
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

ភាគទី៧ - វគាទី១ 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្ន្ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

  

 
ពិធីរដពព ធវពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តរា មដោរដេីរទ១ី ដក្កាមអធិបត្ីភាព ក្ពះបាទរដមរចរីុរុវត្ថិ  

្ិងដររីុដង់ជា្់ខ្ពរ់បារាងំ1 

                                                             
1របូភាព (https://sopheak.wordpress.com/2015/11/30)។ 



៧-ខ្ាឹមស្លរន្រុ ទ្ររថាទងំ៤រនុងពិធីរដពព ធ 

 រូមរឭំរថា ពិធីរដពព ធវពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តរា មដោរដេីរទី១ បា្ក្បក្ពឹត្រដៅដៅ
ក្រុងភ្នំដពញ រយៈដពេ៣នងៃ គឺពីនងៃរុក្រទី២៧ ខខ្រុមភៈ ដេ់នងៃអាទិត្យទី១ ខខ្មីនា ឆ្ន ១ំ៩២៥។ ដៅរនុង
រមមវធីិនងៃរុក្រទី២៧ ខខ្រុមភៈ ព្ពិធីជប់ដេៀងជូ្អតី្ត្យុទធជ្ចាប់ពីដព៉ោ ង៨យប់  ្ិងពិធីរារំមា រ្ដៅ
រនុងស្លេបុណ្យន្ស្លោក្រុងភ្នំដពញ ចាប់ពីដព៉ោ ង១០:៣០នាទីយប់។ ដៅរនុងរមមវធីិនងៃដៅរទី៍២៨ ខខ្
រុមភៈ ព្របួ្ដខងែរងទ័ពចាប់ពីដព៉ោ ង៧ក្ពឹរ ្ិងការរដពព ធ «ផ្ទ ងំរឭំរ»(Plaque commémorative) 
អំពីការស្លន រ់ដៅរនុងស្លោក្រុងភ្នំដពញន្ដោរដរនាក្បមុខ្ រុព (Maréchal Joffre) កាេពីខខ្ធនូ ឆ្ន ំ
១៩២១។ រមមវធីិនងៃអាទិត្យទី១ ខខ្មីនា ឆ្ន ១ំ៩២៥ គឺពិធីរដពព ធវពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តរា ម
ដោរដេីរទី១។  

ភាគទី៧ វគាទី១ដ្ះ ្ឹងបរែ ញអំពីខ្ាឹមស្លរដដីម (ដោយព្ការខររក្មួេមួយចំ្ួ្) ខដេ
ព្ដៅរនុងបណ្ណស្លរររីពី«បុ្យឆ៍្ាងវពិ្ខដរស្លងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរដេ់អរ់អនរ ខដេទទួេ
អ្ិចចរមម រនុងចំបាងំធំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ ដេ់ឆ្ន ១ំ៩១៨)»2 ជាប រ្ដូចត្ដៅ៖ 

ដៅដពេក្ពឹរនងៃអាទិត្យទី១ ខខ្មីនា (ឆ្ន ១ំ៩២៥) បណ្តរ ជ្ដោយស្លរ្៍ៗ ដ ីយ្ឹងដរនា
ទហា្ដនាះ ក្តូ្វដៅតាមរខ ា្ងខដេដគដរៀបចំទុរជាដក្រច។ េុះដេ់ដព៉ោ ង៧រ ា្ះគត់្ គឺដពេខដេបា្
រដក្មចរនុងក្បូក្កាម(រមមវធីិ)ដនាះ ដោរឡដឺររុីដង់ រុដប៉ោរដីយុរី(ដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់) បា្ជិះឡា្មរដេ់
ជាមួយ្ឹងក្ពះររុណ្តក្ពះបាទរដមរចក្ពះរុីរុវត្ថិ។ ដពេមរដេ់ដក្កាមវពិ្ដនាះ ជាងចពា រ់ដ ម្ ះឌូ
កាវ ងំ(Ducoing) ដោរឡឺដររុីដង់ ខមរ3 ្ិងដោរអាងំរបិរទរការប៉ោូេីទីរ4 រ៏បា្ទទួេដោរឡឺដររុី
ដង់ រុដប៉ោរដីយុីរ ្ិងក្ពះររុណ្ត។ ដៅដវោដនាះខក្ត្រ៏ផាុ ំដឡីង ដ ីយដភ្ាងបារាងំរបរ់ក្រុមយុទធនា អុងរុី
យាម រូឡូ្ីញ៉ោ េ់5 ្ិងដភ្ាងក្ពះររុណ្ត រ៏រួមគ្នន ផាុ ំបទព៉ោ រីខយរ(Marseillaise)6។ ព្បណ្តរ ជ្
ក្រុរអាយក្គប់ស្លរ្៍ ព្អនរតូ្ចអនរធំរពវក្គប់ មរពីក្គប់ទិរតំ្ប្់្គរក្រុរខខ្មរ មរដៅរមៃំស្លៃ ត់្

                                                             
2 បុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងក្ក្ងុក័្ម្ពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្ម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ទំព័រ៧៩-៨២។ 
3 នោក្ឡឺនរសីុែង់ដម្រ(Monsieur le Résident-Maire) គឺនោក្នៅហ្វា យក្ក្ងុ(ភ្នំនពញ)។ 
4 អំងសបិក្ទារក្ក្សួងប ូលីទិក្ (Inspecteur politique) គឺអធិការខាងន្នោបយ។ 
5 ក្ក្ុម្យុទធនា«អុងសីុោម្កូ្ឡូនី្ញ ល់» (Onzième Coloniale) គឺទាហ្វន្អណានិ្គម្ អងគភាពទី១១។ 
6 គឺបទនភ្លងជាតិបរាងំ ("La Marseillaise" is the national anthem of France. The song was written in 1792 by Claude 

Joseph Rouget de Lisle in Strasbourg after the declaration of war by France against Austria)។ 



ដរៃៀម ចាខំត្ដមីេដគយររំពត់្ក្គបវពិ្ដនាះដចញ។ ដេីទីដរាងទងំ២ខដេរង់ដៅរនុងទីរួ្ដៅជំុវញិ
វពិ្ ដ យីខដេដៅចំមុខ្វពិ្ដនាះ បារាងំរនុងក្រុងភ្នំដពញទងំអរ់រ៏មរដក្ជៀត្គ្នន ដមីេ។ 

 ពិត្ខម្ខត្ព្បណ្តរ ជ្ជាដក្ចី្អដ្រ ខត្គ្នម ្បណ្តរ េឱ្យដរីត្ដ តុ្អវីដឡីយ គ្នម ្ោ្់ឮអវី
ដស្លះ ស្លៃ ត់្ដ្ះរឹងខត្ឮរូររុយដ រីនុងដវោដនាះ ដទីបដោរបា៉ោ ក្ទី ខដេជំ្ួរឱ្យក្រុមរំុមីដត្(គណ្ៈរពម
ធិការ)ខដេក្តូ្វចាត់្ខចងឱ្យស្លងវពិ្ដនាះ បា្ក្បការក្បគេ់វពិ្ជូ្ដៅរាជការអាណ្តពាបាេ។ 
ដោរឡឺដររុីដង់ ខមរ ក្រុងភ្នំដពញ តាងំអធិបាយដោយរំដឡងខាា ងំ ររដរីរអំពីរិចចការយា៉ោ ងេអរបរ់
ដោរឌូកាវ ងំរចួដ យី ដទីបអធិបាយថាបណ្តរ ជ្ខខ្មរដៅទីក្រុងររី ដៅក្រុរខក្រររី ព្ចិត្រដស្លម្រសមរ
រងគុណ្ឱ្យបុគាេខដេស្លា ប់ដៅ ដ យីដោរឡឺដររុីដង់ ខមរ ទយទុរថាតាងំពីនងៃដ្ះដៅ មុខ្ជាបណ្តរ
ជ្ ្ឹងរាប់អា្ត្មកេ់ត្ដមកីងវពិ្ដ្ះជាក្បារដ។ ឯដរចររីអធិបាយរបរ់ចាងហាវ ងរាជការក្រុមដម ង
(ស្លោក្រុង)ដនាះ ដូចព្រពវក្គប់ខាងដក្កាយដ្ះ។ 

៧-១-រុ ទ្ររថារបរច់ាងហាវ ងរាជការក្រមុដម ង  

រូមក្កាបបងាំទូេក្ទង់ក្ពះររុណ្ត ្ិងជក្ពបដោរ ឡដឺររុីដង់ រុដប៉ោរដីយុរី រូមក្ទង់ រូមបា្ក្ជាប។ 

 ត្បិត្៣ឆ្ន មំរដ ីយ ព្ក្រុមរំុមីដត្7១ ទទួេដរៀបចំចាត់្ខចងឱ្យដធវីវពិ្រក្ពប់រឭំរគុណ្ដេ់
អនរខដេទទួេអ្ិចចរមមរនុងចមាំងធំ។ គណ្ៈរពម ធិការរ៏បា្ទទួេរិចចធុរៈខដេប ទ្ុរដេីខ្ាួ្ដរៀងមរ។ 
ឥឡូវដពេដ្ះដ ីយខដេគណ្ៈរពម ធិការ ្ឹងក្បគេ់វពិ្ដ្ះឱ្យបណ្តរ ជ្រនំពគយគ្់បា្ ដ ីយក្រុង
ភ្នំដពញដស្លត្ រ៏្ឹងអួត្ខ្ាួ្បា្ដោយព្របរ់ព្ត្នមាដ្ះ។ ររមីក្ពះអាទិត្យខដេរះដឡីងក្ពឹរដ្ះ រនុង
ក្រុងភ្នំដពញដនាះដ ីញថា អនរទងំអរ់គ្នន ្ឹងបា្ដរចររីដរសមរា រ្ដៅនងៃដក្កាយ ដ ីយរនុង្គរទងំ
ប៉ោុនាម ្ខដេដឡងីក្បដទរអាងំដូរុី្8ដនាះ ព្ខត្្គរខខ្មរ១ជាដំបូង ខដេបា្ដធវីក្បោប់រក្ពប់ដគ្នរព
ដេ់ពួររូ្ដៅ ខដេបាត់្បង់ជីវតិ្ដោយព្ងវីនដដូដចនះ។ 

 អាណ្តក្បជា្ុរាន្តររទងំមូេរនុងក្រុងរមពុជា រ៏បា្ដចញក្ទពយរងបំណុ្េខផ្ទឹរខផ្ដី តាម
ធ្ធា្តិ្ចដក្ចី្ន្ខ្ាួ្។ 

                                                             
7 ក្ក្ុម្កំុ្មី្នត (Comité) ដក្បថាគណៈក្មាម ធិការ។ 
8 ដែលនឡើងក្បនទសអំងែូសីុន្(Indochine) មាន្ន័្យថាដែលនៅនក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់«សហភាពឥណឌូ ចិ្ន្»
នក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់បរាងំ (ដែលមាន្រែឋ៥គឺ កូ្សំាងសីុន្ ក្ម្ពុជា អណាា ម្ តុងកឹ្ង និ្ងឡាវ)។ 



 ដៅក្រុងភ្នំដពញខដេបណ្តរ រាន្តររព្ក្ទពយរមបត្រិក្គ្ន្់ដបីដនាះ រ៏បា្ដចញក្ការ់ខក្រេ តាមដរ
ចររីរទធ របរ់ខ្ាួ្។ ដៅទីក្បជំុក្រុរដក្ៅ9 រ ូត្ដៅក្រុរខក្រចពក រ ខដេបណ្តរ រាន្តររខំ្ដធវីការ្ឹងរពា ងំ
ខ្ាួ្ ដ យីរងឃមឹខត្ផេក្បដយាជ្៍ខដេដធវីបា្ពីក្ពះធរណី្្ិងរបរ់ខដេដធវី្ឹងនដដនាះ អនរទងំអរ់គ្នន
រ៏បា្ដចញក្បារ់តាមធ្ធា្ខ្ាួ្ ដដីមបី្ឹងដធវីបុណ្យរឭំរដេ់បងបអូ្ញតិ្ស្លដោ ិត្ ខដេស្លា ប់រនុង
រិចចធុរៈរបរ់ខ្ាួ្។ ឯការដោរនាក្បារ់ដ្ះ កាេ្ុះមិ្បាច់ចាបំងខំ ឬ្ិយាយទទូចដនាះដទ គឺអនរទងំ
អរ់គ្នន បា្ដចញធ្ធា្ដោយរបាយររីរាយ ដក្រះបា្យេ់ពីការដ៏ធំរំខា្់ខដេរាជការបា្គិត្ដធវី
ដនាះ។ ឯបណ្តរ រាន្តររទងំអរ់រ៏ដ ីញថាដស្លម ះក្ត្ង់្ឹងការដ្ះ។ ចំខណ្រខាងជាងខដេស្លងវពិ្ដ្ះ
ដស្លត្ រ៏បា្ខិ្ត្ខំ្ដធវីវពិ្ដ្ះ ព្ស្លន នដអរ់ពីចិត្រ។ ឯរំពត់្(ក្រណ្តត់្)ខដេក្គបវពិ្ រំុឱ្យអនរ
ទងំពួងដមីេដ ញីដនាះ រ៏្ឹងបរយរដចញ។ 

 ដបីបររំពត់្ដចញដូដចនះដ ីយ រ៏្ឹងដ ីញក្រុមដរនា ទហា្បារាងំខររពន រ់ ខខ្មរពន រ់ ខដេ
របួរមួគ្នន ដធវីបុណ្យ អំពីការព្ជ័យជមនះដោយយរ្មដៅត្រ ូជាមួយគ្នន ។ ដៅដក្គ ងជា្់ពីដក្កាមដធវីពី
រំរទិធិខដេព្រាច់របូតាមខបបរចនាដខ្មរៈដនាះ ព្រូបពួរខខ្មរ ខដេជាអនររពម ទ្ររារីេ េុះ
ដ ីញក្រុមដរនាទហា្ក្ត្ឡប់មរវញិរ៏ព្ចិត្រក្រឡាញ់រជួំេ ដ ីយយរដក្គ ងបូជាដៅជូ្ដេ់អនរ
ខដេព្ជ័យជមនះ។ ឯរនុងរូបទងំប៉ោុនាម ្ដនាះដ ីញព្ឫររិរយិាយា៉ោ ងេអបំផុត្ ក្ទង់ក្ទយរ៏រមរួ្
ក្ពមទងំដរចររីរុងដរ ង។ អាណ្តក្បជា្ុរាន្តររដស្លត្រ៏ព្ដរចររីរាប់អា្ដគ្នរពក្បណិ្បត្រិ ដេ់អនរខដេ
ជួយដក្ស្លចក្រង់ខ្ាួ្។ ការរចនារ៏ជាេអរំខា្់ ដរចររីទងំអរ់ដ្ះ្ឹងនាឱំ្យបណ្តរ ជ្ខដេពិ្ិត្យវពិ្
ដ្ះព្ដរចររីអារូររជួំេរនុងចិត្រជាខាា ងំ។ រ៏ប៉ោុខ រ្ជាជាងរំដីខដេ្ឹងដ ីរបាត់្ដៅ ជាជាងររយខដេ
្ឹងយរមរដរៀបរាប់ពំុបា្ដនាះ អាណ្តក្បជា្ុរាន្តររ្ឹងពិ្ិត្យដមីេវពិ្ដ្ះ ចំដរះដៅខភ្នរខ្ាួ្ខត្មរង។ 

 ឥឡូវដ្ះតាងនាមគណ្ៈរពម ធិការ ខដេទូេក្ពះបងាំ ខដេខំុ្្បា្អធិបតី្ដនាះ រនុងខ្ណ្ៈដ្ះ
ទូេក្ពះបងាំ្ិងខំុ្្រូមក្បគេ់ថាវ យក្ទង់ក្ពះររុណ្ត្ិងជូ្ដោរ ្ូវវពិ្ខដេរស្លងរក្ពប់រឭំរគុណ្
ដេ់អនរព្ងវីនដ ជារូ្ក្រុរ្គរបារាងំខររខដេមរស្លន រ់អាក្រ័យរនុងក្រុរខខ្មរ(គឺបារាងំខដេមរដៅ
ក្រុរខខ្មរ) ្ិងអនរក្រុរអាយខដេដធវីការជូ្ក្រុររំដណី្ត្បនាទ ប់របរ់ខ្ាួ្(គឺខខ្មរខដេដៅជួយចាំង
បារាងំ) គឺអនរទងំអរ់ដ្ះដ ីយ ខដេបា្យរជីវតិ្ខ្ាួ្ដៅបរូរជួរ្គរបារាងំខររឱ្យព្ជ័យជមនះ 
បា្ដរៀបរយក្តឹ្មក្តូ្វ្ឹងផាូវចាប់ ក្ពមទងំដរចររីឯរចិក្ត្រនុងជំពូទវីប។ 

                                                             
9 ទីក្បជំុស្សកុ្នក្ៅ គឺទីក្បជំុជន្នៅតាម្នេតត។ 



 ដេ់មុងរុីដយុីរ(បា៉ោ ក្ទី)ខងាងរុ ទ្ររថាចប់ដនាះ ដគទះនដជាដក្ចី្ ដ ីយដទីបតាងំដបីរយររំពត់្
ខដេក្គបវពិ្ដនាះដចញ វពិ្ដនាះរ៏ដេចដឡងីដពញេអដៅមុខ្បណ្តរ ជ្ខដេព្ដរចររីដក្រីបក្ស្លេ 
ដ យីខដេោ្់ពត់្ររដរីរជាយូរ។ 

(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្…) 

 


