
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

- ភាគទី៥ - វគាទ៣ី 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្ន្ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 

ដៅរនុងវគ្គទី៣ ដែេជាវគ្គបញ្ច ប់ន្ភាគ្ទី៥ដ្េះ ដយងីរូមបង្ហា ញអំពីេិខិត្របរ់ដោរឡដឺររុីែង់ 
រុដប៉េរដីយុរី1 ្ិងដោរឡដឺររុីែង់ក្រុមដមឿង2 ចំ្ួ្ ២ចាប់ដ ញ្ីដៅកា្់ដោរដរនាក្បមុខ រុព រមួទងំ
េិខិត្ដ ល្ីយត្បរបរ់ដោរដរនាក្បមុខ រុព ដែេមា្ខលឹមសារដែីម ្ិងដររក្មួេែូចខាងដក្កាម៖  

គ្-ទូរដេខដ ល្ីយ ល្ងរវាងដោរឡដឺររុែីង់ រុដប៉េរដីយុរី, ដោរឡដឺររុែីង់ក្រមុដមឿង ្ិង 
ដោរដរនាក្បមុខរុព 

- េខិិត្ទី១របរ់ដោរ ដររុែីង់ រុដប៉េរដីយុរី បូឌូវាងំ (Baudoin) 

ភ្នពំេញពៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ១ំ៩២៥ 
ព្ញើជូនពោកពម្ទេ័ម៉ា ពេសាល់សុេ ពៅទីក្កុងប៉ា េសីតាម្ខែែលួស(ទូេពលែ)៖ 
កនុ ងឱកាសព្វើបុណ្យឆ្លងវមិន េឭំកគុណ្ដល់អ្នកខដលទទួលអ្និច្ចកម្មកនុ ង

ច្ម្បំង្ ំគឺវមិនខដលពោកបនយល់ក្េម្ តាម្សំណាកេបស់ជាងច្មល ក់ ឌូកាវ ងំ
                                                           
1 ដររីុែង់រុដប៉េរដីយុរី គ្ឺដររីុែង់ជា្់ខពរ់ដែេក្គ្ប់ក្គ្ងក្បដទររមពុជាទងំមូេនារម័យអាណាពាបាេបារាងំ។ 
2 ដររីុែង់ក្រុមដមឿង គ្ឺដៅហ្វា យក្រុងភ្នំដពញដែេជាមន្ត្រីបារាងំ។ 



(Ducoing) កាលពោកបនអ្ព ជ្ើ ញពៅក្កុងកម្ពុជាព ោះ ថ្ងៃពនោះក្កុងភ្នំពេញបន
យក«ផ្លល កេឭំក»១ផ្លទ ងំ ពៅពបោះកនុងបនទប់កិត្តិយស ថ្នទីរាជកាេក្កុម្ពម្ឿងេឭំកដល់
អ្នកមនជ័យជម្នោះកនុ ងច្ម្បំងឡាម៉ា នន៍(La Marne) ខដលបនអ្ព ជ្ើ ញម្កកនុ ង
ច្ពំណាម្ពយើង កាលខែ្នូ  ឆ្ន ១ំ៩២១។ កនុងឱកាសពនោះែញុមំនពសច្កតីអ្ណំ្េនឹងជូនម្ក
ពោកនូវពសច្កតីខដលអាណាក្បជានុរាស្តសតជាតិ្អឺ្េ ៉ាុប និងអ្នកក្សុកអាយ3 សាា ល់គុណ្
ជាអ្ចិ្ថ្ស្តនតយ៍ ដល់ពម្ទេ័មនជ័យជម្នោះថ្នរាជកាេសាធាេណ្េដឋ។ 

ពេសីុដង់ សុពប៉ាេពីយុើេ 

បូឌូវងំ 

- េខិិត្ទី២របរ់ដោរដររុែីង់ ក្រមុដមឿង បា៉េ  ក្ទី 

ភ្នពំេញពៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ១ំ៩២៥ 
ព្ញើជូនពម្ទេ័ម៉ា ពេសាល់សុេ ពៅទីក្កុងប៉ា េសីតាម្ខែែលួស៖ 
 ពោយមនគនិំត្ពម្ក្តី្ជាពសាម ោះក្ត្ង់ ព ោះក្កុងភ្នពំេញក៏ព្វើបុណ្យេឭំក ខដលពោក
បនអ្ព ជ្ើញម្កក្កុងកម្ពុជា េួបេួម្ជាមួ្យបុណ្យឆ្លងវមិនេឭំកគុណ្ដល់អ្នកខដល
ទទួលអ្និច្ចកម្មកនុងច្ម្បំង្។ំ ពសច្កតីពនោះតាម្ល ំយំ៉ា ងែពស់េីពោក ឡឺពេសីុដង់ សុ
ពប៉ាេពីយុើេបូឌូវងំព ោះ ក្កុងភ្នពំេញបនព្វើ«ផ្លល កេឭំក»ពបោះកនុងថ្ងៃពនោះ ពៅទីរាជកាេ
ក្កុម្ពម្ឿងខដលជាន់ព ោះពោកបនពៅឈប់សណំាក់។ «ផ្លល កេឭំក»១ផ្លទ ងំពនោះគឺ
សក្មប់េឭំកពកេ តិ៍ខដលពោកបនសាន ក់អាក្ស័យពៅទីព ោះ។ កនុងែណ្ៈពនោះ ែញុសូំម្ជូន
ម្កពោកតាង ម្អាណាក្បជានុរាស្តសត ខដលពសច្កតីជនំុំកនុងឆ្ន ១ំ៩១៤  ជួំយនគេឱ្
យេួច្េីទុកខ។ 
ពេសីុដង់ ក្កុម្ពម្ឿង 
ប៉ា  ក្ទី 

                                                           
3 អនរក្រុរអាយ គ្ឺក្បជាជ្ដៅដក្កាមអាណាពាបាេបារាងំ ែូចជាក្បជាជ្ដខែរជាដែីម។ 



- េខិិត្ទី៣របរ់ដោរដរនាក្បមុខ រុព ដ ល្ីយត្បតាមដខែេរួមរដោរដររុែីង់ជា្់ខពរ់ 

ក្កងុប៉ា េសី៖ ពៅថ្ងៃទី៥ ខែមី្  ឆ្ន ១ំ៩២៥។ 
ជក្មបម្កអ្នកឡឺពេសីុដង់ សុពប៉ាេពីយុើេបនក្ជាប។ 
 ែញុ ំមនពសច្កតីេជួំលជាខ្ល ងំអ្ំេីពសច្កតីខែែលួស ខដលអ្នកបនវយពៅែញុ ំ កនុ ងឱ
កាសព្វើបុណ្យឆ្លងវមិនពៅក្កុងភ្នពំេញ សក្មប់េឭំកគុណ្ដល់អ្នកខដលទទួលអ្និច្ច
កម្មកនុងក្ាច្ម្បំង្។ំ ែញុ ពំៅចពំៅពឡើយ ពសច្កតីខដលបនចត់្ខច្ងទទួលែញុ ពំៅកនុង
ក្កុងពនោះ ពដើម្ពឡើយគឺពសច្កតីខដលអ្នកបនពេៀបច្ទំទួលែញុជំា្េំនលឹក ពោយពម្ក្តី្រាប់
អាន។ ពោយមនឱកាសពនោះក្សាប់ព ើយព ោះ ែញុមំនពសច្កតីអ្ណំ្េសាទេនឹងជូនម្ក
អ្នក នូវពសច្កតីខដលែញុសូំម្ឧទទិសថាន4ឱយេេសូម្ឱយក្កុងកម្ពុជា្ិបតី្ បនពសច្កតីពងកើង
េុងពេឿងក្គប់ក្បកាេ។ 
 សូម្អ្នកឡឺពេសីុដង់ សុពប៉ាេពីយុើេ ទទួលពសច្កតីរាប់អាន និងពសច្កតីពម្ក្តី្សនិទធសាន លេិត្
ក្បកដេីែញុ។ំ 
សុេ 

- េខិិត្ទី៤របរ់ដោរដរនាក្បមុខ រុព ដ ល្យីត្បតាមដខែេរួមរដោរដៅហ្វា យក្រងុភ្នំដពញ 
ក្កុងប៉ា េសី៖ ពៅថ្ងៃទី៥ ខែមី្  ឆ្ន ១ំ៩២៥។ 
ជក្មបម្កអ្នកឡឺពេសីុដង់ ក្កុម្ពម្ឿងក្ជាប។ 
 ែញុ ពំៅចពំោយេជួំល ពសច្កតីខដលែញុបំនព្វើដពំណ្ើ េម្កក្កុងកម្ពុជា ព ើយនិងពសច្
កតីខដលអ្ស់ពោកអ្ស់អ្នកបនពេៀបច្ទំទួលែញុ ពំ ោះ ែញុេុំំមនពភ្លច្ពសាោះពឡើយ។ ែញុមំន
ពសច្កតីេជួំលជាខ្ល ងំ អ្េីំកាេខដលអ្នកបនគិត្ចត់្ខច្ងពបោះ«ផ្លល កេឭំក»១ផ្លទ ងំ ពៅទី
រាជកាេក្កុម្ពម្ឿងក្កុងភ្នពំេញ សក្មប់េឭំកថ្ងៃ ខែ ឆ្ន  ំ ខដលែញុបំនម្កសណំាក់ពៅទី
ពនោះ។ ែញុមំនពសច្កតីអ្ណំ្េសាទេនឹងជូនម្កអ្នកនូវពសច្កតីខដលែញុសូំម្ឧទទិសថានឱយ

                                                           
4 «ឧទទិរថា្» គ្ឺ«អធិោា ្» ដែេមា្្័យថា ការតាងំចិត្រ្ឹរត្ក្មង់ចំដ េះ, វនា្ុក្រមដខែរពុទធសារ្បណ្ឌិ ត្យ, ឆ្ន ១ំ៩៦៧, ទំ
ព័១៦០៥។ 



េេពដើម្បឱីយក្កុងភ្នពំេញដ៏លអសខំ្ន់ក្េម្ទងំែលួនអ្នក បនពសច្កតីពងកើងេុងពេឿងត្ពេៀង
ពៅ។ 
សុេ 

 បនាទ ប់ពីេិខិត្ទងំ៤ដ្េះ ឯរសារររីពីបុ្យ ៍្ លងវមិា្ដែរសាងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរែេ់
អរ់អនរ ដែេទទេួអ្ិចចរមែ រនុងចំបាងំធំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ែេ់ឆ្ន ១ំ៩១៨) បា្ដរៀបរាប់ែូចត្ដៅ5៖  

កាេដធាីបុណ្យដបាេះ«ផ្លល ររឭំរ»រចួដនាេះ ក្បដែេជាដមា៉េ ង១១ រ៏ពួរដភ្ញៀវ ដែេរាជការក្រុមដមឿង
បា្អដញ្ជ ីញដៅរនុងឱការដ្េះ ក្ពមទងំអនរក្រុរអាយជាដក្ចី្ ដែេបា្ដៅដមីេជារមា រ្ដៅទីរាជ
ការក្រុមដមឿងរ៏ថយក្ត្ឡប់ដៅទិរទីនទៗដរៀងខលួ្។ រនុងដពេក្ពឹរនថៃដៅរ ៍្ ឹងមា្ដធាីបុណ្យអាីដក្ៅពីដ្េះ
ដៅដទៀត្រ៏គ្មែ ្។ ឯបណារ រាន្តររក្គ្ប់ភាសា ដែេដៅជយួដែដៅនថៃដរែរក្ពឹរដនាេះ រ៏រវេ់ដរៀបចំដោយរពា
ខលួ្។ រ៏ប៉េុ ដ រ្រនុងរំឡុងនថៃដៅរដ៍នាេះឯង មា្អាណាក្បជា្ុរាន្តររជាតិ្យួ្ ដខែរ ចិ្ ្ិង ចាមជាា  ដែីរ
ខាន ្់ខាន ប់ដៅកា្់ទីវមិា្រូបដែេសាងទុរដនាេះ។ ឯវមិា្ដនាេះខាងដេីដៅក្គ្បរំពត់្ដៅដឡយី្ឹងដមីេរូប
ពំុដ ញីដទ ដមីេដ ញីដត្ដជីងរុេះដធាីពីថែដរវ ត្មកេ់ដេីសាែ ែំរបីួ្ដធាីពីរំរទិធិ។ រនុងក្រុងភ្នំដពញ ដៅទីដែេ
សាងវមិា្ដ្េះរពាមួយែងធ្លល ប់ដត្សាៃ ត់្ដក្ចៀប មរងដ្េះដចេះដត្មា្ម្ុរែដែីរក្ជួេក្ចរ6ដៅកា្់ទីដនាេះ
រែូត្ែេ់ដពេយប់ ដែេមា្ដែដភ្លីងជាបុណ្យបដងាីយរនុងនថៃដនាេះ ដទីបបណារ រាន្តររក្ត្ឡប់ដៅដមីេដែ
ដភ្លីងដៅឯរណារ េទីក្រុងដនាេះវញិ។ 

 ឯបុណ្យដែដភ្លីងដ្េះ រ៏គ្រួឱយបណារ រាន្តររដៅដមីេមិ្បត្ក្បដនជ្៍ដនាេះដទ។ 

 របុីណ្យដែដភ្លីងដនាេះរ៏ដ ញីេែចំណាប់ គ្រួឱយចូេចិត្រដមីេពិត្ដម្ ដក្ េះក្រុមជំ្ួញរនុងក្រុរ 
ក្ពេះបរមរាជវាងំ ្ិង ពួរចិ្រ៏បា្ជយួដក្ជាមដក្ជងនាឱំយរបួ្ដែបា្េែមាមំួ្ ដឡងី។ ឯដក្ត្របរ់ក្រុម
ទហ្វ្បារាងំដជីងដគ្មរ ក្រុមពិជ័យរន្តង្ហគ ម ្ិងដភ្លងបារាងំ២វង់ គឺ្របរ់ក្រុមទហ្វ្អុងរុីនមរូឡូ្ី
ញ៉េ េ់7 ១វង់ ្ិងក្ពេះរាជក្ទពយក្ពេះររុណា ១វង់ ដែេមា្ដភ្លងទហ្វ្ក្រុមររាក្រុររំពង់រពឺជយួអម្ង 

                                                           
5 បុ្យ ៍្ លងវមិា្ដែរសាងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរែេ់អរ់អនរ ដែេទទួេអ្ិចចរមែ រនុងចំបាងំធំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ែេ់ឆ្ន ំ
១៩១៨), ដៅរនុងរាជរិចចរាជការ ឆ្ន ១ំ៩២៥, ទំព័រ៧១-៧២។   
6 «ក្ជួេក្ចរ» គ្ឺ«ក្ជួេដក្ជីម» ដែេមា្្័យថា ជាពួរជាក្រុមពូ្ចុេះពូ្ដឡងី, វនា្ុក្រមដខែរពុទធសារ្បណ្ឌិ ត្យ, ឆ្ន ១ំ៩៦៧, 

ទំព័២៧៩។ 
7 ក្រុមទហ្វ្«អុងរីុនមរូឡូ្ីញ៉េ េ់» (Onzième Coloniale) គ្ឺទហ្វ្អាណា្ិគ្ម អងគភាពទី១១។ 



រ៏បា្ ល្ុ ំដេងដនងមុខ8អរ់ដោរពរួនារ់កា្់ដគ្មមមា្រូបដបលរៗ ដែយីមា្ពណ៌្ក្គ្ប់ន៉េ ង ដែេដែីរ
តាមរបួ្ដែជាជរួជាបនាទ ត់្។ 

 ឯរបួ្ដែដភ្លីងដ្េះ ចាប់ដែដៅដមា៉េ ង៨យប់ ពីទីដររុីែងគក្រុមដមឿង(សាោក្រុងភ្នំដពញ) ដែដៅ
ែេ់ខាងក្ពេះបរមរាជវាងំ ដៅដមា៉េ ង៩ រ ល្េះ រ៏ឈប់ដែដបរគ្មន ដចញ។ 

 ការដែដភ្លីងដ្េះ នាឱំយមា្ដរចររីរមា រ្ររីរាយរនុងន ទ្ក្រុងទងំមូេ។ 

(រូមរង់ចាអំា្ដៅភាគ្ប រ្…) 

 
 

                                                           
8 ផ្លុំលេងលោងមលខ គឺទុំនងជាមានន័យថាប្រគលុំនុំមលខ។ 


