសចនះ បារាងំ ក៏្សគស វ្ ើសេចក្ត ីេៃន ិដាា ៃ ថា 
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ទសៃល  សមកុ្ង មិៃអាច ជា ល្ វូទឹក្ េំរារ់ ស វ្ ើ ពា ិជជក្មែ រវាង 

ឥ ឌ ចូិៃ ៃិង រេកុ្ចិៃ បាៃស ះសេើ  សរពាះ វា មាៃ ឧរេគគ  

្មែជាតិ សរចើៃណាេ់ ក្ដល  វាេមុរទ រទង់រទ ្ំ មិៃអាច

ស វ្ ើ ចរាចរ បាៃ។ ការសបាះរង់សច្ចល សគ្នលរំ ងចមស ះ 

បារាងំ បាៃរក្ មក្ រក្ ទញ ្លររសោជៃ៏ ពី ទឹក្ដី ក្មព ុ

ជា វ លញ ក្ដល តរមូវឱ្យ បារាងំ រងខ ំ ហ្ល ងួក្មែ រ ររគល់ អ្ំណាច 

ឱ្យបារាងំ ដឹក្ ំផ្ទៃ ល់ កិ្ចចការ ន ៃ្ក្ន ុងក្មែ រ មួ ចំៃួៃ ដ៊ូចោ ង 

ក្ន ុង វ លេ័  ហ្ិរញ្ា វតថ ុ, ច៊ូលរមួររជុំ គ រដាមង្ក្ៃត ី, ក្ក្ទរមង់ ចារ់ 

ភ៊ូមិបាល ៃិង លុររំបាត់ ទេភាព ។ល។ ការរកាញ ររេ់ ហ្ល ងួ

ក្មែ រ សៅចំសពាះមុម អាជាា ្រ បារាងំក្េេ  ំឱ្យ បារាងំ គំរាម 

ដល់ ហ្ល ងួក្មែ រ ថា សគ ៃឹង រត រូ ឱ្យ សេត ច េុីេុវតថ ិ ជា រពះអ្ៃុជ 

សេើងរគងរាជយ ជំៃួេ។ មិៃក្ត រ ុសណាណ ះ បារាងំ ក្មាល  សដា  

េមាៃ ត់ ឱ្យ រពះអ្ងគមាច េ់ េុីវុតាថ   រះសបារ ជា ងែីមតងសទៀត 

ររឆ្ំងៃឹង ហ្ល ងួក្មែ រ សៅ ឆ្ន ំ ១៨៧៥ សៅ ឦសាៃ សដើមប ីបារាងំ 

រេួលសេន ើ ដល់ ហ្ល ងួក្មែ រ  ឱ្យដ៊ូរសដាះ អ្ៃតរាគមៃ៍ សោធា

បារាងំក្េេ ជួ  រពះអ្ងគ ៃឹង រាជេិងិលភាព (concession 

royale) សលើកំ្ក្ ទំរង់ររេ់បារាងំក្េេ។ មក្ដល់ឆ្ន ំ ១៨៧៩ 

ជៃជាតិ បារាងំ រេ់សៅ ក្មព ុជាសរកាម ជំរុញឱ្យ សោក្ Le Myre 

de Villers (១៨៧៩-១៨៨៣), អ្ភិបាល នៃ ក្៊ូសាំងេុីៃ1, ស វ្ ើ 

 

1 ពាក្យ ក្៊ូសំាងេុីៃ។ ពាក្យសៃះ មាៃ តនមល រី ោ ង មុេគ្នន  សៅក្ន ុង 
អ្ក្សរេិលប ភ៊ូមិសាង្ក្េត  នៃ ជៃជាតិ អ្ឺរ ុរ : 
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សរគ្នងការ ៏ រញ្ច លូ រេកុ្ក្មែ រ មក្ក្ន ុង ទឹក្ដី ក្៊ូសាំងេុីៃ តាម 

ក្លលបិច រញ្ជ ៃូ ជៃជាតិ ួៃ ឱ្យមក្ រេ់សៅ រេកុ្ក្មែ រ ឱ្យបាៃ

សរចើៃកុ្ះក្រ រចួសហ្ើ  ទុក្ឱ្យ ជៃជាតិ ួៃ ទងំស ះ សលរ 

រេកុ្ក្មែ រ ក្តមតង។ រតូវដឹងថា សៅសពល ទ័ពបារាងំ ច៊ូលមក្ក្ន ុង

រេកុ្ ួៃ សហ្ើ  វា ឈ្ន ះ ទ័ព ួៃ សៅ ដំរៃ់ ក្៊ូសាំងេុីៃ រពះ

សៅ ួៃ  Tu Duc (១៨៤៧-១៨៨៣) សៅ ឆ្ន ំ ១៨៦២ បាៃ

 

១. ពី ឆ្ន ំ ១៥០២ ដល់ ១៦១៥ : ក្៊ូសំាងេុីៃ ក្ំ ត់ ៃ៊ូ វ រាជាអាណាចរក្ 
អ្ណាណ ម ទងំម៊ូល គឺ ខាងសជើង ពី រពំក្ដៃ ចិៃ រហ្៊ូត មក្ ខាងតបូ ង 
ដល់ រពំក្ដៃ ៃគរ ចំបា ។ 
២. ពី ឆ្ន ំ ១៦១៥ ដល់ ១៨៨២ : ក្៊ូសំាងេុីៃ ជា សឈ្លែ ះ ភាគមួ  នៃ ៃគរ 
អ្ណាណ ម ក្ដល េថ ិតសៅ ខាងតបូ ង នៃ តុងក្ឹង ចស ល ះ ខាងសជើង គឺ 
តំរៃ់ Dong Hoi ៃិង រពំក្ដៃខាងតបូ ង នៃ អ្ណាណ ម (រពំក្ដៃ ស ះ សចះ 
ក្ត រំអ្ិល ជាៃិចច សៅ ទិេ ខាង តបូ ង រណាត ល សអា  ទឹក្ដី នៃ អ្ណាណ ម 
កាៃ់ ក្ត រ លក្ ្ំៗសេើង)។ 
៣. ពី ឆ្ន ំ ១៨៨៣ ដល់ ១៨៨៧ : ក្៊ូសំាងេុីៃ ក្ំ ត់ ក្ដៃដី ឧរទវីរ នៃ 
អាណាៃិគមបារាងំ ខាងតបូ ង ;  រឯី ភាគក្ណាត ល បារាងំ  ក្ សឈ្លែ ះ 
ច្ចេ់ អ្ណាណ ម េំរារ់ ក្ំ ត់ ក្តក្ដៃដី េថ ិតសៅ រតង់ ចស ល ះ តុងក្ឹង 
ៃិង ក្៊ូសំាងេុីៃ  ក្ដល មួ  ភាគ ្ំ ជា ទឹក្ដី នៃ អ្តីត ៃគរ ចំបា ។ 
ដ៊ូសចនះ ច្ចរ់ ពី ឆ្ន ំ ១៨៨៣ បារាងំ ក្រងក្ចក្ ទឹក្ដី អាណាៃិគមមល ៃួ 
សៅ ស ៀក្ណាម ជា រី តំរៃ់ គឺ តុងក្ឹង, អ្ណាណ ម ៃិង ក្៊ូសំាងេុីៃ 
ក្ដល ស ើង  ក្ មក្ សររើ រហ្៊ូត មក្ដល់ េពវនងៃ សៃះ េំរារ់ េំគ្នល់ 
ររសទេ ស ៀក្ណាម។ 
ពាក្យ ក្៊ូសំាងេុីៃ មាៃ ររភព សចញ ពី ពាក្យ ជរ ុៃ ក្ដល សៅ ៃគរ 
អ្ណាណ ម ថា ក្៊ូេុី គឺ មាៃ ៃ័  ថា ៃគរ សៅ ភាគ មេច ឹម នៃ ៃគរ ចិៃ 
សហ្ើ  ពាក្យ សៃះ រតូវបាៃ ពួក្អ្នក្ជំៃួញ Portugais សគ  ក្ មក្ សររើ 
សដា  រក្ៃថមពាក្យ េុីៃ (Chine) គឺ ថា ក្៊ូេុីេុីៃ (ក្៊ូេុី ភាគ ខាង ចិៃ) 
សដើមបី មិៃ សអា  រចេំគ្នន ៃឹង ដំរៃ់ ក្៊ូសំាង សៅ ឥណាា ។ ពាក្យ សៃះ សគ 
ច្ចរ់ មាៃ សររើ ក្ន ុង មជឈដាា ៃ សាេ កា ត៊ូលិញ សៅ សដើម េតវតស ទី
១៧, សហ្ើ  េរសេរ អ្ក្សរ  មុេគ្នន ៗ ដ៊ូចោ ង :  Cocicina, Caucincina, 
Cauchina េំរារ់ក្ំ ត់ រាជាអាណាចរក្ ខាងតបូ ង នៃ ពួក្ សងវៀង ក្ដល 
ររឆ្ំងៃឹង អ្ំណាច រពះសៅ  ួៃ អ្ណាណ ម។ 
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ររគល់ ទឹក្ដី Bien Hoa, Gia Dinh2, Vinh Tuong  ៃិង សកាះរត

ឡាញ គឺថា ទឹក្ដី ក្៊ូសាំងេុីៃ មួ ក្ ន្ក្ ៃិង ក្មព ុជាសរកាម 

ឱ្យបារាងំ កាៃ់ការ់ ដាច់មុម សហ្ើ  ច្ចរ់ពីសពលស ះមក្ 

បារាងំ មិៃក្ដល ទុក្ ទឹក្ដី ក្មព ុជាសរកាម ជា ររេ់ រេកុ្ក្មែ រ 

ស ះសេើ 3។ សហ្តុ្ល គឺ សៅ ក្មព ុជាសរកាម មាៃ ជៃជាតិក្មែ រ 

រេ់សៅ តិចតួចណាេ់ សដា សររៀរស្ៀរៃឹង ជៃជាតិ ួៃ 

ៃិង ចិៃ សហ្ើ  ក្មព ុជាសរកាម េថ ិត សៅសរកាម អ្ំណាច រពះសៅ

 ួៃ តាំងពី ពាក់្ ក្ណាត ល េតវតស ទី១៧ មក្សមលះ។ ដ៊ូសចនះ 

អាណាៃិគមៃិ ម បារាងំក្េេ សៅ ឥ ឌ ចូិៃ បាៃក្រងក្ចក្

ដាច់ រេកុ្ក្មែ រ ពី ក្មព ុជាសរកាម។ 

រេកុ្ក្មែ រ េថ ិត សៅសរកាម អាណាពាពាល បារាងំក្េេ អ្េ់រ ៈ

សពល ៩០ ឆ្ន ំ គឺ ពី ឆ្ន ំ ១៨៦៣ ដល់ ១៩៥៣។ សៅក្ន ុង រ ៈសពល

ស ះ មាៃ សេត ច រគងរាជយេមបតត ិ ៤ រពះអ្ងគ គឺ ហ្ល ងួ ៃសរាតតម 

(១៨៦០-១៩០៤), េុីេុវតថ ិ (១៩០៤-១៩២៧)4, េុេីុវតថ ិ មុៃីវងស 

 

2 ពាក្យ Gia Dinh ជា ពាក្យ ួៃ ក្ដល សគ េំរារ់សររើ សៅ ទឹក្ដី ក្មព ុជា។ 
3 រពះសៅ ួៃ Tu Duc េុមចិតត ររគល់ សេៃ ើរ ពាក្់ក្ណាត ល ក្ដៃដី 
Cochinchine ឱ្យសៅបារាងំ សៅ នងៃ ទី៥ ក្ក្តដា ឆ្ន ំ ១៨៦២ សរពាះ រពះ
អ្ងគ ជួរររទះៃឹង ការរះសបារ ពី េំណាក្់ ពួក្ រក្សពួក្ នៃ េៃតតិវងស 
Lê សៅ Tonkin ររឆ្ំងៃឹង រពះអ្ងគ ក្ដល មិៃអាចឱ្យរពះ ស វ្ ើេង្ក្រគ ម 
ររឆ្ំងៃឹង បារាងំ្ង ៃិង ពួក្រះសបារ្ង។  

4 រ ៃ រ់ពី ហ្ល ងួ ៃសរាតតម សសា ទីវងគត ភាល មៗ សោក្ Lamothe, អ្គគ
ៃិវាេជៃ (résident supérieur) បារាងំក្េេ ររច្ចំសៅរេកុ្ក្មែ រ, ររជុំ 
គ រដាមង្ក្ៃត ីក្មែ រ, រក្មុបាគ៊ូរ ៃិង រពះេងឃរាជយ ទងំពីរ ៃិកា  សហ្ើ  
សោក្ ររកាេ សដា មល ៃួឯង ក្តងតាំង រពះ ឧររាជយ េុីេុវតថ ិ ជា រពះ
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(១៩២៧-១៩៤១) ៃិង ៃសរាតតម េីហ្ៃុ (១៩៤១-១៩៧០) 

(១៩៩៣-២០០៤)។ រៃត ិចមតងៗ លក្ខៃត ិក្ៈ នៃ អាណាពាបាល រ

 រ លវតត សៅជា រររ អាណាៃិគមៃិ ម គឺ រេកុ្ក្មែ រ រតវូបាៃ 

បារាងំ សគ រតួតរតា ៃិង ដឹក្ ំ ផ្ទៃ ល់ក្តមតង រហ្៊ូត មក្ដល់ ឆ្ន ំ 

១៩៤៦។ អ្ៃុេញ្ញា 5 នងៃ ទី១៥ ក្ក្តដា ឆ្ន ំ ១៨៨៤ សៅថា អ្ៃុ

េញ្ញា  Thomson, សឈ្លែ ះ សោក្ អ្ភិបាល ក្៊ូសាំងេីុៃ, ជា អ្ៃុ

េញ្ញា  អ្ៃុញ្ញា ត ឱ្យ បារាងំ មាៃ សេរភីាព រគរ់ក្ររោ ង ស វ្ ើ

ការក្ក្ទរមង ់ៃិង រញ្ចរ់ អ្ំណាចររនព ី ររេ់រពះមហាក្សរត

ក្មែ រ សៅ រេកុ្ក្មែ រ។ អ្ៃុេញ្ញា  នងៃ ទី១៧ តុោ ឆ្ន ំ ១៨៨៧ បារាងំ 

បាៃ រញ្ច លូ រេកុ្ក្មែ រ សៅក្ន ុង េហ្ភាព ឥ ឌ ចូិៃ។ សៅ នងៃ ទី

១១ ក្ក្តដា ឆ្ន ំ ១៨៩៧ បារាងំ រងខ ំ ហ្ល ងួក្មែ រ ឱ្យចុះហ្តថសលខា សលើ 

រញ្ញា តត ិ រត រូ សាថ រ័ទ នៃ រពះរាជាណាចរក្។ េៃធ ិេញ្ញា  រក្ៃថម 

ទងំរីសៃះ ក្ដល  ំឱ្យ រេកុ្ក្មែ រ បាត់ឯក្រាជយជាតិ ក្តមតង។      

ពាក្យ អាណាៃិគមៃិ ម គឺ ជា មស គម វ លជាជ  សក្ើតសេើង សៅ 

េតវតស ទី១៩ សៅ អ្ឺរ ុរ សដើមប ីររា ញ អ្ំព ីភាពរតឹមរតវូ នៃ 

 

មហាក្សរតក្មែ រ រៃត  ពី េព ហ្ល ងួ ៃសរាតតម សដា  គ្នែ ៃការ ពិភាក្ា អ្វ ី
រៃត ិចសេើ ។  
5 នងៃទី១៧ មិងុ  ឆ្ន ំ ១៨៨៤ បារាងំ បាៃរងខ ំឱ្យហ្ល ងួៃសរាតតម ចុះហ្តថ
សលខាសលើេិទធិេញ្ញា  ររគល់រាជយអ្ំណាចទងំអ្េ់ឱ្យដល់អ្ភិបាលជាៃ់
មពេ់បារាងំសៅក្មព ុជា។ េៃធ ិេញ្ញា សៃះ  ំរសងក ើតការររ ះសបារពីេំណាក្់
ររជាពលរដាក្មែ រ រហ្៊ូតដល់ឆ្ន ំ ១៨៨៧ ឆ្ន ំ ក្ដលបារាងំ េុមចិតត ររគល់
អ្ំណាចឱ្យរដាបាលក្មែ រវ លញ។ ក្តតាមការពិត បារាងំសៅក្តរៃត រតួតរតា
រដាបាលសៅរេកុ្ក្មែ រដក្ដល។ 
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អ្ំសពើ អាណាៃិគមៃិ ម គឺថា ការសក្ងររវញ័្ច  ពី ទឹក្ដី ររសទេ

មួ  ពេីំណាក្់ ររសទេមួ សទៀត ៃិង អ្ៃុញ្ញា តឱ្យ 

អា ិក្ជៃ ររេ់មល ៃួ ក្ដល មក្ តាំងទី សៅសលើ ទឹក្ដីស ះ 

ក្េវ ង ក្ ្លររសោជៃ៏ ដាច់មុម េំរារ់មល ៃួ។ មស គមវ លជាជ

សៃះ ររឆ្ំង ដាច់ខាតៃឹង េិទធិ ររេ់ ររជាពលរដា ក្ដល អាច

សរៀរចំ វាេ មល ៃួ សដា  មល ៃួឯង។ សរកា ពី េង្ក្រគ ម សោក្ 

សលើក្ទី២ មក្ ពាក្យសៃះ រតវូបាៃ ពួក្ រញ្ញា វៃត  នៃ តតី

 សោក្ ទុក្ ជា ពាក្យ ររមាងសមើលរ  ដល់ ររជាជៃ 

អាណាៃិគម សហ្ើ  ររកាេររឆ្ំងៃឹង ការរំពាៃ សលើ េិទធិ 

ររជាជៃ អាណាៃិគម ពីេំណាក្់ ររសទេ អាណាៃិគមៃិ ម, 

ទមទរ ឱ្យមាៃ េិទធិ េវ ័ ររ ិធាៃ សដើមបី េសរមច សលើ 

សជាគវាេ  ររេ់មល ៃួ ៃិង រញ្ចរ់ េម័  នៃ ចរក្ភព អាណា

ៃិគមៃិ ម សៅសលើសោក្។ េិទធិ េវ ័ ររ ិធាៃសៃះ រតូវបាៃ 

អ្ងគការ េហ្ររជាជាតិ ច្ចរ សៅក្ន ុង ្ មែៃុញ្ា  ររេ់មល ៃួ សៅឆ្ន ំ 

១៩៤៥។ ដ៊ូសច្ចន ះឯង ក៏្មាៃ ត្ ចួស ត្ ើម រសងក ើត គំៃិត ៃិង 

ចល  ទមទរ ឯក្រាជយ ៃិង េិទធិ េវ ័ ររ ិធាៃ នៃ ររជា

ពលរដា សៅរគរ់ររសទេ ក្ដល ក្ំពុង រេ់សៅសរកាម អ្ំណាច 

អាណាៃិគមៃិ ម សៅសលើ ពិភពសោក្។ 

 

 

 



ទំព័រ 10 sur 55 

ខ្មែរឥស្សរៈ 
 

ឧប សៅ ស្ង្ហា  ការសាកល្បង ២ មិថុនា ២០២០ 

ខ្រកកំស ើត នៃ វរជៃសស្រ ី
 

របភព នៃ ការបំ្ុស្គំៃិត 

អាណាពាបាល ការពារ សដា  អ្នក្ ក្ដល ពុំទុក្មល ៃួ ជា អ្នក្

ឧរតថមភ ក្ត តាំងមល ៃួ ជា មាច េ ់ពុំក្មៃ ជា អាណាពាបាល ស ះ

សេើ ។ ជាការពិត អ្េ់រ ៈសពល ៩០ ឆ្ន ំ ក្ដល អាណាពាបាល 

បារាងំក្េេ សៅ រេកុ្ក្មែ រ មាៃ ឥរ លោរទ ដ៊ូសច្ចន ះ។ ក្ន ុងអ្ំេុង

សពលស ះ សវៀរក្លងក្ត ការរកី្ចំសរៃី ក្ំរ លតទរ ក្ន ុង វ លេ័  េមាភ

រៈ មួ ចំៃួៃ អាណាៃិគមៃិ ម បារាងំក្េេ ពុំបាៃ ស វ្ ើឱ្យ 

េងគមក្មែ រ សក្ើតមាៃ គតិ ទំសៃើរ ក្ដល ជា ចលក្រ នៃ ការរកី្

ចំសរៃី ររេ់ ររជាជាតិ។ អ្ំណាច នៃ អាណាៃិគមៃិ មសៃះ 

រគ្នៃ់ក្ត មក្រតួតសលើ អ្ំណាច រាជា្ិរសត យ, ដ៊ូសចនះ ចំសពាះ 

ររជាៃុរាង្ក្េត  គ្នត់ គ្នែ ៃ សមើលស ើញ អ្វ ី ក្ដល រត រូម៊ូល សៅក្ន ុង 

ជីវ លត រេ់សៅ ជា ្មែតា ររេ់មល ៃួ ស ះឯង។ ទ្ ុ សៅវ លញ គ្នត់ 

 រ តតក្ត ខាល ច រាជអ្ំណាច ក្ងមសទៀត សរពាះ ដឹងថា មាៃ ទហាៃ 

បារាងំក្េេ ជា អ្នក្ការពារ។ ការមលរខាល ចសៃះ វា ស ល្ ើ ៃឹង សេ

ចក្ត ីរតវូការ ររេ់ អាជាា ្រ បារាងំក្េេ សរពាះ សគ ចង់បាៃ អ្

ក្មែភាព នៃ ររជាជៃ អាណាៃិគម សៅចំសពាះមុម អ្ំណាច 

ររេ់សគ។ រតូវដឹង ថា ទុក្ខភ័  នៃ ររជាៃុរាង្ក្េត  ពុំេថ ិត សៅសលើ

ក្ត ភាពរកី្រក្ ររេ់ ររសទេ ស ះសេើ  រ ុក្ៃត  សៅសលើ អ្ក្មែ

ភាព ៃិង អ្លទធភាព ររេ់ ររជាៃុរាង្ក្េត  សររើ  េមតថភាព ររេ់
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មល ៃួ ក្ដលមល ៃួមាៃ សដើមបី ក្សរមើក្ សចញ ពី ទុក្ខភ័ ស ះ សដា  

មល ៃួឯង។ េុមចិតតរេ់ សៅក្ន ុង ភាពេៃរ់សាៃ ត់ សៅក្ន ុង ការរង

សរគ្នះ នៃ ទុក្ខ សវទ  រគរ់ក្ររោ ង ររេ់មល ៃួ, េួរថា សតើ ជា 

េិកាខ រទ ររេ់ រពះេមព ុទធ េរមារ់ ពុទធររ លេទ័ក្មែ រ ឬសទ ? ជា

ការមិៃពិតសេើ  ដ៊ូចោ ង ការរះសបារ នៃ ររជាពលរដាក្មែ រ 

សៅ ក្ម មក្រា ឆ្ន ំ ១៨៨៥ ររឆ្ំងៃឹង េទធិេញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៨៨៤ 

សៅ ឦសាៃ សដា  មាៃ ជំៃួ  ពី សេៀម ពិតក្មៃ បាៃ ស វ្ ើឱ្យ 

បារាងំក្េេ គិតពិច្ចរណា សេើងវ លញ សលើ ចរ តត រក្អ្ឺតរក្សអាង 

ររេ់មល ៃួ សហ្ើ  តរមូវ ឱ្យមល ៃួ ស វ្ ើ េិងិលភាព នៃ ការក្ក្ទរមង់ 

ររេ់មល ៃួ មួ ចំៃួៃ ក្ដលរ ះពាល់ ដល់ ររនព ី នៃ េងគមក្មែ រ 

សដើមប ី រក្ា េៃត ិេុម បាៃសេើងវ លញ សៅរេកុ្ក្មែ រ។ ការរះសបារ

ស ះ ររា ញ ឱ្យស ើញ ថា អ្វ ីក្ដលជា អ្តតមល ឹម នៃ ជាតិសាេៃ៏

ក្មែ រ វាអាចក្មែ រ  ក្មក្សររើ ជា ក្មាល ំងតេ ៊ូ  សដើមបី ទុរទល់ៃឹង 

អ្ំណាចររសទេ បាៃ។ ក្ត ការតេ ៊ូ ស ះ វាគ្នែ ៃ លក្ខ ៈ ជា ការ

តេ ៊ូជាតិ អាចរក្ា ជាវ ោ6 បាៃ ៊ូ រអ្ក្ងវង សរពាះ អ្ំណាច

បារាងំក្េេ សគ អាចក្រជក្ច៊ូល សៅក្ន ុង ថាន ក់្ដឹក្ ំក្មែ រ រគរ់

រេទរ់ ក្ដល ំឱ្យក្មែ រ បាក្់ សាមគគ ីជាតិ។ 

៥០ ឆ្ន ំ សរកា មក្ គឺថា សៅ ឆ្ន ំ ១៩៣៦ សទើរមាៃ ពៃល ឺ នៃ សេ

ចក្ត ីេងឃឹមមួ  សក្ើតសចញ ពីទឹក្ចិតត អ្នក្សចះដឹងក្មែ រ មួ 

ចំៃួៃត៊ូច ក្ត ជា ក្មាល ំង គំរាម ដល់ អាជាា ្រ បារាងំក្េេ។ ៃ

 

66 ជាវ ោ : អ្ណាត តសភល ើង ឬ សេចក្ត ីរុងសរឿង។ 
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រៈទងំស ះ គ្នត់ មាៃដំ ឹង ពីររសទេ អ្ំពី ចល  ររជាតេ ៊ូ  

សក្ើតសេើង សៅ ដំរៃ់ អាេីុ ដ៊ូចោ ង : 

១. ការររកាេ រររ សាធារ រដា សៅ រេកុ្ចិៃ សៅឆ្ន ំ ១៩១២ 

ក្ដល ជា ការររា ញ ៃ៊ូ វ ទរមង់ងែី នៃ ការេក្មតងគំៃិត ជាតិ

ៃិ ម ៃិង សេរភីាព ររេ់ ររជាជៃចិៃ។ សោក្ Sun Yat Sen 

ក្ដល ជា រិតា នៃ សាធារ រដាចិៃ បាៃរសងក ើត រគឹះររជាជាតិ

ចិៃងែីមួ  ឈ្រសលើ សគ្នលការ ៏ រី ោ ង : ជាតិៃិ ម, លទធិ

ររជា្ិរសត យ ៃិង េងគមៃិ ម។ សោក្ បាៃក្ងលង េុៃៃ រ

ក្ថា សៅ នងៃ ទី៦ មី  ឆ្ន ំ ១៩២៧ សៅក្ន ុង អ្ងគររជុំ នៃ គ 

ក្មែ្ិការ ររតិរតត ិ នៃ គ រក្ស Kuo Min Tang ថា : អ្វ ីក្ដល

សោក្ ចង់បាៃ វាគ្នែ ៃអ្វ ីមុេ ពី គំៃិត ររេ់ សោក្ អ្តីត 

ររធា ្ិរតី អាសមរ លកាំង Lincoln ស ះសេើ  គឺថា រដាា ភិបា

ល នៃ ររជាពលរដា សរជើេសរេី សដា  ររជាពលរដា ៃិង េំរារ់ 

ររជាពលរដា ក្ដល សោក្ អ្តីត ររធា ្ិរត ីអាសមរ លកាំង 

មួ សទៀត Wilson  ក្ មក្ស វ្ ើ ជា េពៃេញ្ញា  : ររជាពលរដា 

ទងំឡា  មាៃ េិទធិ ៃឹង េសរមច សលើ សជាគវាេ  ររេ់មល ៃួ 

សដា  មល ៃួឯង។ សោក្ Sun Yat Sen រញ្ចរ់ េុៃៃ រក្ថា ររេ់

សោក្ សដា  ស វ្ ើ សេចក្ត ីេៃន ិដាា ៃ ថា សគ្នលការ ៏ រគឹះ រីោ ង 

ររេ់ស ើង គឺ មាៃ ៃ័ ដ៊ូសច្ចន ះ ទងំរេងុ (Sic)។ 

ស ើង ស វ្ ើេសងខរ នៃ អ្តថរេ់ នៃ សគ្នលការ ៏ ទងំស ះ សៅ 

ខាងសរកាមសៃះ : 
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ជាតិនិយម : ក្ន ុង សគ្នលរំ ង ក្សាង សេើងវ លញ ៃ៊ូ វ 

ក្ិតាៃុភាព នៃ ររជាពលរដាចិៃ សហ្ើ ៃឹង ររងួរររងួម 

រគរ់ សាេៃ៏ជាតិ ក្ដល រេ់សៅ រេកុ្ចិៃ ឱ្យកាល   ជា ររជាជៃ 

ក្តមួ  នៃ ររជាជាតិចិៃ។ 

លទ្ធ ិប្រជាធិរតតយយ : សដើមបី សាថ រ  លិទធិសៃះ ជា រឋម រតូវ 

ររកាៃ់ ក្ េិទធិ រួៃោ ង ររេ់ ររជាពលរដា គឺ : េិទធិសបាះ

សឆ្ន តផ្ទៃ ល់, ការសបាះសឆ្ន តជាសាក្ល, ការស វ្ ើររជាមតិ, េិទធិ 

ត្ ចួស ត្ ើមគំៃិត ៃិង េិទធិ នៃការដក្ហ្៊ូត អា តតិ ៃិង អ្ំណាច។ 

សង្គមនិយម : ការ ល ក្មែ7 ទី១ គឺ ការក្ចក្ សដា  សេែ ើភាព ដី 

ដល់ ក្េិក្រ។ រៃថ  គមាល ត រវាង អ្នក្មាៃ ៃិង អ្នក្រក្។ ស វ្ ើ

ទំសៃើរក្មែ ឧរក្រ ៏ េំរារ់រសងក ើត្ល ក្េិក្មែ។ សលើក្ទឹក្

ចិតត ដល់ ការអ្ភិវឌ្ឍៃ៏ ឧេសហ្ក្មែ។ រមួសេចក្ត ីមក្ គឺ រតូវ ស វ្ ើ

អ្ភិវឌ្ឍៃ៏ សេដាក្ិចច សដា សជៀេវាង ក្ុំស វ្ ើក្ំហ្ុេ ដ៊ូច មហា

អ្ំណាច សេដាក្ិចច ធាល រ់បាៃស វ្ ើ ពី អ្តីតកាល។ 

២. ពី ឆ្ន ំ ១៨៧០ ររសទេ ជរ ុៃ ក្ដល ជា ររសទេ អាេុី មាៃ 

ការ រកី្ចំសរៃី ៃិង ការអ្ភិវឌ្ឍៃ៏ : ឧេាហ្ក្មែ ៃិង ក្េិក្មែ 

មាៃ ការសជឿៃសលឿៃ រេរគ្នន ។ ការ ៏ស ះ សក្ើតសេើងបាៃ 

សដា សារ អ្នក្ដឹក្ ំ ជរ ុៃ សបាះរង់ រររ េក្តភ៊ូមិ សដា  

សរើក្ទវ រ ររសទេ សដើមបី ស ល្ៀត  ក្ រសចចក្សទេ ទំសៃើរ នៃ 

 

7 ការ ល ក្មែ  : ក្ិចចការ។ 
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ររសទេខាងលិច សដើមបី ស វ្ ើអ្ភិវឌ្ឍៃ៏។ ការរកី្ចំសរៃីសៃះ  ំឱ្យ 

ររសទេ អាេុី ដនទសទៀត សមើលស ើញ ជា ឱ្ទហ្ ៏ ថា លទធភាព

សៃះ វា អាច ជា គំរ ៊ូ េំរារ់មល ៃួ។ មួ វ លញសទៀត សៅឆ្ន ំ ១៩០៥ 

ក្ងទ័ពសជើងទឹក្ នៃ ចរក្ភពជរ ុៃ វា ឈ្ន ះ ក្ងទ័ពសជើងទឹក្ 

នៃ ររសទេរុេសុ ី ក្ដល ជា ជ័ ជំៃះ ក្ដល ររសទេ អាេុី 

ទងំឡា  ទុក្ ជា សមាទៃភាព។ 

៣. សៅឆ្ន ំ ១៩០០ សៅ ររសទេ  ួៃ មាៃ ការររ ុទធ គំៃិត 

ររេ់ ពួក្ អ្ក្សរសាង្ក្េត   ួៃ ររឆ្ំងៃឹង វតតមាៃ បារាងំក្េេ 

សៅ រេកុ្ ួៃ។ ការក្សរមើក្ សៅក្ន ុង ក្ ន្ក្ គំៃិតសៃះ សៅឆ្ន ំ 

១៩២៦  ំ មាៃ ការេរសេរ ក្ងលង អ្ំពី ការទមទរ ររេ់ រក្មុ 

អ្នក្តេ ៊ូ  មួ រក្មុ សឈ្លែ ះ ‹េិទធិ នៃ ជៃជាតិ មាច េ់រេកុ្› ក្ន ុង

ស ះ មាៃ ៨ ចំ ុច : ១. សលើក្សទេ ជា ទ៊ូសៅ ដល់ អ្នក្សទេ 

ៃសោបា , ២. េមែភាព នៃ េិទធិ រវាង ជៃជាតិ  ួៃ ៃិង 

បារាងំក្េេ សៅ ឥ ឌ ចូិៃ, ៣. សេរភីាព នៃ សារព័ត៌មាៃ ៃិង 

ការរសញ្ចញ មតិ, ៤. សេរភីាព រសងក ើត េមាគម ៃិង ររជំុ, ៥. 

សេរភីាព នៃ ការស វ្ ើដំស ើរ សៅក្ន ុង ររសទេ ៃិង សៅ កាៃ់ សរៅ

ររសទេ, ៦. សេរភីាព នៃ ការេិក្ា ៃិង រសងក ើត សាោសរៀៃ, ៧. 

រត រូ រររ រកិ្តយរក្ម មក្ រររ ចារ់, ៨. រសងក ើត គ ៈររតិភ៊ូ  

 ួៃ ស វ្ ើ េហ្ការ ជាមួ  រដាា ភិបាល បារាងំក្េេ ក្ដល 

ទក់្ទងៃឹង ក្ិចចការ ររេ់ ររសទេ  ួៃ។ ៃិសវទៃ៏សៃះ ្ា  

ជា សាធារ ៈ សរកា  ពី ហ្៊ូ  ជិញ មិញ ( សឈ្លែ ះសដើម សងវៀង នអ្ 
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ក្ុក្) រសងក ើត ចល  តេ ៊ូ  ៃសោបា មួ  សឈ្លែ ះ ជា ពាក្យ 

កាត់ ថា ‹Than nien› ក្ដល ជា េន លូ នៃ អ្ គត នៃ គ រក្ស 

ក្ុមម ុ ៃិេត  ក្ដល រសងក ើតសេើង សៅឆ្ន ំ ១៩៣០។ សៅសពល ជា 

មួ គ្នន  ស ះក្ដរ ហ្៊ូ  រសងក ើត កាក្េត ររច្ចំេបាត ហ៍្ លួចោក្់

មួ  អ្ំពាវ វ ដល់ ររជាពលរដា ួៃ ឱ្យមាៃ គំៃិត ឯក្រាជយ

ជាតិ ៃិង ជាតិៃិ ម។ របាំឆ្ន ំ រ ៃ រ់មក្ សៅ នងៃ ទី១៨ ក្ុមភៈ 

ឆ្ន ំ ១៩៣០ គ រក្ស ក្ុមម ុ ៃិេត  ួៃ ដឹក្ ំ សដា  ហ្៊ូ  ្ា  

ក្មែ វ ល្ ី ស វ្ ើ េក្មែភាព ‹អ្របររមា› មួ  ររេ់រក្ស េត ីពី 

េក្មែភាព នៃ រដិវតតៃ៏ ក្ដល មាៃ ការតេ ៊ូ  សដើមបី ឯក្រាជយ នៃ 

ឥ ឌ ចូិៃ ទងំម៊ូល។ 

កំស ើត នៃ គំៃិត តស្ ៊ូ សៅ រស្ុកខ្មែរ 
រពឹតត ិការ ៏ ៃសោបា  ររឆ្ំងៃឹង អាណាៃិគមៃិ ម ក្ដល 

មាៃ សក្ើតសេើង សៅក្ន ុង ដំរៃ់  អាេុី ៃិង ឥ ឌ ចូិៃ វាជា េញ្ញា

 វ លជជមាៃ ទក្់ទញ គតិ ររេ់ ក្មែ រ អ្នក្ជាតិៃិ ម មួ ចំៃួៃ 

ត៊ូច សដា  មាៃ សេចក្ត ីេងឃឹម ថា អ្វ ី ក្ដល អាចសក្ើតសេើង 

សៅ ររសទេ ដនទ វា ក្៏អាច សក្ើត បាៃក្ដរ សៅ រេកុ្ក្មែ រ។ 

ដ៊ូសចនះ សៅឆ្ន ំ ១៩៣៦ មាៃ ក្មែ រ មួ រក្មុ ក្ដល ស ើង អាច ទុក្ 

ពួក្គ្នត់ ជា ‹វរជៃសេរ›ី ររម៊ូល ត្ ុំគ្នន  សដើមបី ពិភាក្ាគ្នន  អ្ំពី 

រគរ់ រញ្ញា  ររេ់ រេកុ្ក្មែ រ សហ្ើ   ំគ្នន  គិត ក្េវ ងរក្ ដំសណាះ

រសា ។ ជៃក្មែ រ ទងំស ះ គ្នត់ រេ់សៅ ក្ន ុង មជឈដាា ៃ ស្សងៗ

គ្នន  ក្ត េញ្ជ ឹងគិត សៅសលើ សគ្នលសៅ ក្តមួ  គឺ ឯក្រាជយជាតិ។ 
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ពួក្គ្នត់ ររជុំគ្នន  ររម៊ូល ត្ ុំ រញ្ញា រមួ ររក្រសដា វ ល្ ី នៃ ភាព

នចនររឌ្ិត សដើមបី រសងក ើត អាវុ្ ៃសោបា  ៃិង ល្ វូចិតត េំរារ់ 

ស វ្ ើឱ្យបាៃ េំសរច សគ្នលសៅ ក្ំ ត់។ ការរសងក ើត អាវុ្ស ះ គឺ 

ការរសងក ើត កាក្េត ៃសោបា  េំរារ់ សលើក្ក្ំពេ់ ការ ល់

ដឹង ររេ់ ររជាពលរដាក្មែ រ េត ីពី ឯក្រាជយជាតិ។ កាក្េតស ះ 

មាៃ សឈ្លែ ះ ថា ‹ ៃគរវតត ›។ សឈ្លែ ះ ៃគរវតតសៃះ ពួក្ វរជៃសេរ ី

ចង់ ររា ញ េញ្ញា  រីោ ង ដល់ ររជាពលរដាក្មែ រ : ១. រេកុ្ក្មែ រ 

ធាល រ់ ជា មហាៃគរ មាៃ វរប្ម៏ មពង់មពេ់, ២. ររជាពលរដាក្មែ រ 

ជា អ្នក្កាៃ់ រពះពុទធសាេ   ល់ដឹង អ្ំពី អ្វ ី ក្ដល ជា ក្ុេល 

ៃិង អ្កុ្េល ក្ដល  ំ ឱ្យមល ៃួ សាគ ល់ អ្វ ី ក្ដល ជា ររសោជៃ៏

ជាតិ អ្វ ី ក្ដល  ជា ការសក្ងររវញ័្ច  ររេ់ ររសទេ, ៣. សារ នៃ សេ

ចក្ត ីេងឃឹម ថា ក្មែ រ អាច ររម៊ូល ត្ ុំគ្នន  ជា ក្មាល ំងជាតិ សដើមបី 

ទមទរ ឯក្រាជយជាតិ ពី អាណាៃិគមៃិ ម បារាងំក្េេ។ 

គតិ នៃ ការខ្ស្ត ‹ៃគរវតត› 
សៅចំសពាះមុម ភាពសតាក្ោ ក្លំបាក្ ជា រររក្តី ររេ់ ររជា

ៃុរាង្ក្េត ក្មែ រ ពួក្ វរជៃសេរ ី សច្ចទ ជា េំៃួរ ថា : អ្វ ីមល ះ ជា ម៊ូល

សហ្តុ ជាជសរៅ នៃ ភាពសតាក្ោ ក្លំបាក្ ររេ់ ររជាជៃ ? 

ពួក្ អ្នក្រដិវតតៃ៏ សៅ រេកុ្ចិៃ  ល់ស ើញ ថា ‹េក្ត ិភ៊ូមិ› 

ដ៊ូសចនះឯង បាៃ ជា សោក្  Sun Yat Sen គ្នត់ រត រូ រររ រាជា្ិ

រសត យៃិ ម មក្ ជា រររ សាធារ ៈរដា។ សៅ ររសទេ ជរ ុៃ 

ពួក្ អ្នក្ដឹក្ ំ ងែី សគ សរើក្ទវ រ ររសទេ សដើមបី  ំច៊ូល ៃ៊ូ វ 
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រសចចក្សទេ ទំសៃើរ េំរារ់ ស វ្ ើអ្ភិវឌ្ឍៃ៏ សៅក្ន ុង គតិជាត ិ

សរពាះ សគ  ល់ថា រសចចក្សទេស ះ ជា ឧរក្រ ៏ េំរារ់ រសងក ើត

្ល  ំឱ្យជាតិ ចំសរៃីសក្ើៃ សដើមបី លុររំបាត់ ភាពរកី្រក្ ររេ់ 

ររជាជៃ។ សៅ រេកុ្ ួៃ, ពួក្ អ្នក្រដិវតតៃ៏ ួៃ  ល់ស ើញ 

អាណាៃិគមៃិ ម ជា សមសរាគ េមាល រ់ ររជាជាតិ ដ៊ូសចនះ រតវូ 

ររជាជៃ ួៃ សងើរររឆ្ំងៃឹង អ្កុ្េលសៃះ សដើមបី សេចក្ត ីរង់

សរឿង នៃ ររជាជាតិ ួៃ។  រឯី សៅ រេកុ្ក្មែ រ វ លញ ពួក្ វរជៃសេរ ី

មាៃ គតិសគ្នល ថា រេកុ្ក្មែ រ មិៃដ៊ូច រេកុ្ចិៃ, មិៃទៃ់មាៃ 

េមតថភាព ដ៊ូច ររសទេ ជរ ុៃ ៃិង ក្ំពុង រេ់សៅសរកាម 

អាណាៃិគមៃិ ម បារាងំក្េេ ដ៊ូច រេកុ្ ួៃ ក្ដល សគ មាៃ 

ចំៃួៃ ររជាជៃ សរចើៃ (២០ ោៃ  ក្់), ជា ររជាជៃ មាៃ 

គុ េមបតត ិ ជា ជាតិសាេៃ-៏ទហាៃ ក្ដល អាច សរជើេ ក្ 

ការតេ ៊ូ  ររដារ់អាវុ្ ររឆ្ំងៃឹង បារាងំ, សហ្ើ  សគ មាៃ 

រញ្ញា វៃត  មួ ចំៃួៃ សរតៀមមល ៃួ េែ ័រគចិតត រចួរាល់សហ្ើ  ស វ្ ើ ការ

តេ ៊ូ  ដ៏ពិបាក្ ៃិង  ៊ូ រអ្ក្ងវង សដើមបី ឯក្រាជយ ៃិង ឯក្ភាព នៃ 

ររជាជាតិ ួៃ។ ដឹងមល ៃួ អំ្ពី ភាពមិៃដ៊ូចគ្នន  ស ះឯង ក្ដល 

វរជៃសេរកី្មែ រ ជា អ្នក្ដឹក្ ំចមបង នៃ កាក្េត ៃគរវតត ដ៊ូច

មាៃ សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ,់ បា ច ឈ្ឺៃ, សអ្ៀវ សក្ើេ, េឹុម វា , សរ 

ហ្ុង, ជុំ មួៃ ៃិង ៃួៃ ដួង  ំគ្នន  សរជើេសរេី ្ ល វូ តេ ៊ូ មួ  សដា  

ឈ្រ សលើ ក្មាល ំង ររនព ីក្មែ រ សដើមបី ឯក្រាជយជាតិ។ ក្មាល ំងស ះ 

មាៃ : រាជាៃិ ម ជា តំណាង នៃ ររនព ីជាតិ, រពះពុទធ
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សាេ  ជា តំណាង នៃ ររជាពលរដាក្មែ រ ៃិង អ្នក្សចះដឹក្ក្មែ រ 

ជា តំណាង នៃ ភាពទំសៃើរ។ ការ ត្ ុំ ក្មាល ំងទងំរីសៃះ ឱ្យសៅជា

ក្មាល ំងជាតិ វាជា អាវុ្ ៃសោបា  េំរារ់ ការតេ ៊ូ  ររឆ្ំង

ៃឹង អាណាៃិគមៃិ ម បារាងំក្េេ។ សៅរតង់ចំ ុចសៃះឯង 

ពួក្ វរជៃសេរ ីមិៃក្ដល មាៃ គំៃិត ររឆ្ំងៃឹង រាជាៃិ ម 

ស ះសេើ  ទ្ ុ សៅវ លញ ក្តងក្តទុក្ រររស ះ ជា េមាេភាព 

ដ៏េំខាៃ់មួ  នៃ ក្មាល ំងតេ ៊ូជាតិ។ សរឿងមួ  ក្ដល ស ើង សលើក្

 ក្មក្ រញ្ញច ក្់ សលើ ចំ ុចសៃះ គឺ ក្េខ ីក្មែ ររេ់ សោក្ សក្ង 

វាៃ់ សាក្់ : សៅសពល ក្ដល សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ ់ រតវូ បារាងំ 

ច្ចរ់  ក្សៅ  ុំ សៅ រេកុ្បារាងំ សរកា ពី េង្ក្រគ មសោក្ 

សលើក្ទី២ សោក្ សក្ង វាៃ់ សាក្់ ជា ៃិេសិត បាៃសៅជួរ េួរ

េុមទុក្ខ  សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់ សហ្ើ  ក្តងក្ត ពិភាក្ាគ្នន  អ្ំពី 

សរឿងៃសោបា ជាតិ, ចំសពាះ សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់ គ្នត់ មិៃ

ក្ដល សលើក្ ក្ រររ សាធារ រដា មក្ស វ្ ើជា សគ្នលរគឹះ 

ៃសោបា  ររេ់គ្នត់ស ះសេើ ។ អ្វ ី ក្ដល េំខាៃ់ េំរារ់គ្នត់ 

គឺ មាៃ ក្ត ឯក្រាជយជាតិ ក្តមួ គត់។ ដ៊ូសចនះ ការច្ចំបាច់ គឺ 

ការររួរមួ រគរ់ ក្មាល ំងជាតិ សដើមបី សដើរ សៅរក្ សគ្នលសៅ ក្ត

មួ ស ះឯង។ 

ពួក្ វរជៃសេរ ី  ល់ស ើញ ថា ររជារញ្ញា  វាសក្ើតសចញ ពី 

េក្មែភាពតេ ៊ូ ។ សហ្ើ  េក្មែភាពសៃះឯង ជា រឋម គឺ មុម

តំ រ តភាជ រ់ រវាង ក្មាល ំង ទងំរីស ះឯង សដើមបី  ក្មក្ ស វ្ ើ 



ទំព័រ 19 sur 55 

ខ្មែរឥស្សរៈ 
 

ឧប សៅ ស្ង្ហា  ការសាកល្បង ២ មិថុនា ២០២០ 

ជា មស្ាបា  ក្ន ុង េក្មែភាពតេ ៊ូ ។ េក្មែភាព រតវូមាៃ 

ដំស ើរ គ ា ិក្ៈ8 ហ្៊ូ រក្ហ្ ដ៊ូចតសៅ : ្ា  សារ សាមញ្ា  ដល់ 

ររជាៃុរាង្ក្េត  េំរារ់ សលើក្ ក្ំពេ់ ការ ល់ដឹង អ្ំពី មល ឹមសារ នៃ 

ឯក្រាជយជាត,ិ ដំណាក្់ការ ជា កាច្ចំបាច់ សដើមបី សាថ រ  ក្មាល ំង 

ររួរមួជាតិ។ ៃ័  ក្ន ុង សារស ះ គឺ : 

- សាមគគ ី ជា ក្មាល ំងជាតិ; 

- រេកុ្ក្មែ រ រតវូការ សងើរឈ្រ, ភាពទំសៃើរ ៃិង ការក្ររមល ៃួ 

សដា  ក្ ែ្ក្ សលើ ក្មាល ំងជាតិ សដើមបី ការរកី្ចំសរៃី; 

- អ្ គតជាតិគឺសៅក្ន ុងក្ណាត រ់នដ ររេ់ររជាពលរដាក្មែ រ; 

- ររនព ីជាតិ វា មាៃ តនមល សរចើៃជាង  វ ល្ ីររសទេ; 

- ក្មែ រ េពវនងៃ គឺ រគ្នៃ់ក្តជា រេសមាល នៃ បារាងំក្េេ សៅ 

ឥ ឌ ចូិៃ សហ្ើ   ំគ្នន  រេ់រំពឹង សលើ ក្ត បារាងំ ទងំរេងុ។ 

ពួក្ អ្នក្េរសេរ េុទធ ជា អ្នក្ មាៃ សកាេលយ ខាង ៃិពៃធ  ដ៊ូច

មាៃ ភិក្ខ ុ  បា ង ខាត់, ក្ហ្ម សចៀវ, សមៀវ ជុំ ៃិង រគហ្េថ  មាៃ 

សោក្ េឹុម វា , សទព បា ៃ់, ស្ៀង សលៀង, មុិញ ណារគី ៃិង អ្េ់ 

អ្នក្ៃិពៃធ  មួ ចំៃួៃសទៀត ក្ដល េែ ័រគចិតត ច៊ូលរមួ ចំក្ ក្ 

ក្ន ុង ការតេ ៊ូ  គំៃិត សដើមបី ជាតិ។ វរជៃសេរ ីទងំឡា ស ះ ស វ្ ើ

េក្មែភាព លួចោក្់ ររឆ្ំងៃឹងបារាងំក្ន ុងអ្ំេុង ឆ្ន ំ ១៩៣៦ 

ដល់ ១៩៤២ សដើមបី ្ តល់ ៃ៊ូ វ សេចក្ត ីេងឃឹម ដល់ ររជាពលរដាក្មែ រ 

ឱ្យមាៃ ជំសៃឿ សលើមល ៃួឯង សដើមបី ក្សាង វាេ  ដ៏លែ ររសេើរ 

 

8 គ ា ិក្ៈ : ក្ដលមាៃេ ល ក្់, articulé. 
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ររេ់មល ៃួ សដា មល ៃួឯង ក្ន ុង រេកុ្ក្មែ រ ឯក្រាជយ េំរារ់ ជៃ

ជាតិក្មែ រ។ ពួក្ គ្នត់ ក្តងក្ត មក្ ជួរជំុ ពិភាក្ាគ្នន  សៅក្ន ុង 

ហាង កាសហ្វ មួ  ក្ដល មាៃ សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល ជា មាច េ់

ហាង9។ ហាងកាសហ្វ ស ះ កាល   រៃត ិចមតងៗ សៅជា ក្ក្ៃលង អ្នក្

សេនហាជាតិ មក្ជួរជំុគ្នន សដើមបី ររឹក្ាគ្នន  អ្ំពៃីសោបា រេកុ្។

ភាពវ តក្វរស ះ  ំឱ្យ អាជាា ្របារាងំ សគ មាៃ ការេងស័  

សហ្ើ  សគ ឱ្យ គិញ ររេ់សគ មក្សេុើរ, ក្ត មាច េ់ហាង ដឹងសរឿង

សៃះ ក្៏ស វ្ ើជាេញ្ញា មួ  េំរារ់ ជ៊ូៃដំ ឹង ដល់ អ្នក្សេនហាជាតិ 

ថា មាៃ គិញបារាងំ សៅក្ន ុងហាង, េញ្ញា ស ះ គឺ រ ៊ូរចមាល ក្់សឈ្ើ 

ក្ាលក្ ក្ ដាក្់សលើតុមួ , ដ៊ូសចនះ ក្ុំ ំគ្នន  ជក្ជក្ ពីសរឿង ៃសោ

បា ។ 

កាក្េត ‹ ៃគរវតត › មាៃ ការគ្នំរទ ពីេំណាក់្ រពះអ្ងគមាច េ់ ពី

ណារា, អ្ៃុជ ហ្ល ងួ មុៃីវងស, រពះអ្ងគ ជួ  ជំៃួ របាក្់ ១០០០ សរៀ

ល។ សោក្ បា ច ឈ្ឺៃ, ច្ចងហាវ ងកាក្េត, អ្សញ្ជ ើញសៅ ទទួល

របាក់្ ពីរពះហ្េត រពះអ្ៃុជផ្ទៃ ល។់ កាក្េតស ះ មាៃ ររជាររិ 

ភាព ខាល ំងណាេ់ រហ្៊ូត រសងក ើៃ ចំៃួៃ សបាះពុមព ពី ៥០០ ក្ាល 

 

9 អ្នក្មាៃ គំៃិត រសងក ើត ហាងកាសហ្វ ស ះ គឺ សោក្ រ ុៃ ថាៃ់ គឺ សដើម
សេើ  សោក្ មាៃ គំៃិត ជួ  មិតតសោក្មាន ក្់ សឈ្លែ ះ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល 
ក្ដល ជា ក្៊ូៃររេុ ររេ់ ឧក្ញា សហ្ើ  ជា ក្៊ូៃររសារ ររេ់ មហាមង្ក្ៃត ី 
រ ុក្ ដុច។ រុរេស ះ គ្នែ ៃ ការស វ្ ើ ក្ត ច៊ូលចិតត ក្ីឡា ររដាល់ លបីលាញ
មាន ក្់ សៅ រក្ងុ ភន ំសពញ។ ហាងកាសហ្វ  ជា រក្មុហ្ ុៃ ររេ់ មៃុេសរី ក្់ 
រ ុៃ ថាៃ់, រ ុៃណា ៃិង រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល។ សោក្ ដាក្់ ហ្ ុៃ ៣០០ សរៀល  រ ី
ឯ អ្នក្ទងំពីរស ះ ដាក្់ ហ្ ុៃ ២០០ សរៀល។   
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ក្ន ុងមួ េបាត ហ្ សៅ ៧០០០ ក្ាល មួ េបាត ហ្។ ស ើញដ៊ូសចនះ 

អាជាា ្របារាងំក្េេ ច្ចរ់ស ត្ ើម ស វ្ ើការរតួតពិៃិតយៃ័  នៃ 

អ្តថរទ មុៃៃឹងឱ្យ ចុះ្ា ។ បារាងំ សគ រក្សរឿង រគរ់ក្ររ

ោ ង សដើមបី ពៃារសពល សបាះពុមព្ា ។ ពីរក្មសរកា មក្ 

អាជាា ្របារាងំក្េេ សគ មក្ច្ចរ់ ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ, សោក្ ជុំ 

មួៃ ៃិង ៃួៃ ដួង ពី សាោ បាលី ជាៃ់មពេ់។ រ ៊ូលី

េបារាងំក្េេ  ំ ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ សៅ រក្េួង មហាន ៃ្ រចួតរមូវ

ឱ្យ សោក្ សទៀ សាៃ ជា រដាមង្ក្ៃត ី ស វ្ ើ ពាក្យេំុ ជា រ ៃ ៃ់ សៅ េ

សមតច ជួៃ ណាត សដើមបី ដាក់្ ន្ េួ ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ។ មុៃ ៃឹងច្ចរ់ 

ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ មាៃ ជៃជាត ិបារាងំក្េេមាន ក្់ សឈ្លែ ះ Pathé 

បាៃេំុ េសមតច ជួៃ ណាត រួេ សៅ វតត លរក ។ តាមពិត សោក្ 

Pathé ស ះ ជា គិញ បារាងំក្េេ គ្នត់ មក្សេុើរ េក្មែភាព 

ររឆ្ំងបារាងំ សៅក្ន ុង វតត។ ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ ដឹង ការ ៏សៃះ 

បាៃ ជ៊ូៃ ដំ ឹង ដល់ េសមតច ជួៃ ណាត ក្ត េសមតច មិៃ សជឿ 

សហ្ើ  ស ល្ ើ របារ់ វ លញ ថា រពះអ្ងគ សាគ ល់ សោក្ Pathé សៃះ ចាេ់

ណាេ់, េំុ ភិក្ខ ុ  កំុ្បារមភ អ្វ ីសេើ ។ ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ ស ល្ ើ តរ សៅ 

េសមតចវ លញ ថា : អាតាែ  ជា មៃុេសលៃង់ រ ុក្ៃត  ក្តងក្ត សាត រ ់ការ

ទ៊ូ ែ ៃ ររេ់ េសមតច ជាៃិចច គឺ រពះអ្ងគ ក្តងក្តឱ្យ ឪវាទ ថា ក្ុំ

ឱ្យទុក្ចិតត ជៃជាតិ បារាងំក្េេ ឱ្យសសាះ។ 
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ជំហាៃ នៃ ការតស្ ៊ូ 
ទសងវ ើ ររេ់ អាជាា ្រ បារាងំស ះ  ំដុត ក្ំហឹ្ង នៃ ពួក្ វរជៃ

សេរ ីសហ្ើ  មិៃរពម ទ៊ូទុក្ខ សៃះ ក៏្ ំគ្នន  សរៀរចំ ស វ្ ើេក្មែភាព 

ស ល្ ើ តរវ លញ គឺ គសរមាង ស វ្ ើបាតុក្មែ ទមទរឱ្យ បារាងំ សដាះ

ក្លងភាល ម ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ, សោក្ ជុំ មួៃ ៃិង ៃួៃ ដួង គ្នែ ៃ 

លក្ខម ា ។ ៃរៈទងំឡា ស ះ ស វ្ ើការររម៊ូលក្មែ រ សដា  េមាៃ ត់

រំ្ុត ទងំ ភិក្ខ ុ  ទងំ រគហ្េថ  សដើមបី ស វ្ ើដំស ើរទួម10 ជា មហា

ោរតា ររឆ្ំងៃឹង ទសងវ ើ ររេ់បារាងំ។ ពួក្សគ  ំគ្នន  ក្រង

ក្ចក្ ជារក្មុ ស វ្ ើ រដា, ក្ចក្ មិតតរ័ ណ  តាម វតតអារាម។ 

នងៃ ទី២០ ក្ក្តដា ឆ្ន ំ ១៩៤២ ជា នងៃ ជ័  េំរារ់ អ្នក្តេ ួ ក្មែ រ 

ររមា  ជាង មួ ពាៃ់ ក្់ មាៃ សោក្ បា ច ឈ្ឺៃ ៃិង េឺង 

ង ុក្ថាញ ់ ំមុម សដើរ ជា ក្បួ ៃដក្ងា មាៃ ចមាៃ   ររមា  ១

គីេូក្ម រត សចញពី វតតលរក  ក្ហ្ រជ 11 សលើក្ រដា កាត ់អ្ៃុ

 វ លទាល័  េីុេុវតត ិ សឆ្ព ះ សៅកាៃ ់អ្គគៃិវាេដាា ៃ បារាងំក្េេ 

សៅ ក្ក្បរ វតតភន ំ។ សៅទីស ះ មាៃ រក្មុ រ ៊ូលីេ បារាងំក្េេ 

(សរចើៃក្ត ជៃជាតិ ួៃ) ឈ្រច្ចំ ពួក្ បាតុក្រ។ សៅដល់ភាល ម 

សោក្ បា ច ឈ្ឺៃ អាៃ េំស ើ ដល់ អាជាា ្រ បារាងំក្េេ េុំឱ្យ 

សដាះក្លង ជា រ ៃ ៃ់ ៃិង គ្នែ ៃ លក្ខម ខ  ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ, 

សោក្ ជុំ មួៃ ៃិង ៃួៃ ដួង។ រ ុក្ៃត  អាជាា ្រ បារាងំក្េេ សគ 

 

10 ទួម : គុ. ក្ដលច៊ូលរមួ។ 
11 រជ  : ជាជួរ។ 
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ហាក្់រី ស វ្ ើមិៃឮ ក្ដល  ំឱ្យ សោក្ បា ច ឈ្ឺៃ អាៃ សហ្ើ  

អាៃសទៀត។ រៃត ិច សរកា មក្ ពួក្ រ ៊ូលីេ  ំគ្នន  មក្ឈ្រព័ទធ

ជំុវ លញគ្នត ់រចួសហ្ើ  សម រ ៊ូលីេ សលើក្ កាំសភល ើងនដ ក្ំសញើញគ្នត់

ក្ងមសទៀត ក្ដល ំឱ្យពួក្ បាតុក្រ ជា ពិសេេ សៅជួរមុម រុល

សៅមុម ញឹក្រសទើេគ្នន  សដើមបី ចង់ជួ  សោក្ បា ច ឈ្ឺៃ។ ម ៈ

សពលស ះ រពះេងឃ  ក្ ្រត រុក្ ញារ់រសទញ ពួក្ រ ៊ូលីេ 

សហ្ើ  ពួក្ស ះ ក៏្ ក្ ដំរង វា តរវ លញ គ្នែ ៃេំនចនដ, សៅ

សពលស ះ សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល ក៏្សលើក្ ក្ង់ ររេ់សោក្ សបាះ 

សៅសលើ ពួក្ រ ៊ូលីេ។ សដា   ល់ស ើញ ថា សាថ ៃការ ៏សៃះ ៃឹង

 ំមក្ ៃ៊ូ វ សេចក្ត ីសរគ្នះថាន ក្់ ដល់ពួក្មល ៃួ សម រ ៊ូលីេ 

បារាងំក្េេ ក៏្ បាញ់ សៅសលើ រីរួៃ រគ្នរ់ សដើមបី រំភាល ំង ពួក្ បា

តុក្រ។ រគ្នៃ់ក្ត ឮ េន រូភុងៗភាល ម ពួក្ អ្នក្រះសបារ ក៏្ ំគ្នន  រត់

ខាែ ញស់ចញ ពីក្ក្ៃលង សក្ើតសហ្តុ គ្នែ ៃេល់មាន ក្។់ 

សពលរារតីមក្ដល់ អាជាា ្រ បារាងំក្េេ តាមក្េវងរក្ច្ចរ់ 

ពួក្ សមរះសបារ រគរ់ ទីក្ក្ៃលង សៅ រក្ងុភន ំសពញ។ ភិក្ខ ុ  បា ង 

ខាត់ ៃិង សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  មុល រតវូបាៃ រ ៊ូលីេ ច្ចរ់បាៃ មុៃ

សគរងែេ។់ ចំក្ ក្ សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់ គ្នត ់រត់សៅពួៃសៅ 

អ្គគសេ ្ិការ នៃ ក្ងទ័ពជរ ុៃ12។ អាច្ចរយ េុម ៃឹង សឈ្ៀង 

 

12 សៅនងៃ ទី៩ មី  ឆ្ន ំ ១៩៤១ រររ Vichy សៅ ររសទេ បារាងំ បាៃ 
 ល់រពមៃឹង ររសទេជរ ុៃ (អ្ៃុេញ្ញា  សឈ្លែ ះ រក្ងុត៊ូក្យូ ) ឱ្យេិទធិ ក្ង
ទ័ព ជរ ុៃ សររើរបាេ់ ទឹក្ដី ឥ ឌ ចូិៃ ជា ម៊ូលដាា ៃសោធា េំរារ់ វា 
ររហារ ក្ងទ័ព អ្ង់សគលេ សៅ ររសទេមា សេេុី។  
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សលៀង  ំគ្នន  រត់សៅ រេកុ្សេៀម, រឯី សោក្ រ ុៃ ថាៃ់ គ្នត់ រត់

សៅពួៃ សៅរេកុ្ សាន  ពល ក្ន ុង សមតតនរពក្វង សហ្ើ  អ្េ់អ្នក្

តេ ៊ូ  ដនទសទៀត ក្៏ ំគ្នន  រត់សគចមល ៃួ រក្ក្ក្ៃលង េុវតថ ិភាព សរៀ

ងៗមល ៃួ សៅក្ន ុង រពះរាជាណាចរក្។ រ ៃ រ់មក្ រ ៊ូលីេ 

បារាងំក្េេ បាៃសៅ វា កំ្ទិច សរាងសបាះពុមព កាក្េត ៃគរវ

តត។ សៅនងៃ ទី ១៩ ន្  ូឆ្ន ំ ១៩៤២ តុោការេឹក្ បារាងំក្េេ សៅ 

នរពៃគរ បាៃ កាត់សទេ ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ ៃិង សោក្ រ ុ ណ  ចៃៃ

ម ុល ដាក្់គុក្ សៅ សកាះរតឡាច, រឯី ភិក្ខ ុ  បា ង ខាត់ ៃិង អ្នក្

តេ ៊ូ  មួ ចំៃួៃ សៅ ពៃធ គ្នរ សៅ នរពៃគរ។ ៦ ក្ម រ ៃ រ់

មក្ ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ បាៃ ច៊ូលអ្ៃិចចក្មែ សដា សារជំងឺ ក្ម

រមាេ ់សដា សារ គ្នែ ៃការពាបាល ពីេំណាក់្អាជាា ្រ នៃពៃធ

 គ្នរ។ សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់ បាៃ ជរ ុៃ ជសមលៀេ សៅរេកុ្សគ 

សហ្ើ  បាៃ ចុះសឈ្លែ ះច៊ូលសរៀៃ សៅ មហាវ លទាល័  ‹ មហា អាេុី 

› សៅ ទីរក្ងុ ត៊ូក្យូ ។ 

សទះរី ទុក្ ជា ររាជ័  តាម ល្ វូ ក្មាល ំងបា  ក្ត វា ជា 

សជាគជ័  តាម ល្ វូ ទឹក្ចិតត។ ជាការពិតសហ្ើ  កាក្េត ៃគរវតត 

រតវូ បារាងំ ជិក្ក្រ់ ក្ត មិៃអាច រញ្ចរ់  វ លតាថ រក្មែ នៃ គតិ 

សេនហាជាតិ ររេ់ កាក្េត បាៃស ះសេើ ។ ពាក្យសពចៃ៏ ក្ដល 

ធាល រ់បាៃអាៃ វា រជារ សហ្ើ  ត្ិត ក្ន ុង េតិ អ្នក្សេនហាជាតិ 

សហ្ើ  សឈ្លែ ះ វរជៃសេរ ីដ៊ូចោ ង ភិក្ខ ុ  ក្ហ្ម សចៀវ, បា ង ខាត់, 

សោក្ បា ច សឈ្ើៃ, េឺង ង ុក្ថាញ់ ។ល។ វា ក្ររ សៅ ជា ៃិមិតតរ ៊ូរ 
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ពិត នៃ ការតេ ៊ូ  សដើមប ីឯក្រាជយជាតិ។ ងវីតបិត សោក្ ទងំឡា  

រេ់សៅឆ្ៃ   ពី មាតុភ៊ូមិ ក្ត ី សៅក្ន ុង ពៃធ គ្នរ ក្ត ី សៅទ ី

ក្ក្ៃលង េមាៃ ត់ ក្ត ី ក្តសៅក្ន ុង សាែ រតី ររេ់ អ្នក្សេនហាជាតិ ពួក្

សោក្ទងំស ះ គ្នត់សៅក្ត ជា មហារុរេជាតិ ៃិង ជា មាគ៍្ន 

នៃ អ្ គត ររេ់ ររជាពលរដាក្មែ រ។ ការរង្ក្រក រ នៃ អាជាា ្រ 

បារាងំក្េេ មក្សលើ ពួក្ អ្នក្សេនហាជាតិ ជា សភល ើង សៅត  ពិត ក្ត 

វា ក្៏មិៃរោក្ សរះដ៊ូង នៃ ៃរៈទងំឡា ស ះក្ដរ។ ទ្ ុ សៅវ លញ 

សភល ើងស ះ វា ក្ររ ជា រក្ា ក្ំសៅ ទឹក្ចិតត ជា ក្៊ូៃក្មែ រ រេឡាញ់

ជាតិ គ្នែ ៃ បារាងំ ជា មាច េ់រេកុ្។ 

៣ ឆ្ន ំ សរកា មក្ សៅនងៃ ទី៩ មី  ឆ្ន ំ ១៩៤៥ ក្ងទ័ព ជរ ុៃ 

សៅ ឥ ឌ ចូិៃ េសរមច ច្ចរ់ ជៃជាតិបារាងំ ទងំអ្េ់ រេ់សៅ

ទីស ះ, រ ៃ រ់មក្ សេន ើ ឱ្យររសទេ ក្មែ រ  ួៃ ៃិង ោវ ររកាេ 

ឯក្រាជយ13។ សៅរេកុ្ក្មែ រ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ររកាេ ឯក្រាជយ សៅនងៃ 

ទី ១២ មី ។ រ ៃ រ់មក្ ជរ ុៃ  ំ សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ មក្ 

រេកុ្ក្មែ រ  វ លញ។ 

កាល្រារតី នថៃទី ៩ ស្ហីា ឆ្ន ំ  ១៩៤៥ 

ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ សរៀរចំ ការររជំុគ្នន សលង (surprise-partie) មួ  

សៅក្ន ុង រពះររមរាជវាងំ សពលស ះ មាៃ វតតមាៃ សោក្ េឹង 

 

13 នងៃ ទី១០ មី  ១៩៤៥ ររសទេោវ បាៃ ររកាេ ឯក្រាជយ, ចំក្ ក្ឯ 
រពះសៅ បាវ ដាវ នៃ រេកុ្ ួៃ បាៃ ររកាេ ឯក្រាជយ សៅនងៃ ទី ១១ មី
  ឆ្ន ំ ១៩៤៥។ 
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ង ុក្ថាញ់ ក្ដរ។ រសារ់ក្ត មាៃ  ុវជៃ ៧  ក្់ ររដារ់ សដា  

អាវុ្ មាៃ សឈ្លែ ះ នម ៊្ូ, ក្ ត ឡំាងសា , ម ម កួ្ៃ, សៅ  សារុ

ទ, ក្ហ្ម សាវាៃ់, កឹ្ម អាៃ ដ៊ូសរ ៃិង ថាច់ សារ ីលួច ច៊ូលវាងំ

បាៃ  ំ ឱ្យមាៃ ទ្ ុះអាវុ្ ក្ដល រណាត ល ឱ្យសោក្ ៃង ក្ឹមៃ ី

មាៃ ររួេ សរពាះ សោក្ រតវូ រគ្នរ់ ពីររីរគ្នរ់ ក្ត មិៃសាល រ់។ ៃ

រៈទងំស ះ ច្ចរ់ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ បាៃ សហ្ើ  រងខ ំ ឱ្យរពះអ្ងគ ដាក្់

រាជយ សដើមបី ររកាេ សាធារ រដា។ រ ុក្ៃត  សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់, 

ររក្ហ្ល ជា សម ររេ់ ពួក្ស ះ្ង, ក្៏បាៃ ច៊ូលមក្ជួ  សហ្ើ  

ស វ្ ើក្ិចចរពមសរពៀង ជាមួ  ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ សៅ សពលស ះ សដា 

 ល់រពម ពី ហ្ល ងួ ក្តងតាំង សោក្ ជា រដាមង្ក្ៃត ី ទី១ នៃ រពះរាជា

ណាចរក្ក្មព ុជា។ សហ្តុសៃះសហ្ើ  សៅនងៃ ទី ១៦ េហីា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ 

សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ រតូវបាៃ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ក្តងតាំង ជា រដា

មង្ក្ៃត ី ទី១ ៃិង រដាមង្ក្ៃត ី រក្េួង ការររសទេ14។ ជាការពិតសហ្ើ  

អ្វ ី ក្ដល អាច សក្ើតមាៃបាៃសៅសពលស ះ គឺ មាៃ ការ

ឧរតថមភ ពី ក្ងទ័ពជរ ុៃ សរពាះសោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ ជាមៃុេស

េំ ររ់រេ់ជរ ុៃ។ 

 

14 គ រដាមង្ក្ៃត ី ររេ់សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ មាៃឥេសជៃេំខាៃ់ៗ មួ 
ចំៃួៃ ដ៊ូចជា : សោក្ ក្រ ៃ ៃុត ជា រដាមង្ក្ៃត ីរក្េួង ហ្ិរញ្ា វតថ ុ, សោក្ ញឹក្ 
ជ៊ូេុង ជា រដាមង្ក្ៃត ីរក្េួង សេដាក្ិចច, សោក្ បា ច ឈឺ្ៃ ជា រដាមង្ក្ៃត ី
រក្េួង ត្ល់សេបៀង ៃិង ភេត ុការ, សោក្ េ ុម សហ្ៀង ជា រដាមង្ក្ៃត ីរក្េួង 
មហាន ៃ្, សោក្  ឹម ទិត ជា រដាមង្ក្ៃត ីរក្េួង ការពារជាតិ ៃិង េុខាភិ
បាល។ 
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អ្នកណា ជា ស្រតូវ ៃឹង អ្នកណា ? 
សៅសពល រញ្ចរ់ េង្ក្រគ មសោក្ សលើក្ ទិ២ ៃិង ររាជ័  េង្ក្រគ ម

ជរ ុៃ ររឆ្ំងៃឹង េហ្រដាអាសមរ លក្, ក្ងទ័ព បារាងំ ដឹក្ ំ 

សដា  ឧតតមសេៃី  Leclerc រតវូបាៃ ក្ងទ័ព េមពៃធមិតត 

រញ្ញា  ឱ្យមក្រតួតរតា ការដក្ហ្៊ូតអាវុ្ ក្ងទ័ព ជរ ុៃ សៅ 

ឥ ឌ ចូិៃ។ មក្ដល់ ក្មព ុជា ភាល ម សោក្ Leclerc រញ្ញជ  ឱ្យច្ចរ់ 

សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់ សហ្ើ  រញ្ជ ៃូសោក្ សៅរេកុ្ បារាងំ ជា 

រ ៃ ៃ ់ សហ្ើ  រ ៊ូលីេ បារាងំក្េេ សគ តាម រក្ច្ចំ អ្នក្សទេ

ៃសោបា ក្មែរ ក្ដល ជរ ុៃ បាៃសដាះក្លង។ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ រពះ

អ្ងគ ភ័ ខាល ច បារាងំច្ចរ់ ក្៏រត់ពួៃ ក្ត គិញ បារាងំ សគ រក្

ស ើញរពះអ្ងគ សហ្ើ   ំមល ៃួ មក្ជួរសោក្ Leclerc, ៃរៈស ះ 

ទ៊ូល រពះអ្ងគ ថា បារាងំ សគ មិៃ ដាក្់សទេនពរ៏អ្វ ី ដល់ រពះអ្ងគ 

ដ៊ូចសោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់ស ះសេើ  សហ្ើ  រពះអ្ងគ អាចរៃត  

សសា រាជយេមបតត ិ បាៃ។ បារាងំ សគ ស វ្ ើក្ររសៃះ សរពាះ សគ ចង់ 

រក្ាទងំម៊ូល េៃធ ិេញ្ញា  អាណាពាបាល បារាងំ ជាមួ  រពះ

មហាក្សរតក្មែ រ សៅឆ្ន ំ ១៨៦៣។ ដ៊ូសចនះ  ការ ល ក្មែ ជារ ៃ ៃ់ 

ររេ់សគ មាៃ ពីរោ ង : ទី១ ក្េវ ងរក្ ភាពសពញចារ់ នៃ 

វតតមាៃ ររេ់សគ សៅ ក្មព ុជា, ទី២ គឺ ក្ំទិចសច្ចល េមបុ ក្ នៃ 

អ្នក្តេ ៊ូ ក្មែ រ សៅរគរ់ហ្លក្់។ ដ៊ូសចនះ សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ គ្នត់ 

រៃត  ជា នពរ ី15 ៃឹង អាជាា ្រងែី ររេ់ បារាងំ សរពាះ សគ សច្ចទ

 

15 នពរ ី : ៃ. រច្ចច មិតត។ 
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សោក្ ជា អ្នក្េហ្ការ ៃឹង ទព័ជរ ុៃ ររឆ្ំងៃឹង បារាងំ។ ក្ត 

សោក្ Leclerc គ្នត់ ស វ្ ើ ជា សភលច ថា អាជាា ្រ បារាងំ សៅ ឆ្ន  ំ

១៩៤២ ជា អ្នក្េហ្ការ ជា មួ  រររ Vichy ក្ដល ជា េរតវូ 

ៃឹង ក្ងទ័ព ររេ់សោក្ សហ្ើ  ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ក្ដល អាជាា ្រស ះ 

ជា អ្នក្ក្តងតាំង រពះអ្ងគ ជា មហាក្សរតក្មែ រ សដា  រំពាៃ រាជ

ររនព ី ពាក់្ព័ៃធៃឹង េិទធិ សេើង រគងរាជយេមបតត ិ រៃត  ពី លួង

េវ ណ សកាដា សៅក្ន ុង រាជវងាៃុវងស សៅ រេកុ្ក្មែ រ។ រ កុ្ៃត  សៅ

សពលស ះ ចំ ង់ ររេ់បារាងំ ចង់ ក្ ឥ ឌ ចិូៃ ជា ក្ដៃដី 

អាណាៃគិមៃិ ម ររេ់មល ៃួវ លញ វា ររដំៃឹង សគ្នលការ  ៏

ររេ់ មហាអ្ំណាច ជា អ្នក្ឈ្ន ះ េង្ក្រគ ម សោក្សលើក្ ទី២ គឺ 

េហ្រដាអាសមរ លក្ ៃិង េហ្ភាពេ៊ូ សវៀត ក្ដល មិៃចង់ ឱ្យមាៃ 

អាណាៃិគមៃិ ម រេ់សេើងវ លញ សៅសលើ ពិភពសោក្។ ៥០ 

ររសទេ សាថ រៃិក្ នៃ អ្ងគការ េហ្ររជាជាតិ16 (អ្.េ.រ.) បាៃ 

ច្ចរ ជា សគ្នលការ ៏រគឹះ សៅក្ន ុង ្មែៃុញ្ា  នៃ អ្ងគការសៃះ អ្ំពី 

េិទធិ នៃ ររជាពលរដា េសរមច សជាគវាេ  សដា  មល ៃួឯង 

ក្ដល ជា សគ្នលការ ៏ ររឆ្ំង សដា ររសោលៃឹង ការរ ុៃរ ង 

ជា ងែី នៃ មេច ឹមររសទេ  ក្ក្ដៃដី អាណាៃិគមៃិ ម ររេ់

មល ៃួ មក្កាៃ់ការ់វ លញ។ េហ្ភាព េ៊ូ សវៀត ក្ដល ជា សោក្

ក្ុមម ុ ៃិេត  មាៃ ទេសៃៈ រសងក ើត ពិភពសោក្ ក្ត មួ  ឬ ឯក្

 

16 អ្ងគការ េហ្ររជាជាតិ (អ្.េ.រ.) រសងត ើតសេើង សៅ នងៃ ទី២៥ មិងុ  
ឆ្ន ំ ១៩៤៥។ 
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ភាព នៃ ពិភពសោក្ (One word) ដឹក្ ំ សដា  រក្សកុ្មម ុ 

ៃិេត ។ ទេសៃៈសៃះ ទងគ ិចៃឹង សគ្នលការ ៏ នៃ លទធិររជា្ិរសត

 យ ក្ដល មាៃ េហ្រដាអាសមរ លក្ ជា អ្នក្ការពារ។ សៅក្ន ុង 

អ្ំេុងឆ្ន ំ ១៩៤៥ ដល់ ១៩៥៤ ការររឈ្មមុមដាក្់គ្នន  រវាង 

មហាអ្ំណាច ទងំពីរសៃះ រសងក ើត ជា េង្ក្រគ ម រតជាក្់ ក្ដល ស វ្ ើ

ឱ្យ ររសទេ ទៃ់សមា  បារមភ សរពាះ មិៃដឹង រតវូសរជើេ ក្ 

ខាងណា។ សៅក្ន ុង អ្ំេុងសពលស ះ កាលររ លសចេទពីរ ជា ររត ់

េំខាៃ់ នៃ រពឹតត ិការ ៏ សលើ ពិភពសោក្ គឺ ទី១ ការរសងក ើត 

សាធារ រដាចិៃ ររជាមាៃិត សៅ នងៃទី ១ តុោ ឆ្ន ំ ១៩៤៩ ៃិង 

ទី២ ក្ិចចរពមសរពៀង សៅ ទីរក្ងុ ហ្សឺក្ វ រវាង បារាងំ ៃឹង  ួៃ

ស ៀក្មិញ សដា  មាៃ ររសទេចិៃ ររជាមាៃិត, េហ្ភាពេ៊ូ

សវៀត ៃិង េហ្រដាអាសមរ លក្ ទទួល ល់រពម។ ចិៃក្ុមម ុ ៃិេត  

ច៊ូលររេូក្ សលើ ឆ្ក្អ្ៃតរជាតិ សហ្ើ  ស វ្ ើ េមព ័ៃធ សមរតី ៃឹង 

េហ្ភាពេ៊ូ សវៀត  ំ ររា ញ ៃ៊ូ វ រ ៊ូរភាព នៃ សោក្ក្ុមម ុ ៃិេត  

អ្ររាជ័  សៅចំសពាះមុម សោក្សេរ។ី ក្ត រៃត ិចមតងៗ ចិៃ

ក្ុមម ុ ៃិេត  អ្ះអាង អ្ស្ាតតមភាព ររេ់មល ៃួ សលើ ទឹក្ដី នៃ

ររ លម ា ល, តំសេើង េសមលង ៃិង របាថាន  ឱ្យមល ៃួ មាៃ វតតមាៃ 

េពវអ្សៃល ើ សលើ ឆ្ក្អ្ៃត រជាតិ ក្ដល  ំឱ្យមាៃ ការទេ់ររឆ្ំង

គ្នន  ៃឹង េហ្ភាពេ៊ូ សវៀត។ ទំ េ ់សលើ មស គមវ លជាជ  ៃិង េំដី

រទសគ្នះ រវាង មហាអ្ំណាច ក្ុមម ុ ៃិេត  ទងំពីរស ះ  ំ េរមាល 

នៃ តុលយភាព អ្ំណាច រវាង េហ្រដាអាសមរ លក្ ៃឹង េហ្ភាពេ៊ូ
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សវៀត សៅសលើ ពីភពសោក្។ គឺថា ឈ្រសលើ ទំ េ់ររឆ្ំងគ្នន សៃះ

ឯង ក្ដល េហ្រដាអាសមរ លក្  ក្មក្ រច  ៃសោបា  ការ

ររសទេ ររេ់មល ៃួ សដើមបី ក្ំទិច ររតិព័ៃធ  (bloc) ចិៃ-រុេសុ ី។ មួ 

 វ លញសទៀត ទំ េ់ ចិៃ ៃឹង រុេសុ ី សៃះ ក្៏សច្ចទ ជា េំៃួរ សលើ សគ្នល

លទធិ ររេ់ េហ្ភាពេ៊ូ សវៀត េត ីពី ‹ ពិភពសោក្ ក្តមួ  › ៃិង ‹ 

សាក្លភាព នៃ អ្ៃត រជាតិ17 › ក្ដល មល ៃួ របាថាន  រសងក ើត សតើ វា 

ៃឹងអាច ស វ្ ើឲបាៃេសរមចបាៃក្ដរឬសទ ? 

រកសេច របស្់ បារំាង 
សៅក្ន ុង ររ លរទ អ្ៃត រជាតិ រ ៃ រ់ ពី រញ្ចរ់ េង្ក្រគ មសោក្ 

សលើក្ទី២, បារាងំ ស វ្ ើ រគរ់ក្ររោ ង សដើមបី រក្ា ចរក្ភព

អាណាៃិគមៃិ ម ររេ់មល ៃួ សៅសលើ ពិភពសោក្។ សៅ រេកុ្

ក្មែ រ ក្ិចចេៃារសណាត ះអាេៃន  រញ្ចរ់ េៃធ ិេញ្ញា  នៃ អាណា

ពាបាល បារាងំក្េេ បាៃ ចុះហ្តថសលខា សៅនងៃ ទី៧ មក្រា ឆ្ន ំ 

១៩៤៦ រវាង បារាងំ ៃឹង រាជរដាា ភិបាល ដឹង ំ សដា  រពះអ្ងគ

មាច េ់ េុេីុវតត ិ មុៃីសរ ត។ ក្ិចចេៃារសណាត ះអាេៃនស ះ គឺ សរើក្

េិទធិ ឱ្យអាជាា ្រ បារាងំក្េេ មាៃ អ្ំណាចរដា សៅ រេកុ្ក្មែ រ 

សៅក្ន ុង រ ៈសពលអ្ៃតរកាល ក្ដល ជា រ ៈសពល សរៀរចំ ឱ្យមាៃ 

ការសបាះសឆ្ន ត សរជើេសរេី េមាជិក្ នៃ េភា្មែៃុញ្ា  សដើមបី 

តាក់្ក្តង រដា្មែៃុញ្ា ។ គ រក្សៃសោបា  ជាសរចើៃ បាៃ 

 

17 សាក្លភាព នៃ អ្ៃតរជាតិ : œcuménicité de l’internationale. 
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ច៊ូលររកួ្ត18 ក្ន ុង ការសបាះសឆ្ន ត សៅនងៃ ទី១ ក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៤៦។ 

គ រក្ស ក្ដល ទទួល បាៃ ចំៃួៃ អាេៃៈ សរចើៃដាច់ខាត គឺ 

គ រក្ស ររជា្ិរសត យ, គ រក្ស ជារ់សលងសរៀងទី២ គឺ 

គ រក្ស សេរភីាព។ គ រក្ស ទី១ មាៃ សគ្នលការ ៏ 

ៃសោបា  រងខ ំ បារាងំ ឱ្យ ររគល់ ឯក្រាជយ ររ លរ៊ូ រ ៏ ភាល ម ដល់ 

ររជាជាតិក្មែ រ, ចំក្ ក្ ឯ គ រក្សទី២ ររកាៃ់ ក្ សគ្នល

ជំហ្រ ស វ្ ើ េហ្ការ ជាមួ  បារាងំ មួ រ ៈេិៃ ក្ដល ជា សគ្នល

ជំហ្រ ររេ់ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ សៅសពលស ះ។ សៅនងៃ ទី១៦ ឧេភា ឆ្ន ំ

១៩៤៧19 រដា្មែៃុញ្ា ទី១ នៃ រាជាណាចក្យ ក្មព ុជា បាៃច៊ូល ជា 

្រមាៃ ររកាេ សដា  ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ក្ដល មាៃ រររ

ៃសោបា  ដឹក្ ំ ជា ររររាជាៃិ ម អារេ័ រដា្មែៃុញ្ា , 

សទះរីជា រពះអ្ងគ មិៃសពញ រពះរាជហ្ឬទ័  សរពាះ ថា ជា សលើក្ 

ដំរ៊ូងសហ្ើ  រររដឹក្ ំជាតិ សក្ើតសចញ ពី ្ៃៃ ៈផ្ទៃ ល់ ររេ់ 

ររជាពលរដា សហ្ើ  ត្ល់ លទធភាព ឱ្យ ជៃក្មែ រ ក្ដល មិៃក្មៃ 

 

18 ដ៊ូចជា គ រក្ស ររជា្ិសរត យ ដឹក្ ំ សដា  រពះអ្ងគមាច េ់ េុីេុវតត ិ 
 ុតថ ិវងស  គ រក្ស សេរភីាព ដឹក្ ំ សដា រទង់ ៃសរាតតម ៃរ លៃៃ សដត  
គ រក្ស សមមររ ុៃនការ ដឹក្ ំ សដា  សោក្លៃ់ ៃល់  គ រក្ស តំ
សក្ើងររជាជាតិ ដឹក្ ំ សដា  សោក្ ក្  ម េំរ៊ូ រ  គ រក្ស ចំសរៃីជាត ិ
ដឹក្ ំសដា  សោក្ជា ជិៃ ក្ុក្  គ រក្ស ឥឍសាៃមាៃជ័  ដឹក្ ំ 
សដា  សោក្ សៅ  ច  គ រក្ស រមួជាតិ  គ រក្ស ររជាជៃ គ 
រក្សរ ៊ូរេំរុក្ ម ុ ំ ដឹក្ ំ សដា  សោក្ ម ម េុទធ    គ រក្ស រ ៊ូរក្ស ា ៀវ   
ៃិង រ ៊ូរក្ណាត រ់រេូវ ដឹក្ ំ សដា  សោក្ េំ សញៀៃ។ 
19 រពះអ្ងគមាច េ់ េុីេុវតត  ុតថ ិវងស ក្ដល ក្មែ រស ើង ភាគសរចើៃ ទុក្ ជា រី
តា រដា្មែៃុញ្ា  រទង់ររឈួ្ៃសរាគ េគត មួ  ក្ម សរកា ពីបាៃររកាេ 
ឲសររើរដា្មែៃុញ្ា ទី១នៃរាជាណាចក្យក្មព ុជា។ 
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ជា រពះមហាក្សរត ឬ េមាជិក្ នៃ រពះរាជវងាៃុវងស អាច មាៃ 

អំ្ណាច ដឹក្ ំជាតិបាៃ។ រ ៃ រ់មក្ មាៃ ការសបាះសឆ្ន ត ជា

សាក្ល សៅនងៃ ទី២១ ន្  ូឆ្ន ំ ១៩៤៧ សដើមបី សរជើសរេី េមាជិក្ រដា

េភា។  គ រក្សររជា្ិរសត យ បាៃទទួល អាេៃៈ សរចើៃ

ជាងសគ ដក្ដល សហ្ើ  សោក្ សអ្ៀវ សក្ើេ បាៃ រតវូ តំណាងរាង្ក្េត  

សបាះសឆ្ន តឲសោក្ ស វ្ ើជា ររធាៃរដាេភា ដំរ៊ូង នៃ េភាជាតិ

ក្មែ រ។ សដើមបី េំនច ទំ េច់ិតត ៃឹង ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ គ រក្ស ររជា

្ិរសត យ សរជើេ រពះអ្ងគមាច េ់ េុីេុវតត ិ វុតតឆ្ោវងស ជា រពះរាជ

វងាៃុវងស ជា   ក្រដាមង្ក្ៃត ី20។ រ ៃ រ់ ពី រពះអ្ងគ េុំោក្លង

ពី តំក្ ង, គ រក្ស បាៃ ក្តងតាំង សោក្ ឈ្លៃ វ ម ជា 

  ក្រដាមង្ក្ៃត ី21។ ក្ន ុង ៃីតិកាល ទី១ នៃ េភាជាតិសៃះ មាៃ 

ដំស ើរ រអាក្់រអួ្លណាេ់ សរពាះ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ក្តងក្ត រំពាៃ 

អ្ំណាច ជាៃិចច សដើមបី រក្ររសោជៃ៏មល ៃួផ្ទៃ ល់។ ជាការពិត អ្វ ី 

ក្ដល រពះអ្ងគ អាច ស វ្ ើបាៃ សរពាះ រពះអ្ងគ មាៃ ការគ្នំពារ ពី 

អាជាា ្រ បារាងំក្េេ។ មក្ដល់នងៃ ទី១៧ ក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៤៩ ហ្ល ងួ 

េីហ្ៃុ បាៃ រំោ  រដាេភាសៃះសៅ។  ការរំោ សៃះ វា មាៃ 

សគ្នលសៅងងឹត ររេ់ បារាងំ ៃិង ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ គឺ ត្ល់ ៃ៊ូ វ លទធ

ភាព ឱ្យ រពះមហាក្សរត ចុះ ហ្តថសលខា (នងៃ ទី៨ វ លចជកា) ទទួល

 ក្ លក្ខៃត ិក្ៈ នៃ ក្មព ុជា ជា ររសទេឯក្រាជយ សៅក្ន ុង េហ្

 

20 ២៥/០៧/៤៧-២០/០២/៤៨។ 
21 ០២/០១/៤៨-១៤/០៨/៤៨។ 
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ភាពបារានំងក្េេ។ លក្ខៃត ិក្ៈសៃះ ររគល់េិទធិ ឲបារាងំ រៃត  

រគរ់រគង ក្ិចចការ ៃសោបា , ការររសទេ, ការពារជាតិ, ហ្ិរញ្ា

វតថ ុ ៃិង  ុតត ិ្ម៍។    នងៃ ទី៣ មី  ឆ្ន ំ ១៩៥១ មាៃ ការសបាះ

សឆ្ន ត ជា ងែី សរេី េមាជិក្ េភាជាតិ។ គ រក្ស ររជា្ិរសត

 យ ទទួល ជ័ ជំៃះ មតងសទៀត។ រដាេភា ងែីស ះ មិៃបាៃ អ្ៃុ

ម័ត ក្ិចចរពមសរពៀង ររេ់ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ៃឹង បារាងំ េត ីពី ការ

រញ្ច លូ រេកុ្ក្មែ រ សៅក្ន ុង េហ្ភាព បារាងំក្េេ។   

សៅក្ន ុង សគ្នលសៅងងឹត ដក្ដល បារាងំ សគ អ្ៃុញ្ញា តឱ្យ សោក្ 

េឺុង ង ុក្ថាញ់ វ លលរតេរ់មក្រេកុ្វ លញ សៅ នងៃ ទី ១៣ តុោ ក្ន ុង 

ឆ្ន ំ ដក្ដល។   អ្នក្ភន ំសពញ សរចើៃក្ុះក្រ មាៃទងំ រពះេងឃ, អ្នក្

រាជការ, រងុជជៃ,  ុវជៃ  ំគ្នន  ស វ្ ើ ដំស ើរ សៅទទួលសោក្ សៅ 

រពោៃ  ៃតសហាះ ដ៊ូច ជា វ លររុរេជាតិ។    សគ្នលរំ ង ងងឹត 

ជាងែី ររេ់បារាងំ គឺ សគ ចង់ ឱ្យមាៃ េហ្ការ រវាង ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ 

ៃឹង សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់ សដើមបី រំក្រក្ ក្មាល ំង គ រក្ស 

ររជា្ិរសត យ។ រ ុក្ៃត  ររជាររិ ភាព ររេ់ សោក្ េឹង ង ុ

ក្ថាញ់ វា ទងគ ិចៃឹង មជឈតតក្ភាព22 ឬ ចរ តតអ្ញៃិ ម ររេ់ 

ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ក្តមតង, ដ៊ូសចនះ សៅក្ន ុង រពះរាជហ្ឬទ័  សរៅ ររេ់

រពះអ្ងគ រទង់ ច្ចត់ទុក្ សោក្ េុឺង ង ុក្ថាញ់ ជា េរតូវ េកាត ៃុ

ពល ររេ់ រពះអ្ងគ។ ដ៊ូសចនះ ចំសពាះ រពះអ្ងគ េមព ័ៃធភាព ៃឹង 

 

22 មជឈតតក្ភាព : ភាពទុក្មល ៃួជាស ន្ ើមសលើេសគ។ 
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សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ គឺ ពុំអាចមាៃបាៃ ស ះសេើ  សទះរី ជា 

គសរមាង ររេ់ បារាងំ ោ ងណាក្ត ី។ 

ខ្មែរឥស្សរៈ 
សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល រ ៃ រ់ពីជរ ុៃ ច្ចរ់បារាងំ សៅ ឥ ឌ ចូិៃ 

សៅ ក្ម មី  ឆ្ន ំ ១៩៤៥, ជរ ុៃ បាៃឱ្យ សដាះក្លង អ្នក្សទេ 

ៃសោបា  ទងំអ្េ់ ក្ដល បារាងំ ច្ចរ់។ សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល 

បាៃ ច្ចក្សចញ ពី គុក្ សៅ សកាះរតឡាច រតេរ់មក្ រេ់សៅ 

ភន ំសពញវ លញ។ រ ុក្ៃត  សពល ជរ ុៃ ច្ចញ់ េង្ក្រគ ម សហ្ើ  បារាងំ វ លល 

រតេរ់មក្ ឥ ឌ ចូិៃ  វ លញ អាជាា ្រ បារាងំ សគ តាម រក្ច្ចរ់ 

អ្នក្សទេ ក្ដល ជរ ុៃ សដាះក្លង។ រ ៃ រ់ពីដឹងដំ ឹង ថា 

បារាងំ សគ ច្ចរ់ សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល 

េសរមច ចិតត រត់សភៀេចសៃល ៀេមល ៃួ សៅ សមតត បាត់ដំរង។ សមតត

សៃះ ជំ ៃ់ស ះ េថ ិត សៅសរកាម ការរតួតរតា ររេ់សេៀម។ សៅ

ទីស ះឯង ក្ដល ជា ក្ដៃ ក្ំស ើត នៃ ចល  ក្មែ រឥេសរៈ។ អ្នក្ 

ក្ដលមាៃ គំៃិត ត្ ចួស ត្ ើម រសងក ើត ចល ស ះ គឺ សោក្ រ ុក្ 

គុ 23 សៅ តារតឡាច ក្ដលរតូវជាមា ររេ់សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ   ម ុ

 

23 រ ុក្ គុ  ជា សៅ ររេ់ សោក្ រ ុក្ អ្តីតរដាមង្ក្ៃត ី ទី១។ សោក្ រ ុក្ 
មាៃ ក្៊ូៃររេុពីរ ក្់ សឈ្លែ ះ រ ុក្ ឌ្ុច ៃិង រ ុក្ ក្ហ្ល ៃិង ក្៊ូៃរេី
មាន ក្់ សឈ្លែ ះ រ ុក្ លួៃ។ អ្នក្រេី រ ុក្ លួៃ ជា ភរ លោ ររេ់សោក្ 
រុ ណ ចៃៃ  មង ុៃ (អ្តិតអ្ភិបាលរេកុ្)។ សោក្ រុ ណ ចៃៃ  មង ុៃ គឺ 
ជា ឱ្ពុក្ ររេ់សោក្ រុ ណ ចៃៃ  ម ុល ៃិង អ្នក្រេី រ ុ ណ ចៃៃ  ម៊ូលី ជា 
ភរ លោ ររេ់សោក្ ជួៃ ហ្ ល ក្ដល ជា ក្៊ូៃ ររេ់េសមតច ជួៃ វាងំ។ អ្នក្
រេី រ ុ ណ ចៃៃ  ម៊ូលី រតូវជា មាត   ររេ់សោក្ ជួៃ សជឿៃ, ជួៃ ជុំ, ជួៃ មុំ 
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ល។ ដ៊ូច សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល បាៃេរសេរ សៅក្ន ុង សេៀវសៅ 

ររេ់គ្នត ់ (ច្ចរ លតក្មែ រ) ថា ពាក្យ ‹‹ ឥេសរៈ ›› ជា ពាក្យ បាលី 

ក្ដលឱ្យៃ័  ថា ‹‹ ្ំ, មិៃក្ញ្ជ ៈសគ, ជាអ្នក្ជា ››។ ដ៊ូសចនះ ‹‹ ក្មែ រ

ឥេសរៈ ›› គឺ រក្មុក្មែ រ ក្ដល ជា មាច េ់ សលើ មល ៃួឯង, គ្នែ ៃ សៅ

សរកាម អ្ំណាច អ្នក្ណា, ជា ក្មែ រ មាៃ ឯក្រាជយ, សេរភីាព, េិទធិ 

រគរ់រគ្នៃ់ ជា ក្មែ រ។ ដ៊ូសចនះ សគ្នលរំ ងសរៅ វា ររា ញ សៅក្ន ុង 

ៃ័  នៃ ពាក្យ គឺ តេ ៊ូ  សដើមបី ឯក្រាជយជាតិ។ រ ុក្ៃត  ចល សៃះ  

វា អារេ័  សលើ េុចេៃៃ ៈ នៃ សេៀម សរពាះ មល ៃួ រជក្ សៅក្ន ុង ទឹក្

ដី សេៀមកាៃ់ការ់។ មិៃ ៊ូ ររ ុ ែ ៃ រដាា ភិបាលសេៀម េំសរច 

ជួ  ឧរតថមភ ជា េមាៃ ត់ ដល់ ចល ស ះ សដា  អ្ៃុញ្ញា ត 

ឱ្យសរើក្ ជំរំុ ហ្វ ឹក្ហ្វ ឺៃ សោធា សៅ  ុំ អ្ៃលង់ វ លល ចមាៃ  ររមា 

ជា ៥ គ.ម. ព ីរក្ងុ បាត់ដំរង។ សគ្នលរំ ងចម ររេ់សេៀម 

គឺ សគ សរៀរចំ  ក្ ចល ស ះ ជា ជួរទី១ នៃ ការររឆ្ំងៃឹង 

បារាងំ ក្ដលៃឹងអាច វ លលរតេរ់ មក្ កាៃ់ការ់ ទឹក្ដីក្មែ រ ដ៊ូច

ជា សមតត បាត់ដំរង, សេៀមរារ, សពា្ិសាត់ ក្ដល សគ ហួ្ង  ក្ 

សៅសពល ជរ ុៃ កាៃ់ការ់ ទឹក្ដី ឥ ឌ ចិូៃ សរពាះ សេៀម សៅ

សពលស ះ ជា េមពៃធមិតត ៃឹង ជរ ុៃ24។ ក្ន ុងសពលដំណាលគ្នន

 

ៃិង ជួៃ របាេិទធ ៃិង អ្នក្រេី ជួៃ សជើម ក្ដល ជា ភរ លោ ររេ់សោក្ 
ឈ្លៃ វ ម។ 
24 ទឹក្ដីសៃះ សេៀម សគ ធាល រ់ ច៊ូលមក្រតួតរតា រចួមតងសហ្ើ  សៅមុៃ 
េម័  អាណាពាបាលបារាងំក្េេ។ រ ុក្ៃត  សពលបារាងំ ច៊ូលមក្
រតួតរតា រេកុ្ បារាងំ បាៃទមទរ ពី សេៀម មក្ឱ្យក្មែ រវ លញ សៅឆ្ន ំ 
១៩០៧។ ក្ត សៅសពល បារាងំ ចាំងច្ចញ់ អាេឺម ង់ សេៀម សគ ច៊ូលមក្ 
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ស ះក្ដរ សេៀម ស វ្ ើ ការសោេ  ឱ្យ  ទហាៃរងក្មែ រ ស វ្ ើការ

រំសរបីារាងំ ឱ្យរត់សច្ចល រាជការេឹក្ មក្ច៊ូលស វ្ ើការ សៅក្ន ុង 

ក្ងទ័ពសេៀម សដា  េៃា ៃឹងតសមល ើង េក្ត ិ េ។ សៅសពល

ស ះ មាៃ ដារ ឈួ្ៃ ក្ដលជា   សទ (caporal) ក្ន ុង ក្ងទ័ព

ក្មែ រ រំសរបីារាងំ បាៃ រត់សចញពីជួរទ័ព មក្រំសរសីេៀម សដា 

េងឃឹម ថា សេៀម ៃឹងតសមល ើង ឱ្យពាក់្ ជា អ្ៃុសេៃី រតី, ក្ត វា 

ជា សេចក្ត ីេងឃឹម រេសកាក្ សរពាះ សេៀម មិៃសគ្នរព ពាក្យេៃា

ររេ់មល ៃួ ក្ដល  ំឱ្យ សោក្ ដារ ឈួ្ៃ អាក្់អ្ៃ់រេពៃ់ចិតត 

ជា ខាល ំង សហ្ើ  មាៃ សគ្នលរំ ង រត់សចញពីសេៀម សៅនងៃណា

មួ  សរពាះ រេ់រំសរសីេៀម មាៃការពិបាក្ណាេ់ ទងំ ល្ វូ ការរេ់

សៅ ៃិង ល្ វូចិតត។ ដឹងតំ ឹងសៃះ ពួក្ ក្មែ រឥេសរៈ លួចទក្់ទង

ៃឹង ដារ ឈួ្ៃ សដើមបី ររម៊ូល ក្មាល ំង អ្នក្តេ ៊ូ ក្មែ រ។ ៃរៈស ះ ក្៏

លួចសភៀេមល ៃួសចញ ពីសេៀម ពី  ុំ សាវ  សចក្ មក្ រជក្ សដា  

េមាៃ ត់ សៅក្ន ុង ជួរ ក្មែ រឥេសរៈ សៅ អ្ៃលង់វ លល។ រតវូដឹងថា 

សទះរី ចល  ក្មែ រឥេសរៈ មាៃ ការឧរតថមភ ពី សេៀម ក្ត 

ចល សៃះ មាៃ េវ ័ ភាព សរចើៃណាេ់ ចំសពាះមុម អាជាា ្

រសេៀម សរពាះ ចល ស ះ ររម៊ូលបាៃ អ្នក្តេ ៊ូ ក្មែ រ សរចើៃ ក្ដល 

សេៀម សគ គិត ថា វាៃឹងអាច មាៃ ររសោជៃ៏ ដល់សគ សៅ

សពលណាមួ មិៃខាៃ។ សរកា មក្ ក្មែ រឥេសរៈ ស វ្ ើ េក្មែភាព 

 

រតួតរតា វ លញ សរពាះ សេៀម សរពាះ បារាងំ សៅ ឥ ឌ ចូិៃ គ្នែ ៃ លទធភាព 
ៃឹង ការពារ សហ្ើ  សេៀម ជា មិតត ររេ់ អាេឺម ង់្ង។ 
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សោធា មួ ចំៃួៃ ដ៊ូចោ ង វា ររហារទ័ពបារាងំ25 សៅ រក្ងុ

សេៀមរារ សៅនងៃ ទី៧ េីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៦។ ការវា ររហារ រក្ងុ 

សេៀមរារ សៃះ ជា េញ្ញា ទិេ ចំសពាះ បារាងំ ថា ក្មែ រ សងើរ តេ ៊ូ  

សដើមបី ឯក្រាជយជាតិ ៃិង  ចំសពាះ ររជាពលរដាក្មែ រ ថា មាៃ 

ចល  តេ ៊ូ  អាវុ្ គឺ ក្មែ រឥេសរៈ ក្ដល ក្មែ រមាន ក្់ៗ អាចមក្

ច៊ូលរមួ, រំពឹង ៃិង គ្នំរទ រគរ់ មស្ាបា  ក្ដល អាចស វ្ ើបាៃ។

រ ៃ រ់ ពី វា ររហាររចួ ក្ងទ័ព ក្មែ រឥេសរៈ មិៃវ លលរតេរ់មក្ 

ម៊ូលដាា ៃ អ្ៃលង់វ លល វ លញសទ សរពាះ បារាងំ បាៃ ច៊ូលមក្កាៃ់

ការ់ សមតត បាត់ដំរង វ លញ ៃិង ទឹក្ដីក្មែ រ ក្ដល សេៀម សគ ច៊ូល

មក្ កាៃ់ការ់។ សដើមបី រៃត  ការតេ ៊ូ  សៅតាម រពំក្ដៃ ក្មែ រ-

សេៀម ចល  ក្មែ រឥេសរៈ រំក្រក្ ជា ៣ រក្មុ : រក្មុទី១ មាៃ 

សោក្ ដារ ឈួ្ៃ ជា សម, ដក្មល ៃួង  ជា រក្មុ សៅតាំងទីទ័ព 

សៅ ភន ំគ៊ូ ក្លៃ, រក្មុទី២ មាៃ សោក្ ក្ហ្ម សាវាង ៃិង សា រ ៊ូ ជា 

សម, រក្មុទី៣ មាៃ សោក្ រេ់ ស ឿៃ ជា សម,  ំគ្នន  សៅតាំងទី

ទ័ព សៅ សាវ  សចក្, ក្ត សៅទីស ះ សេៀម សគ ច្ចរ់ សោក្ រេ់ 

ស ឿៃ ៃិង រ៊ូ រ លៃ  ក្ សៅ េមាល រ់ សៅ សបា   ក្រ ត។ សរឿង 

េមាល រស់ ះ គ្នែ ៃៃរណាមាន ក្ ់ដឹងថា មក្ពី សហ្តុអ្វ ីស ះសេើ ។ 

រតវូដឹងក្ដរ ថា សៅ ទេវតស ៤០ សពល ក្ងទ័ព ជរ ុៃ សគ ច៊ូល

មក្ រេកុ្ក្មែ រ ជរ ុៃ សគ រសងក ើត « ទហាៃ េែ ័រគចិតត  » សៅក្ន ុង 

 

25 ទហាៃក្មែរ រំសរកី្ន ុង ក្ងទ័ពបារាងំ ក្មែ រស ើងសៅេម័ ស ះ សៅថា 
ទហាៃ សជើងសមែ ។ សជើងសមែ  សរពាះ រុំក្សជើង សដា  េំពត់រ៊ូព ៏សមែ ។ 
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រក្រម ា  « មហា អាេុ ី»។ សៅសពល មាៃ សេត ចមួ អ្ងគ រពះ

 ម ៃសរាតតម ចៃៃ  រងសី បាៃ េែ ័រគចិតត ច៊ូលស វ្ ើ ហ្វ ឹក្សហ្វ ើៃ ជា 

េិេស   ទហាៃ ក្ដល មាៃ អ្ៃុសេៃី សទ ជរ ុៃ ជា រគូ 

សឈ្លែ ះ TSOTOMU TADAKOMA។ សៅសពល បារាងំ វ លលរតេរ់មក្ 

រេកុ្ក្មែ រ វ លញ រទង់ ចៃៃ  រងសី26 ៃិង ទហាៃ េែ ័រគចិតត មួ ចំៃួៃ 

 ំ គ្នន  រត់សៅសមតតបាត់ដំរង ដ៊ូចសោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល ក្ដរ27។ 

ដ៊ូច បាៃ ជំរារ ខាងសលើ រចួមក្សហ្ើ  សៅទីស ះ ក្ដល  ំគ្នន  

រសងក ើត ចល  ក្មែ រឥេសរៈ ក្ដល មាៃ រដាា ភិបាលសេៀម សគ 

ជួ ឧរតថមភ។ សហ្ើ  សៅសពល សេៀម សគររគល់ សមតត បាត់

ដំរង ៃិង សេៀមរាម ឱ្យមក្ក្មែ រ វ លញ រទង់ ចៃៃ  រងសី ៃិង សោក្ 

រ ុក្ គុ  ៃិង រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល រតវូ ចល  ក្មែ រឥេសរៈ សរជើេ

តាំង ស វ្ ើ ជា តំណាង អ្ៃត រជាតិ ររេ់ ចល  ក្ន ុង សរេក្ក្មែ 

ទក់្ទង ៃឹង អាជាា ្រនង ៃិង ពួក្ ក្មែ រស ៀក្មិញ។ 

 

 

26 ៃសរាតតម ចៃៃ  រងសី សៅក្ន ុង ចល  ក្មែ រឥេសរៈ សគ ទុក្ រទង់ ជា 
តំណាង រពះរាជវងាៃុវងសក្មែ រ។ 
27 សៅជំ ៃ់ស ះ ឥេសរៈជៃ េំខាៃ់ៗ ក្ដល ច៊ូលរមួជំក្ ក្ រសងក ើត ក្មែ រ
ឥេសរៈ េំខាៃ់ៗ មាៃ សឈ្លែ ះ : រ ុក្ គុ , អ្នក្រេី ោត មួៃ, រុ ណ ចៃៃ  ម ុ
ល, ក្ហ្ម សាវា ង, សារ ៊ូ, ៃសរាតតម ចៃៃ  រងសី, ឈ្លង, ច្ចៃ់ សតាសរតេ, ្ៃ 
េុី, សាវា ង វងស, រេ់ ស ឿៃ, រ៊ូ រ លៃ, ហ្ ៊ូ  អ្ ុក្សាៃ, ខាៃ់ ពុំ, ្ុត ៃី, ក្ក្វ 
តក្់, ចៃៃ  សារា ត, ដារ ឈួ្ៃ, េុីវ សហ្ង, ម៊ូល េមបតត ិ, អាច្ចរយ សររេ, 
អាច្ចរយ មាៃ, រ ុង សភឿៃ, ងួៃ ហ្ុង, ោវ ក្ក្វមៃី (ក្មែ រស ៀក្មិញ), សអ្ៀ 
េុីច៊ូ វ, ពុត ឆ្ , អ្ ុច, រគូ អ្ ុម, ហ្ុង ឈុ្ៃ (ក្មែ រស ៀក្មិញ)។ 
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ខ្មែរស ៀកមិញ 
  

ក្មែ រស ៀក្មិញ28 ជា ចល  រសងក ើត សដា  គ រក្ស ក្ុមម ុ 

ៃិេត  ឥ ឌ ចូិៃ (គ.ក្.ឥ.) សៅ ថា រ េិរយតេ ៊ូ  េមព ័ៃធឥេសរៈ 

(UIF)29។ រ េិរយសៃះ ដឹក្ ំ សដា   ួៃមាន ក្់ ជា េមាជិក្រ

ក្ស។ តាម ឯក្សារក្មែ រ ថា  ួៃស ះ សឈ្លែ ះ អ្ៃ មាៃ រេ់សៅ 

សមតត ក្ំពត បាៃ រួេ ជា ភិក្ខ ុ  សហ្ើ  រ ៃ រ់មក្ ជា រគូ 

រសរងៀៃ ភាសា បាលី ក្ដល អ្នក្តេ ៊ូ ក្មែ រ សៅ អាច្ចរយ មាៃ។ អា

ច្ចរយ មាៃ ដ៊ូរ សឈ្លែ ះ សៅ េឹង ង ុក្មិញ។ ដ៊ូសចនះ  ួៃ អ្ៃ មាៃ, 

អាច្ចរយ មាៃ ៃិង េឹង ង ុក្មិញ ជា មៃុេស ក្តមួ ។ រុគគលសៃះ

ឯង ក្ដល គ.ក្.ឥ. សគ ឱ្យដឹក្ ំ ចល  ស ៀក្មិញ សៅ រេកុ្

ក្មែ រ។ រតូវដឹងថា បាៃជា ួៃ សគដាក្់សឈ្លែ ះ េឹង ង ុក្មិញ សរពាះ

 ួៃចង់ រសងក ើតមៃុេសមាន ក្់ ឱ្យសគ្នរពស វ្ ើតាម ួៃ ឱ្យមាៃ

សឈ្លែ ះ ដ៊ូចគ្នន សៅៃឹងក្មែ រសរកាមមាន ក្់សទៀត សឈ្លែ ះ េឹង ង ុក្ថាញ់ 

ក្ដល សៅសពលស ះ ក្ំពុងសលចឮសេើងថា ជា ‹‹ អ្នក្ជាតិ

ៃិ ម ››30។ ពាក្យ ‹‹ មិញ ›› ជា ពាក្យ ួៃ មាៃៃ័ ថា «  មល ៃួ

 

28 គ ៈក្មែ្ិការដឹក្ ំ ឬ រដាា ភិបាល មាៃ េឹង ង ុក្មិញ (ររធាៃ), 
ច្ចៃ់ សានម , ទ៊ូ សាមុត, ក្ក្វ មុៃី, សៅ  ិៃ, េុីវ សហ្ង, ោវ ក្ក្វមុៃី, 
េុេ ម ៃ។ សហ្ើ ៃឹង េមាជិក្ េំខាៃ់ៗ មាៃ ៃៃ េួៃ, មី ៊្ូ  ៃិង 
នៃ សាវា ៃ់។  
29 Unified Issarak Front. 

30 ដក្រេង់ពី សេៀវសៅ សោក្ សាគ៊ូ  សាម ុត -ររវតត ិសាង្ក្េត  ក្មព ុជា ៃិង វរ
ជៃ ក្មែ រ។ ក្ន ុង សេៀវសៅ ស ះ បាៃរញ្ញច ក្់ ថា : ពត៍មាៃចាេ់ោេ់ពី 
ដឹង ង ុក្មិញ ពំុអាចដឹងបាៃសេើ  សដា សហ្តុថា រុគគលសៃះ ជា 
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អ្នក្ » គឺថា « ឥេសរៈ »  ៃឹងឯង។ រតូវដឹង ថា សៅ ឆ្ន ំ ១៩២៥ 

សងវៀៃ នអ្ ក្ុក្ (សឈ្លែ ះពិត ររេ់ ហ្៊ូ  ជី មិញ) បាៃ រសងក ើត រក្ស

េមព ័ៃធ  សដើមបី ឯក្រាជយ នៃ សវៀតណាម ក្ដល មាៃ សឈ្លែ ះ កាត់ ជា 

ភាសា  ួៃ ថា « Viet Minh31 » ក្មែ រ សៅ ថា « ស ៀក្មិញ32
 »។ 

ដ៊ូសចនះ ជសរមើេ សឈ្លែ ះ េឹង ង ុក្មិញ សៃះ គឺ  ួៃ សគ ចង់ រំភាៃ់

ក្មែ រ ថា មាៃ ក្មែ រ ក្ំស ើត សៅ ក្មព ុជាសរកាម ជា ឥេសរជៃ 

កំ្ពុង ដឹក្ ំ ចល  តេ ៊ូ  សដើមបី ឯក្រាជយ ក្៊ូសាំងេុីៃ ៃិង 

ក្មព ុជា។ រ េិរយ ស ះឯង ជា រុពវរក្ស នៃ គ រក្ស ររជាជៃ 

រដិវតត ក្មព ុជា ក្ដល មាៃ េឹង ង ុក្មិញ ជា ររធាៃរក្ស ៃិង 

គ រក្សក្ុមម ុ ៃិេត  ក្មព ុជា រសងក ើតសេើង សៅឆ្ន ំ ១៩៦០ ក្ដល 

សរកា មក្ មាៃ សាេុត េរ សៅ រ ុល ពត ជា អ្គគសលខា្ិការ

រក្ស។ 

 

ច្ចររុរេ  ួៃក្ុមម ុ ៃិេត  រងករ់មល ៃួ ស វ្ ើការ សៅ រេកុ្ក្មែ រ។ តាម របា 
ការ ៏ ររេ់ រក្េួង េៃត ិេុមបារាងំ សៅឆ្ន ំ ១៩៣២ មាៃក្មែ រមាន ក្់ 
មាៃសដើមក្ំស ើត សៅ ក្៊ូសំាងេុីៃ មក្ស វ្ ើជា អ្នក្សៃសាទរតី សៅ រឹង
ទសៃលសារ។ ថាច់ សជឿៃ ជា េមាជិក្ គ.ក្.ឥ. ទទួល ‹‹ សរេក្ក្មែ 
ៃសោបា  ›› រំសរ ីគ.ក្.ឥ. សៅ ក្មព ុជា ដល់ឆ្ន ំ ១៩៣៦។ ឆ្ន ំ រ ៃ រ់មក្ 
ថាច់ សជឿៃ បាៃរួេ ជា សោក្េងឃ សៅ សមតត តាក្ក្វ ដល់ ឆ្ន ំ ១៩៣៩ 
ក្៏េឹក្ សចញមក្ស វ្ ើសម គ.ក្.ឥ សៅ សាវ  សរៀង។ សរកា មក្ ថាច់ សជឿៃ 
បាៃរត រូសឈ្លែ ះមក្ជា េឹង ង ុក្មិញ ជា ររធាៃ រក្សក្ុមម ុ ៃិេត ក្មែ រ 
សលើក្ទី១ សៅ ក្មព ុជា។  
31 Ligue pour l’Indépendance du Vietnam (Viet Minh) : ជារក្សេ
មព ័ៃធ  ររម៊ូល ត្ ុំ នៃ ពួក្ អ្នក្ជាតិៃិ ម ួៃ ក្ត រក្សេមព ័ៃធ  ដឹក្ ំ 
សដា  គ រក្សក្ុមម ុ ៃិេត  ួៃ។ 
32 ក្មែ រ ទមាល រ់ សៅ ររសទេ សវៀតណាម ថា ស ៀក្ណាម ដ៊ូសចនះ ពាក្យ សវៀត
មិញ ក៏្ក្មែ រ សៅក្តសៅ ថា ស ៀក្មិញ។ 
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សៅនងៃ ទី ២៧ សមសា ឆ្ន ំ ១៩៥៤, សោក្ សៅ តក្់ ជា សម ក្មែ រ

ឥេសរៈ មួ រក្មុ បាៃច៊ូលរមួ ជាមួ  ក្មែ រស ៀក្មិញ មាៃ ោវ 

ក្ក្មុៃី ៃិង ហ្ុង ឈ្ុៃ ជា   ទ័ព ស វ្ ើការវា ររហារ ក្មសរទះ

សភល ើង បាត់ដំរង-េុេីុ្ុៃ មួ ក្មស សដា បាៃស វ្ ើឱ្យ ររួេអ្នក្

ដំស ើរ ជាសរចើៃ ៃិង មាៃ ទហាៃបារាងំ សាល រ់មួ ចំៃួៃ។ 

េក្មែភាព រមួគ្នន  ក្ររសៃះ វា មាៃ ជា ទ៊ូសៅ រវាង ក្មែ រឥេសរៈ 

ៃិង ក្មែ រស ៀក្មិញ សរពាះ ជា ការររួរមួ នៃ ម៊ូលសហ្តុ សៅ

ចំសពាះមុម េរតវូរមួ គឺ បារាងំ។ រ ុក្ៃត  ក្៏មាៃ ជំសោះ អាវុ្  

រវាងគ្នន  ក្៏សរចើៃណាេ់ក្ដរ សរពាះ ជា ទំ េ ់នៃ ្លររសោជៃ៏។ 

េហ្ការ រវាង ក្មែ រឥេសរៈ ជាមួ  ក្មែ រស ៀក្មិញ គឺ សគ ក្រង

ក្ចក្ រេកុ្ក្មែ រ ជា ៤ តំរៃ់ តេ ៊ូ  : តំរៃ់ អ្សគន ៏ សៅសរកាមការ

រតួតរតា ររេ់ សោក្ ក្ក្វ មុៃី33, តំរៃ់ ឦសាៃ មាៃ សោក្ េឹ

ៃ េុីច្ចៃ់ ជា សមដំរៃ់, តំរៃ់ ៃិរតី ដឹក្ ំសដា  សោក្ េឹង 

ង ុក្មិញ ៃិង តំរៃ់ ពា ័ពយ គឺ សោក្ ដារ ឈួ្ៃ ជា ររមុម។ 

តាម សេចក្ត ីរា ការ ៏ ររេ់ ក្ិញបារាងំ ទ័ពនរព ររឆ្ំងៃឹង 

បារាងំ មាៃ ចំៃួៃ ររមា  ៥ ពាៃ់ ក្់, ក្ត គ្នែ ៃកាំសភល ើង 

កាៃ់រគរ់គ្នន  ស ះសទ សហ្ើ  ក្រក្បាក្់គ្នន ្ង។ សហ្ើ  សៅក្ន ុង 

ក្ងទ័ព ទងំឡា ស ះ មាៃ ជៃជាតិ អ្ឺរ ុរ ៣  ក្់ ៃិង 

ជរ ុៃ ៦  ក្។់ ក្ន ុង ក្ងទ័ពស ះ ក្មែ រឥេសរៈ មាៃ ៨០០  ក្់, 

ទ័ព ក្មែ រស ៀក្មិញ មាៃ ៤៦០  ក្់, ទ័ព ចំរុះ ក្មែ រឥេសរៈ ៃិង 

 

33 សោក្ ក្ក្វ មុៃី ជា ញាតិ នៃ រពះរាជវងាៃុវងស ក្ន ុង វងស េុីេុវតត ិ។ 
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ក្មែ រស ៀក្មិញ មាៃ ៦៤០  ក្់, ទ័ព សេៀម មាៃ ២១០  ក្់, 

ទ័ព ក្៊ូៃចិៃ មាៃ ២០០  ក្់, ៃិង រក្មុ ត៊ូច ្ំ ដនទ មាៃ 

ចំៃួៃ រារ់រ  ក្់សទៀត។ 

មក្ដល់ឆ្ន ំ ១៩៥២ រ េិរយ ក្មែ រស ៀក្មិញ ស វ្ ើេក្មែភាព 

សោធា សៅក្ន ុង ទឹក្ដីក្មែ រ ក្ន ុង សមតត ក្ំពង់ច្ចម, បាត់ដំរង, 

ក្ំពង់ឆ្ន ំ, ក្ំពង់្ំ ៃិង ក្ំពត។ សៅសពល េៃន ិេិទធ នៃ ទីរក្ងុ 

ហ្សឺក្ វ សៅឆ្ន ំ ១៩៥៤ រ េិរយស ះ ទមទរ តាម េំស ើរ ររេ់ 

សោក្ ផ្ទ ំវា ៃ់ដុង, សម គ ៈររតិភ៊ូ   ួៃស ៀក្មិញ,  សេន ើេុឱំ្យ 

ក្ចក្រេកុ្ក្មែ រ មួ ភាគ ឱ្យសៅ ពួក្ ក្មែ រស ៀក្មិញ សរពាះ ពួក្

ស ះ សគ រតួតរតា ទឹក្ដីរំសដាះ សៅក្ក្ៃលងស ះ សរចើៃជាងសគ។ 

រ ុក្ៃត  តំណាង នៃ ររសទេ បារាងំ, អ្ង់សគលេ ៃិង អាសមរ លកាំង 

រដិសេ្ េំស ើរសៃះ ក្ត ចិៃក្ុមម ុ ៃិេត  ៃិង េហ្ភាពេ៊ូ សវៀត 

គ្នំរទ។ រតវូដឹងថា សៅសពល េៃន ិេិទធ នៃ ទីរក្ងុ ហ្សឺក្ វ, ក្មែ រ

ស ើង ភាគសរចើៃ សដា  ច្ចញ់សបាក្ ការសោេ  ររេ់ ហ្ល ងួ 

េីហ្ៃុ  ំគ្នន  ល់ស ើញ ថា ជា ជ័ ជំៃះ ររេ់ក្មែ រ សរពាះ រេកុ្

ក្មែ រ មិៃរតវូបាៃ សគ ក្រងក្ចក្ ជា ពីរ ដំរៃ់ ដ៊ូច រេកុ្ ួៃ 

ៃិង ោវ ក្ត ក្មែ រស ើង សភលច គិត ថា សៅសពលស ះ សគ បាៃ 

រញ្ច លូ ក្មព ុជាសរកាម ទងំម៊ូល សៅក្ន ុង ទឹក្ដី  ួៃ ខាងតបូ ង 

ក្ដល សគ រសងក ើតសេើង សហ្ើ  ជៃជាតិក្មែ រ សៅ ក្មព ុជាសរកាម ក៏្

កាល  សៅ ជា េញ្ញា តិ ួៃ។     
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ការខ្បកបាកគ់្នន  
ដ៊ូច បាៃជំរារ ពី ខាងសលើ សរកា  ពី ការវា ររហារ ររេ់ ក្មែ រ

ឥេសរៈ សៅ ទីរក្ងុ សេៀមរាម ពួក្ស ះ បាៃក្រក្គ្នន  ជា រក្មុ

ស្សងៗគ្នន  គ្នែ ៃ ឯក្ភាព នៃ រញ្ញា ការរមួ។ សដើមសេើ  ជា ការ

ក្រងក្ចក្ ទឹក្ដី  ុទធសាង្ក្េត  សោធា សដើមបី រា គ្នន  េំរារ់ ស វ្ ើ

េក្មែភាព ររឆ្ំងៃឹង ការវ លលរតេរ់ នៃ អាណាៃិគមៃិ ម 

បារាងំ។ រៃត ិចមតងៗ ការក្រងក្ចក្ស ះ វា កាល   ជា ការក្រក្

បាក្ ់សរពាះ ក្មែ រឥេសរៈ គ្នែ ៃ អ្ងគការ ៃសោបា  សទល េំរារ់ 

ដឹក្ ំ ការតេ ៊ូ  ស ះសេើ ។ សៅឆ្ន ំ ១៩៤៩ សោក្ ដារ ឈួ្ៃ 

សាក្លបង រសងក ើត ចល  រំសដាះ ររជាពលរដាក្មែ រ (KPLC) ក្ដល 

មាៃ គ្នត់ ជា ររធាៃ ៃិង សោក្ សៅ តក់្ ជា អ្ៃុររធាៃ 

សហ្ើ ៃឹង រទង់ ចៃៃ  រងសី ច៊ូលរមួ្ង សដើមបី ររម៊ូល ត្ ុំ រក្មុ ត៊ូច 

្ំ ររេ់ ចល  ក្មែ រឥេសរៈ ក្ដល ស វ្ ើ េក្មែភាព សរៀងៗមល ៃួ។ 

ក្ត រុគគល ដារ ឈួ្ៃ ជា មៃុេស កាចសាហាវ ៃិង ផ្ទត ច់ការ, 

ដ៊ូសចនះ ការរសងក ើត រ េិរយស ះ មិៃមាៃ សគ្នលរំ ង ររម៊ូល 

ក្មាល ំង តេ ៊ូ  ស ះសទ គឺ គ្នត់ ចង់ ក្ ចល ស ះ មក្ដាក្់ 

សៅសរកាម អ្ំណាច ររេ់គ្នត់ផ្ទៃ ល ់ក្តមតង។ ជៃ រងសរគ្នះ ៃឹង 

អ្ំសពើ នរពន្ស ររេ់ ដារ ឈួ្ៃ សៅសពលស ះ គឺ សោក្ ក្ហ្ម សា

វា ង ៃិង សារ ៊ូ, ក្ដល ៃរៈសៃះ រញ្ញា  ឱ្យលួចេមាល រ់សច្ចល សៅ

សពល ក្ដល អ្នក្ទងំពីរ ស វ្ ើដំស ើរ មក្ ភន ំដងក្រក្ សដើមបី ច៊ូល

ររជុំ រសងក ើត ចល ។ ការក្រក្បាក្់គ្នន ស ះ វា មិៃអាច សចៀេ
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បាៃ សរពាះ ចល  ក្មែ រឥេសរៈ គ្នែ ៃ ម៊ូលដាា ៃ ៃសោបា  ពិត

របាក្ដ សហ្ើ  គ្នែ ៃ ៃ ជៃ (អ្នក្ៃសោបា ) មាៃការ

ពិសសា្ េំរារ់ ដឹក្ ំ ស ះសេើ ។ ពិតណាេ់សហ្ើ  ថា មាៃ 

អ្នក្សេនហាជាតិ ៃិង អ្នក្ជាតិៃិ ម មាៃ ្ៃៃៈ ដ៏មុតមាំ 

ររឆ្ំងៃឹង អាណាៃិគមៃិ ម បារាងំ ក្ត ពួក្ អ្នក្េែ ័រគចិតត 

ទងំស ះ មិៃបាៃ ទទួល ការអ្រ់រំ ៃសោបា  ក្ដល ជា េេរ

េតមភ នៃ ការតេ ៊ូ  សដើមបី ឯក្រាជយជាតិ។ ចល  ក្មែ រឥេសរៈ នៃ 

រលក្ ទី១ សក្ើត ជា រ ៊ូររាង បាៃ សដា សារ សេៀម សគ ជួ  ក្ន ុង 

ររសោជៃ៏សេៀម ក្ដល សគ រតវូការ នដក្មែ រ កាៃ់អាវុ្ តេ ៊ូ  

សដើមបី រក្ា ទឹក្ដីក្មែ រ ក្ដល សគដស ត ើមបាៃវ លញ សៅឆ្ន ំ ១៩៤០ 

ពីបារាងំ។ ជា ឧទហ្រ ៏ សោក្ សៅ តក់្ ក្ដលជាសម ក្មែ រឥេសរៈ 

លបីមាន ក្់ ក្តងក្ត សដើរ សោេ  តាម សាោសរៀៃ ជាមួ  សេៀម

មាន ក្់ សឈ្លែ ះ ហ្នវឌី្ សហ្ើ  សេៀមស ះ ៃិោ របារ់ ក្៊ូៃេិេស

ក្មែ រ ថា « ពួក្ស ើង ជា នង រតវូ ជា រងរអ ៃូៃឹង ក្មែ រ សហ្ើ  ស ើង 

រតវូក្រក្បាក្់គ្នន  សដា សារ អាណាៃិគមៃិ ម បារាងំ។ ឥេូវ 

ស ើង រតវូ រមួគ្នន សេើងវ លញ សដា មាៃ សេត ចនង ជា សមដឹក្ ំ 

ររេ់ស ើង ទងំអ្េ់គ្នន  »។ មួ វ លញសទៀត ចល  ក្មែ រឥេសរៈ 

សលើក្ទី១ សៃះ មិៃក្មៃ ជា ការរៃត  នៃ ការតេ ៊ូ ៃសោបា  

តាម ល្ វូ អាវុ្ ររេ់ វរជៃសេរ ី ក្ដល បាៃ រសងក ើត កាក្េត 

« ៃគរវតត » ស ះក្ដរ ដបតិ វា គ្នែ ៃ ការភាជ រ់ រវាង េក្មែភាព 

រញ្ញា  ជាមួ  េក្មែភាព សោធា។ រតូវដឹងថា ការបារមភចមបង 
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នៃ ចល  ក្មែ រឥេសរៈ សៅសពលស ះ គឺ រេ់សដើមបីរេ ់េិៃ សរពាះ 

ជីវ លភាព រេ់សៅ វា មាៃ ក្ំពេ់ ទរណាេ់ សហ្ើ  រតវូពឹងក្ ែ្ង 

ទងំរេងុ សៅសលើ សេៀម ៃិង ឈ្ម ញួក្មែ រ ក្ដល សគ ជាអ្នក្រក្េុី 

ជាមួ  សេៀម ដ៊ូចជា សោក្រេី សលៀត មួៃ សោក្ រ ុក្ គុ  

ៃិង សៅ តក្់ ក្ដល ជា អ្ៃតរការ ីតាម ល្ វូការ្ង ៃិង ល្ វូ

ងងឹត្ង ជាមួ  អាជាា ្រ ៃិង ឈ្ម ញួ សេៀម។ សេៀម សគ មិៃ

ញសញើត េមាល រ់ ក្មែ រ អ្នក្តេ ៊ូ  ណា ក្ដល សគ សមើលស ើញ ថា ជា

ជៃ ក្ាលរ តង ឬ ទក្ទ ៃឹងសគ។ ក្តាត  ក្ដល សរៀររារ់ ខាងសលើសៃះ

ឯង ក្៏អាចរញ្ច លូសៅ ក្ន ុង សហ្តុ្ល ក្ដល  ំឱ្យ ចល  ក្មែ រ

ឥេសរៈ ក្រក្បាក្់គ្នន  សរពាះ រក្មុ ៃីមួ ៗ ក្េវ ង រក្ រេ់ សរៀងមល ៃួ 

ដ៊ូសចនះ ជួៃកាល សគ មិៃញសញើត ៃឹងេមាល រ់គ្នន  ស ះសេើ  ដ៊ូច

ោ ង ដារ ឈួ្ៃ គ្នត់ បាៃ េមាល រ់ គ៊ូ ររក្ជងៃឹងគ្នត់សរចើៃ

ណាេ់ រមួទងំ សោក្ សៅ តក់្ ក្ដល ជា ទេហ មិតត ៃឹងគ្នត់។ 

វតតមាៃ សោក ស្ឹង ង ុកថាច់ 

ដ៊ូចបាៃ េរសេរ ខាងសលើ រចួមក្សហ្ើ  ថា សៅ ឆ្ន ំ ១៩៥១ មាៃ 

ការសបាះសឆ្ន ត ជា ងែី សរេី េមាជិក្ េភាជាត,ិ សហ្ើ  រដាេភាងែី

ស ះ មាៃគ រក្ស ររជា្ិរសត យ ជា អ្នក្ឈ្ន ះ ដក្ដល សហ្ើ  

រៃត  ជំទេ់ៃឹង ក្ិចចរពមសរពៀង ររេ់ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ៃឹង បារាងំ 

េត ីពី ការរញ្ច លូ រេកុ្ក្មែ រ សៅក្ន ុង េហ្ភាព បារាងំ, ដ៊ូសចនះ រដា

េភាងែីសៃះ មិៃបាៃ អ្ៃុម័ត ក្ិចចរពមសរពៀងស ះសេើ ។ 

សហ្ើ  សៅក្ន ុង សគ្នលសៅងងឹត ររេ់ បារាងំ សគ អ្ៃុញ្ញា តឱ្យ 
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សោក្ េុឺង ង ុក្ថាញ់  វ លលរតេរ់មក្រេកុ្ក្មែ រ វ លញ សៅ នងៃ ទី ១៣ 

តុោ ក្ន ុង ឆ្ន ំ ១៩៥១ សដា  េងឃឹម ថា សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ 

អាចសៅ ជា តួ អាច រំក្រក្បាៃ ក្មាល ំង គ រក្សររជា្ិរ

សត យ សដា  ស វ្ ើ េហ្ការ ជាមួ  ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ។ រ ុក្ៃត  បារាងំ 

មិៃអាចសាែ ៃបាៃ ថា ការ្សះ្ា រវាង រុគគល ទងំពីរសៃះ គឺ 

ជា សរេក្ក្មែ មិៃអាចសៅរចួ សដា សារ ច្ចរ លត ផ្ទត ច់ការ 

ររេ់ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ។ មក្ចិតត ៃឹង ច្ចរ លត ររេ់ េីហ្ៃុ ្ង ៃឹង 

ក្លង មាៃ ឥទធិពល សលើ គ រក្សររជា្ិរសត យ ្ង ៃិង 

អំ្សពើងងឹត រ ៊ូ លីេ បារាងំ សៅរេកុ្ក្មែ រ ររឆ្ំងៃឹង អ្នក្ជាតិ

ៃិ ម ៃិង ការរិទ នៃ កាក្េត ររេ់គ្នត់ សៅ ក្ម ក្ុមភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៥១ ក្ដល គ្នត់ រសងក ើត សឈ្លែ ះ « ក្មែ រសរកាក្34
 » ្ង, សោក្ 

េឹង ង ុក្ថាញ់ សរជើេ  ក្ ល្ វូ ងែីមួ សទៀត គឺ រត់ច៊ូលនរព សៅនងៃ 

ទី៩ មី  ឆ្ន ំ ១៩៥២ សដា  េងឃឹម ថា ៃឹងអាច ស វ្ ើេហ្ព័ៃធ  

នៃ រក្មុ ក្មែ រឥេសរៈ ទងំឡា  សដើមបី រៃត  ការតេ ៊ូ  អាវុ្ 

ររឆ្ំង ៃឹង បារាងំ។ សោក្ ច្ចក្សចញ ពី ទីរក្ងុ ភន ំសពញ 

ជាមួ  វរជៃសេរ ីៃិង រញ្ញា វៃត  មួ រក្មុត៊ូច មាៃ សោក្ សអ្ៀ 

េុីច៊ូ វ ៃិង  ុវរញ្ញា វៃត  ដ៊ូចជា សោក្ ហ្ងស ្ុៃហាក្់35 ៃិង អ្ុីវ 

ោ ង ៃ៊ូ វ  ុវជៃក្មែ រ មួ ចំៃួៃសទៀត ជា េិេាៃុេិេស  អ្ៃុ

 

34 កាក្េត « ក្មែ រសរកាក្ » ររេ់ សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ គឺ គ្នត់ ចង់រៃត  
សគ្នលការ ៏ នៃ កាក្េត « ៃគរវតត » គឺថា ចង់ រសងក ើៃភាពភាា ក្់សេើង 
ររេ់ ពលរដាក្មែ រ ថា រេកុ្ក្មែ រ មិៃទៃ់បាៃ ឯក្រាជយពិតរបាក្ដសទ។  
35 ភរ លោ ររេ់សោក្ ហ្ងស ្ុៃហាក្់ ជា ក្៊ូៃរេីក្តមួ  ររេ់ សោក្ ក្ក្វ 
តក្់។ 
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 វ លទាល័  ៃិង វ លទាល័   ំគ្នន  រត់ច៊ូលនរព សៅតាមគ្នត់។ 

សោក្ េឹង ង ុក្ថាច់  ក្បាៃ  វ លទយុ ្ា េសមលង មួ សរគឿង ពី

រក្េួង សោេ ការ សៅជាមួ ។ សោក្ សៅតាំង រញ្ញា

ការដាា ៃ សៅតាមរពំក្ដៃ ក្មែ រ-នង សដា មាៃ ការគ្នំរទ ជា

រឋម ពី រក្មុ ឥេសរៈ សៅតំរៃ់ សេៀមរារ ដឹក្ ំ សដា  សោក្ 

សៅ តក់្។ សរកា មក្ សោក្ េឹង ង ុក្ថាច់ រសងក ើត វ លទយុ  េំរារ់ 

្ា  ព័ត៍មាៃ ៃិង សោេ  ៃសោបា  ររឆ្ំងៃឹង ការ

រៃត  វតតមាៃ អាជាា ្រ បារាងំ សៅរេកុ្ក្មែ រ។ សោក្ ហ្ងស ្ុៃ

ហាក្់ ជា អ្នក្ស វ្ ើវ លភាគ ៃសោបា  ក្ន ុង  ម នៃ ចល ងែី 

ក្ដល រសងក ើតសេើង ក្ន ុង សគ្នលរំ ង ររងួរររងួម រក្មុ ក្មែ រ

ឥេសរៈទងំឡា  សៅ ថា « ចល  ឥេសរៈ រមួក្មែ រ រំសរជីាតិ36
 »។ 

ចល សៃះ ស វ្ ើការអំ្ពាវ វ អ្សញ្ជ ើញ រក្មុ ក្មែ រឥេសរៈ ជា សរចើៃ

រក្មុ ឱ្យមក្ ច៊ូលរមួ ស វ្ ើការររ ុទធរមួ សដើមបី ឯក្រាជយជាតិ។ 

រក្មុ មួ ចំៃួៃ បាៃេុមចិតត ច៊ូលរមួ មាៃ រក្មុ រទង់ ចៃៃ  

រងសី, ពុត ឆ្ , រឯី រក្មុ ក្មែ រឥេសរៈ ដនទសទៀត សៅរៃត  

េក្មែភាព សរៀងៗមល ៃួ ក្ត ក្៏ពុំទុក្ចល សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ 

ជា េរតវូ ស ះក្ដរ។ ដ៊ូសចនះ សគ្នលរំ ងចមបង ររេ់សោក្ េឹង 

ង ុក្ថាញ់ ពុំបាៃេំសរចទងំអ្េ់សេើ ។ រតូវដឹងថា សោក្ េឹង 

ង ុក្ថាញ់ គ្នត់ ស វ្ ើេហ្ការ ជាមួ  ក្មែ រស ៀក្មិញ សរចើៃជាង 

 

36 គ ក្មែ្ិការដឹក្ ំ មាៃ េឹង ង ុក្ថាញ់, សអ្ៀ េុី ច៊ូ វ, អាច្ចរយ សមៀវ 
ជុំ, ហ្ងស ្ុៃហាក្់,អ្ុីវ ោ ង, សរ ង គិត, ដួង ច្ចៃ់សារា ត, សៅ តក្់, 
សាង សាវាត, គ្នំ សរ ត។  
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ក្មែ រឥេសរៈ សដា  សោក្  ល់ស ើញ ថា សរគ្នះថាន ក្់ ររេ់ក្មែ រ គ ឺ

មក្ពី ររសទេនង សរចើៃជាង មក្ពី ររសទេ ួៃ។ 

ទីចប ់

ការច៊ូលររល៊ូក្ ររេ់សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ សៅក្ន ុង ចល  ក្មែ រ

ឥេសរៈ វា មិៃរេរៃឹង ររ លរទ ៃសោបា ក្មែរ សៅសពលស ះ 

ក្ដល ក្ំពុងសដើរ សលើ ល្ វូ លទធិររជា្ិរសត យ សទះរី សៅមាៃ 

វតតមាៃ បារាងំ សៅសេើ ។ ដ៊ូសច្ចន ះឯង បាៃជា ៃ ជៃក្មែ រ 

ទងំឡា   ំគ្នន  សរជើេសរេី មាគ៍្នស ះ សដា  មាៃ សេចក្ត ី

េងឃឹម ថា ពិភពសោក្ មាៃ េណាត រ់ធាន រ់ងែី ឈ្រ សលើ តនមល នៃ 

សេរភីាព នៃ ររជាពលរដា ៃិង លទធិររជា្ិរសត យ ដ៊ូច បាៃ

ក្ចង សៅក្ន ុង ្មែៃុញ្ា  នៃ អ្.េ.រ.។ ល្ វូសៃះឯង ក្ដល ររជា

ពលរដាក្មែ រ អាចទមទរ ឯក្រាជយ ររ លរ៊ូ រ ៏ ពី បារាងំ បាៃ 

សដា  មិៃច្ចំបាច់ សររើ ក្មាល ំង អាវុ្។ ជ័ ជំៃះ គ រក្ស 

ររជា្ិរសត យ តាម អ្ភិរក្ម នៃ ការសបាះសឆ្ន តសាក្ល រញ្ញច

ក្់ អ្ំពី ជសរមើេ នៃ អ្នក្ររជា្ិរសត យក្មែ រ មុេ ពី សោក្ េឹង 

ង ុក្ថាញ ់សៅសពល ក្ដល សោក្ េសរមច រត់ច៊ូលនរព សដើមបី កាៃ់ 

អាវុ្ ររឆ្ំងៃឹង បារាងំ។ 
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រពះរាជប៊ូជៃី កិចច 
ការរត់ច៊ូលនរព ររេ់សោក្ េឺង ង ុក្ថាញ់37 វា អាចទុក្ជា ររត់ 

នៃ  ុទធសាង្ក្េត  ៃសោបា  ងែី ររេ់ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ សដា  មាៃ 

ជំៃួ  ពី វរជៃក្មែ រ មួ ចំៃួៃ ជា ៃ ជៃ ជាញជ័ ។ ររត់

ស ះ គឺ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ រពះអ្ងគ សដើរតួផ្ទៃ ល ់ជា អ្នក្ជាតិៃិ ម 

ដ៊ូចសោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ ររឆ្ំងៃឹង បារាងំ។ តួ ទីសៃះ ក្៏ជា 

ល្ វូ នៃ ការដស ត ើម ក្្ងក្ដរ នៃ អាវុ្ ៃសោបា  ររេ់ 

គ រក្ស ររជា្ិរសត យ38 គឺ ការទមទរ ឱ្យ បារាងំ ររគល់ 

ឯក្រាជយ ររ លរ៊ូ រ ៏ ដល់ ររជាជាតិក្មែ រ។ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ រពះអ្ងគ រតវូ

ច្ចំបាច់  ក្ឈ្ន ះ គ៊ូេរតូវ ររេ់ រពះអ្ងគ ក្ន ុងក្ដៃ ៃសោបា  

ររេ់ អ្នក្ទងំស ះ ក្តមតង សដើមបី ជា អាទិភាព ក្េវ ងរក្ 

ររជាររិ ភាព ររេ់រទង់ ក្ន ុងសគ្នលរំ ង ហួ្ង អ្ំណាច។ 

ររត់សៃះ រពះអ្ងគ ឱ្យសឈ្លែ ះ ថា « រពះរាជរ៊ូជៃី ក្ិចច39
 »។ រាជ

 

37 តុោការក្មែ រ ជំ ៃ់ស ះ បាៃ កាត់សទេររហារជីវ លត ៃិង កាត់នងល 
ចំៃួៃ ៣ ោៃសរៀល សរើេិៃ ៃរណា ច្ចរ់ សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ បាៃ។ 
38 សគ្នលការ ៏ ៃសោបា  ររេ់ គ រក្ស ររជា្ិរសត យ សៅសពល
ស ះ មាៃរីោ ង ទី១ ទមទរឯក្រាជយជាតិ ររ លរ៊ូ រ ៏ ពី បារាងំ, ទី២ 
ទមទរ ឱ្យ បារាងំ ទទួលសាគ ល់ ក្មព ុជាសរកាម ជា សទក្ដី នៃ ររជាជាតិ
ក្មែ រ, ទី៣ ទរ់ទល់ ទុក្ជាមុៃ នៃ ឥទធិពល ចល  ក្ុមម ុ ៃិេត  ួៃ សៅ
ឥ ឌ ចូិៃ។  
39 រតូវក្ត់េំគ្នល់ថា សៅនងៃ ទី១៦ មី  ឆ្ន ំ ១៩៥២ នងៃ ស ត្ ើម រពះរាជរ៊ូ
ជៃី ៌ក្ិចចសៃះ រទង់ បាៃសររើក្ លបិច ទំោក្់ រាជរដាា ភិបាល នៃ គ 
រក្ស ររជា្ិរសត យ ក្ដល មាៃ សោក្ ហ្ុ  ក្ៃធ ុល ជា   ក្រដាមង្ក្ៃត ី 
សដើមបីរសងក ើត រដាា ភិបាលងែី ដឹក្ ំ សដា  រពះអ្ងគផ្ទៃ ល់ ក្ន ុងសគ្នល
រំ ង ដស ត ើម អ្ំណាចរដា។ រ ៃ រ់មក្សទៀត សដើមបី រំបាត់េសមលង អ្នក្
ររជា្ិរសត យ ហ្ល ងួ បាៃ រំោ  រដាេភា សៅនងៃ ទី១៣ មក្រា ឆ្ន ំ 



ទំព័រ 50 sur 55 

ខ្មែរឥស្សរៈ 
 

ឧប សៅ ស្ង្ហា  ការសាកល្បង ២ មិថុនា ២០២០ 

 ុទធសាង្ក្េត ងែីសៃះ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ស វ្ ើៃសោបា  ររម៊ូល ត្ ុំ រគរ់ 

ចល  ររឆ្ំងៃឹង បារាងំ ដ៊ូចជា ចល  ក្មែ រឥេសរៈ ៃិង ក្មែ រ

ស ៀក្មិញ។ ការអ្ំពាវ វ ររេ់ ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ  ំឱ្យ រក្មុ ក្មែ រ

ឥេសរៈ មួ ចំៃួៃ ដាក្់ អាវុ្ សហ្ើ  ច៊ូលមក្ររួរមួ ក្ន ុង រពះ

រាជរ៊ូជៃី កិ្ចច។ រក្មុមលះ ស វ្ ើក្ន ុង គតិសេនហាជាតិពិត ក្ត រក្មុ

មលះសទៀត ស វ្ ើ សដើមបី ររសោជៃ៏ ផ្ទៃ ល់ នៃ សមដឹក្ ំ សរពាះថា 

មាៃរក្មុ ក្មែ រឥេសរៈមល ះ រសងក ើតសេើង សដា  រក្មុសច្ចរ មាៃ 

កាំសភល ើង ពីររីសដើម  ំគ្នន  ស វ្ ើេក្មែភាព រលៃ់ ររជាពលរដា ៃិង  

អ្នក្ស វ្ ើជំៃួញ ក្តរ ុសណាណ ះ ដ៊ូសចនះ វា ជា ឱ្កាេមួ  ដល់មល ៃួ 

អាចរក្ ការសលើក្ក្លងសទេ ពី េំណាក្់ អាជាា ្ររដា40។ 

 

១៩៥៣ សហ្ើ  ររកាេ ររជាជាតិ មាៃ អាេៃន  ក្ន ុងសគ្នលរំ ង ដស ត ើ
ម អ្ំណាច ៃីតិរញ្ញា តិក្ងមសទៀត គឺថា អ្ំណាចរដាទងំអ្េ់។ ដ៊ូសចនះ 
ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ ក្៏បាៃកាល   ជា មហាក្សតយផ្ទត ច់ការ ក្ដល វា ្ ទ ុ រេេះៃឹង 
រដា្មែៃុញ្ាជាតិក្មែ រ។ 
40 សោក្ ដារ ឈួ្ៃ បាៃ ចុះច៊ូលមក្ រាជរដាា ភិបាលក្មែ រ សៅនងៃ ទី១ 
តុោ ១៩៤៩ សហ្ើ  ហ្ល ងួ េីហ្ៃុ បាៃក្តងតាំងគ្នត់ ជា សមរញ្ញា ការ 
តំរៃ់េវ ័ ័ត សេៀមរារ សហ្ើ  សៅឆ្ន ំ ១៩៥២ ៃរជៃសៃះ បាៃ ច៊ូលរមួ 
ោ ង េក្មែ ក្ន ុង រពះរាជរ៊ូជៃី ក្ិចច។ សរកា  ពីរេកុ្ក្មែ រ ទទួលបាៃ 
ឯក្រាជយ ដារ ឈួ្ៃ រតូវបាៃ ក្តងតាំង ជា សៅហាវ  សមតត សេៀមរារ 
សរកា មក្ សៅឆ្ន ំ ១៩៥៧ ជា សទេរដាមង្ក្ៃត ី ទទួលរៃទ ុក្ េៃត ិេុមជាតិ 
ៃិង ្មែការ។ សរកា មក្សទៀត សៅឆ្ន ំ ១៩៥៩ អ្គគ រដាទ៊ូតបារាងំ សៅ
ក្មព ុជា បាៃថាវ  ដំ ឹងសៅ េសមតច េីហ្ៃុ អ្ំពី គសរមាងរដាររហារ 
ររេ់ ដារ ឈួ្ៃ ជាមួ  សេអ្ុីអា។ ៃរជៃសៃះ ដឹងថា សគ មក្ច្ចរ់ ក្៏
រត់សគចមល ៃួ ច៊ូលនរព ក្តរតូវ   ទហាៃ ររេ់សោក្ បាញ់េមាល រ់ 
សៅក្ន ុងនរព សៅនងៃ ទី២១ ក្ុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៥៩។ 
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រ ៃ រ់ ពី រេកុ្ក្មែ រ ទទួលបាៃ ឯក្រាជយ ររ លរ៊ូ រ ៏ សៅនងៃ ទី៩ 

 វ លចជ ិកា ឆ្ន ំ ១៩៥៣ រក្មុ ក្មែ រឥេសរៈ ស្សងៗ ក្៏ដាក្់អាវុ្ ចុះច៊ូល

រាជរដាា ភិបាល រៃតរ ៃ រ់គ្នន  ដ៊ូចោ ង សោក្ ដារ ឈួ្ៃ, សៅ 

តក់្, ពុ្ ឆ្ , សាវា ង វងស ។ល។ ។ រទង់ ចៃៃ  រងសី ចុះច៊ូល សៅ

នងៃទី ២០ ក្ុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៥៤ សៅរ ៃ  ចារ សមតត ក្ំពង់េព ឺ ទទួល

ឋាៃៃតរេ័ក្ត ិ ជា វរសេៃី រតី។ រទង់ ដាក្់អាវុ្  ឺត សរពាះ រទង់ 

ស វ្ ើ េហ្ការ ជាមួ  ក្មែ រស ៀក្មិញ ក្ដល សៅសពលស ះ ពួក្

ស ះ គ្នែ ៃ សហ្តុ្លអ្វ ី ៃឹង ដាក្់ អាវុ្ចុះច៊ូល រាជរដាា ភិបា

លក្មែ រ ស ះសេើ  សរពាះ ក្ងទ័ព  ួៃស ៀក្មិញ សគ ក្ំពុង វា  

ក្ងទ័ព បារាងំ សៅ ជុំរំសោធា បារាងំ សៅ ឌ្ីដ ប ៊ីៃ ភ៊ូ  (Diên 

Biên Phu)41 សហ្ើ  មាៃ ជ័ ជំៃះ សៅនងៃ ទី៧ ឧេភា ឆ្ន ំ 

១៩៥៤។  ួៃស ៀក្មិញ សគ សរៀរចំ រញ្ច លូ គ ៈររតិភ៊ូ  នៃ 

ចល  ក្មែ រស ៀក្មិញ សៅក្ន ុង េៃន ិេិទធ សៅទីរក្ងុ ហ្សឺក្ វ 

សដើមបី ទមទរ ក្រងក្ចក្ ទឹក្ដីក្មែ រ ររគល់ឱ្យ ចល  ក្មែ រស ៀ

ក្មិញ, ដ៊ូសចនះ  ួៃ សគ រតូវការ រទង់ ចៃៃ  រងសី ស វ្ ើ ជា តំណាង នៃ 

រពះរាជវងាៃុវងសក្មែ រ សៅក្ន ុង គ ៈររតិភ៊ូ  ក្ដល មាៃ ក្ក្វ 

 

41 េមរភ៊ូមិ សៅ ដំរៃ់ ឌ្ីដ ប ៊ីៃ ភ៊ូ  ( ពីនងៃទី ២០ វ លចជ ិកា ឆ្ន ំ ១៩៥៣ ដល់ 
នងៃ ទ៧ី មី  ឆ្ន ំ ១៩៥៤)េថ ិតសៅក្ន ុង តំរៃ់ តុងក្ឹង សៅក្ក្បររពំក្ដៃ 
 ួៃ-ោវ រវាង ក្ងទ័ព េហ្ភាពបារាងំ ៃឹង  ួៃស ៀក្មិញ ជា េមរ
ភ៊ូមិ េំខាៃ់មួ  សៅក្ន ុង េង្ក្រគ ម សៅ ឥ ឌ ចូិៃ សហ្ើ  ជា ររត់មួ  
ក្ដល បារាងំ េុមចិតត ចុះហ្តថសលខា សៅក្ន ុង េៃន ិេិទធ ទីរក្ងុហ្សឺក្ វ 
សៅនងៃ ទី២០ ក្ក្កដា ឆ្ន ំ ១៩៥៤ ក្រងក្ចក្ ទឹក្ដី ួៃ រសណាត ះអាេៃន  
ឱ្យសៅ ួៃក្មម ុ ៃិេត  សរពាះ បារាងំ បាៃច្ចញ់េង្ក្រគ ម ក្ងទ័ព ស ៀក្
មិញ សៅនងៃ ទី ៧ មី  ឆ្ន ំ ១៩៥៤។ 
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មុៃី ៃិង មុី ៊្ូ  ជា េមាជិក្ ៃិង រទង់ ចៃៃ  រងសី ជា េមាជិរំរុង 

ររេិៃសរើ គ ៈររតិភ៊ូ ស ះ សគ អ្ៃុញ្ញា ត ឱ្យច៊ូលរមួររជុំ។ 

ដ៊ូសចនះ រទង់ ចៃៃ  រងសី មាៃ គំសរាង សៅ ររសទេ េវ ីេ សដើមបី រំរុង

មល ៃួ ច៊ូលររជុំ, រ ុក្ៃត  គ ៈររតិភ៊ូ  នៃ ចល  ក្មែ រស ៀក្មិញ 

មិៃបាៃ អ្ៃុញ្ញា ត ឱ្យច៊ូលរមួររជុំ។ គួរដឹងក្ដរថា សៅសពល

ស ះ  ួៃស ៀក្មិញ សគ មាៃ សគ្នលរំ ង  ក្ រទង់ ចៃៃ  រងសី 

ឱ្យសដើរតួ ជា រពះអ្ងគមាច េ់ Souphanouvong ដ៊ូចសៅ រេកុ្

ោវ42 ររេិៃសរើ េៃន ិេិទធ េុមចិតតក្រក្ក្ចក្ រេកុ្ក្មែ រមួ 

ភាគ ឱ្យក្មែ រស ៀក្មិញ កាៃ់ការ់។ សដា  មវះ ការពិសសា្ 

ៃសោបា  រទង់ ចៃៃ  រងសី ធាល ក្់ ច៊ូលក្ន ុង ឧបា ក្ល  ួៃស ៀ

ក្មិញ។ រាជរដាា ភិបាលក្មែ រ ដឹង សរឿងេមាៃ ត់សៃះ ក៏្ឱ្យ រ ៊ូ លីេ 

ច្ចរ់មល ៃួរទង់ សៅ ររោៃ ៃតសហាះ សពា្ិចិៃតុង ពីរទ « រមួ

គំៃិតក្បត់ៃឹង រពះរាជរល័ល ងក  » ៃិង រតូវបាៃ ក្ សៅដាក្់ ពៃធ

 គ្នរ។ រ ៃ រ់រចួពី ពៃធ គ្នរវ លញ រទង់ ចៃៃ  រងសី បាៃស វ្ ើ

ជំៃួញ ចិញ្ច ឹមរជកូ្ ៃិង ជា ដសខខ ឈឺ្ ជាមួ សោក្ គ្នំ សរ ត 

អ្តីត សម ក្មែ រឥេសរៈមាន ក្់ សៅក្ន ុង ជួរ ររេ់ សោក្ េឹង ង ុក្ថា

ញ់43។ 

 

42 សៅក្ម ក្ក្តដា ឆ្ន ំ ១៩៥០, រពះអ្ងគមាច េ់ Souphanouvong រសងក ើត រ
ដាា ភិបាល រសណាត ះអាេៃន នៃ ររសទេ ោវ (Pathet Lao) សដា  មាៃ 
ការគ្នំរទ ពីេំណាក្់  ួៃស ៀក្មិញ។ 
43 មាៃ កំ្ក្  (version) ររេ់សោក្ រេ់ ចង្ក្ ត រុតត, អ្នក្ៃិពៃធ  ៃិង អ្នក្
កាក្េត, ថាសរឿង ខាងសលើសៃះ ជា សរឿងររឌ្ិត េុទធសា្, សរឿងពិត គឺជា 
សរឿងសេនហា ក្ញ្ញា មាន ក្់ ជា រអ ៃូរេី ររេ់មសហ្េី េសមតច េីហ្ៃុ សឈ្លែ ះ 
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ករ ី សោក ស្ឹង ង ុកថាញ់ 
សោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ មាៃ ្ៃៃៈៃឹង ចុះច៊ូល រាជរដាា ភិបាល 

ដ៊ូច រក្មុ ក្មែ រឥេសរៈ ស្សងៗសទៀត សហ្ើ  សោក្ ស វ្ ើ េំ ៊ូ ម ជា 

ល្ វូការ ថាវ   ដល់ េសមតច ក្ត រពះអ្ងគ រដិសេ្  ជា អ្ហ្រក រ 

ចំសពាះ េំស ើស ះ។ ការរដិសេ្ស ះ ជា គ   ៃសោបា  

ររក្រសដា សលបច ទរ់សាក ត ់មិៃឱ្យសោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់  ក្ 

ររជាររ ិភាព ររេ់សោក្  ក្ឈ្ន ះរពះអ្ងគបាៃ តាម ការ

សបាះសឆ្ន ត ជាសាក្ល។ ចំសពាះ រពះអ្ងគ េឹង ង ុក្ថាញ់ ជា 

ឧរេគគ  ចុងសរកា  សលើ ល្ វូ សឆ្ព ះសៅ រក្ អ្ំណាចផ្ទត ច់ការ ក្ដល 

រពះអ្ងគ មាៃ ទរមង់ការ តាំងក្ត ពី ឆ្ន ំ ១៩៤៦ មក្មលះ។ 

សជាគជ័  នៃ រពះរាជរ៊ូជៃី ក្ិចច ក្ដល  ំឱ្យ េសមតច េីហ្ៃុ 

កាល   ជា រីតា ឯក្រាជយជាតិ ររ លរ៊ូ រ ៏ វា អ្ៃុញ្ញា ត ឱ្យរពះអ្ងគ 

ទរមតុ សដា រ រេួល ៃ៊ូ វ តួ ទីេំខាៃ ់ររេស់ោក្ េឹង ង ុ

ក្ថាញ់ សលើឆ្ក្ ៃសោបា ជាតិ។ មក្ចិតតខាល ំង សោក្ េឹង ង ុ

ក្ថាញ់ ក្៏សរជើេសរេី ការរៃត  នៃ ការតេ ៊ូ  ររឆ្ំងៃឹង 

ៃសោបា  ផ្ទត ច់ការ ររេ់ េសមតច េីហ្ៃុ សៅតាម រពំក្ដៃ 

ក្មែ រ-សេៀម រហ្៊ូត ដល់ ឆ្ន ំ ១៩៥៧។ រ ៃ រ់មក្ សោក្ បាៃវ លល

 

មុៃីសក្េ  សៅ មាច េ់ដ៊ូង។ ក្ញ្ញា  មាៃ សឈ្លែ ះ វ លរពងស ជា គ៊ូដ ត ឹង រទង់ 
ចៃៃ  រងសី។ េសមតច េីហ្ៃុ ក្៏លួចរេឡាញ់ ក្ញ្ញា ស ះក្ដរ ក្ត ជា សេនហា
អ្ភ័ពវ សរពាះ ក្ញ្ញា ស ះ សគ មិៃសរតីៃឹងរពះអ្ងគ ក្ដល  ំឱ្យ រពះអ្ងគ 
ររឌ្ិតសរឿង សដើមបី ច្ចរ់ រទង់ ចៃៃ  រងសី ដាក្់គុក្។ ស ើង មិៃស វ្ ើអ្តថ្ិ
រា  សលើ កំ្ក្  សៃះសេើ  ក្ត ស ើង ក្៏មិៃ ល់រេរស ះក្ដរ។    
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រតេរ់ សៅរេកុ្កំ្ស ើត ររេ់សោក្វ លញ សៅ ក្មព ុជាសរកាម។ 

សៅទីស ះ សោក្ បាៃរសងក ើត ចល  ក្មែ រសេរ ី ក្ន ុងសគ្នល

រំ ង តេ ៊ូ  សដើមបី សេរភីាព ក្មែ រសរកាម្ង ៃិង រៃត  ររឆ្ំង

ៃឹង េសមតច េីហ្ៃុ្ង ក្ដល សោក្ ទុក្ ជា ជៃផ្ទត ច់ការ។ ការ

 ៏សៃះ វា ជា ទីចរ់ នៃ ចល  ក្មែ រឥេសៈ, សៅសពលស ះ សោក្ 

មាៃ អា ុ ៤៩ ឆ្ន ំ។ ១៥ ឆ្ន ំ សរកា មក្ សៅឆ្ន ំ ១៩៧២ សោក្ 

លៃ់ ៃល ់ ជា ររធា ្ិរតី សដា ររកាេមល ៃួឯង នៃ 

សាធារ រដាក្មែ រ បាៃក្តងតាំងសោក្ េឹង ង ុក្ថាញ់ ជា រដា

មង្ក្ៃត ីទី១ សៅនងៃ ទី២០ មី ។ សៅក្ន ុង ររ លរទ ៃសោបា  ដ៏ េម ុ

ក្សាែ ញ រំ្ុត ៃិង ការរ ុៃរ ង ស វ្ ើោតសោក្ ពី េំណាក្់ ពួក្ 

អ្ មិក្ សោក្ ក្៏ េុំោពីតំក្ ង សៅនងៃ ទី១៤ តុោ ឆ្ន ំ 

១៩៧២ សរកា ពីមាៃ ការសបាះសឆ្ន ត សរជើេសរេី ររធា ្ិរតី 

សៅនងៃ ទី៤ មិងុ  ឆ្ន ំ ១៩៧២ សហ្ើ  សោក្ ក្៏ វ លលរតេរ់ មក្

រេ់សៅ ក្មព ុជាសរកាម  វ លញ។ សោក្ ទទួលអ្ៃិចចក្មែ សៅក្ន ុង 

ពៃធ គ្នរ នៃ  ួៃកុ្មម ុ ៃិេត  សឈ្លែ ះ ជីវា  សៅឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្ន ុង 

អា ុ ៦៩ ឆ្ន ំ។ ការ ៏សៃះ ក្៏ជា ទចីរ់ នៃ អ្ភ៊ូតក្ថា នៃ ជីវ លត 

ៃសោបា  ររេ់គ្នត់្ងក្ដរ៕ 
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ឯកសារសោង 

Le Cambodge par Jean Delvert – Que sais-je, Collection 

Presses universitaires de France ; 

Histoire du Vietnam par André Masson – Que sais-je, 

Collection Presses universitaires de France ; 

Le Cambodge et la colonisation française par Alain Forest, 

L’Harmattan ; 

Le temps des colonies – Les collection de l’histoire. 

ឯក្សារ ររេ់សោក្ រ ុៃ ថាៃ់ ; 

ឯក្សារ ររេ់សោក្ សក្ង វាៃ់សាក្់ មួ ចំៃួៃ ; 

ររវតត ិសាង្ក្េត  ក្មព ុជា ៃិង វរជៃក្មែ រ, េរសេរសដា សោក្ សាគ៊ូ  

សាម ុត, ភន ំសពញ ២០១៣ ; 

 វ លរតត ិក្មព ុជា, េរសេរសដា សោក្ សៅ ឆ្ត ; 

ចរ លតក្មែ រ, េរសេរសដា សោក្ រ ុ ណ ចៃៃ  ម ុល។ 

  

    


