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បន្ទា ប់ពីដោរដុរទ័រវ៉ាេដេត្(៍Docteur Vallet)ជាចាងហ្វា ងក្រុមរមាគមពរួពិជ័យរន្តរា ម 
ចារ់បា្បញ្ច ប់្ូវរុ ា្ររថារបរ់ដោររចួរាេ់ ដៅរនុងភាគទី៨ដ្េះដយងីរូមដេីរយរ្ូវរមមវធីិបញ្ច ប់
ន្ពិធីរដមាព ធវមិា្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់ដៅរនុងរន្តរា មដោរដេីរទី១ គឺពិធីបងសុរូេឧទាិររុរេជូ្អនរ
ដដេបា្ទទេួអ្ិចចរមម ្ិងរបួ្ដដងែដសសងៗរបរ់ក្រុមពិជ័យរន្តរា មចារ់។ ររមមភាពចុងដក្កាយន្
ពិធីរដមាព ធដ្េះមា្បរែ ញដៅរនុងបណ្ណស្លរររីអំពី«បុ្យឆ៍្ាងវមិា្ដដរស្លងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរ
ដេ់អរ់អនរ ដដេទទេួអ្ិចចរមម រនុងចំបាងំធំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ដេ់ឆ្ន ១ំ៩១៨)»1 ដោយមា្ខ្ាឹមស្លរដដីម 
្ិងការដររក្មួេមយួចំ្ួ្ដូចខាងដក្កាម៖ 

៨-ពិធីបងសុរូេឧទារិរុរេជូ្អនរដដេបា្អ្ិចចរមម  ្ិងរបួ្ ដដងែដសសងៗរបរ់ក្រមុពិជ័យ     
រន្តរា មចារ់ 

ដៅរនុង្គរដដេមា្រាន្តររក្បក្ពឹត្រតាមសាូវធម៌ជាដក្ៅក្ជេះ បីដូចជារាន្តររដខ្មរដធាីបុណ្យដូចជាបុណ្យ
ឆ្ាងដ្េះ ដបីគ្មម ្ដោររងឃជយួសងដន្ទេះ ដ ញីថាដធាីខុ្រអំពីរពា១ដង ដដេមិ្ទា្់ដដេមា្ដស្លេះដៅ
ដេយី2។ បុណ្យដ្េះ្ឹងដៅមា្ខ្ាេះដទៀត្ ដបីមិ្បា្្ិម រ្ដោររងឃឱ្យមរជួយសងដទ។ ដូដចនេះបា្ជា
មា្ដោររងឃ ១០០០អងា ដៅក្បជំុគ្មន ដៅជំុវញិរូបដន្ទេះ ចាទំក្មាដំត្ដេ់ដពេដវោ្ិងដៅរូក្ត្ធម៌ដៅជំុ
វញិដជីងរុេះដដេត្មកេ់រូប គឺរូក្ត្បញ្ជូ ្ដៅម្ុរសដដេមរណ្ៈ។ 

 ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់បារាងំ បូដូវងំ ដដេមិ្ក្បកា្់ស្លរន្ទគរួឱ្យមា្ដរចររីររដរីរដន្ទេះ 
បា្អ្ុញ្ញត្ឱ្យពួរតំ្ណាងស្លរន្ទដសសងៗ ដៅក្បជំុដៅទីដន្ទេះទាងំអរ់។ ដោររងឃរាជបារាងំដៅក្រុរ
ដខ្ម១អងាក្គងរបង់ដមម  មា្ពារ់រញ្ញញ រក្មាបពិ់ធីបុណ្យរព ្ិងមា្ដោររងឃ១អងាដទៀត្ជាជំ្យួសង 
រ៏តាងំរូក្ត្ធម៌បងសុរូេ ចាប់ដសរីមពិធីបុណ្យខាងសាូវស្លរន្ទ។ បន្ទា ប់មរដោររងឃដខ្មរទាងំ១០០០អងា
ដដេដៅអមជំុវញិរបូដន្ទេះរ៏តាងំរូក្ត្ធម៌តាមចំដណ្រខ្ាួ្ដេងី3។ 

                                                           
1
 រុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងប្ក្ុងក័្ម្ពូជាធិរតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្ម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥ ទំព័រ១០៥-១០៧។ 
2
 «ដែលមិ្ន្ទាន់្ដែលមាន្នសាោះនៅន ើយ   » មាន្ន័្យថា ដែលមិ្ន្ធ្លល រ់មាន្ពីមុ្ន្ម្ក្ នោលគឺរាល់ពិធីរុណ្យនៅ
ប្រនទសក្ម្ពុជាដែងដែមាន្វែតមាន្ប្ពោះសងឃ។ 
3
 ក៏្តំងសូប្ែធម៌្តម្ចំ្ដណ្ក្ខ្លួន្ន ើង មាន្ន័្យថា ក៏្តំងសូប្ែធម៌្តម្ដររប្ពោះពុទធសាសនា។ 



 ម្ុរសជាដក្ចី្តាមដមីេទាងំរញ្ជ ឹង ទាងំដគ្មរពក្បណិ្ប័ត្្៍ជាទីបំសុត្បុណ្យខាងស្លរន្ទ ដដេ
មា្ដោររងឃចាមរូក្ត្ធម៌បដងែីយ។ ដក្ត្្ិងដលាងបា្ដៅដរងៀមឈងឹដៅដវោដដេរំពុងដធាីបុណ្យខាង
ស្លរន្ទដន្ទេះ។ បន្ទា ប់មររ៏សាុ ំខ្ា័រដេងី ក្បដោជ្៍ក្បាប់ឱ្យក្រុមពិជ័យរន្តរា មចាប់ដដងែដេងី ពួរទាហ្វ្
ដជីងដគ្មរ ទាហ្វ្កាដំលាីងធំ ទាហ្វ្ដជីងទឹរ ទាហ្វ្ដទៀនរ ៉ាយដយុរី4 ដ យី្ឹងរថដក្កាេះបារាងំរក្មាប់វយ
េុរត្ដក្មៀបគ្មន ក្រួេបេួជាទីបំសុត្។ មា្ដោររររ៥ិ បូដរ ៉ាេ ជាអនរក្តួ្ត្ក្តា រ៏ដដីរបរែ ត់្ោ៉ា ងរ ័រ
មា្រដបៀបដរៀបរយេអ្ ិងដរាៀវកាា សង ដៅមុខ្បណារ ជ្ដដេឈរដមីេតាមសាូវប ូេាីវ៉ា មីរ5ដ យីររដរីរ 

សង។ ដៅដពេដដេក្រមុពិជ័យរន្តរា មរំពុងដដីរដដងែដន្ទេះ មា្យ រ្ដហ្វេះ២ ដហ្វេះដេីរូបវមិា្។ យ រ្
ដហ្វេះ១ដក្គឿងបា្ដហ្វេះបន្ទា បដៅក្បដ េដត្៤-១០ដម៉ាក្ត្ពីអនរឈរដមីេ ន្ទឱំ្យមា្ការលិត្ល័យមិ្តិ្ច
ដទ រចួរ៏ទមាា រ់ផ្កក ១បាច់ោ៉ា ងេអដឆី្ត្ដៅដជីងរូបវមិា្ ដ យីរត្ាដន្ទេះរ៏ដ រីដេងីដៅដេីវញិ ដៅតាម
គូរ្វដៅរណារ េអាការ ដដេដចេះដត្ដ រីមិ្ឈប់ដស្លេះ។ 

 ររមមភាពទាងំដន្ទេះចំណាយអរ់ដពេដក្ចី្ ដ យីដវោរ៏កា្់ដត្ដជឿ្ដៅមុខ្ ក្ពេះអាទិត្យដដេ
កា្់ដត្រេះខ្ពរ់ដេងីៗរ៏កា្់ដត្មា្ចំហ្វយដតរ ដម្ដទ្។ ប៉ាុដ្រដទាេះជាដតរ ប៉ាុណ្ណឹ ងរ៏គ្មម ្បារាងំណា១ ឬ
អនរក្រុរអាយណា១ ដដីរដចញពីទីដន្ទេះដទ គឺរ ូដៅដមីេម្ុរសស្លរ្៍ដសសងៗ ដដេដដីរដដងែគ្មន ដក្កាយ
ពរួទាហ្វ្ទាេ់ដត្ចប់។ ការដដងែដ្េះមិ្ដម្ជារមមវធីិមិ្រូវរបាយរនុងបុណ្យដន្ទេះដទ មា្ជាា ជិេះប ឺរុី
ដរាត្6ត្ដក្មៀបជាជរួ មា្ដំរកី្បមាណ្ជា៤០ មា្ចងដក្គឿងរូបដោយវត្ថុមា្ត្នមា ដ យីមា្ពនងដរាៀរ
ពារ់ោ៉ា ងររួចដររីង(ប រ្ិចប រ្ួច) ោរ់េំដពងចមាំងដេីស្លម ដដីរដ  មររា ងសាូវ។ 

 តាមគំ្ិត្ដោរ បូដូវងំ បុណ្យឆ្ាងរូបវមិា្រក្មាប់ម្ុរសស្លា ប់ដន្ទេះ ក្តូ្វគិត្ជាដំបូងបងអរ់អំពី
ការរដមរង្ូវដរចររីរត្ញ្ញូោ៉ា ងធំដធងដៅដេ់អនរដដេមា្ដក្គ្មេះដេ់ស្លា ប់ដៅរនុងចមាំងធំដន្ទេះ។ 
បន្ទា ប់មរ បុណ្យដន្ទេះរ៏ក្តូ្វឱ្យមា្រត់្ក្តារនុងស្លវតារ ្ិោយអំពីស្លរ្៍ដៅដក្កាមអាណាពាបាេ
(ដខ្មរ) ្ិងស្លរ្៍ដដេទំ្ុរបក្មុងបា្ចងជាស្លព ្ដមក្តី្្ឹងគ្មន (បារាងំ) ឱ្យដឹងថានថងដ្េះដ យីដដេ
ដយងីរតឹ្ដត្មា្ចិត្រក្រឡាញ់គ្មន ដៅវញិដៅមរ ទុរចិត្រគ្មន ដៅវញិដៅមរ ដោយដក្ពាេះដត្្ឹរដៅដេ់ការត្

                                                           
4
 ទាហាន្នទៀរ៉រយ្នយុើរ ជាោក្យបរាងំគឺ Tirailleur ដប្រថាទាហាន្ពិជ័យសង្គ្រា ម្។  

5
 ផ្លូវរ ូលលីវ្មី្ស(Boulevard Miche) គឺម្ហាវថីិមី្ស ដែលយក្ន ម្ ោះតម្នោក្សងឃរាជកាែូលិក្បរាងំ 
ន ម្ ោះមី្ស (Miche) ដែលបន្គង់នៅឯវហិារកាែូលិក្នៅពញាឮក្នុងរជជកាលប្ពោះបទអងាែួង។ 
6
 រ ឺសីុនក្លែ ជាោក្យបរាងំគឺ Bicyclette ដប្រថានទាច្ប្ក្យាន្ឬក្ង់។ 



រ ូដដីមបកីារពារដរចររីេអជាមយួគ្មន ន្ទក្គ្មរ ា្ងមរ។ មិ្ទា្់មា្ក្បូក្កាម(រមមវធីិ)បុណ្យណាដដេដធាីឱ្យ
បា្ដពញដេញ ្ិងបា្រដក្មចជាងដ្េះដៅដទៀត្រ៏គ្មម ្។ 

បុណ្យដន្ទេះបា្ដថកីងរុងដរឿងដ យី ចំដណ្រឯអនរដដេដៅដមីេទាងំប៉ាុន្ទម ្ដន្ទេះរ៏បា្ររាឫរពារ
ជាអនរនថាថនូររនុងឱ្ការដន្ទេះ។ អនរដដេដៅដមីេគ្មម ្ដលាចដទថា នថងដ្េះខ្ាួ្ឯងដធាីបុណ្យដខាម ច ដ យីដខាម ច
ដន្ទេះដទៀត្ជាដខាម ចម្ុរសដដេរ ូដវទន្ទ្ឹងការណ៍្១ធំណារ់ គឺការកា្់ដក្គឿងអាវុធដៅក្បយុទធ ដដីមបី
ភាពរុីវេ័ីយ(អរយិធម៌)រក្មាប់ម្ុរសទាងំជមពូទាីប។ 

 ការដដេរាន្តររក្រុរអាយចំ្ួ្ ដក្ចី្មឺុ្ ដធាីដំដណី្រមរតាងំពីក្រុរលូមិឆ្ង យៗ ឯក្បទេ់ដដ្ក្រុរ
ក្បតិូ្ចតូ្រា៉ា ត៍្(របបអាណាពាបាេគឺក្បដទររមពុជា) ដដីមបមីរជារិត្រិយរចំដពាេះដេ់ម្ុរសរបរ់្គរ
ទាងំ២ដដេទទេួអ្ិចចរមមដៅដ យី។ រាន្តររទាងំដន្ទេះកា្់ឫរពារោ៉ា ង នងឹ ដ្េះជាតឹ្រតាងមយួជា
រំខា្់ ថាចិត្រដខ្មរឥេូវដ្េះរមួចូេគ្មន ជាមួយ្ឹងចិត្របារាងំដររពិត្ដម្ដ យី។ ម្ុរសដដេមា្ជា
ដក្ចី្្ឹងគណ្ន្ទពំុបា្ដន្ទេះ ដៅជំុវញិរូបដដេជាងឌូកាា ងំ ដធាីោ៉ា ងេអ ដ យីដដេមរទីដ្េះដោយចិត្រឯង
ឥត្មា្្រណាបងាំដន្ទេះដទ។ 

 ការដដេរាន្តររយរត្ក្មាប់តាមក្ពេះររុណា ដធាីបុណ្យឱ្យម្ុរសដដេស្លា ប់រនុងចមាំង ក្បដោជ្៍
ឱ្យគង់ចារ់ជាមយួ្ឹងបារាងំ ដដេក្បជំុគ្មន ដៅដក្កាយដោរេដឺររុីដង់ រុដប៉ារដីយុរី បូឌូវងំ ដន្ទេះជាការ
ក្បដរីរណារ់។ 

 ដូចកាដរត្អូពី្ីញ៉ាុ ង(Opinion) ក្រុរនក្ព្គរបា្្ិោយដក្កាយដធាីបុណ្យដ្េះមយួនថងថា ដយងី
គរួបរែ ញបុណ្យដ្េះដៅពរួយពុី្(ជប៉ាុ្)ដដេមរក្រុរដយងីពីមសេិមិញ ្ិងអនរក្បដទរដនទៗដដេ
ក្តូ្វជាមិត្រដត្មិ្រូវជិត្រនិទធ្ឹងដយងី ឬក្តូ្វជាខាម ងំ្ឹងដយងី ដដេរេិះគ្់ដយងីអំពីរដបៀបដរៀបចំក្រុរចំណុ្េះ
របរ់ដយងីដន្ទេះ ឱ្យអរ់ម ា្ិេរងសយ័ ថារាន្តររដដេដៅរនុងអាណាពាបាេដយងីពិត្ជាក្រឡាញ់ដយងី 
្ិងរ ូ្ឹងដយងីក្បារដដម្។ 

 ដរចររីដដេដយងីដ ញីកាេបុណ្យឆ្ាងរូបដន្ទេះ ន្ទឱំ្យដយងីបាត់្តូ្ចចិត្រ្ឹងដរចររីបដន្ទា ររេិះគ្់ 
ដដេមា្មរពីក្បដទរដក្ត្ិងមរពីក្រុរដយងី។ នថង១ មីន្ទ ឆ្ន ១ំ៩២៥ ដ្េះជាជានថងមួយដ៏េអក្បនព
ចំដពាេះ្គរបារាងំដររ។ 

(រូមរង់ចាអំា្ដរចររីរ ន្ិោា ្ដៅរនុងភាគបញ្ច ប់!) 
 


