វិមានរ ំឭកដល់អ្ក
ន ស្លាប់កងសង្គ្រ
នុ
ា មលោកលលើកទី១
- ភាគទី១ -

អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រី ស៊ន ច័នទអ្មរា
មន្ត្ដរី េខាធកា
ិ រោា្របរ់ក្រុមក្បរ
ឹ ាបណ្ឌិត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិត្យរភារមពុជា
-២០១៩-

វិមានរ ំឭកដល់អ្ក
ន ស្លាប់កងសង្គ្រ
នុ
ា មលោកលលើកទី១
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រី រ៊្ ច័្អ
ទ មរា មន្ត្ដរី េខាធិការោា្របរ់ក្រុមក្បរ
ឹ ាបណ្ឌិត្រភាចារយ
ន្រាជបណ្ឌិត្យរភារមពុជា
១-សេចក្តីស្ីើម
រ្ធិរញ្ញានងៃទី១១ រីហា ១៨៦៣ រវាងអធិរាជបារា ាំង ្ិងក្រះរាជារមពុជា ដែេបា្បដងកីត្ របបអាណារាបាេ

ដ ះ ក្ត្ូវបា្ចុះហត្ថដេខា ដៅរាជវា ាំងឧែុងគ។ មាក្ាទី១ ដចងថា «ក្រះដៅអធិរាជបារា ាំង ក្រមផ្រេ់្ូវរិចចការពារ ចាំដពាះក្រះ
រាជារមពុជា»។ ាមមាក្ា១៦ ក្រះដៅអធិរាជបារា ាំង ដែេទទួេស្គគេ់អធិបដត្យយភារ ន្ក្រះរាជារមពុជា

ះ រ្ាថា្ឹង

ដងររារណា
រ ប់ធ្នាប់្ិងភាររុខស្គ្រដៅរាុងក្បដទរថា្ឹងជួយការពាររមពុជាទេ់្ឹងរាេ់ការវាយក្បហារមររីដក្ៅ ថា្ឹង
ជួយទាររ្ធពាណ្ិជជរមម ្ិងថាជួយផ្រេ់្ូវភារងាយក្រួេែេ់រមពុជា រាុងការស្គថប

គម

គម្៍ រវាងរមពុជា្ិងរមុក្ទ1។

ដផ្្ទីបងាាញអាំរែ
ី «រហភារឥណ្ូ ឌ ច្
ី ាំណារ់កាេន្ការបដងកត្
ិ »
ដែេក្គប់ក្គងដោយបារា ាំង រឆ្
ាំ ៨៥៩ ែេ់ឆ្ា១
ាំ ៨៨៧
ី ា១

រ្ធិរញ្ញាដែេក្ត្ូវបា្ចុ ះហត្ថដេខាដៅឧែុ ងគ នងៃទី១១ ដខរីហា ឆ្ា១
ាំ ៨៦៣ ដែីមបរ
ី ាំណ្ត្់េរខខណ្ឌន្របបអាណារាបាេបារា ាំងដៅ

1

រមពុជា ដៅរាុងក្រឹត្រិបក្ត្ផ្លូវការន្រមពុជាឆ្ា១
ាំ ៨៨៤, ដេខ១, ដខត្ុ ោ ្ិងវ ិឆ្ឆិកា(Traité conclu à Oudong le 11août 1863 réglant
les conditions du Protectorat français au Cambodge, in Bulletin Officiel du Cambodge, Année 1884, No. 1, Octobre et
Novembre)។

របបអាណារាបាេបារា ាំង បា្ដធវីឱ្យបះពាេ់ែេ់ ផ្េក្បដោជ្៍ ក្បជាជ្រមពុជា ជារិដរររាុងវ ិរ័យរ្ធោរ។

បុដ្រ របបដ្ះរ៏បា្

ម
ាំ រឲ្យរមពុជា ្ូវអត្ថក្បដោជ្៍ន្អរយធម៌
របរ់ខួ ្ផ្ងដែរ។
ល
ិ

ការគង់ វ ងសន្ក្បជាជាត្ិ ដ ខម រ បា្មររី រិ ចច រ ហក្បត្ិ ប ត្រិ កា រោ ងជិ ត្ រាិ ទធ រវាងបារា ង
ាំ ្ិ ង រមពុ ជា ជារិ ដ ររ

ដោយស្គររិចចខិត្ខាំរបរ់បារា ាំង ដេីវ ិរ័ យចាំ្ួ្៥គឺ៖ ទ័រដជីងទឹរ ទ័ រដជីងដោរ រែាបាេ ការទូ ត្ ្ិងក្រទាប់បញ្ាវ្រ។
រូមដេរ
ី យរដត្ត្ួ

ទនី ្រងទ័រដជីងដោរបារា ាំងមរបងាាញដោយរដងខបែូចត្ដៅ2។

២-កិចចេហការបារាំង-ខ្មែរ ខាងកងទ័ពស ើងសោកសៅចុងេតវតសរទី
៍ ១៩

ដៅឆ្ា១
ាំ ៨៩០ដោរអ្ុដរ្យ
៍ របារា ាំងដ្មះ គុយដប (Cupet) ដែេអមែាំដណ្ីរដោយទាហា្ដខមរមាារ់ បា្
ី ឯ

រមាចត្់ទ័រដរៀមឱ្យែរងយរឆ្
ល
(
ទឹ ដក្ត្ង ដៅឆ្ា១
ាំ ៨៩៣ ទ័រដរៀមបា្ឆ្លងផ្ុត្ទដ្ល
ី ូ ងដេ
ី ដខត្រមណ្ឌេគរី ររវ
ី នងៃ) ដៅកា្់រង
ដមគងគជាស្គថររ ដៅទរ
ិ ខាងេច
ិ ។

ដរៀមបា្ែរទ័រដចញរីទឹរែីដខមរ ដៅភូមិភាគឦស្គ្ ខាងដជីង ្ិងពាយ័រយ ជា៤ែាំណារ់កាេគឺ៖ដៅឆ្ា១
ាំ ៨៩០
(ែររឆ្
ល
ាំ ៨៩៣ (ែររដី ខត្ររង
ទឹ ដក្ត្ង) – ដៅឆ្ា១
ាំ ៩០៤ (ែររដី ខត្រមូ នក្រ្
ល
ង
ី ូ ងដេ
ី) – ដៅឆ្ា១
ិ ទដ្លរដៅ) –
្ិងដៅឆ្ា១
ាំ ៩០៧ (ែររីដខត្របាត្់ែាំបង ដរៀមរាប ្ិងរិរដស្គភ័
ណ្)3។
ី

៣-កិចចេហការបារាំង-ខ្មែរ ខាងកងទ័ពស ើងសោកកនងេង្គ្
រាមសោកស
ុ
រ៊្ រាំណាង, ការយេ់ដ

2

ធាូ ឆ្ា២
ាំ ០១៣, ទាំរ័រ៥៦។

ញ
ី ចាំដពាះរម័យអាណា្ិគម ដោយក្បវត្រវ ិទូដខមរមាារ់ ដៅរាុងការផ្ាយរបរ់រមាគមអារក្បវត្រិស្គន្តររ, ដខ

រ៊្ រាំណាង, ការវ ិវត្រវ ិរ័យ្ដោបាយ ្ង
ិ រែាបាេដៅរមពុជា

3

មី

ឆ្ា២
ាំ ០១៨, ទាំរ័រ៧៥។

ីកទី១

ដែីមរម័យបារា ាំង, ដៅរាុងក្រឹត្ប
រិ ក្ត្ក្បចាាំក្ត្មា
ី រ, ដេខ១, ដខមររា-

ស្គមគគី ភារបារា ាំង-ដខមរដបបដ្ះ បា្ប្រ ជារិ ដរររាុងអាំឡុ ងរន្តងាគមដោរដេី រទី១ ។ ាមការអាំ ពាវ

វររអា រ

រម័ក្គចត្
ិ រឱ្យដៅក្បយុទធដៅក្បដទរបារា ាំង ក្រះរាជក្បការជាដក្ច្
ី ក្ត្ូវបា្បទ
ិ ផ្ាយដៅក្គប់ភូមក្ិ រុរន្ក្បដទររមពុជា។ ក្រះ
រងឃដខមររ៏បា្រួមចាំដណ្រផ្ងដែរ ដៅរាុងែាំដណ្ីរការដក្ជីរដររអា
ររម័ក្គចិត្រ។ ចាំដណ្រក្រះមហារសក្ត្ដខមររ៏បា្ោងដៅ
ី
កា្់ដខត្រខណ្ឌ

រាុងយុ ទធ

ការដក្ជីរដររអា
ររម័ក្គចិត្រដ្ះ ដោយរ្ាថា្ឹងផ្រេ់ដក្គឿងឥរសរយយរ
ក្រមទាាំងមុ ខ
ី
ិ

ងារដផ្សងៗ ដៅរាុងរែាបាេ ្ង
ិ រាុងរាជវា ាំង ចាំដពាះអារទាាំងឡាយណាដែេមា្ស្គានែដេចដធ្នល។ ៣ដខដក្កាយមរ ម្ុ រស
ចាំ្ួ្ ១.០០៨

រ់ ក្ត្ូវបា្ទទួេស្គគេ់ថាមា្រមបទាក្គប់ក្ោ្់ រក្មាប់ បដក្មីរងទ័រ។ ដក្កាយរន្តងាគមដោរដេីរទី១

វ ិមា្ឧទទិរចាំដពាះអារស្គលប់រក្មាប់ក្បដទរបារា ាំង ក្ត្ូវបា្រដមាពធដៅរាុងដខរុមភៈ  ឆ្ា១
ាំ ៩២៥ ដៅទីក្រុងភាាំដរញ4។
៣.១-ការចាប់ស្ីើមកងទ័ពសៅកមពជា
ុ

«ក្រុមររាក្រុរ»(Garde Indigène) រិត្ក្បារែបា្ចាប់ ដផ្រីមដៅនងៃទី១ ដខមររា ឆ្ា១
ាំ ៩០៤ ប ទ ប់ រី មា្រាជ

ក្បការចុ ះនងៃទី១១ ដខររកោ ឆ្ា១
ាំ ៩០៣ ដែេរាំណ្ត្់អាំរីរដបៀបដររ«ទាហា្ររាក្រុ
រ»(Milicien)។ ភូ ម្
ី
ិ ីមួយៗក្ត្ូវផ្រ
េ់ទាហា្ររាក្រុរមាារ់ រក្មាប់ក្បជាជ្៨០
រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្រី១៣១ដៅ១៨០

ក្បការដ

រ់ ក្ត្ូវផ្រេ់ចាំ្ួ្២

រ់ ្ិង ក្ត្ូវផ្រេ់ចាំ្ួ្៤

រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្ រ៨
ី ០ដៅ១៣០

រ់ ក្ត្ូវផ្រេ់៣

រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្រី១៨១ដៅ២៣០

រ់។ ក្រះរាជ

ះបា្រាំ ណ្ត្់ ឱ្ យដក្ជីរដររឱ្យអរ់
រីេទធ ភារ្ូ វ ម្ុ រ សក្បុ រដពាះមាយ្ិងដៅរាំដ ោះរី អាយុ ១ ៨ដៅ៣៥ឆ្ា ាំ
ី

បុដ្រដបម
រសក្បុរ ដែេមា្ក្គួស្គរ។ រយៈ ដរេបាំដរញការងារគឺ២ឆ្ា ាំ ដោយមា្េទធភារ
ី ្
ិ ក្គប់ចាំ្ួ្ ដគក្ត្ូវដក្ជីរដររម្ុ
ី
ឱ្យប្រដៅ២ឆ្ាដាំ ទៀត្5។

ក្រុមររាក្រុរ មា្ភាររិចចរ រារណា
រ ប់ ធ្នា ប់ រងគម ដៅក្គប់ ដ ខត្រ។ ដខត្រ ្ីមួយ ៗក្ត្ូ វដក្ជីរដរ រ«ក្រុ
មរិ ជ័យរង ្
ី

ក្ោម» មួ យ វរដរ

ត្ូ ច ដែី ម បដី ធវី អ ្ររាគម្៍ រុ ាងររមមភា រដោធ្នែូ ច ជាដៅរាុ ងរ្រិភា វូ ប ្ីយ រមម ដ ខត្រ បា ត្់ ែាំប ងមុ ្ ឆ្ា ាំ

១៩១០ជាដែី ម 6។ ក្រុ ម ររាក្រុ រ មា្ចាំ ្ួ ្ ចដ ល ះរី ១ .៥០០

រ់ ( ១៩១២-១៩១៥) ្ិ ង ២.២០០-២.៤០០

(១៩១៦-១៩២០)។ ចាំដណ្រក្រុមរជ
ិ ័យរន្តងាគមជាជ្ជាត្ដិ ខមរមា្ចាំ្ួ្១.៣៥០
ដខមររា ឆ្ា១
ាំ ៩១៦ ដៅ ដខមររា ឆ្ា១
ាំ ៩១៧ ដែីមបដី ចញដៅចបាំងដៅទវប
ី អរឺ ុប។

រ់ ្ិង ដររបដ្ថ
ម៥០០
ី

រ់

រ់ដទៀត្រី

(រូមរង់ចាអា
ាំ ្វគគប្រដៅរបារហ៍ ដក្កាយ …)

រ៊្ រាំណាង, ការយេ់ដ

4
5

ញ
ី ចាំដពាះរម័យអាណា្ិគម ដោយក្បវត្រវ ិទូដខមរមាារ់, ែ.ឯ.ម.(ែូចឯរស្គរមុ្), ទាំរ័រ៥៧។

Alain Forest, ក្បដទររមពុជា្ង
ិ អាណា្គ
ិ មរមមបារា ាំង, ប្រវត្តិនៃអាណាៃិ គមកមមមួយដែលគ្មមៃការរ៉ះទង្គិច (១៨៩៧-

១៩២០), Editions L’Harmattan, ១៩៨០, ទំព័រ១៣៦។
6

ាមក្រះរាជក្បការចុះនងៃទី១៦រុមភៈ ១៩១២ រយៈ ដរេបាំដរញការងាររបរ់ក្រុមររាក្រុរគឺ៣ឆ្ា។
ាំ អារចាប់ដឆ្ាត្បា្ដេខែាំបូងក្ត្ូវឱ្្

យចូេរាុងក្រុមរិជ័យរន្តងាគម ចាំដណ្រអារចាប់ដឆ្ាត្បា្ដេខដក្កាយក្ត្ូវឱ្យចូេរាុងក្រុមររាក្រុរ។

