
 
 

វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១  

- ភាគទ ី២ - 

 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 
 

-២០១៩- 
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វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១  (ភាគទ ី២) 

អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  
មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 
៣.១-ការចាបផ់្តើមកងទព័ផៅកមពជុា 
«ក្រុមររាក្រុរ»(Garde Indigène) ពិត្ក្ារដា្ចាប់ដ្រីមដៅនងៃទី១ ខែមររា ឆ្ន ាំ១៩០៤ បន្ទា ប់ពី 

មា្រាជក្បការចុុះនងៃទី១១ ខែររកោ ឆ្ន ាំ១៩០៣ ខដេរាំណ្ត់្អាំពីរដបៀបដររី«ទាហា្ររាក្រុរ»(Milicien)។ 
ភូមិ្ីមួយៗក្ត្ូវ្រេ់ទាហា្ររាក្រុរមាន រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្៨០ន្ទរ់ ក្ត្ូវ្រេ់ចាំ្ួ្២ន្ទរ់ រក្មាប់ក្បជាជ្ ពី៨០
ដៅ១៣០ន្ទរ់ ក្ត្ូវ្រេ់៣ន្ទរ់ រក្មាប់ក្បជាជ្ពី១៣១ដៅ១៨០ន្ទរ់ ្ិង ក្ត្ូវ្រេ់ចាំ្ួ្៤ន្ទរ់ រក្មាប់ក្បជាជ្
ពី១៨១ដៅ២៣០ន្ទរ់។ ក្ពុះរាជក្បការដន្ទុះា្រាំណ្ត់្ឱ្យដក្ជីរដររីឱ្យអរ់ពីេទធភាព្ូវ ម្ុរសក្បុរ
ដ ុះមា៉ា យ្ិងដៅរាំដោុះពីអាយុ១៨ដៅ៣៥ឆ្ន ាំ ប៉ាុខ្រដបីមិ្ក្រប់ចាំ្ួ្ ដរក្ត្ូវដក្ជីរដររីម្ុរសក្បុរ ខដេមា្ក្រួ
សារ។ រយៈដពេបាំដពញការងាររឺ២ឆ្ន ាំ ដោយមា្េទធភាពឱ្យប្រដៅ២ឆ្ន ាំដទៀត្1។ 

ក្រុមររាក្រុរ មា្ភាររិចចររារណ្តរ ប់ធ្នន ប់រងគមដៅក្រប់ដែត្រ។ ដែត្រ្ីមួយៗក្ត្ូវដក្ជីរដររី«ក្រុមពិជ័យ
រន្តងាគ ម» មួយវរដរន្ទតូ្ច ដដីមបដីធវីអ្ររារម្៍រនុងររមមភាពដោធ្នដូចជាដៅរនុងរ្រិភាវូប្ីយរមមដែត្រាត់្ដាំបង
មុ្ឆ្ន ាំ១៩១០ជាដដីម2។ ក្រុមររាក្រុរមា្ចាំ្ួ្ចដន្ទល ុះពី១.៥០០ន្ទរ់(១៩១២-១៩១៥) ្ិង ២.២០០-
២.៤០០ន្ទរ់(១៩១៦-១៩២០)។ ចាំខណ្រក្រុមពិជ័យរន្តងាគ មជាជ្ជាត្ិខែមរមា្ចាំ្ួ្១.៣៥០ន្ទរ់ ្ិង ដររី
បខ្ថម៥០០ន្ទរ់ដទៀត្ពីខែមររា ឆ្ន ាំ១៩១៦ ដៅ ខែមររា ឆ្ន ាំ១៩១៧ ដដីមបដីចញដៅចបាំងដៅទវីបអឺរ ៉ាុប។ 

 
ទាហា្រម័ក្រចិត្រខែមរ ងត្ដៅវត្រភនាំ មុ្ដពេដចញដាំដណី្រដៅក្បដទរារា ាំង (ឆ្ន ាំ១៩១៦) 

                                                           
1 Alain Forest, ក្បដទររមពុជា្ិងអាណ្ត្ិរមរមមារា ាំង, ប្រវត្តិនៃអាណាៃិគមកមមមួយដែលគ្មម ៃការរ ៉ះទង្គិច 
(១៨៩៧-១៩២០), Editions L’Harmattan, ១៩៨០, ទាំព័រ១៣៦។ 
2 តាមក្ពុះរាជក្បការចុុះនងៃទី១៦រុមភៈ១៩១២  រយៈដពេបាំដពញការងាររបរ់ក្រុមររាក្រុររឺ៣ឆ្ន ាំ។ អនរចាប់ដឆ្ន ត្ា្ដេែ
ដាំបូងក្ត្ូវឱ្យចូេរនុងក្រុមពិជ័យរន្តងាគ ម ចាំខណ្រអនរចាប់ដឆ្ន ត្ា្ដេែដក្កាយក្ត្ូវឱ្យចូេរនុងក្រុមររាក្រុរ។ 
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ដៅរនុង្ិដរេបបទថ្នន រ់បណ្ឌិ ត្ខដេមា្ចាំណ្ងដជីងថ្ន “ក្បដទររមពុជា្ិងអាណ្ត្ិរមរមមារា ាំង, 
ក្បវត្រិន្អាណ្ត្ិរមរមមមួយខដេគ្មម ្ការប៉ាុះទងគិច” ដន្ទុះ ដោរ Alain Forest ា្ររដររប រ្ថ្ន ការ
អាំ វន្ទវដក្ជីរដររីទាហា្រម័ក្រចិត្រដៅចបាំងដៅក្បដទរារា ាំង ា្ជួប្ឹងការមិ្ដអីដពីជាទូដៅ ដទាុះបី
មា្ការដោរន្ទោ៉ា ងខាល ាំងកាល រ៏ដោយ។ ដរចររីក្បការក្តូ្វដរបិទ្ាយដៅក្រប់ៗភូមិ ដោយដរៀបរាប់
ក្ាប់អាំពី្េក្បដោជ្៍ខដេក្តូ្វ រ្េ់ឱ្យដេ់អនររម័ក្រចិត្រដូចជា ការឱ្យរចួព ធ្ែលួ្ដៅឆ្ន ាំ១៩១៦ ការ រ្េ់
ក្ារ់ឧបត្ថមភ២០០ន្ត្វង់ដៅដពេរម័ក្រចិត្រ ការ រ្េ់ក្ារ់៣ដរៀេរនុង១ខែរក្មាប់ក្រួសារ ្ិងការឧបត្ថមភ
ក្ារ់១២០ដរៀេដៅដពេសាល ប់។ ៣ខែបន្ទា ប់ពីការែិត្ែាំដក្ជីរដររី រឺដៅនងៃទី៥ ខែឧរភា ឆ្ន ាំ១៩១៦ ដរ
ដររីា្ចាំ្ួ្  ២.២៩៥ន្ទរ់ ខដេដៅរនុងដន្ទុះម្ុរស៥០៨ន្ទរ់ ក្តូ្វា្ដរបញ្ជូ ្ដៅវញិដក្ ុះមិ្រម័ក្រ
ចិត្រ រថតិ្ដៅដក្កាមការបងេិត្បងេាំពីពរួមន្ត រ្ី។ ម្ុរសខដេដៅរេ់ចាំ្ួ្ ១.០០៨ន្ទរ់ក្តូ្វា្ទទេួសាគ េ់
ថ្នអាចបដក្មីរងទ័ពា្។ ដទាុះជាោ៉ា ងដ្ុះររីរ៏មា្អនរសាល ប់២០ន្ទរ់ដោយជាំងឺដ្មីរួត្ បណ្តរ េមរ
ពីការ្វរឹហាត់្ដោយបងេាំ រខ ល្ងសាន រ់ដៅ ្ិងចាំណី្អាហារមិ្រមក្រប ្ិងម្ុរស៣៤០ន្ទរ់ដទៀត្ា្
រត់្ដចាេ3។ 

ររមមភាពដក្ជីរដររីអនររម័ក្រចិត្រដៅចបាំងដៅក្បដទរារា ាំងដន្ទុះ   រ៏មា្ក្បភពមួយដទៀត្ជា   
«បណ្ណសារ» (Archive) (ឯរសារក្បភពទី១) រឺេិែិត្របរ់ឧរញ៉ា វ ាំង (រដាមន្ត រ្ីក្ពុះបរមរាជវ ាំង) ជូ្
ដៅដោរដររុីដង់ជា្់ែពរ់ារា ាំង ចុុះនងៃទី១៣ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦។ តាមេិែិត្ដន្ទុះ ក្ពុះាទរុីរុវត្ថិ
ា្ោងដៅដក្ជីរដររីអនររម័ក្រចិត្រដៅតាមដែត្រចាំ្ួ្ ២ដេីរ ដដីមបដីធវីជាក្រុមយុទធន្ទ ្ិងជាង4 រនុងរាជ
ការក្រុងារា ាំងខរររក្មាប់រន្តងាគ មដោរដេីរទី១។ ក្ពុះរាជដាំដណី្រដ្ុះមា្រយៈដពេររុប១៦នងៃ៖ 
ដេីរទី១ចាំ្ួ្២នងៃ ្ិងដេីរទី២ចាំ្ួ្១៤នងៃ ខដេមា្ែលឹមសារដដីម្ិងការខររក្មួេមួយចាំ្ួ្ដូច
ខាងដក្កាម5។ 

ក-ព្ពះរាជដំផ ើរផ ើកទើ១  
ក្ពុះអងគា្ោងដចញពីក្រុងភនាំដពញដៅនងៃទី២៣ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩១៦ ដៅដេ់ខក្ពរាណ្តម 

ដែត្រាភនាំ ដៅនងៃទី២៤ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩១៦ ដវោដមា៉ា ង២រដរៀេខដេដៅរេ់ខត្១ដមា៉ា ងដទៀត្្ឹងដេ់ទី
រមួដែត្រនក្ពខវង។ ដោរឧរញ៉ា វ ាំងា្ទទួេដត្ដេក្កាម6 ពីដោរដររុីដង់ជា្់ែពរ់ដេែ១១២ ចុុះនងៃ
ដខដេដដីមបីក្កាបបងគាំទូេក្ពុះអងគរូមឱ្យបងអង់ក្ពុះរាជដាំដណី្រ ដោយសារដោរអរគដទសាភិាេ7 ្ឹង

                                                           
3 Alain Forest, ក្បដទររមពុជា្ិងអាណ្ត្ិរមរមមារា ាំង, ក្បវត្រិន្អាណ្ត្ិរមរមមមួយខដេគ្មម ្ការប៉ាុះទងគិច (១៨៩៧-
១៩២០), Editions L’Harmattan, ១៩៨០, ទាំព័រ១៣៨-១៣៩។ 
4 ក្រុមយុទធន្ទ្ិងជាង រឺទាហា្ក្បយុទធ្ិងទាហា្ជាង។ 
5 ចុម្មា យ ឧរញ៉ា វ ាំងគវរៈដវៀងនជយ រណ្ៈរដាមន្ត្រី ដេែ៦២ ចុុះនងៃទី១៣ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦។ 
6  រយារា ាំងថ្ន Télégramme រឺទូរដេែជារាំបុក្ត្ទារ់ទងគ្មន តាមនក្បរណី្យឬ៍រាំបុក្ត្ខែសេួរ។ 
7 Gouverneur Général រឺដោរអរគដទសាភិាេឥណ្ឌូ ចិ្ខដេក្រប់ក្រងដេីរដាទាំង៥ គឺរូសាាំងរីុ្, រមពុជា, អណ្តណ ម, តុ្ង
រឹង ្ិងឡាវ។ 
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អដញ្ជ ីញមរដេ់ក្រុងភនាំដពញដៅនងៃទី២៥ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩១៦។ រនុងដវោក្ពឹរដន្ទុះក្ពុះអងគរ៏ា្ក្ទង់ោង
វេិមរដេ់ក្រុងភនាំដពញវញិរនុងនងៃទី២៤ ខែរុមភៈ ដវោអាក្ធ្នក្ត្។ 

រនុងក្ពុះរាជដាំដណី្រដក្ជីរដររីអនររម័ក្រចិត្រដេីរទី១ដ្ុះ មា្ក្ពុះរាជបុក្តា៤អងគ របរ់ក្ពុះាទរុី
រុវត្ថិ រឺក្ពុះអងគមាច រ់មុ្ីវងស, ែណ្តរា៉ា រ់, រុភា្ុវងស ្ិងវងកត់្8 ក្ពមទាាំងក្ពុះអងគមាច រ់ ្ិងឧរញ៉ា មួយ
ចាំ្ួ្ ដទៀត្តាមខ្្ងខដរ។ 

ខ-ព្ពះរាជដំផ ើរផ ើកទើ២  
ក្ពុះអងគា្ោងដៅកា្់ទីរមួដែត្រនក្ពខវងមរងដទៀត្ដោយមា្ក្រុមតាមខ្ក្ពុះអងគដខដេដូចក្ពុះ

រាជដាំដណី្រដេីរទី១ខដរ ប៉ាុខ រ្ក្ពុះអងគមាច រ់វងកត់្មិ្ា្ចូេរួមដទ។ ក្ពុះាទរុីរុវត្ថិខដេអមក្ពុះរាជ
ដាំដណី្រដោយរសក្តារសក្តី្ ្ិងមន្ត រ្ីន្ទន្ទដន្ទុះ ា្ដចញពីក្រុងភនាំដពញដៅនងៃទី២៩ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩១៦ 
ដវោដមា៉ា ង១១រ ល្ុះយប់ដោយក្ពុះទីន្ទាំងរា៉ា េ់(ដ ម្ ុះអក្មឹត្រងស)ី, សាេុពវ9(ដ ម្ ុះឥន្ត ា្ីរាំបូរ) ្ិងដវ
ដដត្10។ រនុងក្ពុះរាជដាំដណី្រពីាណ្តមដែត្រាភនាំដៅកា្់នក្ពខវងទឹររារ់ក្ពុះអងគក្បថ្នប់ដេីក្ពុះទីន្ទាំងទូរ 
ធាំ-តូ្ច ទាាំងអរ់៧ ដោយមា្រា៉ា េ់តូ្ចៗ រដណ្តរ ងក្ពមទាាំងមា្អនរតាមខ្្ងដន្ទុះា្មរដេ់ទីរមួ
ដែត្រនក្ពខវងដៅនងៃទី១ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦ដវោដមា៉ា ង១២្ិង២០ន្ទទី។ ក្ទង់ក្បថ្នប់រនុងក្ពុះទីន្ទាំងទូរចត្
ដៅរាំពុងជាំ្ួញនក្ពខវងដ្យីា្រិត្អាំពីការដក្ជីរដររីអនររម័ក្រចិត្រដៅទីដ្ុះ ដោយដក្ជីរដររីរនុងបណ្តរ
ក្បជាជ្ទាាំង៨ដែត្ររមួមា្៖  

– ៥ដែត្រដៅដក្កាមឱ្វទ “ទីដររុីដង់” នក្ពខវង រឺដែត្រាភនាំ ដែត្រនក្ពខវង ដែត្រ រា ាំង ដែត្ររុីធររណ្្
តាេ ្ិងដែត្រោវ ឯម។ 

– ៣ដែត្រដៅដក្កាមឱ្វទ“ទីប៉ាុររិ៍រាជការ” សាវ យដរៀង រឺដែត្ររ ាំដេួ ដែត្រសាវ យទាប ្ិងដែត្ររមារ
ខ្រ។ 

 
«ទីដររីុដង់»(Circonscription résidentielle)  រឺខដ្ដីរដាាេថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ិខដេក្រប់ក្រងដោយ«ដៅហាវ យដែត្រារា ាំង»។  

«ដែត្រខែមរ»មុ្រាំខណ្ទក្មង់រដាាេឆ្ន ាំ១៩២១ ខដេដៅដក្កាមឱ្វទទីដររីុដង់ដន្ទុះ ក្ត្ូវា្ក្រប់ក្រងដោយ  

                                                           
8 រ៊្ រាំណ្តង, ការវវិត្រន្រងគមរមពុជាដៅចដន្ទល ុះរន្តងាគ មដោរទាាំង២ (១៩១៩-១៩៣៩), ្ិដរេបបទថ្នន រ់បណ្ឌិ ត្ក្បវត្រិវទិា 
សារេវទិាេ័យាររី៧, ឆ្ន ាំ១៩៩៥, ទាំព័រ៩៤ (ក្ពុះាទរីុរុវត្ថិមា្ក្ពុះរាជបុក្ត្១អងគដទៀត្ដ ម្ ុះដួងេរេិណ្ត)។ 

9 សាេុពវ (Chaloupe) ជារា៉ា េ់ឬកាណូ្ត្ធាំដេឿ្ដោយខចវឬដបីរដការ ង។ 
10 ដវដដត្ (Vedette) ជាន្ទវចមបាំងខាន ត្តូ្ចរក្មាប់ោមេបត្។ 

ទីររស ីែង់្នប្ៃដវង្

រេត្តបាភ្នំ រេត្តនប្ៃដវង្ រេត្តពារងំ្ រេត្តស ីធរកណាត ល រេត្តល្វា ឯម
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«ដៅហាវ យក្រុរខែមរ»។ ឧទា្រណ៍្ ដៅហាវ យក្រុរដែត្រាភនាំ, ដៅហាវ យក្រុរដែត្រ រា ាំង។ 
 

 
 
ទីប៉ាុររិ៍រាជការ (Poste Administratif) រឺជាខដ្ដីរដាាេថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ិ ខដេក្រប់ក្រងដោយ «មន្ត្រីរដាាេក្បត្ិភូ»

(Administrateur Délégué) ារា ាំង ដៅដពេខដេខដ្ដីដន្ទុះមិ្ទា្់កាល យជាទីដររីុដង់ដៅដេយី  
ប៉ាុខ្រក្រប់ក្រងដេ់ដៅ៣ដែត្រ ដូចបងាា ញខាងដេីដ្ុះ។ 

 
រនុងក្ពុះរាជដាំដណី្រមរដេ់នងៃទី១១ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦ដ្ុះ រឺា្ចាំ្ួ្១០នងៃ ដ្យីចាំ្ួ្អនរ

រម័ក្រចិត្រខដេដក្ជីរដររីា្ររុបទាាំងអរ់៥០៦ន្ទរ់ ដោយពុាំមា្អនររម័ក្រចិត្រមរពីដែត្រោវ ឯមដន្ទុះ
ដទ។ អនររម័ក្រចិត្រខដេដក្ជីរដររីា្ទាាំងដន្ទុះក្តូ្វា្បញ្ជូ ្មរភនាំដពញដដីមបីទទួេការក្តួ្ត្ពិ្ិត្យ។ 
អនរែលុះក្តូ្វដរដក្ជីរដររីយរ ដោយសារមា្េរេណ្ៈរមបត្រិក្រប់ក្គ្ម្់អាចដធវីជារាជការា្ ចាំខណ្រអនរ
ែលុះដទៀត្ក្តូ្វដរបញ្ជូ ្ឱ្យក្ត្េប់ដៅវញិ ពីដក្ ុះពុាំមា្េរេណ្ៈរមបត្រិក្រប់ក្គ្ម្់ រឯីអនរែលុះដទៀត្ដពេមរ
ដេ់ក្រុងភនាំដពញរ៏ផ្លល រ់បរូររាំ្ិត្ថ្នមិ្ដធវីរាជការវញិ។ ដោយសារខត្មូេដ្តុ្ ខាងដេីដ្ុះដ្យីា្ជា
ក្ពុះាទរុីរុវត្ថិបញ្ជជ រ់ដៅដៅហាវ យក្រុរន្ដែត្រទាាំង៨ខាងដេី(រនុងទីរមួដែត្រដររុីដង់នក្ពខវង ្ិងទាាំង
ប៉ាុររិ៍រាជការសាវ យដរៀង) ឱ្យដក្ជីរដររីអនររម័ក្រចិត្រខដេមា្ក្រប់េរេណ្ៈរមបត្រិឱ្យដ្យី ឱ្យា្ចាំ្ួ្
៥០០ឬ៦០០ន្ទរ់(ដោយមិ្ាច់ដក្ជីរដររីជាដេីរទី២ដៅភនាំដពញដទៀត្ដទ)។ 

ដៅនងៃទី១១ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦ ទូរដេែរបរ់ឧរញ៉ា វ ាំង ដេែ៣៧ ា្ឱ្យដឹងថ្ន ក្ពុះអងគា្
ោងពីាណ្តមមរដេ់ភូមិដកាុះខរវដែត្រោវ ឯម ដៅដមា៉ា ង៦ោៃ ច។ ដោយក្ពុះអងគមិ្រពវក្ពុះទ័យរង់
ដៅទីដន្ទុះក្ពុះអងគរ៏ោង្រួមរចត្ក្ពុះទីន្ទាំងរា៉ា េ់ ទូរ ដៅភូមិទឹរោល ាំង(ទីតាាំងសាោដែត្រោវ ឯម)
ដៅដមា៉ា ង៨យប់។ 

ដៅនងៃទី១២ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦ ពីដមា៉ា ង៥រដរៀេ ដៅហាវ យក្រុរដែត្រោវ ឯមា្ដរៀបទទេួក្ពុះ
អងគដដីមបជីួបជុាំ្ឹងក្ពុះរងឃ ក្រមការ អនរក្រុរ ដដីមបពី្យេ់អាំពីមូេដ្តុ្ន្ការដក្ជីរដររីអនររម័ក្រចិត្រ
ដៅទីដន្ទុះ។ រនុងដពេដន្ទុះខដរ អនរក្រុរមរថ្នវ យបងគាំគ្មេ់មិ្ទា្់ក្រប់ឃុាំដៅដេយី ដូដចនុះក្ពុះអងគក្ទង់
ក្បថ្នប់ដៅភូមិទឹរោល ាំងចាាំទទេួរាន្តររដៅក្ពឹរខរអរប រ្ដទៀត្។ 

ដៅដវោដមា៉ា ង៧ក្ពឹរ នងៃទី១៣ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦ ក្ពុះអងគមាច រ់មុ្ីវងស្ិងដោរឧរញ៉ា វ ាំង 
ា្ដធវីជាក្ពុះរាជត្ាំណ្តងរនុងការជួបជាមួយបណ្តរ រាន្តររដ្ីយា្បញ្ចុ ុះបញ្ចូ េរាន្តររទាាំងដន្ទុះឱ្យរម័ក្រ

ទីរ សតិ៍រជការស្វា យររៀង្

រេត្តរែួំល រេត្តស្វា យទារ រេត្តរមាសដែក
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ចិត្រដធវីរាជការ រនុ ងដពេដន្ទុះរ៏ដក្ជីរដររីា្អនររម័ ក្រចិត្រចាំ្ួ្ខត្១០ន្ទរ់ខដេចូេដធវីជាជាង 
ដោយសារខត្អនរក្រុរដែត្រោវ ឯមមួយចាំ្ួ្ា្ចូេរនុងក្រុងភនាំដពញដោយែលួ្ឯងដដីមបរីម័ក្រដធវីរាជការ
រចួដ្យី។ ឯការដក្ជីរដររីអនររម័ក្រចិត្ររនុងដែត្រដ្ុះត្ដៅដទៀត្ ក្ពុះអងគរ៏ា្ោរ់បញ្ញត្រិដៅដៅហាវ យ
ក្រុរ្ិងក្រមការដែត្រ-ឃុាំ ឱ្យយរចិត្រទុរោរ់្ឹងប រ្ដក្ជីរដររីឱ្យា្ែលុះដទៀត្។ រ្ូត្មរដេ់នងៃទី១៣ 
ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩១៦ ដវោដមា៉ា ង៩ក្ពឹរ ក្ពុះអងគដក្ជីរដររីា្អនររម័ក្រចិត្រររុបចាំ្ួ្៥១៦ន្ទរ់ រនុងទីរមួ
ដែត្រនក្ពខវង។ 

ក្ពុះាទរុីរុវត្ថិ ា្ោងដចញពីភូមិទឹរោល ាំងដៅដវោដមា៉ា ង៩រ ល្ុះ មរដេ់ក្រុងភនាំដពញដៅ
ដមា៉ា ង១២នងៃក្ត្ង់។ 

 
(រូមរង់ចាាំអា្ភារទី៣ ជាប រ្នៅសប្តា ហ៍នរោយ) 

   


