
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

ភាគទី៧ - វគាទី២ 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្ន្ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 
ពធិរីដពព ធវពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តរា មដោរដេីរទ១ី1 

  

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



៧-២-រុ ទ្ររថារបរ់ដោរដររុដីង់ជា្់ខ្ពរ ់(១) 

ដោយផ្អែរតាមបណ្ណស្លរររីពី«បុ្យឆ៍្ាងវពិ្ផ្ដរស្លងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរដេ់អរ់អនរ 
ផ្ដេទទួេអ្ិចចរមម រនុងចំបំងធំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ ដេ់ឆ្ន ំ១៩១៨)»2ដ្េះ ដៅរនុងពិធីរដពព ធព្ 
សុន្ទរកថាចំ្ួ្៤របរ់ចាងហ្វា ងរាជការក្រុមដមឿង (ស្លោក្រុងភ្នំដពញ), ដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់, ក្ពេះបទ
សម្ដេចក្ពេះរុីរុវត្ថិ ្ិងចាងហ្វា ងក្រុមរពគមពួរពិជ័យរន្តរា មចារ់។ រុ ទ្ររថារបរ់ចាងហ្វា ងរាជ
ការក្រុមដមឿងប្បរា ញដៅរនុងភាគទី៧ វគាទី១រួចដ ីយ។ រក្ពប់ភាគទី៧ វគាទី២ដ្េះ រូមបរា ញ
រុ ទ្ររថារបរ់ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់បរាងំ ប្ចាប់ដអរីមដោយការអធិបាយរបរ់គាត់្មុ្្ឹងផ្លាង
រុ ទ្ររថា ផ្ដេព្ខ្ាឹមស្លរដដីម ដោយព្ការផ្ររក្មួេមួយចំ្ួ្ ដូចខាងដក្កាម៖ 

រ-ដរចររីអធិបាយរបរ់ដោរដររុដីង់ជា្់ខ្ពរ3់ 

ដរចររីអធិបាយរបរ់ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់ ព្ខ្ាឹមស្លរដូចត្ដៅ៖  

ដេ់ដធាីពិធីបុណ្យរួចដក្រចដ ីយ ដោរ បូដូវងំ ផ្ដេដៅដេីដខ្ឿ្វពិ្ ដ ីយផ្ដេព្ក្ពេះ
ររុណាក្ពេះបទរដមរចក្ពេះរុីរុវត្ថិ, ដោរ ស្លរស្លងំ, ប៉ា ក្ទី, រដមរចក្រុមក្ពេះៗផ្រវហ្វា មុ្ីវងស, ដោរ 
ឌូកាា ងំ, អនរឧរញ៉ា វងំវរៈដវៀងជ័យជួ្, ដោររងឃរាជបរាងំ ប ូរ ុយ ្ិងក្គូដពទយ វ៉ាេ់ដេត៍្ ដៅអមជំុវញិ
អង ដ េះដោរ បូឌូវងំ ដក្ការឈរដេងីដដីមបរូីក្ត្ដរចររីអធិបាយរបរ់ដោរ។ 

 ដគដមីេដៅដ ីញ ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់ រជួំេរនុងចិត្រជាខាា ងំ។ ឯដរចររីរជួំេយ៉ា ងដ្េះរ៏រយ
្ឹងយេ់ ត្បិត្ដោរប្ស្លា េ់ជាដក្ចី្រនុងពួរជំទង់ ផ្ដេដោរដរៀប្ឹងអធិបាយអំពីដរចររីផ្ដេជំទង់
ដ េះរងទុរខដវទ ជាយូរដ យីមរណ្ៈដៅ ្ិងអំពីអេបុណ្យក្បដរីររបរ់ជំទង់ទងំដ េះ។ ប៉ាុផ្ រ្ដេ់ដចញ
អធិបាយដៅ ដោររ៏ប្អធិបាយរំដេងឮចារ់ជាក្បរដ។ 

                                                             
2 បុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងក្ក្ងុក័្ម្ពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្ម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ទំព័រ៨២-៨៨។ 
3 គួររលឹំក្ថា មុ្ន្នឹ្ងមាន្អត្ថា ធិបាយរបស់នោក្នរសីុែង់ជាន់្ខ្ពស់ នគបន្នបើក្ក្ក្ណាត់ក្គបវមិាន្នច្ញ ន ើយ
នគបន្ដច្ក្ទង់ជ័យឱ្យពួក្ទាហាន្ពិជ័យសង្គ្រា ម្ដែលមាន្នៅក្នុងទឹក្ែីនក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់បរាងំទំាងប ុន្មម
ន្។ នៅនវោដែលនោក្នរសីុែង់ជាន់្ខ្ពស់ កំ្ពុងដតដច្ក្ទង់ជ័យនន្មោះ នោក្សក្កិ៥(បូដរ  ល) ជាអនក្ន្មយក្សតីទីទ័ព 
ចំ្ដែក្ខាងស្សកុ្កូ្សំាងសីុន្និ្ងស្សុក្ដខ្មរ ចាត់ដច្ងបរា ប់ឱ្យពួក្ទាហាន្គំន្មប់។ 

 



 ដេ់ប្អធិបាយស្លរ យ២ព៉ា ត់្៣ព៉ា ត់្ អំពីដោរគូផ្វរណឺ្រ ដយដណ្រា៉ាេ់4 ផ្ដេពំុប្អដ ជ្ ីញមរ
ដោយព្រវេ់ដៅក្រុងតុ្ងរឹងដ េះ ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់ ប្្ិយយដរៀបរាប់ពីការផ្ដេជាងរច 
ដ ម្ េះ ឌូកាា ងំ(Ducoing)ប្ដធាី ដ ីយដោរព្ដរចររីររដរីរជាដក្ចី្។ ដក្រចដ ីយដោរចាប់
អធិបាយអំពីគំ្ិត្ជាងរច ដ៏ក្បដរីរដ្េះ គឺគំ្ិត្ផ្ដេបណារ េ ឱំ្យដធាីវពិ្ដ្េះដេងី ផ្ដេជាការ ឱំ្យ
ស្លរ្៍ទងំ២ ចូេរបួរមួគាន ពំុគបបផី្ញ៉ារដចញប្ដេយី ក្ពមទងំដរចររីរត្ ញ្ូដឹងគុណ្ដេ់បុគាេផ្ដេ
រ ូដេ់ដៅដរចររីស្លា ប់ ដដីមបីដក្ស្លចក្រង់ដរចររីដចេះដឹងរនុងជំពូទាីបម្ុរសដយីង ដ យី្ឹងដរចររីផ្ដេ
ស្លរ្៍ទងំអរ់គាន ក្តូ្វរចួខ្ាួ្ដធាីអាីប្តាមចិត្រ។ 

 ដក្រចដ ីយដទីបព្ដរចររីររដរីរជាដក្ចី្ដេ់្គរបរាងំផ្ររ។ ឯ្គរបរាងំផ្ររព្
គំ្ិត្ដឈាងយេ់ដ ីញថាដរចររីផ្ដេប ច្ុ េះប ច្ូ េដោយរងកត់្រងកិ្បងខំដ្េះ ជាការពំុគួរព្ដេីយ។ 
ប៉ាុផ្ រ្គបបពី្ការប ច្ុ េះប ច្ូ េចិត្រឱ្យប្យេ់ ដទីបក្បដរីរជាង។ ដៅ្គរផ្ខ្មរររី ្គរឆ្ាងរមុក្ទ5ឯដទៀត្
ផ្ដេដៅរនុងអាណាពាបេបរាងំររី ្គរបរាងំផ្ររប្ដធាីយ៉ា ងដូដចនេះឯងទងំអរ់ ដេីបណារ រាន្តររ
ទងំអមាេព៉ា ្ ្គរបរាងំផ្ររ ដំរចររីរុខ្ដេ់ពពួរក្រុមរនុងរដបៀបដរៀបរយ ្ិងរុខ្ដរសមរា រ្ឥត្
ព្បងខំអាីដេីយ ដក្រេះប្កា្់ដៅដរចររីដមតារ ររុណា ដរចររីឱ្យរួចខ្ាួ្ទីនទៗ ដ ីយ្ឹងដរចររី
របបុររផ្ដេប្ក្បក្ពឹត្រដេី្គរទងំអរ់។ ដៅក្រុរផ្ខ្មរអំពីដដីមព្ទ័ពពីក្បដទរដក្ៅចូេមរេុររនុង
្គរ ដ ីយ្ិងព្ចាំងគាន រនុងក្រុរជាដក្ចី្រយឆ្ន  ំឥេូវ្គរបរាងំផ្ររ ប្ដធាីឱ្យប្ដរចររីរុខ្ 
្ិងប្ស្លរ រក្បដទរដេងីវញិប ទ ប់ពីទទួេរងការខូ្ចខាត្ពីរម័យមុ្។ រាេ់នលៃ្គរបរាងំផ្ររដធាីឱ្យ
ចដក្មី្ពីការផ្ដេររដ ញីរនុងវរិ័យដវជជស្លន្តររ ដដីមបបំីបត់្ដរាគឆ្ាង ផ្ដេបណារ េឱ្យមរណ្ភាពជាដក្ចី្
រនុងក្រុរពីដដីម។ ដក្ៅអំពីការទងំដ្េះ ្គរអាណាពាបេប្ចាត់្ផ្ចងផ្លររាក្បស្លទរាច់រច  ជា
ដររដំផ្ណ្េដរចររីដចេះដឹងន្ជាតិ្ដខ្មរៈពីដដីម ដ ីយប្ររាដរចររីដជឿរបរ់រាន្តរររនុងទំ្ុរបក្មុងឱ្យ
ដៅដូចដដីម។ ដរចររីអធិបាយរបរ់ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់ ចប់ក្តឹ្មដ្េះ។ 

គួររេំឹរថា េុេះប្អធិបាយទូ ម ្ព្យេ់ដេ់បណារ ពួរជំទង់ផ្ដេក្តូ្វផ្ត្ដធាីការជាតំ្ណ្ពីរបរ់
បុគាេផ្ដេស្លា ប់ដ េះត្ដៅដទៀត្ដ េះ ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់ ប្រផ្មរងប ច្ ប់ដរចររីអធិបាយរបរ់
ដោរ ដ ីយដោរប្្ិយយ្ឹរគុណ្ដេ់អនរផ្ដេស្លា ប់រនុង្គរទងំ២ ដ្េះមរងដទៀត្ ដោយដរចររី
                                                             
4 នោក្គូដវរែឺរនយនែរា ល់(Gouverneur Général) គឺនោក្អគានទសាភិបលឥែឌូ ចិ្ន្ដែលក្គប់ក្គងនលើរែឋ៥: 
កូ្សំាងសីុន្, ក្ម្ពុជា, អណាា ម្, តុងកឹ្ង និ្ងឡាវ។ 
5 ន្គរឆ្លងសមុ្ក្ទគឺ«ទឹក្ែីឯន្មយសមុ្ក្ទ»(Territoire d’Outre-Mer/Overseas Territory) នៅនក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់
បរាងំ។ 



្ឹរគុណ្ពីរិរយិដ៏ក្បដរីរ ្ិងដរចររីផ្ដេបុគាេទងំដ្េះប្រ ូយ៉ា ងដូដចនេះ បណារ ជ្ដៅឯដក្កាយគង់
ព្ចិត្រចាពំុំដភ្ាចតាងំពីដ្េះត្ដៅ។ បុគាេទងំដ្េះជាអនរ អំាូវ ផ្ដេបណារ ជ្ដៅឯដក្កាយគង់ព្ចិត្រ
ចាពំុំដភ្ាចតាងំពីដ្េះត្ដៅ។ បុគាេទងំដ្េះជាអនរ អំាូ វ ផ្ដេបណារ ជ្ដៅឯដក្កាយជាតំ្ណ្ ្ិងយរ
ត្ក្ពប់តាមរនុងក្គាក្រីក្រ។ 

ដរចររីបរយិយខ្ាីដ្េះមិ្ដពញបរបូិរណ៍្ដទ។ េុេះប្អធិបាយដ ីយ ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់ 
ប្្ិយយអំពី្ដយបយបរាងំ ផ្ដេ ឱំ្យ្គរបរាងំផ្ររហ្វ ្្ិយយអួត្ថា ប្ដធាីឱ្យបណារ ជ្
ក្រុរផ្ខ្មរចូេចិត្រក្គប់គាន ទងំអរ់។  

(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្!) 

 

 


