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ដៅរនុងភាគទី៧ វគគទី៦ដ្េះ ដយងីរូមដេីរយរ្ូវរុ ទ្ររថារបរ់ដោរដុរទ័រវ៉ាេដេត្៍  
(Docteur Vallet) ជាចាងហ្វា ងក្រុមរមាគមពរួពិជ័យរន្តរគ មចារ់1 ដដេក្ត្ូវដលែងបន្ទទ ប់ពីរងកថា 
របរ់ក្ពេះបាទរដមរចរុីរុវត្ថិ។ ពារយដដេដោរបា្យរមរ្ិយាយដៅរនុងរុ ទ្ររថាដន្ទេះ ដោរវ៉ាេ 
ដេត្ប៍ា្រពំញរអំពីទុរខដវទន្ទដៅរនុងរន្តរគ មដោរដេីរទី១ រយៈដពេ៥០ដែ កាេដដេបា្ដៅចបំង ត្
ទេ់្ឹងក្បដទរអាេែឺម៉ាង់។ រមួជាមយួរហការរីបរ់ដោរ ដដេមា្រំណាងបា្ដៅររ់ដន្ទេះ ដោរ
បា្ដលែងដោយែសរឹែសួេដៅកា្់អនរដដេអ្ិចចរមមដោយចិត្រកាែ ហ្វ្ ដៅរនុងរន្តរគ មដន្ទេះ។ 
 

៧-៤-រុ ទ្ររថារបរ់ដោរចាងហ្វា ងក្រមុរមាគមពរួពិជ័យរន្តរគ មចារ់2 
 

រូមក្ទង់ក្ពេះររុណា។ 
 រូមដោរេដឺររុីដង់ រុដប៉ារដីយុរី។ 
 រូមអរ់ដោរ អរ់អនរ អរ់មិត្រភររិ រូមក្ទង់ក្ជាប រូមបា្ក្ជាប។ 

 ដោយែញុ ំមា្ដរចររីគាប់ចិត្រជាផ្ែូវរត្ញ្ញូ ក្ពមទងំដរចររីរជំេួចិត្រជាខាែ ងំ បា្ជាែញុ ំអធិបបយដៅ
ចំដពាេះក្ពេះភន្តររក្ពេះររុណា ចំដពាេះមុែអរ់ដោរ អរ់អនរទងំអរ់ រនុងនលៃដ្េះ ដដីមបដីធាីឱ្យរុងដរឿងដេ់អនរ
មា្លាីនដ ដដេដយងីក្តូ្វ្ឹរគុណ្ពំុដភែចដ្េះ។ 

 ប៉ាុដ រ្ដោយែញុ ំចង់ឱ្យអនរទងំអរ់គាន  មា្ដរចររីរជំេួចិត្រ្ឹងឮរមរីឈឆឺ្អា េជាមារំបរ់ែញុ ំផ្ងដន្ទេះ
ែញុ ំមា្ចិត្ររងឃមឹជាក្បារដថា អនរទងំអរ់គង់មា្ដរចររីដឹងគុណ្ ្ិងអារូរដមត្តរ ររុណាដេ់អនរដដេ 

ក្បលុយជីវតិ្ស្លែ ប់្ឹងក្ពេះមហ្វ្គរ (ក្បដទរបារាងំ) ដដីមបី្ ឹងការពារក្ពេះមហ្វ្គរ ឱ្យដជៀរដរចររី
រងកត់្រងកិ្ ្ិងអាប់ឱ្្ ពីនដអនរក្បដទរដក្ៅ។ 

 វមិា្ដ្េះបា្រស្លងជូ្ចំដពាេះអនរក្បលុយជីវតិ្ដដេមា្លាីនដដ៏ក្បដរីរ ដហយីដដេដោរ ឌុយ
កាា ងំ (Ducoing) បា្យរចិត្រទុរោរ់ជាទីបំផុ្ត្ ែំដធាីឱ្យអរ់ពីចិត្រឱ្យបា្ដរីត្ដេងីដូដចនេះ។ ដយងីដត្តង
្ឹរមូេគាន ដគារពក្បណិ្ប័ត្្៍ ដេ់អនរដដេមា្លាីនដរនុងរន្តរគ មធំដ្េះ។ ែញុ ំមា្ចិត្របំណ្ងចង់ដធាីឱ្យបា្
                                                           
1
 គឺប្រធានសមាគមពួកពិជ័យសង្គ្រា មចាស់ (Président de l’Association des Anciens Tirailleurs)។ 

2រុនយ៍ឆ្លងវមិានដែរសាងកនុងប្កងុក័មពូជាធិរតី, ជាទីរឭំកែល់អស់អនក ដែលទទួលអនិច្ចកមម កនុងចំ្បំងធំ(ពី
ឆ្ន ំ១៩១៤ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅកនុងរាជកិច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥ ទំព័រ៩៧-១០១។ 

 



លកុ ំដលកីងរុងដរឿង ត្តមបំណាច់3ដេ់មិក្ត្ភររដិយងីទងំដ្េះ ដដេដយងីគង់ដត្្ឹងចាដំ ម្ េះពំុដភែចរនុងចិត្រដយងី
បា្យូរអដងាង ដូចមា្ដ ម្ េះឆ្អែ រ់ដៅដេីលមដរវដ្េះដរមីគាន  ដោយមិត្រភររិដយងីបា្ដេ់្ូវ ដរចររីមរណ្
កាេរនុងពិជ័យរន្តរគ ម ដដេត្យុទធដៅក្រុរបារាងំដររ ្ិងក្រុរទិរបូព៌(អូរអីងរ)4 ដក្ពាេះបា្ការពារ
រនុងអាណាក្បជាជ្រនុងជមពូទាីប។ ឯភាស្លម្ុរសដយងីដន្ទេះ គាម ្ភាស្លណាដដេយរមរ្ិយាយ
ក្បដូច្ឹងលាីនដដ៏ក្បដរីរដ្េះបា្ 

ដេយី។ ដោយែញុ ំមា្ចិត្រដរីត្ទុរខជាខាែ ងំដន្ទេះ បា្ជាែញុ ំមា្ដរចររីដឹងគុណ្ ្ិងដមត្តរ ររុណាចំដពាេះអនរ
ស្លែ ប់ទងំដ្េះ។ បា្ជាែញុ ំ្ឹរដ ញីពារយទងំ២មា៉ា ត់្ដ្េះដេងីវញិ ដហយីបា្ជាអធិបបយដោយដគារព 
ដោយដស្លម េះយា៉ា ងដ្េះ ដក្ពាេះែញុ ំមា្ដរចររីរជំេួចិត្រជាងអនរផ្ងទងំអរ់ ដោយស្លរមា្ភាពរនិទធស្លន េ
ជាមយួអនរទងំដ្េះ កាេដដេែញុ ំបា្ដៅចបំងដដរ។ 

 អនរដដេមា្អាយុពំុក្ត្ូវការ5 ឬអនរដដេមា្អាការដរាគរនុងែែួ្ ឬអនរដដេជាប់ដធាីការមុែក្ររួង
ន្ទន្ទពំុបា្ដៅចូេចបំងរនុងរវង៤ឆ្អន ដំន្ទេះ រ៏គង់ដត្ដឈាងយេ់ដ ញី្ូវដរចររីស្លែ ប់ដដេមរដបៀត្ដបៀ្
រនុងែណ្ៈដន្ទេះជា្ិចច។ រនុងនលៃដ្េះគរួដយងីទងំអរ់គាន គិត្្ឹរដឹងគុណ្ ្ិងដមក្តី្ដ៏ក្បដរីរដេ់អនរដដេ
រ ូបរូរជីវតិ្ បរូរក្ទពយរមបត្រិជរួដយងី ដហយីដយងីក្តូ្វដបរមុែដៅកា្់អនរដដេបាត់្បង់ជីវតិ្ទងំដ្េះដោយ
ត្តងំចិត្រឱ្យដស្លម េះររ ដោយដរចររីរត្ញ្ញូ ្ិងដរចររី្ឹររេឹរដោយដគារព ដៅដេ់អនរទងំដ្េះ ពីដក្ពាេះ
ដគ៖ បា្ការពារដយងី, បា្ដធាីឱ្យវនិ្ទរចំដពាេះការក្គប់ក្គងទងំរដំោភបំពា្របរ់រក្ត្ូវ, បា្យរគំ្រ
ដខាម ចដដេស្លែ ប់ទងំដន្ទេះដៅទប់ទេ់ដធាីឱ្យឈនេះរក្ត្ូវបា្។ ដទេះក្ពេឹមក្ពាងៗររី ដទេះយប់ងងឹត្ររី រ៏ 
បុគគេទងំដ្េះរ ូដត្រត់្ពីរនុងដី ជាប់ផុ្រជាប់្មដៅររដរចររីស្លែ ប់ ពំុមា្ញដញីត្ដេ់តិ្ចដេយី។ 
ដទេះចបំងដៅក្រុរ«ឡាមា៉ា ្្៍»(La Marne)ររី ដៅក្រុរ«ដវរដង»(Verdun)ររី រ៏ដចេះដត្ែំដក្ររគំរាម ឱ្យ
ពរួរក្ត្ូវដូដចនេះថា«ចូេពំុបា្ដទ»។ 

 ឱ្អនរអ្ិចចរមមរនុងចមបំងធំដអីយ! ដដេស្លែ ប់ជាដក្ចី្ដៅន្ទទីចមបំង ដៅដវោក្រុរដរីត្វបិរតិ្6 

                                                           
3
 រំណាច់្គឺ ថ្វីដែ ឬសាន ដែ វច្នានុប្កមដមមរ ពុទធសាសនរណ្ឌិ ត្យ ឆ្ន ំ១៩៦៧ ទំព័រ៥៩៣។ 

4
 ស្សុកទិសរូព៌ (អូរអីងត) គឺនៅរូព៌ប្រនទស (Les pays de l’Orient)។ 

5
 អនកដែលមានអាយុនលើសពីត្ប្មូវការឱ្យនធវើទាហាន។ 

6វរិរតិ្ គឺដែលដប្រប្រួល វច្នានុប្កមដមមរ ពុទធសាសនរណ្ឌិ ត្យ ឆ្ន ំ១៩៦៧ ទំព័រ ១១៩០។ 



ដហយីស្លែ ប់ដោយមា្ចិត្ររងឃមឹជាក្បារដថា្ឹងមា្ជ័យជមនេះ រ៏ែំរ ូបរូរជីវតិ្របរ់អនរឱ្យខាងដត្បា្ រចួ
ពីែញុ ំរញ្ជ េះដគ ្ិងរចួពីរណារ ប់នដម្ុរសជារក្ត្ូវគាម ្ដមត្តរ ររុណា។ ដយងីរ៏រូមរដមរង្ូវដរចររីរត្ញ្ញូ
ដឹងគុណ្ ្ិងដរចររីដមក្តី្របរ់ដយងី ចំដពាេះអនរដៅររ់រា្មា្ជីវតិ្ទងំបារាងំទងំដែមរ ដដេមា្ចិត្រ
កាែ ហ្វ្ដូចគាន ។ លាីនដដដេអនរបា្ដធាីទងំប៉ាុន្ទម ្ដ្េះ មា្ជ័យជមនេះដេីស្លរ្៍ដមាដហ្វដដេមរ
រងកត់្រងកិ្អាណាក្បជា្ុរាន្តររដយងី។ 

 ឯដរចររីអធិបបយររដរីរទងំដ្េះ រ៏គង់ដត្្ឹងដភែចពំុខា្។ មា្ដត្វមិា្រំរទឹធិ៍ដ្េះឯងដហយី
ដដេដធាឱី្យបា្គង់ដររត្ដៅ ដក្ពាេះវមិា្ដ្េះអាច្ឹងរឭំរអនរណាដដេដភែចឱ្យចាដំ ម្ េះអនរដដេស្លែ ប់
ដន្ទេះដេងីវញិ។ វមិា្ដ្េះរ៏អាចដធាីឱ្យអនរឯដទៀត្ចាដំរចររីដមត្តរ ររុណាឱ្យបា្យូរអដងាង ដដេជារិចច
របរ់អនរទងំអរ់។ 

 ម៉ាាងដទៀត្ វមិា្ដ្េះដធាីឱ្យអនរដៅដក្កាយៗ ដឹងរិចចការដដេបា្ជយួធុរៈគាន ដៅវញិដៅមរទងំ
បារាងំទងំដែមរ ដដេបា្រ ូបរូរជីវតិ្ដដីមបឱី្យបា្ដរចររីយុត្រិធម៌ ្ិងដរចររីរចួែែួ្ដធាីអាីៗបា្ត្តមចិត្រ។
 ែញុ ំមា្ចិត្រចង់ដរែេះ7ដរចររីអធិបបយដ្េះក្តឹ្មដ្េះ។  

(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្…) 

                                                           
7នសលេះ គឺឈរ់រងអង់ទុកនោយដែកឬនោយអននលើសិន វច្នានុប្កមដមមរ ពុទធសាសនរណ្ឌិ ត្យ ឆ្ន ំ១៩៦៧ ទំព័រ
១៤៩៤។ 


