
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

- ភាគទ៦ី - វគាទ១ី 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្ន្ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 
 

 
 ពធិរីដពព ធវពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តរា មដោរដេីរទ១ី1 

                                                           
1 https://sopheak.wordpress.com/2015/11/30 



៦-ដំដណី្រការន្ពិធីរដពព ធ 

៦-១-ការរម្មរងឱ្យដ ញីអំពីមិត្រភាពបារាងំ-ម្មែរ 

ម្អែរដេីបណ្ណស្លរររីពី «បុ្យឆ៍្ាងវពិ្ម្ដរស្លងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរដេ់អរ់អនរ ម្ដេ
ទទួេអ្ិចចរមែ រនុងចំបាងំធំ (ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ដេ់ឆ្ន ១ំ៩១៨)»2 ដ ោះ ការរម្មរងឱ្យដ ីញអំពីមិត្រភាព
បារាងំ-ម្មែរព្មាឹមស្លរដដីមទងំក្រុង ្ិងការម្ររក្មួេមយួចំ្ួ្ ដូចខាងដក្កាម៖ 

 ការធ្វើបុណ្យឆ្លងវមិានសម្រមាប់រឭំកគុណ្ ដល់អស់ជាតិបារងំសសស និងជាតិធេមរៈសដល
ទទួលអនិច្ចកមមជួស«ម្ររះមហានគរជាមាតា»3ធ ះ សធម្រមច្ធ្វើបុណ្យធ្ង ៃ៧ធកើត សេផលគុន ឆ្ន ជូំត 
ឆ្ស័ក ម្រតូវគ្នន នឹងង ៃទី១ សេមី  ឆ្ន ១ំ៩២៥។ ង ៃធនះនឹងកត់ចុ្ះជាណកំនុងម្ររះរជរងាវតារម្រកុងកមពុ
ជា្ិបតីទុកជាង ៃធ្វើរិ្ីបុណ្យមួយយ៉ា ង្សំំខាន់ រិតសមនសតម្រកុងកមពុជាៗម្រសុកមួយសដលមានធ្វើ
បុណ្យយ៉ា ងលអសបលកៗ។ 

 កនុងេណ្ៈធនះ ធ្កនុងម្រកុងភ្នធំរញ បានធោតទង់ជ័យ និងតាក់សតងលអំធផេងអស់រី
ចិ្តត ធ ើយង ៃធោតក៏រះលអ ហាក់ដូច្ជាជួយឈឺឆ្អ លធ្វើបុណ្យធនះឱ្យបានម្រសួលតាមការ។ 
ធនះដូច្ជាធោកឡឺធរសីុដង់ សុធប៉ារធីយុើរ បូឌូវងំ(Baudoin) ថាសមន គឺធ្ធរលសដលធមឃភ្លឺ
ឆ្លុះលអ ធ ះរូបសដលបានោងទុកធ ះ លុះបានបកសរំត់សដលម្រគបធច្ញធ ើយ ក៏រូបធ ះ
ធលច្ធឡើងធ្កណត លច្ធំណមមនុសេធម្រច្ើនពាន់ សដលមានចិ្តតច្ង់ធមើលរូបធ ះឱ្យខាងសត
ធឃើញ។ កនុងច្ធំណមមនុសេទងំអស់ធ ះមានមនុសេជាធម្រច្ើនឈរអងគុយធម្រជៀតគ្នន ចធំមើល
រូបធ ះតាងំរីម្ររលឹមម្រោងៗ។ តាមសដលមនុសេធយើងធ្ចបំានធ ះ តាងំរីធដើមធរៀងមក
រុំសដលមានធឃើញមនុសេធម្រច្ើនអធនកធ្កនុង«ដីជុនំុំម្រកុងកមពុជា»4ដូធច្នះធឡើយ ធ ើយខាង

                                                           
2 បុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងក្ក្ុងក័្ម្ពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្មក្នុងចំ្បំងធំ (ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ទំព័រ៧២-៧៣។ 
3 ក្បនទសក្ម្ពុជាដែលបន្នៅនក្កាម្អាណាពាបលបរាំងន ោះ បន្នៅក្បនទសបរាំងថា ក្ពោះម្ហាន្គរជា
មាតា ដែលក្រូវនឹ្ងពាក្យ«មារុធានី្»សពវថ្ងៃនន្ោះ។ ជាពាក្យបរាងំនៅថា Métropole។  
4 ែីជំុនំុ្ក្ក្ុងក្ម្ពុជា គឺរាជធានី្ភ្នំនពញ។ 



ច្ំសណ្កធោកអ្ិបតីរជការម្របូតិច្តូរ៉ា 5 សដលមានចិ្តតម្របាថាន ច្ង់ឱ្យបុណ្យធនះ្ំធ កើង
រុងធរឿង ធលើសបុណ្យរីមុនៗមកធ ះ ធោកក៏េិតេធំៅរកមនុសេម្រគប់ភាោឱ្យមកជួយកនុង
បុណ្យធនះ ធដើមបឱី្យធសច្កតីរុងធរឿងកាន់សតេពង់េពស់ធឡើងធទៀត។ ធ ះមានកងធស ទហា៊ា ន
បញ្ជូ នមករីម្រសុកងម្ររនគរ សម្រមាប់សតកនុងការធនះឯង ធដើមបនឹីងតំណងកងទ័រ កនុងរិ្ី
បុណ្យធនះ១ ធ ើយមួយធទៀតធដើមបនឹីងធលើកបុណ្យធនះឱ្យេពង់េពស់ ធោយមានធស ទហាន
មកជួយផង។ ឯធស ទហានម្រគប់ម្រកុមទងំអស់ ក៏បានចត់តណំងមកសតធរៀងេលួន គឺម្រកុម
ទហានបារងំសសសធជើងធគ្នកមានទង់ជ័យ និងធភ្លងរបស់អុងសីុយមកូឡូនីញ៉ា ល់ជា
តណំង6 ម្រកុមកាធំភ្លើង្មំានទង់ជ័យជាតណំង ធ ើយមានទងំរធទះឡានបាញ់កាធំភ្លើងមី
ងម្រតធយើស៍7 មានរធទះសម្រមាប់ធឡើងលុក មានយនតធហាះ ធ ើយមានទងំទហានធជើងទឹក១
ម្រកុមតូច្ផង។ 

 ធ ើយមានរួកបធម្រមើងនបណត រស្តសតម្រគប់ភាោ សដលមានធ្កនុងម្រសុក ធសលៀកពាក់តាម
ជាតិរបស់េលួនទីងទៗ ក៏បានមកជួយកនុងរិ្ីង៉ា ន(បុណ្យ)ធនះ  ឱំ្យមានធសច្កតីសបាយរកី
រយជាសបលកច្សមលកជាងរីមុនៗមក។ 

៦-២-របូវពិ្ 

ក្រុមរំុមីដត្(Comité)8 ម្ដេទទួេក្តួ្ត្ដមីេការរស្លងវពិ្ដ្ោះ បា្ក្ពមដក្ពៀង្ឹងដោរ
អធិបតី្រាជការក្បូតិ្រតូ្រា៉ា  រ៏បា្ដក្ជីរដររីដីមួយរម្ ា្ង ដៅក្ជុងអាូ វធ្លា ធំដ ែ្ ោះបូដេីវ៉ា 9រំដោរ្ិងមីរ
(Miche)។ រនុងរម័យដ្ោះ ទីដីដ ោះពំុបា្ដៅចំរណ្តរ េក្រុងដទ រ៏ប៉ាុម្ រ្គង់ព្ម្ុរសដៅមរជាញឹរ
ញាប់ក្ា្់ដបីម្ដរ អរ់ទងំម្ុរសដៅក្រុងភ្នំដពញ អរ់ទងំអនរក្បដទរដក្ៅ ម្ដេម្ត្ងដដីរព័ទធជំុវញិក្រុង
ភ្នំដពញជារមា រ្ដក្កាយដព៉ា ង៥រដរៀេដ ោះក្តូ្វម្ត្ដដីរកាត់្ដៅមុមវពិ្រូបដ្ោះម្ដេស្លងទុរដៅរណ្តរ េ

                                                           
5 ក្បូរិច្រូរា៉ា  (Protectorat) គឺរបបអាណាពាបល។ 
6 ក្ក្ុម្ទាហាន្«អុងសីុយាម្កូ្ឡូនី្ញ៉ាល់» (Onzième Coloniale) គឺទាហាន្អាណានិ្គម្ អងគភាពទី១១។ 
7 មី្ថ្ក្រន ើស៍(Mitrailleuse)  គឺកំានភ្លើង ន្តធំបញ់ជាបន្តនក្ច្ើន្ក្ាប់បន្។ 
8 ក្ក្ុម្កំុ្មី្នរ(Comité) គឺគណ្ៈរពែ ធិការ។ 
9 បូដេីវ៉ា (Boulevard)  គឺមហាវថិី។ 



រួ្១។ រពវនថៃរួ្ដ្ោះដរៀបចំពំុទ្់ដ យីដក្រចដទ ម្ត្ដរៀបចំដ យីដវោណ្ត មុមជាេែរំខា្់ជាងរួ្
ចារឯដទៀត្ ម្ដេព្ដៅរនុងទីក្រុងទងំប៉ាុ ែ ្។ 

 
វពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តរា មដោរដេីរទ១ី 



ដបីដរៀបឱ្យក្រឡោះរួចដ ីយដ ោះ ការម្ដេជាងចពា រ់ឌូកាវ ំង(Ducoing) បា្ស្លងរ៏ដចាេ
ក្រដពេដេចដឡងីជារដមបីម ព្ដជីងរុោះក្ទពីដក្កាមជាពមំួ្។ ដបីឈរពិ្ិត្យដមីេពីមុមរូបដ ោះដៅ  
ដ ោះដ ីញថាពំុម្ម្ជារបរ់ទងំដុេដៅដរៃៀមក្ពដងីយដ ោះដទ គឺដមីេដៅដ ីញវរ័ិយដូចជារូបររ់
ក្បារដជាដូចររ់ពិត្ម្ម្។ តាមម្ភ្នរដយីងរំឡឹងដៅដ ីញ ហារ់ដូចជារូបដ ោះ្ិយាយចរចាតាមចិត្រ
គំ្ិត្ដយីង រ៏ដ ីញថារូបដ ោះ្ិយាយម្ដរ។ ឯរបរ់ដ្ោះ គឺជាតឹ្រតាងដរចររីរួបរមួបារាងំម្ររ្ិងម្មែរ 
្ិងដរចររីម្ដេជាតិ្ម្មែរព្ចិត្ររក្ងួម10រត្ញ្ញូដេ់បុគាេម្ដេស្លា ប់ដៅ របរ់ដ្ោះបរា ញឱ្យដយងីដ ញី
ទហា្បារាងំម្ររ១ រ់  ទំហា្ម្មែរ១ រ់មរក្រុរវញិ។ ឯអនរទងំដ្ោះ បា្ដបោះក្បដឡោះយររាឹរ
រ ទ្ួត្ជាដក្ចី្ដៅរនុងក្ាចមាំងដ្ោះ។ ឯទហា្បារាងំរ៏យរនដដឆ្វងោរ់ដេីស្លែ ទហា្ម្មែរ ដ ោះដយីង
ដមីេដៅដ ញីថា ទហា្បារាងំម្ររដ ោះជាអនរ អំាូវ ដ យីជាអនរទំ្ុរបក្មុងអង។ ឯបណ្តរ ជ្ក្រុរ
អាយព្ដរចររីរជំួេជាខាា ងំ ដោយដ ញីទហា្ទងំ២ រ់ ដ ោះមុ្ដំបូងរ៏រក្ងួមរូបកាយរចួរ៏ដដីរ
ចូេដៅជិត្ ព្ក្រីមាោះ ុចនដដៅឱ្យទហា្ដ ោះ ក្រីមាោះដេីរផ្កា ដៅឱ្យ ដ យីព្ក្រីមាោះដទៀត្ដេីររូ្
ដៅបរា ញ។ ដ យីព្បណ្តរ ជ្១ពួររុទធម្ត្ក្បុរ យរដរវត្ឆ្ក្ត្ដៅបាងំឱ្យទហា្ទងំ២ រ់ម្ដេ
ព្ជ័យជមនោះក្ត្ឡប់វេិមរវញិដ ោះ។ 

ឯក្ជុងខាងេិចម្ដេជាមុមវពិ្ដ ោះ ឆ្ា រ់ជាអរសរពរ ដរចររីដូចព្ខាងដក្កាមដ្ោះ។ 

«ជនូបគុ្គលដែលអនចិ្ចកម្ម កនុងច្ំបំងធំ» 

 ឯក្ជុងខាងដរីត្ព្អរសរដក្ចី្ប ទ ត់្ ដូចព្ខាងដក្កាយដ្ោះ។ 

 វពិ្ដ្ោះជាស្លន នដជាងចពា រ់(ប៉ាូេឌូកាវ ងំ) ដ យីម្ដេរាជការអាណ្តពាបាេ ក្រុងរមពុជា្ិង
រាជការក្រុមដមឿងក្រុងភ្នំដពញបា្ស្លងទុរ តាមគំ្ិត្ដោរឡដឺររុីដង់ រុដប៉ារដីយុរី បូដូវងំ។ 

(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្…) 
 

                                                           
10 សក្ងួម្(កិ្) ក្ប ័រនមិ្ន្ឱ្យអារម្មណ៍អាក្ក្ក់្ចូ្លម្ក្បន្ វ នុ្ក្ក្ម្ដមមរពុទធសាសន្បណឌិ រយ, ឆ្ន ំ១៩៦៧, ទំព័រ
១២៤៣។ 


