
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

ភាគទ៧ី - វគាទី៣ 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ីដេខាធិការោា ្ន្ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 
ក្បភព : http://khmersalem.blogspot.com/2012/08 

កាេពីភាគទី៧ វគគទី២ ដយងីបា្ដធវីការបង្ហា ញអំពីដរចររីអធិបាយរបរ់ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់
បារាងំ មុ្្ឹងគាត់្ថ្លែងរុ ទ្ររថា។ ចំថ្ណ្រដៅរនុងភាគទី៧ វគគទី៣ដ្េះ ដយងីរូមដធវីការបង្ហា ញ្ូវខ្ែឹម
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សារន្រុ ទ្ររថារបរ់ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់បារាងំ ថ្ដេមា្ខ្ែឹមសារដដីម ដោយមា្ការថ្ររក្មួេ
មយួចំ្ួ្  ដូចខាងដក្កាម៖ 

ខ្-ខ្ែមឹសាររុ ទ្ររថារបរ់ដោរដររុដីង់ជា្់ខ្ពរ់1 

 រូមក្កាបបងគំក្ទង់ក្ពេះររុណា រូមក្ទង់ក្ជាប ្ិងជក្មាបអរ់ដោរ អរ់អនរក្ជាប។ 

 ដោរ គូថ្វរដណី្រដយដណ្រា៉ាេ2 ថ្ដេពំុបា្មរជួយបុណ្យដ្េះមា្ចិត្រ្ឹរសារ យណារ់ ដ ីយ
បា្ក្បាប់មរខំុ្្ ថាចិត្រដោរចូេជាមួយ្ឹងដយីងរនុងនលៃដ្េះជាក្បារដ។ ឯខ្ែួ្ខំុ្្ដ្េះជំ្ួរខ្ែួ្ដោរ 
(អគគដទសាភិបាេ) គឺជំ្ួរក្បដទរអងំដូរុី្3 ្ិង្គរបារាងំថ្ររមរជូ្ដរចររីរត្ញ្ញូឥត្អរ់ ្ិង
ដរចររីដកាត្ររដរីរខាែ ងំ ដេ់អរ់អនរមរណ្ៈថ្ដេមា្ជ័យជមនេះ។ 

 ដៅចំដ េះមុខ្បណារ ជ្ក្បជំុគាន ដៅទីដ្េះថ្ដេមា្ម្ុរសក្បដទរអងំដូរុី្ ្ិងម្ុរសក្បដទរ
អឺរ ៉ាុបចូេោយឡគំាន  ដូចជាបងបអូ្ដោយមា្ដរចររីរបាយខាែ ងំដ េះ រូបថ្ដេជាងរំខា្់ដ ម្ េះឌូកាវ ងំ
(Ducoing) បា្សាងរ៏ដេចដឡងីដៅរនុងព ែ្ឺដពេក្ពឹរក្រុរដតរ ដ្េះ។ ្គរថ្ខ្មរពិត្ថ្ម្ថ្ត្មា្ក្បាសាទ
ជាដក្ចី្ ដ យីក្បដរីរជាបំផុត្ ថ្ត្គួរមា្ដរចររីដក្រីបក្សាេ្ិងការរច ដ្េះ ពីដក្ េះការដ្េះរមួមររនុង
ត្វួមិា្១ ថ្ដេជា្ិមិត្ររូបន្ដរចររីរុខ្ទុរខ ្ិងដរចររីរងឃមឹន្ជាតិ្សារ្៍ទងំ២ ថ្ដេជាប់ដមក្តី្គាន
ជាដរាបត្ដៅ។ 

 ដទីបមិញៗដ្េះ កាេដរយររំពត់្ថ្ដេក្គបរូបដ្េះដចញដ េះ បណារ ជ្ោ្់មាត់្រាេ់គាន  មា្
ដរចររីររដរីរទងំលវីនដជាងដធវីរូប ទំងចិត្រកាែ ហា្ន្អនរថ្ដេបា្ឆ្លែ រ់រូបជារំខា្់ទុរដ្េះ។ ដ្េះ
ក្បារដជាបទ១ថ្ដេជាងរិត្រូប4ដ េះ ដធវីឱ្យលម្ិងទង់ថ្ដងមា្រាងជារូបដក្ជៀង5 «រក្មាប់ជូ្អនរថ្ដេមរ
ណ្ៈជយួក្ពេះ្គរ»។ 

                                                           
1 បុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងក្ក្ុងក័្ម្ពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្ម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ទំព័រ៨៤-៩០។ 
2 នោក្គូដវរណឺរនេនណរា៉ាល់(Gouverneur Général) គឺនោក្អគគនទសាភិបលឥណឌូ ចិ្ន្ដែលក្គប់ក្គងនលើរែឋ៥: 
កូ្សំាងសីុន្, ក្ម្ពុជា, អណ្ណា ម្, តុងកឹ្ង និ្ងឡាវ។ 
3 ក្បនទសអំងែូសីុន្ (Indochine) គឺក្បនទសឥណឌូ ចិ្ន្ ដែលកាលន ោះមាន្ន ម្ ោះថា«សហភាពឥណឌូ ចិ្ន្»(Union 
Indochinoise) នៅនក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់បរាងំ។ 
4 សិតរបូ គឺចាក់្នោហជាតិ ឬក្ក្មួ្ន្ជានែើម្ ដែលរោេរាវក្នុងពុម្ពឱ្យនក្ើតជារបូរាងអវីៗន ើង, វច្ នុ្ក្ក្ម្ ពុទធ
សាសន្បណឌិ តយ ឆ្ន ំ១៩៦៧ ទំព័រ១៣៤៧។ 
5  របូនក្ជៀង គឺរបូនក្ទត, វច្ នុ្ក្ក្ម្ ពុទធសាសន្បណឌិ តយ ឆ្ន ំ១៩៦៧ ទំព័រ២៧៩។ 



 អនរអរ់ទងំដ េះដៅទីដ្េះ ថ្ដេមា្រាេ រ់ពួរថ្ដរ ដ យីដងីបមុខ្ដឡងីដៅដេីដមឃថ្ដេ
មា្ព ែ្ឺភែឺឆែុេះ ដៅជិត្ៗគាន រនុងដវោមា្ជ័យជមនេះដូចជាកាេថ្ដេពួរដគបា្ដៅត្យុទធរនុងចមាំងដ េះ
(រន្តង្ហគ មដោរដេីរទី១)។ អនរដ្េះដ ីយជាអនរដៅត្យុទធរនុងចមាំងធំ គឺទហា្បារាងំថ្ររ ្ិង
ទហា្ថ្ខ្មរ។ ឥឡូវអនរទងំដ្េះដធៀបដូចមា្ជីវតិ្ ក្ត្ឡប់មររណារ េចំដណាមដយងីវញិ ដោយសារ្៍
ទងំ២មា្ដរចររីរត្ញ្ញូរឭំរដេ់គុណ្បំណាច់របរ់ពួរដគជាខាែ ងំ។ មា្បណារ ជ្ដៅទីដ្េះ ជាអឹុរធឹរ
កា្់ដរវត្ចឆក្ត្6ចាទំទួេបាងំអនរមា្ជ័យជមនេះ មា្អនរខ្ែេះ ុចនដដៅឱ្យ មា្ក្រីថ្ដេទ្់េវ្ ់ ុចផ្កា
ដៅឱ្យ ឯក្រីខ្ែេះដទៀត្ដេីររូ្ដៅបង្ហា ញ។ ឯទហា្ថ្ខ្មរយររែឹររ ទ្ួត្ដៅបង្ហា ញបណារ ជ្ជាតិ្ជាមួយ
គាន  ថ្ដេមា្ដរចររីដក្រីបក្សាេគួរ្ឹងខ្ែួ្។ ឯគូរ្មាន រ់ដ េះថ្បបដូចជាអនរទំ្ុរបក្មុងប រ្ិច ថ្ត្ដូច
មា្ដរចររីដមក្តី្ក្រឡាញ់ដក្ចី្ជាង ថ្ណ្ ំទហា្ថ្ខ្មរដ ីយរុញក្សាេៗដៅឱ្យញាតិ្សាដោ ិត្ 
ដ យីបង្ហា ញឱ្យបណារ រាន្តររដមីេ ដ យីថ្បបដូចជា្ិយាយថា ខ្ែួ្ថ្ដេធ្លែ ប់ដឹងរិចចការកាែ ហា្ដ េះ ថា
អនររាេ់គាន ្ឹងទេះនដទទួេទហា្ដ្េះចុេះ ទហា្ដ្េះដ ីយជាម្ុរសកាែ ហា្ជាក្បារដ ខ្ែួ្ខំុ្្រ៏បា្
ដឃីញរនុងដវោរថ្មរងប្ទធិដ យី ឯរែឹររ ទ្ួត្ថ្ដេទហា្ដ្េះមា្ដៅដពញខ្ែួ្ដ្េះ គឺខ្ែួ្ដៅរងក្គាប់
កាដំភែីង ដបេះយរមរមា្ក្បឡារ់្មរបរ់ខ្ែួ្ជាប់ដៅដ េះផង។ 

 ដក្បៀបដូចពីបុរាណ្ វញិ្ញញ ណ្រខ ធ្របរ់អនរខាែ ងំពូថ្រក្តូ្វបា្ត្មាេ់ត្ដមាីង។ អនរថ្ដេមា្លវីនដក្តូ្វ
បា្ទទេួដក្គឿងឥរសរយិយរថ្ដេដៅថា«ដរីវាេីដយរ»7។ ដៅវមិា្ដ្េះ នដរបរ់បារាងំថ្ររោរ់ដេី
សាម ថ្ខ្មរមាន រ់ថ្ដេជាអនរពិជ័យរន្តង្ហគ មដូចគាន ដ េះ ត្ដមាីងដៅប៉ាូេុយ8 គឺជាដ ម្ េះមួយគាម ្ង្ហរអវីរនុងសាវ
តាយរមរផទឹមបា្។ ដោយដរចររីយេ់ភែឺេអពីទំដ្ៀមក្រុរអយ(ក្រុរថ្ខ្មរ)ដ្េះ ជាងលវីនដឯរដ្េះបា្
ោរ់រូបទហា្ទងំ២ រ់ ដៅដេីដចតិ្យមយួ ឯដខ្ឿ្ដចតិ្យដ េះមា្រូប គ៤េអដឆីត្ ដ យីមា្រូបដំរ ី
៤ដមីេដៅដូចជាដដីរធៃ្់ដជីង ពំុមា្ញដញីត្អវី ពីដក្ េះដមីេដៅដឃីញដូចខំ្ក្បឹងខាែ ងំណារ់។ ដំរដី េះ
ដឹរ ដំកាដា ថ្ដេទុររក្មាប់ោរ់ធ្លតុ្ មឺុ្។ ដទេះបីម្ុរសដ េះជារូ្អនរថ្ក្រររី ជាក្ពេះរាជវងា្ុវងសររី 
ដោយខ្ែួ្បា្រ ូបរូរជីវតិ្ដ េះ រ៏បា្លាេ់ដលាីងខ្ពរ់បំផុត្ដេីដោរីយដ្េះ។ អនរទងំដ េះបា្ជយួទប់ទេ់
ឱ្យក្ពេះ្គរដចៀររួចពីដរចររីបារ់ថ្បរខូ្ចខាត្ ្ូវដរចររីចុេះចូេ្ឹងដគ គឺគាម ្បុណ្យរររិអវីធំ ួរអនរ
ទងំដ េះដទ។ អនរទងំដ េះមា្ដរចររីលាុ ំដលាីងពីខ្ែួ្ឯង គឺដរចររីលាុ ំដលាីង ដរីត្ពីដរចររីក្បដរីរ ថ្ដេដគ

                                                           
6 នសវតច្ឆក្ត គឺឆ័្ក្តពណ៌ស, វច្ នុ្ក្ក្ម្ ពុទធសាសន្បណឌិ តយ ឆ្ន ំ១៩៦៧ ទំព័រ១៥០០។ 
7 នសើវាលីនេរ (Chevalier de la Légion d'Honneur) គឺជានក្គឿងឥសសរេិេស ដែលបនងកើតន ើងនោេអធិរាជ
បរាងំ ម្ណ្ណប៉ាូនលអុង(Napoléon) នៅឆ្ន ំ១៨០២នែើម្បីជារង្វវ ន់្នលើក្ទឹក្ចិ្តតែល់អនក្មាន្សាន ដែនឆ្នើម្ខាងនោធា
និ្ងខាងសីុវលិ។ 

8 ប៉ាូលុេ (Pollux) គឺន ម្ ោះវរីបុរសក្នុងនទវក្ថាក្កិ្ច្បុរាណ។ 



ដៅថាដរចររីអត់្ក្ទេំំបារ ដរចររីរ ូអរ់ពីចិត្រ ្ិងការពំុមា្ភិត្ភ័យ្ឹងដរចររីមរណ្ៈ ឯដរចររី
ក្បដរីរទងំដ្េះរុទធថ្ត្យរសាច់្មដៅបរូរ។ 

 ដ្េះដ យីជាដរចររីថ្ដេដឃញីជារ់ថ្ររងដៅដេីរូបដ្េះ ថ្ដេរាជការទំ្ុរបក្មុង្គរក្រុងរមពុជា
ធិបតី្ ក្បាថាន ឱ្យជាងបារាងំថ្ររពូថ្រមាន រ់ដធវីទុររឭំរ្ិងត្មាេ់ត្ដមាីងអនរថ្ដេទទេួអ្ិចចរមមរនុងចមាំង
ធំ។ 

 ដយងីទុរជាដររដំថ្ណ្េឱ្យរូ្ដៅអនរក្រុរដ្េះ បា្ដឃញីតាងដរចររីរត្ញ្ញូក្ពេះមហា្គរ ្ិង
ដរចររីរឭំរដេ់អនរថ្ដេរ ូបង់ជីវតិ្រនុងជាតិ្ដ្េះ ដដីមបី្ឹងឱ្យបា្ដឹងថាខ្ែួ្មា្ចិត្រដសាម េះក្ត្ង់្ឹងក្រុង
បារាងំថ្ររជាអណាពាបាេ ដ យីឱ្យបា្ដឹងដរចររីសាធ្លររបបុររន្្គរដ្េះថ្ដេផាយដេីជមពូ 

ទវីប។ 

 អនររាេ់គាន ដទីបឮដៅដ ម្ េះអនរមរណ្ៈជាមរងដក្កាយបងអរ់។ ឯដ ម្ េះអនរមរណ្ៈទងំដ េះ ដៅ
ោ្់ឮដេីអការជំុវញិខ្ែួ្ដយងីដ្េះ ដ ម្ េះដ េះឆ្លែ រ់ជាប់ដៅដេីវមិា្ថ្ដេដធវីបុណ្យឆែងដ្េះ ទុរឱ្យអរ់
បណារ ជ្ជា្់ដក្កាយៗដមីេដឃញី ដ ីយទុររក្មាប់ត្មាេ់ត្ដមាីងអនរទងំដ េះផង។ ដៅដពេក្ពឹរនលៃ
ដ្េះ ដរចររីក្បដរីរថ្ដេដយងីត្មាេ់ត្ដមាីងដេចដឡងីភែឺ ដោយអនរមរណ្ៈក្រដឡរដមីេមរដយងី។ 

 ដោយដ តុ្ដយងី្ឹរដដីមខាែ ងំដ យី ដោយចិត្រដយងីរមួចូេគាន ដ េះ ដយងីដមីេដៅដឃញីដូចជា 
អនរថ្ដេមរណ្ៈទងំប៉ាុ ម ្ មា្ខ្ែួ្ដៅរនុងឱ្ការបុណ្យដ្េះថ្ដរ។ ដោយគំ្ិត្ខំុ្្គិត្ ខំុ្្រ៏ដមីេដៅដឃញី
ដូចជាអនរថ្ដេមរណ្ៈទងំដ្េះរំពុងថ្ត្ជញ្ជ ឹងគិត្ដៅឯផនូរខ្ែួ្ដៅឆ្លៃ យពីទីដ្េះ9 ថ្ដេទុរដចាេរូបខ្ែួ្ ថ្ត្
រមាែ ងំខ្ែួ្ថ្ដេដធវីការ ្ិងដរចររីក្បដរីររបរ់ខ្ែួ្ពំុមា្ដចាេដៅទីដ េះដទ។ 

ខំុ្្ដមីេដឃីញអនរទងំដ េះជាក្បារដ ដ ីយមរចំថ្ណ្រខំុ្្ៗរ៏ដៅដ ម្ េះអនរទងំដ េះដទៀត្ គឺ
ចាប់ដៅដ ម្ េះតាងំពីដដីម៖ អនរអងគមាច រ់ដឡងរុីរុវត្ថិ ្ិងអនរអងគមាច រ់រា៉ា ឌីណាវងស្ដរាត្រម ថ្ដេក្ពេះ
ររុណារុីរុវត្ថិ ក្ទង់បា្ក្ពេះរាជទ្ដៅ្គរបារាងំថ្ររ។  

 ដក្កាយមរមា្បារាងំថ្ររចំ្ួ្៣៣ រ់ ដៅក្រុរថ្ខ្មរដធវីរាជការក្បូតិ្រតូ្រា៉ា (អណាពាបាេ) 
ដោយថ្ប៉ារដផសងៗ ្ិងដធវីការរនុងជំ្ញួជារបរដក្ត។ 

                                                           
9 គឺនៅផ្នូរទាហាន្ដែលនគមិ្ន្សាគ ល់ន ម្ ោះនៅក្បនទសបរាំង ដែលសាល ប់ក្នុងសង្គ្ង្វគ ម្នោក្នលើក្ទី១(១៩១៤-
១៩១៨) ជាពាក្យបរាងំថា «Tombe du Soldat inconnu» ជាពាក្យអង់នគលសនៅថា «Tomb of the Unknown Soldier»។ 
 



 ដក្កាយបងអរ់មា្ដ ម្ េះថ្ខ្មរ១៥១ រ់។ រនុងចំ្ួ្ដ្េះមា្៤៨ រ់អ្ិចចរមមដៅមុខ្រក្តូ្វរនុង
ដវោចមាំងធំឥត្គណ្  ថ្ត្ថ្ខ្មរទំង១៥១ រ់ដ្េះរុទធថ្ត្អ្ិចចរមម ដោយជួយយរអសារ្គរ
បារាងំថ្ររ ពីដក្ េះមា្របរួឬមា្ជមៃឺឈ។ឺ 

 ឱ្រឱ្ថ្ខ្មរថ្ដេអ្ិចចរមមដៅដ្េះ! អនរថ្ដេជារិរសកា្់តាមគំ្ិត្ឧត្រុងគឧត្រម្គរបារាងំថ្ររ
ដ េះ ដតី្អនររាេ់គាន ក្បាថាន ចង់បា្ផេក្បដយាជ្៍អវីកាេថ្ដេអនរចូេដធវីទហា្ រនុងរងទ័ពបារាងំថ្ររ
ដយងីដ្េះ មិ្គឺអនរចង់ឱ្យដឹងចារ់ថាខ្ែួ្អនរដ្េះរុចរតិ្ដសាម េះក្ត្ង់្ឹង្គរថ្ដេអនរមា្ចិត្ររុំឱ្យជួយ
ទំ្ុរបក្មុងផង។ 

 ការថ្ដេអនរមា្លវីនដរាេ់គាន  ថ្ដេជួយដយីងដ្េះមិ្ក្គា្់ថ្ត្ជួយរមាែ ងំដទ គឺអនរបា្យរមរ
ជួយដយងី របរ់ក្បដរីរជាងរមាែ ងំដ េះដទៀត្ អនរជួយទងំចិត្រគំ្ិត្ អនរជួយអរ់ពីដ េះពុងអនរ ចំដ េះ
ការរុចរតិ្របរ់ដយងី។ កាេថ្ដេអនរទងំដ េះដចញដចាេនក្ពសាថ ្សាៃ ត់្ថ្ក្រចំការរុខ្ដរសមរា រ្ ្ិង
ក្រុរថ្ដេភែឺេអរបរ់អនរ ដ យីដៅឯទីចមាំងដវទ េំបារដ េះ ហារ់ដូចជាបង្ហា ញបណារ ជ្រនុងជមពូទវីប
ឱ្យដឃញី ថា្គរបារាងំថ្ររមា្ថ្ត្១ គឺថាដៅក្រុរអយដ្េះររី ដៅក្រុរខ្ែួ្ដ េះររី ដ េះភាពថ្បបដូចគាន
ជាដរាបគឺរាប់អ្គាន ដូចជាបងបអូ្ ដ យីដៅដេ់ទីរថ្ ែ្ងណាដសាត្ រ៏ដចេះដធវីឱ្យដគក្រឡាញ់ជាដរាប។ 
ឯ្គរបារាងំថ្ររធ្លែ ប់បណ្រុ េះបណារ េអនរចមាំងជាដក្ចី្។ ដូដចនេះដ យីបា្ជាដគដៅថា «មាតាដក្គឿង
អវុធ»។ ដៅ្គរដ្េះ ្រណាចាប់ចងបងខំខ្ែួ្ដគតាមអំណាចចិត្រខ្ែួ្ដ េះ ក្តូ្វចាត់្ទុរថាជាអំដពីដថារទប
ណារ់។ ដៅទីរថ្ ែ្ងណាមា្ោរ់ទង់ជ័យរបរ់ខ្ែួ្ដ េះ ្គរបារាថំ្ររគិត្ថ្ត្ខិ្ត្ខំ្ពំុមា្រញួរា ដធវីឱ្យ
ម្ុរសបា្ដរចររីរុីវេ័ីយគាម ្គិត្ក្បាថាន ចង់បា្ផេក្បដយាជ្៍អវីដឡយី។ ្គរណាថ្ដេបា្ោរ់ឱ្យ
្គរបារាងំថ្ររកា្់កាប់ផេក្បដយាជ្៍ដ េះ ្គរបារាងំថ្ររជួយការ រឱ្យបា្ដរចររីឈនេះ ដ ីយ
យរទងំរមាែ ងំគំ្ិត្រមាែ ងំក្បាជ្ា ថ្ដេដចេះថ្ត្មា្បដងាីត្ដឡងីពំុថ្ដេឱ្យអរ់ដក្បីការ។ 

 ដអី! ដយងីគរួមា្ដរចររីដក្រីបក្សាេជាក្បារដ អំពីការថ្ដេ្គរបារាងំថ្ររបា្ដធវីឱ្យ្គរក្រុង
រមពុជា បា្ដរចររីដរៀបរយដរសមរា រ្ ្ិងបា្លាុ ំដលាីងរុងដរឿងដឡងីវញិដ្េះ ការថ្ដេអនររម័ក្គចិត្រដៅចាំង
យេ់ដឃញីថាេអក្បដរីរ ដទីបរ ូដៅបង់ជីវតិ្ពីដក្ េះការដ េះ។ 

(រូមរង់ចាអំ្វគគប រ្…) 

 

 


