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ស� នភាពយទុ�ស�ស�ៃនេកះ្រតល ់និងែខ្សបនា� ត់«េ្របវីេយ» 
(េដយ ឌី កេរត៉) 

 

ស� នភាពយុទ�ស�ស�ៃន េកះ្រតល់ និងែខ្សបនា� ត«់េ្របវេីយ» 

នាកណា� លសតវត្សទី១៩ កម�ុជាឋតីក�ុងស� នភាពទនេ់ខ្សោយជាខ� ងំ ថ�ីត្បតឹែតបានរេំដះខ�ួន េចញពីនឹម

អណានិគមយួន (េវៀតណាម) ក�ី។ តងំពីេដមសតវត្សហ�ឹងមក ពកួេស�ចរជាធិរជយួន ែតងចតទុ់កេកះ

ែខ�រ  «្រតល់» (យួនេហថា  «ភូកុក») ថាជាទឹកដីៃនច្រកភពអណា� ម (េយៀកណាម សព�ៃថ�) ប៉ុែន�ែខ�រកែ៏តង

ែតបានជំទស់ ជាដចខ់ត ជានិច�កលែដរ។ លុះបារងំអណានិគម ចូលមក្រត�ត្រតឥណ�ូ ចិន ពីពក់

កណា� លសតវត្សទី១៩ មក បារងំមនិហ៊នេដះ្រសយ អំពីប�� កម�សិទ�ិ ៃនេកះេនះេទ។ ទល់ែតជិត 

១០០ ឆា� បំនា� បម់ក េទបេលក ហ៊្ុសល េ្របវេិយ (Jules Brévié) ជាអគ�េទសភបិាលៃនឥណ�ូ ចិន បាន

សេ្រមចមា� កឯ់ង នាៃថ�ទី ៣១ មករ ១៩៣៩ ដកេ់កះ្រតល់ េនេ្រកមរដ�បាល ៃនែដនកូសំងសីុន ែដល

ជាអណានិគមរបស់បារងំ េដយេលកបានប�� កែ់ដរថា េនះជាករសេ្រមច េលៃផ�រដ�បាល ប៉ុេណា� ះេទ 

មនិែមនជាករសេ្រមច េលប�� អធបិេតយភាព ៃនេកះ្រតល់េទ។ 

 

េកះ្រតល់ នាសតវត្សទី១៩ 

 េឈ� ះ«េកះ្រតល់» គឺជាេឈ� ះែដលែខ�រ បានស� ល់ជាយូរយាមកេហយ។ េគបានេឃញពក្យ «េកះ» 

សរេសរេលផា� ងំថ� តងំពីសមយ័អង�រ។ េនសតវត្យទី១៩ ពកួេសៀម (ៃថ) កស៏� ល់ែតេឈ� ះ«េកះ្រតល់» 

ែដលជាេកះរបស់ែខ�រែដរ។ ពក្យយួន«ភូកុក» ្របែហលជាេកតមាន កលេពលេស�ចយួនេឈ� ះ «េង��ង ភុក 

អន»់ ឬ «េង��ង អន»់ (អនាគតរជាធរិជ យ៉ាឡុង) ែដលបានមក្រជកេនេលេកះ្រតល់ហ�ឹង ពីឆា� ១ំ៧៨២ 

េទ ១៧៨៦ េដយ្រត�វបានពួកៃតសឹង វយកំចតព់អីណា� ម េហយេភៀសខ�ួនេទ្រស�កេសៀម មនុនិងមកសំុ

្រជកេកន េន្រស�កែខ�រ។ េស�ចយួន េង��ង ភុក អន ់ េនះ បានទងំសំុជំនួយកងទព័ែខ�រធំមយួ ពីេស�ចែខ�រ 

្រពះអង�េអង េដម្បវីលឹេទច្បោំងដេណ� មរជ្យ ពីពួកៃតសឹងវញិផង។ ប៉ែុន� ទមា� បរ់បស់ពួកយួន គឺេគផា� ស់

េឈ� ះេដម ៃន្រស�កេទសរបស់អ�កជិតខងទងំអស់ និងដកេ់ឈ� ះយួនវញិ េទះជាេគបានេទេនទីេនាះ 

ជាជនមក្រជកេកនក�ី និងមយួរយ:កលក�ី។ 
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នាែខមថុិនា ១៨៥៦ អ�កករទូតបារងំ េឈ� ះ សល ដឹ ម៉ងុទីញី (Charles de Montigny) បានមកដល់

្រស�កេសៀម េហយបានចុះសន�ិស�� មយួ នាែខសីហ ជាមយួេសៀម ស�ីពីពណិជកម�ផង ពីេសរភីាពផ្សព�

ផ្សោយសសនា (កតូលីក) ផង ពីករេបកផ�ូវឲ្យកុប៉ាល់ចំបាងំបារងំ ចូលេទដល់ទី្រក�ងបឹងកកផង។ ខង

េសៀម កេ៏គ្រត�វករវត�មានបារងំ មកេនជិតខងេគែដរ េដម្បជីាករទបទ់ល់និងពួកអងេ់គ�ស ែដលកំពុង

វតទីអនុភាពខ� ងំក� ណាស់ មកេលែដនដីេសៀម។ ជាបនា� បម់ក រដ�ម�ន�ីេសៀម ្រកសួងទព័េជងទឹក និង

្រកសួងករបរេទស បានយកែផនទីៃនេឆ�រសមុ្រទេសៀម និង្រស�កែខ�រ និងែដនកូសំងសីុន េទពីេ្រគាះ

ជាមយួេលក ម៉ុងទីញី ឲ្យ ម៉ុងទីញី យល់អំពី្របេយាជនេ៍សដ�កិច� ៃន«កូ្រត�ល» (េកះ្រតល់) េហយឲ្យយក

េកះេនះ ជាកម�សិទ�ិរបស់បារងំេទ។ លុះ ម៉ងុទីញី មកដល់ែខ្រតកំពត គាតប់ាន េឃញថា េកះ្រតល់ 

«អចេរៀបចំ ជាែផរសមុ្រទមយួ យ៉ាង្របេសរ និងជាទីតងំពណិជ�កម�មយួយ៉ាងធំ េនកណា� លែដន

ឥណ�ូ ចិនផង»។ ប៉ុែន� ម៉ុងទីញី មនិចងេ់ធ�ដំេណ រ (េដយេលសថាផ�ូវពីបាក) េទជួប ្រពះបាទអង�ឌួង ឯ្រក�ង

ឧត�ុង�េទ េហយគាតច់តឲ់្យ េលកសង្ឃកតូលីក េឈ� ះ អរែសន េអសេ្រតស (Arsène Hestrest) នាយំក

េទថា� យ្រពះអង�ឌួង នូវសំបុ្រតមយួ ែដលគាតេ់ស�ឲ្យកម�ុជា ្របគល់ «េកះ្រតល់» ឲ្យបារងំ ជាថ�ូរនឹងគំរូ

សន�ិស��  ែដលបារងំ បានេធ�ជាមយួេសៀម ពីែខសីហ មុនេនាះ។ ្រពះបាទ អង�ឌួង មនិ្រពមទទួលេសចក�ី
េស�េនះេទ េដយេលកយល់ថា សន�សិ�� ែបបហ�ឹង មនិបានធានាច្បោស់ លស់ ចំេពះ«សន�ិសុខ» (កររស់

រនជានិច�) ៃនកម�ុជាេទ...។ 

េដយែឡក នាសមយ័េនាះែដរ ពួកអងេ់គ�សកប៏ាន មកពនិតិ្យេមល «េកះ្រតល់» ែដរ (េគេហថា «េកះឌូត 

- Koh Doot») េហយនយិាយថា ជា«េកះមយួមានសរ:សំខនណ់ាស់ សំរបក់រេ្រប្របាស់ ៃនកងនាវ

សមុ្រទ» េនតមផ�ូវដំេណ រ េទ្រក�ងសីុងកពួរ (Singapour)។ ករពីត េកះ្រតល់េនះ ជាេកះធំជាងេគ

បំផុត មានទំហំ៊្របមាណ ៥៨០ គ.ម.្រកឡា េនក�ុងឈូងសមុ្រទេសៀម និងេនមាតផ់�ូវចូល ៃនឈូងសមុ្រទ

ហ�ឹងផង។  

 

ករដេណ� មគា� ្រគប្់រគង «េកះ្រតល់»  

េនខងែខ�រវញិ េកះ្រតល់ ស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់កម�ុជា ដូចករប�� កព់ីេទសភបិាលបារងំ ៃនែដន

កូសំងសីុន ែដលសរេសរេទរដ�ម�ន�ីរបស់គាត ់ នាឆា�  ំ ១៨៦៧ ថាអភបិាលយួន (េវៀតណាម) ៃនែខ្រតហ

េទៀង «មនិែដលបាន ចុះេទេមលករងរអ�ី េនេកះ្រតល់េទ»។ នាៃថ�ទី០៣ មករ ១៩១៣ គឺ ៣៦ ឆា� ំ

បនា� បម់ក អភបិាលបារងំ ៃនែខ្រតហេទៀងេឈ� ះ ហ�ួរនីេយ (Fournier) បានេធ�របាយករណ៍ េទេទស 

ភបិាលបារងំ ៃនកូសំងសីុនថា «បនា� បព់ីករ្រសវ្រជាវយ៉ាងល�ឹតល�នម់ក ខ�ុ ំមនិបានរកេឃញេទ េនក�ុង

កំណបឯ់កសរ ៃនអធិករដ� នេយង នូវឯកសរជាផ�ូវករណាមយួ េទះមាន្រទង្់រទយយ៉ាងណាក�ី ែដល

បង� ញថា េតេកះណាខ�ះ ជាចំណុះៃនែខ្រតហេទៀង គឺថា េតេកះណាខ�ះ ជារបស់កូសំងសីុន េហយេកះ

ណាខ�ះេទៀត ជារបស់កម�ុជា»។ ចបព់ឆីា�  ំ១៩១៣ េនាះែដរ េគបានេផ�លម�ងេទៀត អំពី្របេយាជនេ៍សដ�កិច� 

ៃនេកះតមេឆ�រសមុ្រទែខ�រ មានេកះ្រតល់ជាអទិ៍។ េលកេទសភបិាល ៃនកូសំងសីុន បានសរេសរសំបុ្រត
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មយួ ចុះៃថ�ទី០២ មករ ១៩១៤ ្របាបម់ក អ�កតណំាងជានខ់�ស់បារងំ េនកម�ុជា (le Résident supérieur 

du Cambodge) ថាេលកបានទទួលពក្យេស�ជាេ្រចន សំុសម្បទនដីធ�ី េដម្បកីររុករកែរ ៉(េនេលេកះទងំ

េនាះ) ជាមយួនឹងកររកេឃញេទៀតថា «ទឹក ែដលេនជុំវញិេកះទងំេនាះ មាន្រតីរស់េនសន�ឹកសនា� ប់

ណាស់... (ែត)គា� ននរណាទញយកផល អំពធីនធានទងំេនះ ែដលជាមូលធនមយួសំខនណ់ាស់ និងជា

្របេយាជនព៍ិត្របាកដ ស្រមាបអ់ណានិគម (បារងំ)»។ រឯីអ�កតំណាងបារងំ េនែខ្រតកំពត កប៏ានទទួល

ពក្យេស�ជាេ្រចន សំុសម្បទនដីធ�ី េដម្បកីររុករកែរ ៉ េនេលេកះ ែដលេនេ្រកមករ្រគប្់រគង របស់គាត់

ែដរ។ េហតុេនះ នាឆា�  ំ ១៩១៣ និង ១៩១៤ េនាះ អ�កទទួលករខុស្រត�វបារងំ េនកូសំងសីុន និងេន

កម�ុជា បានប�ូរសំបុ្រតេទវញិេទមក ទមទរកម�សិទ� ិ ៃនេកះេផ្សងៗេនាះ ែតេលកអគ�េទសភបិាលៃន

ឥណ�ូ ចិន ជាបន�បនា� ប ់ ែដលជា «េចហ� យធំបំផុត» មនិបានសេ្រមចអ�ីេឡយ េដយពិតជាខ� ចទស់នឹង

សន�ិស�� នានា រវងបារងំ នងិកម�ុជា។ ទល់ែត ២៥ ឆា� បំនា� បម់កេទៀត េទបេលក ហ៊្ុសល េ្របវេិយ 

(ែដលមកកនក់រឥណ�ូ ចិន តងំពី ែខក��  ១៩៣៦) សេ្រមចចិត� អំពីប�� ហ�ឹង េដយេចញសរចរ េធ�ែខ្ស

បនា� តម់យួ ែចក «កិច�រដ�បាល» ៃនេកះនានា ចុះៃថ�ទី ៣១ មករ ១៩៣៩ ្របាបេ់ទេលកេទសភបិាល 

ៃនកូសំងសីុន។  

ករសំេរចរបស់ េ្របវេិយ អំពីប�� េនះ េនឆា�  ំ ១៩៣៩ ពិតជាទកទ់ិននឹងស� នភាព ៃន្របេទសបារងំ នា

សមយ័េនាះែដរ។ ចបព់ឆីា�  ំ ១៩៣០ មក ្របេទសបារងំ បានរងេ្រគាះធ�នធ់�រ និងវបិត�ិេសដ�កិច� ៃន បស�ិម

្របេទស ែដលជំរុញឲ្យមានករបះេបារ ជាបន�បនា� បក់�ុងសង�ម នាឆា� ១ំ៩៣៤ និងបណា� លឲ្យេកតវបិត�ិ
នេយាបាយ ែដលេធ�ឲ្របេទសទងំមូល ចុះទនេ់ខ្សោយ េហយរលំទងំ្រស�ងយ៉ាងរហ័ស េនមុខករ វយរត

ត្បោត ៃនទព័អល�ឺម៉ាញ (អល�ឺមង៉)់ របស់ហុីែត�រ នាែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៤០។ ក�ុងរយ:កលេនាះ េនឯ

ឥណ�ូ ចិន កដូ៏ចេន្របេទសបារងំែដរ ពួកបារងំ ្រគានែ់តខំទបខ់�ួន ឲ្យបានេនឈរេជង េដយគា� នគេ្រមាង

ករអ�ីធំដុំេទ ក�ុងកររងច់េំមល ករវវិត�ិនៃ៍ន្រពឹត�ករណ៍ េនទ�ីបអឺរ ៉ុប និងេនក�ុងពិភពេលក។ 

្រពឹត�ករណ៍ធំមយួ នាៃថ�ទី ៧ កក�ដ ១៩៣៧ កងទព័ជប៉នុ ចូលវយលុក្របេទសចិន ែផ�កខងេកត េហយ

បានកនក់បទ់ី្រក�ងស៊ងៃហ នាែខវចិ�ិក រចួវយយកបាន រដ�ធានីណានគ់ងី (ណានជីង) េទៀត។ 

េនក�ុងឯកសរបារងំមយួ ៃននាយកដ� នកិច�ករនេយាបាយ ចុះេលខ ៣៦៧-អេបអ៉ុ ី ស�ីពីេកះនានា េន

ក�ុងឈូងសមុ្រទេសៀម េគបានសរេសរថា «សរចរ របស់េលកអគ�េទសភបិាល េ្របវេិយ ចុះៃថ�ទ ី ៣១ 
មករ ១៩៣៩ បានេធ�េឡង ្រសបតមករចបំាច ់ ៃនកចិ�ករពរឥណ�ូ ចនិែដរ េដយេហតុថា នាេពលេនាះ 
ជប៉ុន បានកនក់ប្់របេទសចនិ ែផ�កខងេកតេហយ េហយជាេពលែដលស�ង� ម េនមហសគរប៉ាសីុហ�កី 
បានចបេ់ផ�មេហយផង»។ នាេពលេនាះេទៀត កងទហនេជងទឹកបារងំ (េនឥណ�ូ ចិន) កប៏ានទទលួប��

ឲ្យ «្រត�តពិនតិ្យទូក-កុប៉ាល់ទងំអស់ កុំឲ្យមានករដឹកជ��ូ នេ្រគ�ងសព� វុធ េទឲ្យពួកបះេបារ ឬ ឲ្យពួកចូល

ៃដនឹងកងកមា� ងំជប៉ុនេឡយ»។ បែ៉ន�េនក�ុង «សរចរ»របស់គាត ់ េលក េ្របវេិយ មនិបានេលកអំពីប��

នេយាបាយ និងេយាធាទងំេនះ េធ�ជាករសំអងអ�ីេទ។ 
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ភាព្រចបូក្រចបល់ក�ុងសរចរ «េ្របវេិយ» 

េយងបានេឃញថា េដយេហតុមានករទមទរជាយូរមកេហយ ពី្រពះបាទ អង�ឌួង ពួកបារងំ បានទុកេកះ

នានា ៃនេឆ�រសមុ្រទ គឺទងំ «េកះ្រតល់» រហូតដល់្របជុំេកះ្រកចកេសះ (ពូឡូបង៉យ់ង៉) ឲ្យេនេ្រកម

អំណាចៃនកម�ុជា។ រឯី «សរចរ» របស់េលក េ្របវេិយ គឺជាករសេ្រមចចិត�មា� កឯ់ង - «ខ�ុ ំស្រមច...» - ៃន

អគ�េទសភបិាលៃនឥណ�ូ ចិន េដយគា� នករយល់្រពមពីអជា� ធរែខ�រ (ភាគីកម�ុជា)េទ េហយេនះជាករបំពន

យ៉ាងជាកែ់ស�ង េលសន�ិស�� នានា រវងបារងំ និងកម�ុជា នាទសវត្សរ ៍១៨៧០។ េហតុេនះ េដម្បបីិទបាងំ 

កររេំលភអំណាចរបស់គាត ់ និងេដម្បដីកក់្រមតិដល់ករអនុវត� ៃនេសចក�ីសេ្រមចចិត�េនាះផង េលក 

េ្របវេិយ បានទទួលស� ល់ជាបឋមបផុំតថា «េកះទងំេនាះ េនតមបេណា� យេឆ�រសមុ្រទកម�ុជា» និងថា 

«តមករសមេហតុផល និងតមស� នភាពភមូសិ�ស�» េកះទងំេនាះ ្រត�វេនេ្រកមករ្រគប្់រគង ៃន

្របេទសកម�ុជា។ បនា� បគ់ាតប់�� កថ់ា េសចក�សីេ្រមចចិត�ហ�ឹង ្រគានែ់តែបងែចក «អំណាចរដ�បាល និង

ប៉ូលីស េនេលេកះ រវងកូសំងសីុន និងកម�ុជាប៉ុេណា� ះ» ែតគាតម់និអរកត ់ េលប�� កម�សិទ�ិៃនេកះេទ 

ែដលថា «្រត�វប្រម�ងងទុកទងំ្រស�ងដែដល» - ្របែហលេដម្បសំីរនច់ិត� របស់ពួកកូសំងសីុន ជាគ�គីា� របស់

គាត។់ 

េយងេឃញថា េសចក�សីេ្រមចចិត�ហ�ឹង វែប�កខុសពីេសចក�ីសេ្រមចចិត�នានា ៃនអគ�េទសភបិាលដ� នៃន

ឥណ�ូ ចិន េដយសរករ្រចបូកចូលគា�  នួវជំេនឿច្បោស់លស់ផង នូវករសំអងកំបុិចកំប៉ុកផង («ករស្រម�ល

ដំេណ រ» ៃនអ�កចងទ់កទ់ង នងិរដ�ករកូសំងសីុន) ជាមយួនឹងករទុក្របច ំ ៃនមា� ស់េសចក�ីផង ែដលជា

លក�ណ:ៃនករសេ្រមចចិត� ជាបេណា� ះអសន�ប៉ុេណា� ះ ឲ្យ្រសបតមេទស: កល:អសន�ិសុខ េនក�ុងតំបន។់ 

ម្៉យោងេទៀត ែខ្សបនា� តៃ់នករែបងែចកេសត គឺជាករបេង�តថ�ីមយួ ក�ុងេរឿងែដនសមុ្រទ៖ គឺមនិែមនជាែខ្ស

បនា� ត្់រតងរ់ហូតេទ ែតជាែខ្សែដលេចញពីែដនដ ី យ៉ាង្រតងម់ក រចួបតដូ់ចជាែផ�កេណ� �វ េទពទ័�ចបយ់ក

េកះ្រតល់ ឲ្យេទកូសំងសីុន េហយឈប្់រតឹមហ�ឹង។ តមធម�ត គឺគា� នអ�កនីតិស�ស�ហ�តច់តណ់ាមា� ក ់

យល់ថា ករសេ្រមចិត�ែបបេនះ មានតៃម�អ�ីេទ។ េហតុេនះ សរចរ «េ្របវេិយ» ្រត�វបានកម�ុជា ្រចនេចល

ជានិច� បនា� បព់ីកម�ុជាបានឯករជ្យ នាឆា�  ំ ១៩៥៣។ រហូតមកដល់ឆា�  ំ ១៩៧៩ (ែដលយួន ចូលកនក់ប់

កម�ុជា) រដ� ភបិាលែខ�រជាបន�បនា� បទ់ងំអស់ ែតងែតចតទុ់ក «េកះ្រតល់» ្របជុំេកះ្រកចកេសះ (ពូឡូ

បង៉យ់ង៉) និងេកះៃវ ៉(ពូឡូៃវ)៉ េនក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជា ជានិច�។ 

បនា� បព់ីបារងំ រលំយអណានិគម នាឆា�  ំ១៩៤៩ និងបនា� បព់ីបានឯករជ្យ មកដល់ឆា�  ំ១៩៧៥ េទះបីេគ

បានេធ�ករប្រម�ងទុក (des réserves) និងករទមទរតមផ�ូវទូត ជាេ្រចនសន�ឹកក� ី កក៏ម�ុជា មនិែដលេ្រប
កមា� ងំទព័ េដម្បេីទដេណ� មយក «េកះ្រតល់» មកកនក់បផ់ា� ល់ៃដវញិេទ។ ករទមទរ តមផ�ូវតុលករ

អន�រជាតិ ដូចក�ុងេរឿង្របាសទ្រពះវហិរ កគ៏ា� នែដរ។ ប៉ុែន�សមយ័ ប៉ុល ពត ែដលយល់អំពីសរ:សំខនៃ់ន

ស� នភាពយុទ�ស�ស� ៃនេកះ្រតល់ និងេកះជតិខងឯេទៀតេនាះ បានឲ្យកងទព័ចូលេទ ្របយុទ�នឹង

កងទព័យួន នាេដមែខ ឧសភា ១៩៧៥ េដយបានកនក់ប ់«េកះ្រតល់» មយួភាគធំ នងិេកះ្រកចកេសះ។ 
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ករចរចគា�  រវង ប៉ុល ពត និងយួន េន្រក�ងហណូយ នាែខ មថុិនា ១៩៧៥ បានបន�ូរ បរយិាកសខ�ះែដរ 

ែតដល់ៃថ�ទី ៤ មករ ១៩៧៦ ករ្របយុទ�គា� យ៉ាងខ� ងំមយួេទៀត បានផ�ុះេឡង រវង កងទព័ែខ�រ្រកហម េន

េកះ្រតល់ ជាមយួកងទព័េជងទឹក នងិេជងអកសយួន។ ពកួែខ�រ្រកហម ្រត�វដកខ�ួនទងំអស់ េចញពីេកះ

្រតល់ ប៉ុែន�ករបរជយ័េនះ មនិមាននយ័ថា កម�ុជា ្រត�វបាតប់ងសិ់ទ�ដិ្៏រតឹម្រត�វ របស់ខ�ួន េទេលេកះ្រតល់ 

និងេកះ្រកចកេសះ ទងំេនាះែដរេទ។ 

េយៀកណាម បានកនក់បេ់កះទងំេនាះ េដយកមា� ងំរហូតដល់ ែខធ�ូ ឆា�  ំ១៩៧៨ ែដលេគបានសេ្រមចចិត� 

ចូលវយ្របហរកម�ុជាទងំមូល។ ក�ុងេពលេគកនក់បក់ម�ុជា យួនបានសេ្រមចកតយ់ក «េកះ្រតល់ និង 

្រក�មេកះ្រកចកេសះ» ប��ូ លេទក�ុងេយៀកណាម េដយគា� នសំអងេលកត� អ�ីេទ េ្រកពីេយាងតម 

«សភាពករជាកែ់ស�ង» (គឺករកនក់បរ់បស់េគ ជាេ្រសចេហយ) តមរយ:កិច�្រពមេ្រព�ងមយួ ចុះៃថ�ទី ០៧ 

កក�ដ ១៩៨២ ជាមយួបុគ�លមា� ក ់ េឈ� ះ ហុ៊ន ែសន {រដ�ម�ន�ីករបរេទសៃន រដ�បាល្រក�ងភ�េំពញ ែដល

េយៀកណាម េលកបន�ុបឲ្យកនអ់ណំាច}។ ក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនាះ េគបានបេង�តេនមុខ «េកះ្រតល់» នូវ 

«សមុ្រទៃផ�ក�ុងរមួគា� » រវងេយៀកណាម-កម�ុជា មានទំហំ៊្របមាណ ១០.០០០ គ.ម.្រកឡា (មយួមុនឺ) ែដល

េគេហថា «តំបនទ់ឹក្របវត�ិស�ស�» ែដលមានលទ�ផលជាករព្រងីកអធិបេតយ្យយួន ចូលមកេ្រជេទៀត ក�ុង

ែដនសមុ្រទែខ�រ ក�ុងនាមៃនករចបំាច ់ ៃន«កិច�ករពរជាតិ ៃន្របេទសទងំពីរ»។ េនះគជឺាករជាកែ់ស�ងែដរ 

ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងមយួ មនិេស�រភាពគា�  និងខុសច្បោបអ់ន�រជាតិទងំ្រស�ង ែដល្រត�វបានអង�ករសហ

្របជាជាតិ (អ.ស.ប.) បានបរហិរ {មនិទទួលស� ល់} នាឆា� ១ំ៩៨៦ េហយ្រត�វកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទ្ីរក�ង

ប៉ារសី ស�ីពីកម�ុជា ឆា� ១ំ៩៩១ ប�� ឲ្យលុបេចល។ 

 

ែខ�រ្រត�វយកេកះ្រតល់ មកវញិ 

េយងបានេឃញថា េយៀកណាមកុម�ុយនីស� ែដលបានក� យជាមហអណំាចេយាធា មនិទទលួស� ល់ សរ:

សំខន ់ ៃនែខ្សបនា� ត ់ «េ្របវេិយ» េទ។ ប៉ុែន� ករមនិទទួលស� ល់ែខ្សបនា� តេ់នះ ពខីងកម�ុជាវញិ កជ៏ាករ

សម្រសប និងេគាលករណ៍ច្បោប ់ ែដលេកតពកីរសេ្រមចរបស់បារងំ រលំយអណានិគម កូសំងសីុន 

របស់េគនាឆា�  ំ ១៩៤៩ ែដរ។ េយងបានេឃញខងេលេនះថា ពួកអណានិគមនយិមបារងំ រមួទងំេលក 

េ្របវេិយ េនាះផង បានដងឹច្បោស់ថា «េកះ្រតល់»ជាពិេសស មនិែមនជាេកះធម�តេទ ែតវមានលក�ណ:

តមភូគព�ស�ស� ដូចជាេទៀបេកះ ែដលមានមយួភាគលិចទឹក េ្រពះវជាដីបណ� រ ចុះមកពីជួរភ�្ំរកវ៉ញ ៃន

កម�ុជា។ 

អ្រស័យេហតុេនះេហយ េទបបារងំទងំេនាះ មនិហ៊នសេ្រមចយក «េកះ្រតល់» េទប��ូ លក�ុងែដនកូ

សំងសីុន េទះបីេគមានអំណាចធេំធង េលកម�ុជា តងំពីឆា�  ំ១៨៦៣ មកក�។ី ម្៉យោងេទៀត សរចរ«េ្របវេិយ» 

ែដល្រគានែ់តជាករសេ្រមចចិត� ៃនកចិ�កររដ�បាលៃផ�ក�ុង មនិមានកមា� ងំដូចសន�ិស��  អន�រជាតិ ឬដូចច្បោប់

ៃផ�ក�ុងរបស់កម�ុជាេទ ពីេ្រពះកម�ុជា មនិៃមនជាអណានិគមរបស់បារងំេទ ែតជារដ�មយួ ែដលបារងំ េធ�ជា
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អ�កអណាព្យោបាល (អ�កករពរ ក�ុងកិច�ករេ្រក្របេទស)។ ជាពិេសស ែខ្សបនា� ត«់េ្របវេិយ» មានលក�ណ:

ច្បោស់ថា ជាែខ្សបនា� ត ់ ៃនកររេំលភអំណាច និងជាករកំណត ់ បេណា� ះអសន� ែដល្រត�វរលយបាត ់ ជា

ស�័យ្របវត�ិ នាេពលែដលបារងំ រលំយអណានិគម កូសំងសីុន របស់ខ�ួនែដរ។ េហតុេនះ ែខ្សបនា� ត ់

«េ្របវេិយ» មនិអចចតទុ់កថាជា ែខ្សបនា� ត្់រពំែដនសមុ្រទ រវងកម�ុជានិងេយៀកណាមេទ េហយេគមនិ្រត�វ

ចតទុ់កវ យ៉ាងហ�ឹងេឡយ។ ករពិត េកះ្រតល់ និងេកះឯេទៀត េនជិតេឆ�រសមុ្រទែខ�រ សុទ�ជាដីែដល

ដុះបន�តមធម�ជាតិរបស់កម�ុជា គឺថាជារបស់្របជាជាតិ ែដលេនជិតេកះទងំេនះ េហយវកណំតែ់ដនទកឹ

សមុ្រទ និង្រពំែដនអធិបេតយ្យ ៃន្របជាជាតហិ�ឹងែតម�ង ។ សរ:សំខនប់ំផុត ៃនេកះទងំេនាះ មនិេនក�ុង

េរឿង្របេយាជនេ៍សដ�កិច�េទ (ដូចជាធនធានជលផល និងធនធានែរ ៉ឬ េ្របងកត ជាយថាេហតុ) ែតេនក�ុង

េរឿងយុទ�ស�ស�េយាធា ត្បតឹេកះទងំេនាះ សុទ�សឹងជាប៉ុស�ិ៍ជួរមុខ ៃនកចិ�ករពរជាតិរបស់កម�ុជា។ ែខ�រ 

្រត�វែតខំ្របឹងែ្របងរក្រគបម់េធ្យោបាយ យកេកះ្រតល់ និងេកះឯេទៀតទងំេនាះ មក្រគប្់រគងវញិជាចបំាច។់ 

 

ទី្រក�ងប៉ារសី ៃថ�ទី១ តុល ២០១២ 

ឌី កេរត៉ អនុ្របធាន  
ជ. គណៈកមា� ធិករ ្រពំែដនកម�ុជា្របច្ំរបេទសបារងំ និងក�ុពិភពេលក 
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