
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

- ភាគទ៤ី - 

 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 
 

-២០១៩- 
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វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១ 

(ភាគទី៤) 

អត្ថបទចងក្រងដោយ៖  
ដោរក្រ ីរ៊្ ច័ ទ្អមរា មន្ត រ្ីដេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  

ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 

 
ផែ្ទបីង្ហា ញអពំរីមរភូមដិតរ  ្ងិត្បំ្់ដទទចខាទ  ំដៅក្បដទរបារាងំ រនុងរន្តង្ហា មដោរដេីរទ១ី 

ដៅឆ្ន ១ំ៩១៤-១៩១៨។ ទាហា្រមក័្គចតិ្រផទមរ ក្ត្វូបា្បញ្ជូ ្ដៅកា្់ដោេដៅទលះន្រមរភូមដិតរ ដ ះ  
ផែេដៅដោយពណ៌្ក្រហមដៅដេីផែ្ទ1ី 

 
 រូមរឭំរថាដៅរនុងភាគទី១ ដយងីបា្បង្ហា ញអំពីរិចចរហការបារាងំ-ផទមរខាងរងទ័ពដជីងដោរ
ដៅចុងរត្វត្សរទី៍១៩ ្ិងរនុងរន្តង្ហា មដោរដេីរទី១ ផែេមា្យុទធ ការដក្ជីរដររីទាហា្រម័ក្គចិត្រ
ផទមរជាដក្ចី្រយ រ់ ឱ្យដៅជយួចបំងដៅក្បដទរបារាងំ។ ចំផណ្រដៅរនុងភាគទី២ មា្ការបង្ហា ញអំពី
េិទិត្របរ់ឧញាវងំជូ្ដៅកា្់ដោរដររុីែង់ជា្់ទពរ់បារាងំដៅឆ្ន ១ំ៩១៦ ររីអំពីក្ពះរាជែំដណី្រ២
ដេីររបរ់ក្ពះបាទរុីរុវត្ថិ រនុងការដក្ជីរដររីអនររម័ក្គចិត្រដៅរនុងដទត្រនក្ពផវង ្ិងស្វា យដរៀង។ រឯីភាគទី

                                                           
1 Front de l'Ouest (Première Guerre mondiale)។ 
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៣ បង្ហា ញអំពីក្ពះរាជឱ្ង្ហា ររបរ់ក្ពះបាទរុីរុវត្ថិដៅកា្់រាជវងា្ុវងស អងាអគាមហាដរ បតី្  មុ៉ឺ្រពា
មុទមន្ត រ្ីដៅថាន រ់ជាតិ្ ្ិងថាន រ់ដក្កាមជាតិ្ ្ិងក្បជារាន្តររក្គប់ស្វរ្៍ឱ្យបា្ែឹងអំពីគុណ្បំណាច់របរ់
ក្បដទរបារាងំមរដេីក្បដទររមពុជា ផែេក្តូ្វជយួបារាងំវញិដៅរនុងចមបំងក្បឆ្ងំ្ឹងអាេល៉ឺម៉ង់ដ្ះ។ 

 ភាគទី៤ ផែេជាក្បធា្បទរំខា្់របរ់ដយងី្ឹងដតរ ត្ដៅដេីបណារ ចំណុ្ចផែេមា្ការពារ់
ព័ ធ្្ឹងវមិា្រឭំរែេ់អនរស្វល ប់ដៅរនុងរន្តង្ហា មដោរដេីរទី១ដ្ះផត្មរង ដោយចាប់ដែរីមពីមូេដហតុ្ន្
ការស្វងរង់ផែេមា្ទលឹមស្វរែូចត្ដៅ៖ 

៤-វមិា្រឭំរែេ់អនរស្វល ប់រនុងរន្តង្ហា មដោរដេរីទី១ 

 
ខាងដេីដ្ះជាក្បភពឯរស្វរដែមី ដៅរនុងរាជរចិចរាជការ ឆ្ន ១ំ៩២៥ 

៤-១-មូេដហតុ្ន្ការស្វងរង់វមិា្ 
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រក្មាប់ភាគទី៤ដ្ះ អត្ថបទរបរ់ដយងីផែែរដេកី្បភពឯរស្វរមា្ចំណ្ងដជីងថា «បុណ្យឆ្លង
វមិា្ផែេស្វងរនុងក្រុងរមពុជាធិបតី្» ជាទីរឭំរែេ់អរ់អនរ ផែេទទេួអ្ិចចរមម រនុងចំបាងំធំ(ពីឆ្ន ំ
១៩១៤ែេ់ឆ្ន ១ំ៩១៨)2 ផែេមា្ទលឹមស្វរដែីម្ិងផររក្មួេែូចត្ដៅ៖ 

រនុងដែីមផទរីហាឆ្ន ១ំ៩១៤ មា្ែំណឹ្ងែទួ្ៗ មរែេ់ក្បដទរឥណ្ឌូ ចិ្ ថាក្តូ្វដធាីរំផណ្្ទ័ពជា
ឱ្រ៉ាេ់3 ដោយក្រុរមា្ចមបំងដ ះ រនុង្គរក្រុងរមពុជាទាងំមូេរ៏ញាប់ញ័ររ ធ្ត់្អរ់ទាងំដពាះពុង ដហយី
ក្រហេ់ក្រហាយចង់រផមរងដោយផបបដែសងៗ។ ដក្តពីបា្ឱ្យដ ញីថាទលួ្មា្ចិត្ររុចរតិ្ដស្វម ះក្ត្ង់្ិង
្គរអាណាពាបាេ គ៉ឺ្គរបារាងំផររ ផែេរនុងក្ោដ ះមា្ដរចររីក្រីក្រជាខាល ងំ ដហយីក្តូ្វការឱ្យមា្
ដរចររីដមក្តី្ទាងំបុ៉ ម ្ៗដៅជយួយរអាស្វ។ 

 ឯជាតិ្បារាងំផររ្ឹរចាពំុំដភលច ្ូវដរចររីផែេរូ្ដៅបណារ រាន្តររផទមរដែីម(ផទមរមាច រ់ក្រុរ)     
រផមរងឱ្យដ ញីចិត្រគំ្ិត្យ៉ងក្បនពរនុងក្ោដ ះ ផែេជាក្ោគរួឱ្យចាដំៅរនុងចិត្រជាដែីម។ រនុងក្ពះ្គរ
ទាងំមូេ តងំពីថាន រ់រំពូេ រហូត្ដៅែេ់ក្រុរផក្រចមាា រ ម្ុរសមា្ចិត្រគំ្ិត្ែូចោន ទាងំអរ់ គ៉ឺហ៊ា្
ពេីជីវតិ្ជូ្ក្បដទរជាតិ្ ្ិងមា្ទមាល ប់ពីរម័យបុរាណ្ដចះយរអាស្វោន  ដោយោម ្គិត្ក្បាថាន យរ
រគុណ្ក្បដយជ្៍អាីដទ។ ក្ពះបាទរុីរុវត្ថិបា្បញ្ជូ ្ អនរអងាមាច រ់មយួចំ្ួ្ដៅចបំងដៅក្បដទរបារាងំ។ 
ដោយអនរអងាមាច រ់២អងារុគត់្ដៅរនុងចមបំងដ ះ ក្បជារាន្តររផទមរជាដក្ចី្ រ់បា្យរត្ក្មាប់តម 
ដោយរម័ក្គចិត្រចូេដធាីទាហា្ក្បយុទធ្ិងទាហា្ជាងដៅរនុងរន្តង្ហា មដ ះផែរ4។ 

 តងំពីក្ោដ ះត្ដរៀងែរាបមរែេ់រចួចមបំង ដៅដវោផែេរងទ័ពដយងីអ្់ទ្់ជាខាល ងំររី ឬដៅ
ដវោផែេដយងីមា្ជ័យជមនះររី ដ ះ្គរក្រុងរមពុជាដចះផត្ទុរចិត្រជាែរាបថា ក្ពះ្គរបារាងំផររ្ឹង
មា្ជ័យជមនះ តច ញ់រក្តូ្វបចាច មិត្រមិ្ខា្។ រនុងដពេផែេដមីេដ ញីថាអាេល៉ឺម៉ង់ទំ្ងជាឈ្នះរន្តង្ហា ម
មរងៗដ ះ មា្ក្បដទរចំណុ្ះបារាងំទលះ ផេងចង់ដៅដក្កាមបារាងំត្ដៅដទៀត្ផែេជាដហតុ្ ឱំ្យបារាងំដធាី
ការបន្តង្ហា បដោយបងាូរឈាម។ បុ៉ផ រ្ដៅឯក្បដទររមពុជាវញិពំុមា្បញ្ហា ផបបដ ះដ យី។ រនុងរវង៥០ផទ 
ផែេមា្ចមបំងរាងំជេ់រវងបារាងំ្ិងអាេល៉ឺម៉ង់ដ ះ ្គរក្រុងរមពុជាទិត្ទំបងាបដងាី្ែេក្រូវ ដពាត្ ្ិង
ក្ោប់េាុងផទែរ ផែេក្បដទរបារាងំក្តូ្វការ។ េទធែេេែដ្ះបា្មរពីភាពនវឆ្ល ត្ របរ់មន្ត រ្ីក្គប់ក្គងរាជ
                                                           
2 ប្រភពដ ើម: រុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដ រសាងក្នុងប្ក្ងុក័្មពូជាធិរតី, ជាទីរឭំក្ ល់អស់អនក្ ដ លទទួលអនិ្ច្ចក្មម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤ ល់ឆ្ន ំ
១៩១៨), ដៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ចារ់ពីទំព័រ៥៩។ 
3 កំ្ដែន្ជាឱរា៉ាល់: កំ្ដែន្ទូដៅ (Mobilisation générale/General mobilization)។ 

4 តាមឯក្សាររុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដ រសាងក្នុងប្ក្ុងក័្មពូជាធិរតីខាងដលើដន្េះ អនក្អងគមាច ស់២អងគដ លបន្សុគត់ក្នុងច្មបំងដ េះទំន្ងជាមាន្ដ ម្ េះ 
ដេង សីុសុវតថិ និ្ង រា៉ា ឌីណាវងស (ដៅក្នុងរញ្ជ ីដ ម្ េះអនក្សាល រ់ជិត២០០ ក់្ ដ លនឹ្ងរញ្ជជ ក់្ដៅក្នុងអតថរទដប្កាយ), រាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, 
ទំព័រ៧៧។ 
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ការអាណាពាបាេបារាងំ ផែេររាបា្្ូវដរថរភាពរនុងរងាមរមពុជា រម័យដ ះ។ ដៅរនុងដវោផែេ
បារាងំរំពុងចបំងដ ះ ទាហា្បារាងំទាងំបុ៉ ម ្ក្តូ្វយរដចញពីដរាងទាហា្5ដៅស្វា ត់្អរ់។ បារាងំោម ្អាី
្ឹងបង្ហា រឱ្យបា្ដរចររីដរសមរា រ្រនុងក្រុរដស្វះដ យី គ៉ឺបារាងំមា្រងឃមឹផត្ដរចររីរុចរតិ្ដស្វម ះក្ត្ង់ពី
្គរផែេបារាងំទំ្ុរបក្មុង ែូចជា្គររមពុជាជាដែីម។ ដរចររីរុចរតិ្ដទៀងក្ត្ង់របរ់ផទមរដ ះ ក្តូ្វបា្
បង្ហា ញយ៉ងចបរ់ ដៅដពេផែេដោរម៉ាដរស្វេ់«រុព»6 (គ៉ឺដោរដរ ក្បមុទរុព) បា្ដែីរឆ្លងកាត់្
ក្រុរផទមរពីដជីងដៅត្បូង ពីដរីត្ដៅេិច ពំុចាបំាច់មា្ម្ុរសជូ្តមែលូវដ យី។ ផត្ការដ្ះពំុគរួឆ្ាេ់អាីដទ
ត្បតិ្្គរក្រុងរមពុជា ជា្គរផែេមា្ចិត្រគំ្ិត្ដ ា្ីងទពរ់ គិត្ដ ញីថារនុងដវោផែេមា្រូ្ដៅដៅចបំង
ត្យុទធ្ឹងក្រុរអាេល៉ឺម៉ង់ដៅរនុងរូងែី ្ិងដៅរណារ េវេភរ់7 រនុង្គរបារាងំផររដហយី្ិងដៅដធាីជា
ជាងយរចំដណ្ះរមាល ងំដៅដធាីការជយួយរអាស្វក្បដទរបារាងំ ដបី បំដងាីត្ចោចេរនុងទីដ ះដ ងី 
ដ ះទុរជាដរចររីរបត់្អាប់ឱ្្ខាល ងំណារ់(ទលឹមស្វរដែីម)។ 

 
ដោរដរ ក្បមុទ Joseph Joffre (១៨៥២-១៩៣១) បា្កា្់ត្ផំណ្ងជាអគាបញ្ហជ ការរងទ័ពបារាងំ ដៅរណ្រិរសខាងេិច

ពដីពេចាប់ដែរមីរន្តង្ហា មដោរដេីរទ១ីែេ់ែណំាច់ឆ្ន ១ំ៩១៦8។ 

                                                           
5 ដរាងទាហាន្ គឺរ ា យទាហាន្។ ពាក្យដរាងដន្េះដៅមាន្ដប្រើរហូតមក្ ល់សពវថ្ងៃមួយចំ្នួ្ន្ ូច្ជាពាក្យ ដរាងរុែយ, ដរាងការ, ដរាងដខោ ន្ 
និ្ងដរាងភាពយន្ត ជាដ ើម។ 
6 ដខក្មា៉ា ដរសាល់«សុព» (Maréchal Joffre) គឺដខក្ដស ប្រមុខដ ម្ េះ Joffre។ 
7 គឺដៅសមរភូមិដតត  ូច្មាន្ដៅដៅដលើដែន្ទីខាងដលើស្រសារ់។ 
8( https://www.history.com/topics/world-war-i/joseph-joffre) 
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 រនុងចំ្ួ្ជំទង់អនរក្រុរអាយ9 ផែេចូេដៅរនុងរងទ័ព្ិងចូេដធាីជាជាងដ ះមា្ចំ្ួ្ ជាង
១៥០ រ់ ទទេួអ្ិចចរមមដៅទីចមបំង ឬដៅទីទ័ពខាងដក្កាយដៅក្បបគូរ្ជាតិ្បារាងំផររ៣៣ រ់
ដៅពីក្រុរផទមរជាមយួោន  គ៉ឺដៅដធាីការផត្មយួ្ិងមា្ចិត្រគំ្ិត្រងឃមឹដៅមុទផបបែូចោន ។ 

 ដែីមបី្ ឹងត្ដមាីង រ់ទាងំ២០០ រ់ ផែេរូ៊បង់ជីវតិ្ជាមយួោន ពំុមា្ភិត្ភ័យខាល ចអាី ឱ្យបា្ផត្
យរអាស្វក្ពះមហា្គរ10ដ ះ ្គរក្រុងរមពុជាទាងំមូេផែេមា្ដរចររីរត្ញ្ញូ្ិងដរចររីដកាត្រដរីរ 
រ៏បា្ស្វងវមិា្រូប១ផែរ ដៅន ា្ទី១ ផទមី ដ្ះ មា្បណារ ជ្ក្គប់ស្វរ្៍រនុងក្ពះ្គរចូេមរក្គប់ោន   
រក្មួមចិត្រគិត្ខាងែលូវធម៌។ 

 

(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្…) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
9 ជំទង់អនក្ស្រសុក្អាយ គឺទាហាន្សម័ប្គចិ្តតដខមរ។ 
10 ប្ពេះមហាន្គរ គឺប្រដទសបរាងំ។ 


