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ຮຽນ 
ທທຄຳນທທທ ປນກສຄຳກ ບງສທູນ
ບ ວນດຄຳເອກອ ວກຄະລ ວດຖະທທູດ
ບ ວນດຄຳຜທູດຕຄຳງໜດຄຳກອງທວບ ແລະ ກອງກ ຄຄຳລ ວງຮ ວກສຄຳຄວຄຳມສະຫງ ບບ 
ບ ວນດຄຳຜທູດຕຄຳງໜດຄຳສະມຄຳຄ ບມອຄຳດທດນ ວກຮ ບບ
ທທຄຳນ ຜທູດຕຄຳງໜດຄຳ ອ ບງກຄຳນ Souvenir Français 
ບ ວນດຄຳ ອຄຳດທດນ ວກຮ ບບ
ບ ວນດຄຳຜທູດຕຄຳງໜດຄຳໂຮງຮຽນ Josué-Hoffet 
ທທຄຳນຍພງ ແລະ ທທຄຳນຊຄຳຍ ທທທ ເຄບຄຳລ ບບ
ບ ວນດຄຳນ ວກຮຽນ ທທທ ຮ ວກແພງ,

ພວກເຮບຄຳມຄຳເຕບດຄຳໂຮມກ ວນທທທ ສະຖຄຳນທທູດຝຣທ ວງ ໃນມ ນດນທດ ທທ  11 ພະຈພກ 2015 ເພນທ ອລະນນກເຖພງວ ວນສພດນສຢຸດສ ບງຄຄຳມໂລກຄ ວດງທທ
ໜນທ ງຄ ບບຮອບ 97 ປທ.

ເປວນເວລຄຳຫຫຄຳຍກວທຄຳໜນທ ງປທທທທ ຜທຄຳນມຄຳ ຢທູທທທທ ປະເທດຝຣທ ວງ ໄດດຈ ວດກພດຈະກ ຄຄຳລະນນກເຖພງວ ວນສພດນສຢຸດສ ບງຄຄຳມດ ວທງກ ທຄຳວນທດ ແລະ ຍ ວງ
ຈະສນບຕຄທ ໄປອທກເປວນເວລຄຳ 3 ປທ. ພວກເຮບຄຳດທໃຈທທທ ຄ ບນຈ ຄຄຳນວນຫຫຄຳຍໃຫດຄວຄຳມສ ຄຄຳຄ ວນແກທກຄຳນລະນນກເຖພງຄວຄຳມຈພງຂຄດຂ ວດແຍທງ
ຂອງສ ບງຄຄຳມທທທ ທ ຄຄຳລຄຳຍຊທວພດ ທ ຄຄຳລຄຳຍ ເອທຣ ບບ ແລະ ປະເທດຝຣທ ວງ ບຄທ ວ ທຄຳຈະເປວນກອງກ ຄຄຳລ ວງ, ໄວໜຢຸທມ ແລະ ເສດຖະກພດ.

ບຄທ ມ ທຄອບຄ ບວຊຄຳວຝຣທ ວງໃດທທທ ຖນກຍ ບກເວວດນ ບຄທ ວ ທຄຳຈະເປວນກຄຳນສທູນເສຍຊທວພດ,  ພພກຄຳນ ຫຫນ ບອບຊ ຄດຄຳຈຄຳກສ ບງຄຄຳມ.  ພຄຳຍຫຫ ວງທທທ ສ ບງ
ຄຄຳມໂລກຄ ວດງທທໜນທ ງຢຢຸດຕພໄປບຄທ ດ ບນເທບທ ຄຳໃດ, 20  ປທ  ຕຄທ ມຄຳ ກຄທມ ທສ ບງຄຄຳມນອງເລນອດເກທດຂນດນອທກ ແລະ ເຮວດໃຫດໂລກເຮບຄຳປທຽນ
ໄປ. ພວກເຮບຄຳຍ ວງຮທູ ດສນກໄດດເຖພງຄວຄຳມເປວນຕຄຳຢດຄຳນຂອງສ ບງຄຄຳມທວງສອງຄ ວດງນ ວດນ.

ໃນປະຈຢຸບ ວນ  ບຄທ ມ ທຜທູ ດລອດຊທວພດຈຄຳກສ ບງຄຄຳມຄ ບນໃດ  ທທທ ຈະມຄຳອະທພບຄຳຍເຖພງຄວຄຳມເປວນຕຄຳຢດຄຳນຂອງສ ບງຄຄຳມນ ວດນໄດດ.  ດດວຍ
ເຫດຜ ບນດ ວທງກ ທຄຳວ ພວກເຮບຄຳຈນທງຕດອງຈ ວດຕ ວດງພພທທລະນນກເຖພງ  ແລະ ຕ ວດງຄ ຄຄຳຖຄຳມວທຄຳ  ແມ ທນຫຍ ວງທທທ ເຮວດໃຫດບ ວນດຄຳທະຫຄຳນສທູ ດຮ ບບ
ລວມທວງບ ວນດຄຳທະຫຄຳນທທທ ເດທນທຄຳງມຄຳຈຄຳກແດນໄກເພນທ ອເຂບດຄຳຮ ທວມສທູ ດຮ ບບ  ເຫຫບທ ຄຳນ ວດນ  ມ ທຄວຄຳມກດຄຳຫຄຳນ  ແລະ  ເສຍສະຫຫະຫຄຳ
ສພທ ງປຽບທຽບບຄທ ໄດດ.  ສ ບມຄວນແລດວທທທ ພວກເຮບຄຳຕດອງສະແດງຄວຄຳມຮທູ ດບຢຸນຄຢຸນ  ແລະ ຄວຄຳມປະທ ວບໃຈຕຄທ ກຄຳນອຢຸທພດຕ ບນ  ແລະ
ກຄຳນເສຍສະຫຫະອ ວນມະຫຄຳສຄຳນຂອງພວກເຂບຄຳເຫຫບທ ຄຳນ ວດນ.  ພວກເຂບຄຳສຄຳມຄຳດຕທຕດຄຳນຜທູດຮຢຸກຮຄຳນ  ຈ ບນຍຄຳດເອບຄຳໄຊຊະນະມຄຳໄດດ
ໃນທດຄຳຍທທທ ສຢຸດ ກຄທຍດອນກຄຳນມທສທວນຮທວມຂອງທຢຸກຄ ບນພຄຳຍໃນຊຄຳດ. 

ປະມຄຳນ 100 000 ຄ ບນ ຈຄຳກອພນດທູຈທນ ທທທ ເຂບດຄຳຮ ທວມສທູ ດຮ ບບໃນສ ບງຄຄຳມໂລກຄ ວດງທທໜນທ ງ.  ນ ວບແຕທປທ  1915,  ມ ທກ ຄຄຳມະກອນຈ ຄຄຳ
ນວນ  4600  ຄ ບນ ໄດດເດທນທຄຳງມຄຳປະເທດຝຣທ ວງເພນທ ອມຄຳເຮວດວຽກໃນກອງທວບອຄຳກຄຳດ ແຕທວທຄຳ ນ ວບແຕທປທ  1916  ກອງກ ຄຄຳ
ລ ວງສທວນຫຫຄຳຍໄດດເດທນທຄຳງມຄຳຮອດ ແລະ ສຄຳມຄຳດເຕບດຄຳໂຮມເປວນກອງພ ວນທະຫຄຳນແນວໜດຄຳອພນດທູຈທນໄດດທ ວງໝ ບດ 19 ກອງພ ວນ,
ນອກຈຄຳກນທດ ຍ ວງມ ທພະຍຄຳບຄຳນຈ ຄຄຳນວນ 9000 ຄ ບນ ແລະ ຄ ບນຂ ວບລ ບດຈ ຄຄຳນວນ 5000 ຄ ບນ ລວມທວງໝ ບດເປວນຈ ຄຄຳນວນ 43



000 ຄ ບນ. ພດອມດຽວກ ວນນທດ ຜທູດອອກແຮງງຄຳນ ຈ ຄຄຳນວນ 49 000 ຄ ບນ ຂອງ Tonkin, Annam, Cochinchine ແລະ
ກ ຄຄຳປທູ ເຈຍ ຍ ວງຖນກສ ບທງມຄຳທທທ ປະເທດຝຣທ ວງ ເພນທ ອເຮວດວຽກໃນໂຮງງຄຳນ ແລະ ເຮວດວຽກບຄລພຫຄຳນ.

ກຄຳນປະເຊທນໜດຄຳກ ວນລະຫວທຄຳງນ ວກຮ ບບໄດດເລທທ ມຂນດນທທທ ສະໜຄຳມຮ ບບ  Chemin de Dames ໃນປທ  1917,  ຫຫ ວງຈຄຳກນ ວດນ ທທທ
Vosges ໃນປທ 1918 ແລະ ທທທ  Le front d’Orient ນ ວບແຕທປທ 1916.

ກຄຳນປະກຄຳດຢຢຸດຕພສ ບງຄຄຳມ ໄດດມ ທຂນດນໃນວ ວນທທ  11  ພະຈພກ ປທ  1918,  ເວລຄຳ  5:15  ໂມງ.  ບ ວນດຄຳພ ບນເອກເຢຍລະມ ວນ
ແລະ ບ ວນດຄຳກ ຄຄຳລ ວງພ ວນທະມພດ ໄດດເຊວນສ ບນທພສ ວນຍຄຳສະຫງ ບບເສພກ ທທທ  Rethondes ທທທ ຕ ວ ດງຢທູທໃນປທຄຳຂອງ Compiègne. ສ ວນ
ຍຄຳສະຫງ ບບເສພກມ ທຜ ບນສ ວກສພດ ຕອນ 11 ໂມງ ຂອງວ ວນທທ 11 ເດນອນ 11 ປທ  1918. ສຽງແຕ ແລະ ລະຄ ວງໂບດເລທທ ມດ ວງ
ຂນດນໃນທບທວທຢຸກບທອນເພນທ ອເປວນກຄຳນປະກຄຳດກຄຳນຢຢຸດຕພສ ບງຄຄຳມ.  ທຢຸກຄ ບນພຄຳຍໃນຊຄຳດຕທຄຳງກຄທມຄຳເຕບດຄຳໂຮມກ ວນສະແດງຄວຄຳມດທ
ໃຈແບບບຄທ ເຄທຍມ ທມຄຳກທອນ.

ແຕທຄວຄຳມສຢຸກດ ວທງກ ທຄຳວນທດ ມ ວນມ ທຄວຄຳມຮທູ ດສນກສທູນເສຍ ແລະ ໂສກເສບດຄຳປ ບນຢທູທນ ຄຄຳ. ປະເທດຝຣທ ວງ ໄດດໄຫວດອຄຳໄລຕຄທ ກຄຳນເສຍຊທວພດ
ແລະ ໄດດຮ ວບຜພດຊອບຜທູດທທທ ໄດດຮ ວບບຄຳດເຈວບ ແລະ ພພກຄຳນ ຈຄຳກສ ບງຄຄຳມ ຈ ຄຄຳນວນ 4 ລດຄຳນຄ ບນ.  ທະຫຄຳນຈ ຄຄຳນວນ 1 400
000  ຄ ບນ ເສຍຊທວພດຢທູທແນວໜດຄຳ.  ພ ບນລະເມ ນອງຈ ຄຄຳນວນ 300 000  ຄ ບນ ກຄທເສຍຊທວພດ.  ທຢຸກຄອບຄ ບວ,  ທຢຸກໝທູທບດຄຳນ ແລະ
ທຢຸກຕ ບວເມ ນອງໄດດຖນກທ ຄຄຳລຄຳຍ  ຊນທ ງອຄຳນຢຸສະຖຄຳນຕທຄຳງໆທທທ ມ ທຢທູທທ ບທວອຄຳນຄຳເຂດຂອງພວກເຮບຄຳໃນປະຈຢຸບ ວນເປວນ  ສພທ ງສະແດງໃຫດ
ເຫວນກຄຳນສທູນເສຍດ ວທງກ ທຄຳວນທດ. 

ພວກເຮບຄຳທຢຸກຄ ບນ ຈ ບທງຢທຄຳລນມ !

ນ ວບແຕທປທ  2012  ເປວນຕ ບດນມຄຳ,  ໃນວ ວນດ ວທງກ ທຄຳວນທດ ຍ ວງມ ທພພທທລະນນກເຖພງບ ວນດຄຳນ ວກຮ ບບອພນດທູຈທນ ແລະ ອຄຳຟຣພກກຄຳເໜນອ ທທທ
ຮ ທວມສທູ ດຮ ບບໃນປທ  14-18, 39-45 ແລະ ບ ວນດຄຳທະຫຄຳນໄວໜຢຸທມທທທ ໄປປະຕພບ ວດໜດຄຳທທທ ຢທູທນອກປະເທດ. ກຄຳນເຂບດຄຳຮ ທວມງຄຳນໃນ
ມນດນທດ ຂອງບ ວນດຄຳຜທູດຕຄຳງໜດຄຳອ ບງກຄຳນ Souvenir Français ແລະ ບ ວນດຄຳອຄຳດທດນ ວກຮ ບບ ຖນເປວນກຄຳນປະກອບສທວນໃນກຄຳນ
ລະນນກເຖພງອດຄຳຍນດອງກອງທວບທທທ ເສຍຊທວພດ  ແລະ  ເປວນກຄຳນປທູກຈພດສ ຄຄຳນນກໃຫດແກທບ ວນດຄຳໄວໜຢຸທມຮຢຸ ທນຫຫ ວງໃຫດເຂບດຄຳໃຈຢທຄຳງເລພກ
ເຊພທ ງກ ທຽວກ ວບກຄຳນອຢຸທພດຕ ບນ ແລະ ກຄຳນເສຍສະຫຫະຂອງບ ວນພະບທູລຢຸດຂອງຕ ບນ ເພຄຳະຕຄທ ໄປແມ ທນຜຽນຂອງໄວໜຢຸທມຮຢຸ ທນຫຫ ວງ  ທທທ
ຈະຕດອງປບກປດອງປະເທດຂອງຕ ບນ.

ຕດອງຖນເອບຄຳຄວຄຳມກດຄຳຫຄຳນ  ແລະ  ຈພດວພນຍຄຳນຢຄຳກປບກປດອງປະເທດ  ຂອງບ ວນດຄຳນ ວກຮ ບບຂອງພວກເຮບຄຳ  ເປວນແບບຢທຄຳງ
ໄປຕະຫຫອດ.

ຂຄສະແດງຄວຄຳມນ ວບຖນ ແລະ ເປວນກຽດໃຫທແກທບ ວນດຄຳນ ວກຮ ບບຜທູດເສຍສະຫຫະຊທວພດເພນທ ອປະເທດຊຄຳດ.

ຂຄໃຫດປະເທດຝຣທ ວງຈ ບທງໝ ວດນຍນນ !  
 


