
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

- ភាគទ៥ី - វគ្គទ១ី 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 

 
ទរស្រិចចរបរ់ដោរដរនាក្បមុខរុព មរកា្់ទីក្រុងភ្នំដពញ ឆ្ន ១ំ៩២១1 

                                                           
1 http://belleindochine.free.fr/CambodgeVoyages.htm 



 ដៅរនុងអត្ថបទភាគទី៥ដ្េះ ដយងី្ឹងបង្ហា ញអំពីពិធីរដពព ធវពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តង្ហា ម
ដោរដេីរទី១ ដដេបា្ក្បក្ពឹត្រដៅដៅក្រុងភ្នំដពញ រយៈដពេ៣នងៃ គឺពីនងៃរុក្រទី២៧ ដខរុមភៈ ដេ់នងៃ
អាទិត្យទី១ ដខមីនា ឆ្ន ១ំ៩២៥។  

ដៅរនុងរមមវធីិនងៃរុក្រទី២៧ ដខរុមភៈ ព្ពិធីជប់ដេៀងជូ្អតី្ត្យុទធជ្ចាប់ពីដព៉ោ ង៨យប់  ្ិង
ពិធីរារំមា រ្ដៅរនុងស្លេបុណ្យន្ស្លោក្រុងភ្នំដពញ ចាប់ពីដព៉ោ ង១០:៣០នាទីយប់។ 

ដៅរនុងរមមវធីិនងៃដៅរទី៍២៨ ដខរុមភៈ ព្របួ្ដដងារងទ័ពចាប់ពីដព៉ោ ង៧ក្ពឹរ ្ិងការរដពព ធ «
ផ្ទ ងំរឭំរ»(Plaque commémorative) អំពីការស្លន រ់ដៅរនុងស្លោក្រុងភ្នំដពញន្ដោរដរនាក្បមុខរុព 
(Maréchal Joffre) កាេពីដខធនូ ឆ្ន ១ំ៩២១។  

រមមវធីិនងៃអាទិត្យទី១ ដខមីនាឆ្ន ១ំ៩២៥ គឺពិធីរដពព ធ វពិ្រឭំរដេ់អនរស្លា ប់រនុងរន្តង្ហា មដោរ
ដេីរទី១ ដដេ្ឹងបង្ហា ញដៅដពេដក្កាយ។ 

គរួបញ្ជា រ់ថា ដោរដរនាក្បមុខJoffre ជាអគាបញ្ជា ការរងទ័ពបារាងំ។ ពិធីបុណ្យរត្ញ្ញូរឭំរដេ់
ដោររុពដ្េះក្តូ្វបា្ដរៀបចំដ ងីមុ្ពិធីបុណ្យឆ្ាងវពិ្១នងៃ ដដីមបរីឭំរអំពីវរិភាពរបរ់ដោរដដេ
ទទេួបា្ជ័យជមនេះដៅរនុងចមបំងជាមយួក្បដទរអាេាឺម៉ោង់ កាេពីរន្តង្ហា មដោរដេីរទី១(ឆ្ន ១ំ៩១៤-
១៩១៨)។  

៥.១-ពិធីរដពព ធផ្ទ ងំរឭំរអំពីការស្លន រ់ដៅក្រងុភ្នំដពញន្ដោរដរនាក្បមុខរុព(ឆ្ន ១ំ៩២១) 

រ-ការរឭំរអំពីការស្លន រ់ដៅន្ដោរដរនាក្បមុខរុព 

បណ្ណស្លរររីពី«បុ្យឆ៍្ាងវពិ្ដដរស្លងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរដេ់អរ់អនរ ដដេទទេួ 
អ្ិចចរមម រនុងចំបាងំធំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ដេ់ឆ្ន ១ំ៩១៨) ដៅរនុងរាជរិចចរាជការ ឆ្ន ១ំ៩២៥» ព្ខាឹមស្លរ
ដដីម ្ិងដរចររីរក្មួេមយួចំ្ួ្ ដូចត្ដៅ2៖ 

តងំដត្ពីចូេនងៃទី២៨ ដខរុមភៈ ឆ្ន ១ំ៩២៥ដវោណា ក្រុងភ្នំដពញហារ់ដូចបា្ចូេរនុងពិធីបុណ្យ 
ដៅដ យី។ ដគដ ញីព្ដោត្ទង់ជ័យជាក្រដស្លមជាដក្ចី្ដៅផ្ាូវតូ្ចធំ ្ិងមុខផ្ទេះ ដ យីបរ់ទងាិចគ្នន ឮ
រូរតមខយេ់។ ដៅផ្ាូវរនុងក្រុងដនាេះដគរពា េ់ដ ញីព្ម្ុរសក្ចួេក្ចរជាដក្ចី្ រនុងខណ្ៈដនាេះដគដឹង

                                                           
2បុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងក្ក្ុងក័្ម្ពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្ម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ទំព័រ៦៣-៦៤។ 



ថាជិត្ព្ដធវីបុណ្យធំ។ នងៃដនាេះជានងៃមុ្ពិធីបុណ្យ១នងៃ ដដេដោរដររុីដង់ជា្់ខពរ់ ក្តូ្វដធវីជាអធិបតី្
រនុងពិធីបុណ្យឆ្ាងវពិ្រឭំរដេ់អនរអ្ិចចរមមរនុងរន្តង្ហា មដោរដេីរទី១ ជំ្រួដោរអគាដទស្លភិ្បាេ
ឥណ្ឌូ ចិ្ដដេមិ្បា្អដញ្ា ីញមរ ដោយជាប់ភាររិចចដៅទីក្រុងតុ្ងរឹង(ក្រុងហាណូ្យ)។ ឯវពិ្ដដេ
ក្តូ្វដធវីបុណ្យឆ្ាងដនាេះ ដទីបដត្្ឹងដធវីដ យីជាដក្រច។ 

 កាេរម័យដដេព្ចមបំងធំដនាេះ ម្ុរសក្គប់គ្នន ដៅព្ស្លម រតី្ចាទំងំអរ់គ្នន ។ ដបីព្ស្លម រតី្
ចាដូំដចនេះដ យីដធវីមិុចរ៏គង់ចាកំាេ៣ឆ្ន មុំ្ដនាេះ ក្រុងភ្នំដពញបា្ដរៀបទទេួដោរដរនាក្បមុខរុព ដដេ
ជាដមរងទ័ពព្ងវីនដជាក្បារដ។ ឯការយរដ ម្ េះដោរដរនាក្បមុខ មរដធវីបុណ្យរត្ញ្ញូដដេរដក្មចដធវី
ដៅ២៤ដព៉ោ ងដក្កាយដ្េះ ជាការត្បគុណ្ដោយគរួណារ់ ដក្រេះដក្កាយដដេព្ទុរខធំដវទនា ពីដដីមដំបូង
ដធវីឱ្យអនរផ្ងព្ដរចររីបារមភគ្នម ្រងឃមឹដនាេះ ដោរដរនាក្បមុខដៅដត្ព្ចិត្រឥត្ដកាត្ញដញីត្ដេ់
តិ្ចដ យី។ ឯដរចររីដដេឥត្ដកាត្ញដញីត្រនុងចិត្រដោរយ៉ោ ងដូដចនេះដ្េះ រ៏នាបំណារ េឱ្យព្ជ័យជមនេះ 
ដដេហារ់ដូចជាឃ្លា ត្ឆ្ៃ យដៅដ យីដនាេះឱ្យបា្មររនុងរណារ ប់នដរងទ័ពដយងីវញិ។ 

 គ្នម ្ឱ្ការណាេអជាជាងដ្េះយរមរដធវីបុណ្យរឭំរពីដោរដរនាក្បមុខរុព ដដេអដញ្ា ីញមរ
ដ្េះដទ។ មយ៉ោងដទៀត្ដោយដោរបា្មរស្លន រ់ដៅរនុងផ្ទេះដររុីដង់ក្រុមដមឿង3ចំ្ួ្ ៣នងៃដនាេះ រាជការក្រុង 

ភ្នំដពញ បា្ដធវី«ផ្ទ ងំរឭំរ»បិទដៅផ្ទេះរាជការក្រុមដមឿង(ស្លោក្រុងភ្នំដពញ)ទុរជាទី្ឹររនុងខណ្ៈដដេ 

ដោរបា្អដញ្ា ីញមរ។ 

 ឯពិធីបុណ្យដ្េះបា្ដធវីជាដក្រចដៅនងៃទី២៨ ដខរុមភៈ ដវោដព៉ោ ង៩ក្ពឹរ ដៅទីរាជការក្រុមដមឿងរនុង
ប ទ្ប់ធំដៅជំុវញិ4 មុងរុីដយុរី  ដឺររុីដង់ដមរ5 ្ិងក្រុមរុមីរុីយ៉ោុងរាជការក្រុមដមឿង6  ព្ដោរ  ស្ល
រស្លងំ ជាអាងំរបរិទរក្ររួងប៉ោូេីទិរ7 ជាអនរតំ្ណាងដោរ ដឺររុីដង់ជា្់ខពរ់ ដដេរវេ់ពំុបា្មរ, 
ព្រដមរចក្រុមក្ពេះៗ ដរវហាវ មុ្ីវងសជាក្ពេះតំ្ណាងក្ពេះររុណា, ព្ភាន រ់ង្ហររនុងរាជការ្ិងរនុង ជំ្ញួ, 
ព្ពរួនាយទហា្, ព្ដរនាបតី្ ្ិងនាមឺុ្ធំៗ រនុងរាជការក្ពេះររុណា។ ដៅមុខពពរួក្រុម ទងំដ្េះ 

                                                           
3នរសីុែង់ក្ក្ុម្នម្ឿង (Résidence-Mairie) គឺសាលាក្ក្ុងភ្នំនពញ។ 

4គឺនៅនក្កាម្អធិបតីភាព។ 
5មុ្ងសីុន ុ៉ើរ ឡឺនរសីុែង់ដម្រ(Monsieur le Résident-Maire) គឺនលាក្នៅហ្វា  ក្ក្ុង(ភ្នំនពញ)។ 
6កុ្មី្សីុ  ុងរាជការក្ក្ុម្នម្ឿង(Commission municipale) គឺគណៈក្ម្មការក្ក្ុង។ 

7អំងសបិក្ទារក្ក្សួងប ូលីទិក្ (Inspecteur politique) គឺអធិការខាងន្នោប ។ 



មុងរុីដយុរីបា៉ោ ក្ទី ជាដររុីដងរក្រុមដមឿង(ដៅហាវ យក្រុង) បា្រូក្ត្ដរចររីអធិបបយ ដូចព្ ខាងដក្កាម
ដ្េះ។ 
ខ-រុ ទ្ររថារបរ់ដោរដៅហាវ យក្រងុភ្នំដពញ8   
 សូមអស់លោក អស់អនកជ្រាប។ 
 អស់លោកអនករាល់គ្នន ក៏លៅចាំលៅល ើយ ពីលោកលមទព័ធាំបង្អស់ល ម្ ោះសុព ដែលរាជ
ការគូដែរល ើ ម៉ង្តបារា ាំង្ដសស9 បានចត់ឱ្យមកជ្របលទសខាង្លកើតបាំផុត10 ល ើយលោកបាន
អល ជ្ើញមកជ្រកុង្ភ្នាំលពញ លៅកនុង្ដែធនូ  ឆ្ន ាំ១៩២១។  

កាលដែលលោកអល ជ្ើញមកជ្រកុង្ភ្នាំលពញលនាោះ លោកលសនាជ្របមុែសុពបានសាំណាក់
លៅទីរាជការជ្រកុមលមឿង្(សាោជ្រកុង្)។ កាលលនាោះជួនាលោកឌូកាវ ាំង្(Ducoing)ាង្ឆ្ា ក់ក៏
លៅជ្រកុង្ភ្នាំលពញដែរ កាំពុង្ដតរោិះគិតឆ្ា ក់ែមិាន១ ទុកលៅជ្រសុកដែមរ ាកិតតិយសែល់អនកដែល
បាត់បង់្កនុង្សឹកសង្គ្រា មធាំ លោកលរសីុែង់្ាន់ែពស់បូែូវ ាំង្ (Baudoin) ល ើញថាលែោលនាោះា
លែោជ្រសួលលអ ក៏យករូបដែលលោក ឌូកាវ ាំង្ាាង្បិុនឆ្ា ក់ឯក បានលធវើមួយយ៉ង្តូចាគាំរូ 
លៅពិលជ្រគ្នោះនិង្លោកលសនាជ្របមុែសុព។ លោកលសនាជ្របមុែបានល ើញរូបែមិានលនាោះលអល ើត
ល ើយលោកក៏គ្នប់ចិតត និង្គាំនិតែ៏ជ្របលសើរដែលាង្យល់ល ើយជ្រតូែចិតតនឹង្រូបលនាោះ ដែល
ាង្បានលធវើសមលអណាស់ ក៏យល់ឱ្យលធវើែូចទ ាំង្អស់ ឥតមានយល់ទស់ជ្រតង់្ណាល ើយ។ 
រាជការជ្រកុង្ភ្នាំលពញ មានចិតតចង់្រ ាំឭកពីលោកលសនាជ្របមុែសុព ដែលបានអល ជ្ើញមកជ្រកុង្
ភ្នាំលពញកាលពីឆ្ន ាំ១៩២១។ លៅកនុង្ឱ្កាសបុ យ ាង្ែមិានលនោះ រាជការជ្រកុង្ភ្នាំលពញបាន
សលជ្រមចឱ្យលបាោះផ្ទ ាំង្១បនទោះ កនុង្បនទប់កិតតិយសលៅកនុង្សាោជ្រកុង្ ាលសចកតីរ ាំឭកែល់លោក
លសនាជ្របមុែដែលបានអល ជ្ើញមកទីជ្រកុង្លនោះ។ 

(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្…) 

                                                           
8បុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងក្ក្ុងក័្ម្ពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្ម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥, ទំព័រ៦៤-៦៥។ 
9គូដវរនណ៉ើ ម្ ងតបរាងំដសស (Gouvernement français) គឺរដ្ឋា ភិ្បលបរាងំ។ 

10ក្បនទសខាងនក្៉ើតបំផុត គឺចុ្ងបូព៌ា ក្បនទស។ 


