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«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

- ភាគទី៥ - វគាទ២ី 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 
ទីតាំងក្បយុទធគ្នា រវាងរងទ័ពបារា ាំង្ិងអាេលឺម៉ង់ដៅឡាម៉្្៍ ដៅជិត្ក្រុងបាររី ដ ីមខែរញ្ញា  ឆ្ា ាំ១៩១៤ 

The Battle of the Marne, La bataille de la Marne (1914) 
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ដៅរាុងភាគទី៥ វគគទី២ដ្េះ ដយងីរូមដរៀបរាប់ប រ្្ូវរុ ទ្ររថារបរ់ដោរដៅហ្វា យក្រុងភ្ាាំដពញ 
រាុងពិធីរដមព ធ«ផ្ទ ាំងរ ាំឭរ»(Plaque commémorative) អាំពីការស្នា រ់ដៅរាុងស្នោក្រុងភ្ាាំដពញន្ដោរ
ដរនាក្បមុែ ហ្សូហ្វ (Maréchal Joffre) កាេពីខែធាូ  ឆ្ា ាំ១៩២១ ខ េម្ែលឹមស្នរដ ីម្ិងការខរ
រក្មួេមយួចាំ្ួ្  ូចខាងដក្កាម៖  

មូេដេតុ្ខ េរាជការក្រុមដមឿង(ស្នោក្រុង)អដ ជ្ ីញអរ់ដោរ អរ់អារ មររាុងនងៃដ្េះគឺដ ីមបី
មរដរៀបចាំដបាេះ«ផ្ទ ាំងរ ាំឭរ»ដ្េះឯងដេយី។ 

ម្ុរសជាំនា្់ដក្កាយ ខ េមិ្បា្ភិ្ត្ភ័្យ្ឹងចមបាំងរាុងក្គ្នដនាេះ្ឹងម្ដរចររីដភ្លចឆ្ប់
ណារ់ ចាំដ េះស្នា ន របរ់អារខ េនាាំឱ្យបា្ជ័យជមាេះដ្េះ។ ក្បរិ្ដបីមិ្ដធាី«ផ្ទ ាំងរ ាំឭរ»ដ្េះដទ  េ់យូ
រៗដៅរូ្ដៅរបរ់ដយីង្ឹងដភ្លចអាំពី«ចមបាំងឡាម៉្្៍» (Guerre de la Marne) ្ិងដ ម្ េះដមទ័ពមា រ់
ខ េនាាំឱ្យម្ដជាគជ័យដៅទីដនាេះ។  ូចដ្េះមិ្ក្តូ្វឱ្យម្ដរចររីអរត្ ា្ូដៅរាុងចិត្របារា ាំងដររខ េ
ដៅក្រុរខែមរ ្ិង រាុងចិត្រអាណាក្បជា្ុរាន្តររខែមរដ យី។ «ផ្ទ ាំងរ ាំឭរ»ដធាីអាំពីរាំរទឹធខ េដបាេះដៅក្ត្ង់រុរខវងីិ
រុព (Avenue Joffre) ដៅចាំដ េះមុែដោរដរនាក្បមុែខត្មរងដនាេះ ជារបរ់តឹ្រតង១ ដធាីមុ្ដគបងអរ់
ដ ីមបឱី្យ ឹងអខងាងត្ដៅមុែ ថាដោរដរនាក្បមុែបា្អដ ជ្ ីញមរក្រុងភ្ាាំដពញ។ «ផ្ទ ាំងរ ាំឭរ» ដធាីអាំពីងមខរវ
១ផ្ទ ាំង ខ េដបាេះដៅប ទ្ប់រក្មប់អារទាំងពងួដៅផ្ទេះរាជការក្រុមដមឿង(ស្នោក្រុង)ដនាេះ ្ឹងនាាំឱ្យរតឹ្ខត្
ចាាំពីដោរខ េបា្អដ ជ្ ីញមរក្រុងភ្ាាំដពញដ្េះខងមដទៀត្។ 

ែុ្ាំរូមជក្មប អរ់ដោរអរ់អារក្ជាបថា មូេដេតុ្ខ េរាជការក្រុមដមឿងក្រុងភ្ាាំដពញ ដធាីរាុងក្គ្ន
ឥ ូវដ្េះមិ្ខម្ដធាីឱ្យខត្ដមទ័ពធាំខត្មា រ់ឯង ដោយបា្នាាំរងទ័ពដៅត្យុទធឥត្រុញរាដទ។ ការដធាីដ្េះគឺ
ដធាីឱ្យទាំងពួររងទ័ពដនាេះផ្ង ដោយបា្ជួយរដន្ត គ្ េះ្គរឱ្យរួចបា្ដោយស្នរខត្ម្ចិត្រកាល ហ្វ្។ 
ដយីងរាេ់គ្នា គ្នម ្្រណាដេីយខ េមិ្ចាាំអាំពីខែសេួរ(ទូរដេែ) ពីក្បដទរបារា ាំងខ េបា្ប ជ្ូ ្
 ាំណឹ្ងររីពីការក្ពួយរបរ់ដម ឹរនាាំបារា ាំងមរឱ្យដយងី ឹងថាទ័ពដយងីដចេះខត្ងយប រ្ិចមរងៗ ្ិងអាំពីការ
ក្ពួយរបរ់ដយងី ដោយបា្ទទេួ ាំណឹ្ងដ្េះ។ បុ៉ខ រ្ដយងីដៅខត្មិ្បាត់្ដរចររីរងឃមឹ។ 
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ខផ្្ទីប ា្ ញអាំពីខក្ពរឡាម៉្្៍ ខ េជាន ទដ្លខរ្ដៅខាងដរីត្ក្រុងប៉ាររី 

Marne River/ Rivière de la Marne 

 

ដក្កាយមរ ាំណឹ្ងថាបា្ក្គ្ន្់ដបីដៅខក្ពរឡាម៉្្៍ (Rivière de la Marne) ដេយីដ ញីដរចររី
ប គ្ ប់ពីដោរដរនាក្បមុែរុព  ូដចាេះថា៖ ដយងីរាំពុងខត្ចូេត្យុទធដ ីមបឱី្យ្គរ្ឹងបា្ជ័យជមាេះដេីពួរ
អាេលឺម៉ង់។ ដយងីក្តូ្វខត្រ ាំឭរអារទាំងអរ់គ្នា ថារាុងក្គ្នដ្េះអារមិ្ក្តូ្វគិត្ពីដរឿង រងយដក្កាយដទ ក្តូ្វែាំ
វាយ្ិងែាំដ ញរងខុញពួរខាម ាំង ឱ្យវាងយដៅដក្កាយវញិឱ្យដពញទាំេងឹ។ ពួរទហ្វ្ខ េែាំក្បឹងដៅមុែ
ដទៀត្មិ្រួច ក្តូ្វខត្ែាំក្កាញដៅៗ ទីតាំងខ េែលួ្យរបា្ ដេយីមិ្ក្តូ្វងយដទ ក្តូ្វរ ូឱ្យទេ់ខត្អរ់
ជីវតិ្ដៅទីដនាេះ។ រាុងក្គ្នឥ ូវដ្េះខត្ម្ដធាីែុរដេយី ្ឹងអ្ុញ្ញា ត្ដទរមិ្បា្ដស្នេះដ យី ដេយីឮ
 ាំណឹ្ងថាទ័ពខាម ាំងវាបាត់្រត់្ត្ក្តត់្ត្ក្តយ1តមផ្លូវ ខ េវាចូេមរកាេវារាំពុងដៅម្ជ័យ។ 

ក្រុរបារា ាំងតាំងពីដនាេះមរបា្រចួែលួ្ដេីយៗ បា្ដរៀបចាំត្យុទធធ្់យូរខ េម្មរដក្កាយៗ
ដទៀត្បា្ដោយពួរទហ្វ្ដនាេះដៅរា ាំង ូចជារបងខ រ១គ្នម ្្រណាទមល យបា្ដស្នេះតាំងអាំពីដនាេះដរៀង
មរ។ 

ែុ្ាំរូមជក្មបអរ់ដោរអរ់អារក្ជាប ថាដោរដមរងទ័ពខ េម្ដររ រ ិ៍ដ ម្ េះេបីដនាេះ មិ្ខ េ
ដធាីឱ្យម្រាំេុរ, មិ្ខ េបាត់្រងឃឹម ្ិងមិ្ខ េគិត្ថាបារា ាំងមិ្កាល ហ្វ្ ្ិងមិ្ត្រ ូ ដនាេះដទ។ 
                                                           
1 តត្រាត់តត្រាយ ជាភាសានិយាយនៅសម័យន ោះដែលមានន័យនសមើនឹងរប៉ា ត់រប៉ាយ។ 
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មយង៉ដទៀត្ ដោរដមីេយេ់អាំពីស្នថ ្ភាពបា្ចបរ់ោរ់ ្ិងដចេះដរៀ្ចាំយុទធវធីិជាប រ្។ គឺដោរដរនា
ក្បមុែដ្េះដេយីខ េដចេះបញ្ញជ ឱ្យរងទ័ព រងយ េ់ឡាម្្៍(la Marne) ្ិងឱ្យទប់ទេ់ដៅទីដនាេះ 
ដេយីដចេះររដពេវាយបរវញិរេូត្ េ់បា្ដជាគជ័យ។ ដោរដរនាក្បមុែរុព ខ េេបដី ម្ េះដ្េះឯង 
គរួខត្ដយងីចាាំរុាំដភ្លចដស្នេះពីដោរខ េបា្អដ ជ្ ីញមររាំណារ់ដៅផ្ទេះរាជការក្រុមដមឿងដ្េះ។ 

ដៅដេីផ្ទ ាំងងមខរវដ្េះម្អរសររ ាំឭរអាំពីដោរខ េបា្អដ ជ្ ីញមរក្រុងភ្ាាំដពញ ដ ីមបរី ាំឭរគុណ្
ដោរ។  

អរសរដៅដេីផ្ទ ាំងងមដ្េះម្ែលឹមស្នរទាំងក្រុង ូចខាងដក្កាម៖ 

«ក្នុងរវាងដែលមានកិ្ច្ចធុរៈែណំ ើ រមក្ជារាជការក្នុងស្រុក្សិរព  ៌2ចុ្ងពផុំត 
“អិរសដស្តមអ រយ៉ីង”3 

ណ ោះណោក្ម៉ាណរសាល់រុ  

ដែលមានជ័យជមនោះក្នុងច្មបំងឡាម៉ានន៍ បានអណ ជ្ើញមក្រំណាក់្ណៅសីផទោះ
រាជការស្ក្ុមណមឿងណនោះ 

ណៅថ្ងៃ១៣-១៤ និង១៨ ដែណែរម ឆ្ន ១ំ៩២១»។ 

អរ់ណោក្ អរ់អនក្ ដែលបានណៅជួពជុកំ្នុងឱការណនោះ ក៏្បានច្ លរួមគ្នន សោះថ្ែ
សសួលគ ំព់ណរច្ក្តីពណងហើយថ្នណរច្ក្តីអធិពបយណនោះ4។ 

(រូមរង់ចាាំអា្ភាគប រ្…) 

  

 

                                                           
2 ទិសបូព៌ គឺទិសបូព៌។ 
3 អិសសដត្រតមអូរយី៉ាង(Extrême-Orient) គឺចុងបូព៌។ 
4 បុនយ៍ឆ្លងវមិានដែរសាងក្នុងត្រក្ុងក័្មពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិចចក្មម ក្នុងចំបំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ចចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ទំព័រ៦៥-៦៨។ 


