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ែផនកទី ១ 

ថ នភពសងគមមុនឆន  ំ១៩៥៥ 
និង ករបដិវត្តន ៍

 

បដវិត្តន៍របស់្របជជនែដល្រតូវសងកត់សងកនិ េពល ក៏មនមូល

េហតុ្រតមឹ្រតូវ េដើមបេីធ្វើបដវិត្តន៍ មនេគលេ ចបស់ ស់េដើមបសីេំរច
ករបដវិត្តន៍។ េនកមពុជ ្របសិនេបើមនិទន់និយយដល់រយៈេពលែដល
ប ងំចូលមក ក់នឹម្រតួត្រ  ក៏ករតសូ៊បនមនជបន្តបនទ ប់ ែដល
ចប់េផ្តើមពីករទមទរេសរភីព ្របជធបិេតយយ ្របឆងំករជះិជន់ 
េទះជសងគមកមពុជនេពលេនះ គម នលកខណៈសមបត្តសិំ ប់ករ
បដវិត្តន៍ េដើមបផី្ល ស់ប្តូរែបបែផនផលិតកមមក៏េ យ ក៏ករតសូ៊សខំន់ 
្របមូលផ្តុកំនុងទនំក់ទនំងសងគម ពិេសសរ ងកសិករ ជមួយពួកសក្តភូិមិ
មច ស់ដ ី ្រស័យេ យ ថ នភពសងគមេពលេនះជរបបសក្តភូិម ិដូេចនះ
ទនំស់ េកើតមន្រ ប់ ងំពីយូរយរមកេហើយ រ ងកសិករជមួយ
សក្តភូិមមិច ស់ដ។ី មយង៉េទៀត ក៏មនករតសូ៊េដើមប្ីរបឆងំករកន់កប់ 
និងទ្រនទ នយកទឹកដពីីសំ ក់សក្តភូិមេិសៀម និងសក្តភូិមេិវៀត ម
ផងែដរ។ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 4 

ឆន  ំ១៨៦៣ េស្តច នេ ត្តម ែដលជតំ ងេ យវណ្ណៈសក្តភូិមេិន
កមពុជេពលេនះ បនទទួលយកនូវករ្រតួត្រ របស់ និគម
និយមប ងំ េ្រកមរូបភពៃនរបប ពយបលជនួំសករ្រគប់្រគង
ែបបសហពន័ធែខមរ-េសៀម េនប ្ត េខត្តភគខងលិច និងករចណុំះ
េសៀម េលើករែតង ងំម ក ្រត និងកចិចករេផ ងេទៀត ែដលមនអង់
េគ្លសេនពីខងេ្រកយសក្តភូិមេិសៀម។ េនះ ជករបន្តនេយបយ ្រពះ
បទអងគឌួង មុនេពលសុគតេទ។ ពិតែមនែតេពលេនះ ប ងំពុទំន់

៊ នរបឹអូសយកកមពុជទងំ្រសុង ្រស័យេ យមយង៉ប ងំ្រតូវឆ្លង
កត់ករលបំកជេ្រចើន េដើមបសីេំរចនូវករឈ្ល នពនរបស់ខ្លួនេនេវៀត

ម មយង៉េទៀត្រតូវទប់ទល់នឹងករបុ៉នប៉ងរបស់របបសក្តភូិមេិសៀម ែដល
ចង់កន់កប់្របេទសែខមរែដរ។ េទះជប ងំមនិទន់្រតួត្រ ទងំ្រសុង 
បុ៉ែន្តេ្រកមសនធិសញញ រ ងប ងំ ជមួយសក្តភូិមែិខមរ ៃថង ១១ សី  
១៨៦៣ ែដលកមពុជ្រតូវសថិតេ្រកមរបប ពយបល គ្ឺរបេទសកមពុជ 
បនេផទរពីរបបសក្តភូិមមិកកន់របប និគមនិយម និងពក់ក ្ត ល
សក្តភូិមេិលើវស័ិយ្របជជត ិទនំស់បនចប់េផ្តើមេឡើងភ្ល ម គរឺ ង្របជ
ជតកិមពុជ ជមួយ និគមនិយមប ងំ។ េហើយេនឆន  ំ ១៨៦៤ 
េពលប ងំចុះហតថេលខេលើសនធិសញញ ប ងំ-េសៀម ែដលមនលកខណៈ
ជករប្តូរគន  គសឺក្តភូិមេិសៀម្រតូវទទួល គ ល់នូវសិទធិ និងផល្របេយជន៍
របស់ប ងំេនកមពុជ ឯប ងំក៏្រតូវយល់្រពមកត់េខត្តបត់ដបំង 
េសៀម ប ឧត្តរមនជ័យ ្រពះវ ិ រ និងេកះកុងរបស់កមពុជេទេ យ
េសៀម ែដលករស្រមបស្រមួលេនះ ្រតូវបនចុះហតថេលខេលើសនធិ
សញញ ប ងំ-េសៀម កនុងឆន  ំ១៨៦៧។ ដូេចនះ កមពុជេពលេនះ្រតូវកត់ជ



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 5 

ពីរ មួយេ្រកមករ្រតួត្រ របស់ប ងំ មួយេទៀតក្ល យេទជចែំណក
មួយៃនែដនដី ជ ច្រកេសៀម។ ្រស័យេហតុេនះ ្របជជតកិមពុជ
នេពលេនះ មនិ្រគន់ែត្របឈមមុខជមួយ និគមនិយមប ងំ
មួយបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត្រតូវ្របឈមមុខនឹងករបត់បង់ទឹកដមួីយែផនកេទៀត 
ែដល បនេកើតេឡើងនូវទនំស់មួយេទៀត រ ង្របជជតកិមពុជ ជមួយ
សក្តភូិមេិសៀម ែដលទនំស់េនះបនអូសបន្ល យរហូតដល់ឆន  ំ ១៩០៧ 
េពលមនសនធិសញញ ប ងំ-េសៀម ែដលេសៀមបន្របគល់េខត្តទងំ
បុ៉នម នេនះមកេ យប ងំវញិ។ ចបំច់្រតូវវភិគែវកែញកេ យចបស់
ថ ករែដលប ងំ ក់ករេកៀបសងកត់ចេំពះ ជ ច្រកេសៀម េដើមប ី
ចុះហតថេលខេលើសនធិសញញ ប ងំ-េសៀម បងខេំ យេសៀម្របគល់េខត្ត
ទងំ ៥ មកប ងំវញិ គមឺនិែមនជផល្របេយជន៍របស់កមពុជេនះេឡើយ 
េទះបជីេខត្តទងំ ៥ េនះបនសថិតេសថររហូតសព្វៃថងជរបស់កមពុជក៏
េ យ បុ៉ែន្តផទុយេទវញិគជឺផល្របេយជន៍ប ងំ េ្រពះសនធិសញញ
ប ងំ-េសៀម អពីំករ្របគល់េខត្តទងំ ៥ េនះ េធ្វើេឡើងេ្រកយសនធិសញញ
ថមមួីយេទៀត រ ងប ងំជមួយេស្តច្របេទសែខមរ នៃថង ១៧ មថុិន 
១៨៨៤ ែដលសនធិសញញ េនះ បនបញជ ក់ចបស់ពីករ ក់កមពុជ េ្រកម
ករ្រតួត្រ ទងំ្រសុងរបស់ប ងំ ដូេចនះ េនះជផល្របេយជន៍ប ងំ
ទងំ្រសុង។ 

ទនំស់មនករផ្ល ស់ប្តូរជរូបភព បុ៉ែន្តខ្លឹម រគម នករផ្ល ស់ប្តូរេទ។ 
ករផ្ល ស់ប្តូរជរូបភពេន្រតង់ ពីឆន  ំ ១៨៦៤ ដល់ឆន  ំ ១៩០៧ ទនំស់
្របជជត ិ ្រតូវែចកេចញជពីរ មួយជមួយ និគមនិយមប ងំ 
មួយេទៀតគជឺមួយសក្តភូិមេិសៀម។ េ្រកយឆន  ំ១៩០៧ ទនំស់្របមូលផ្តុ ំ
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រ ង្របជជតកិមពុជ ជមួយ និគមនិយមប ងំ។ កនុងរយៈេពល
ជមួយគន េនះ ទនំស់រ ងកសិករ ្របជពលករ ជមួយសក្តភូិមមិច ស់ដ ី
ែដលមន្រ ប់មកេហើយ ក៏បនេកើនេឡើងយ៉ង្រសួច្រ ល់ េ្រពះ
មយង៉ ថ្វតីបតិែតប ងំបន ក់នឹម្រតួត្រ េលើកមពុជ បុ៉ែន្តប ងំេនែត
រក ទុករបបសក្តភូិមឱិនថយេនះ សំ ប់េធ្វើជបរ ិ រដែដល មយង៉េទៀត 

្រស័យេ យ ែបបែផនផលិតកមមៃនរបបសក្តភូិមឱិនថយេនះគម នករ
ផ្ល ស់ប្តូរ ថ្វតីបតិែតរយៈេពលចុងេ្រកយៃនរបប និគមនិយមប ងំ 
មនករេកើនេឡើងបន្តិចបន្តួចអពីំកម្ល ងំផលិតកមម សខំន់មនករលូត

ស់កនុងករំតិមួយអពីំឧស ហកមមតូច សិបបកមម ករបេងកើតេឡើងនូវកសិ
្ឋ នដំ ឧំស ហកមម និងករែកទ្រមង់េលើករេ្របើ្របស់ និងកមមសិទធិ

េលើដធី្ល ី ែដលបនែកស្រមួលបន្តិចបន្តួចអពីំទនំក់ទនំងផលិតកមម 
េ យទនំក់ទនំងផលិតកមមមូលធនបនរកីចេំរ ើនេឡើង េបើេ្រប បេធៀប
ជមួយរយៈកលមុនប ងំ ចូលមក្រតួត្រ ្របេទសកមពុជ ែដល្របករ
េនះ បននមំកនូវករេកើតេឡើងនូវវណ្ណៈកមមករេនកមពុជមួយភគតូច។ 
ដូេចនះធតុពិតៃនសងគមកមពុជនសម័យកលេនះ ជ “សងគម
និគមនិយម និងពក់ក ្ត លសក្តភូិម”ិ។ និគមនិយមគេឺន្រតង់
ប ងំ្រតួត្រ ទងំ្រសុង ឯពក់ក ្ត លសក្តភូិម ិេន្រតង់ប ងំរក ទុក
េស្តច និង ជវង ែខមរ ែត្រគន់ែតជនិមតិ្តរូប និងជបរ ិ រ។ មយង៉េទៀត 
ទនំក់ទនំងផលិតកមម ក៏សថិតកនុងទនំក់ទនំងផលិតកមមសក្តភូិមេិ្រកម

និគមនិយម។ 
្រស័យេ យធតុពិតៃនសងគមកមពុជ ជសងគម និគម និង

ពក់ក ្ត លសក្តភូិម ិ ខ្លឹម រៃនទនំស់ គជឺទនំស់រ ង្របជជតកិមពុ
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ជ ជមួយ និគមនិយមប ងំ និងរ ងកសិករ ្របជពលករ ជ
មួយសក្តភូិមមិច ស់ដ ីបុ៉ែន្ត ទនំស់រ ង្របជជតទិងំមូល ជមួយ
និគមនិយមប ងំ គជឺទនំស់មូល ្ឋ នបផុំត។ 

េលើមូល ្ឋ នទនំស់ ្របសិនេបើនិយយអពីំ្រទឹស្តី េគ្រតូវដេំណើ ករ
បដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ ែដលសខំន់គបឺដវិត្តន៍្របជជតិ ងំ
ពីដបូំង ្រគែដលប ងំចូលមកដល់ េហើយ ចនឹងដេណ្តើ មបនេជគ
ជ័យ ឬេ ច ស់ក៏ជរុំញចលនតសូ៊េ យរកីធធំត់កនុងជំ នមួយ
ែវង េហើយរក បននូវចលនេនះ ្របសិនេបើមនបក នេយបយដកឹន ំ
្រតមឹ្រតូវ និងលកខណៈសមបត្តអិន្តរជតអិនុេ្រគះ េ្រពះប ងំ មួយែផនក
្រតូវ្របឈមមុខជមួយ្របជជតែិខមរ ប់ទងំ ជវង នុវង ែដលេសន
ជតផិង និងមួយែផនកេទៀត ប ងំ្រតូវមនទនំស់ជមួយសក្តភូិមេិសៀម 
ែដលទនំស់េនះ ក៏ជទនំស់រ ងប ងំជមួយអង់េគ្លសផងែដរ។ មយង៉
េទៀត េនកនុង ជវង នុវង  ម្រន្តីេនកនុង ជ ងំេពលេនះក៏មនករែបក
បក់យ៉ងធងន់ធងរ រ ងមខ ងគ្ំរទេ យមនរបប ពយបលប ងំ 
មខ ងេទៀតចង់បន្តដេំណើ រជមួយ ជ ច្រកេសៀម បដេិសធេចលប
ងំ។ កនុងេនះែដរ ប ងំក៏្រតូវ្របឈមមុខជមួយ្របជជតេិវៀត ម 

្របជជតិ វផងែដរ។ បុ៉ែន្ត ករជក់ែស្តងនេពលេនះ ពួកច្រកពត្តិ
កពុំងព្រងកីខ្លួនដេណ្តើ ម្របេទសននេធ្វើជ និគម កនុងេពលែដល
បក ម៉ក -េឡនីន មនិទន់េកើតមនជរូប ង បដវិត្តន៍ែខតុ រុស ុ  ីមនិ
ទន់មនកេំណើ ត។ ករតសូ៊របស់្របជជតកិមពុជ្របឆងំ និគម
និយមប ងំ និងករជិះជន់របស់សក្តភូិម ិ បនេកើតមនភ្ល មេ្រកយពី
ប ងំចូលដល់ គចឺលន ចរយ ្វ  (១៨៦៤-១៨៦៦) ចលនេពរកំ
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េបរ (១៨៦៥-១៨៦៧) ចលន្រក េ មគង់ (១៨៨៤-១៨៨៦) 
ចលនសីុវ ថ  (១៨៨៥-១៨៩៥) និងចលនេផ ងេទៀតយ៉ងេ្រចើន បុ៉ែន្ត
ចលនទងំអស់សុទធែត្រតូវប ជ័យ ្រស័យេ យខ្វះមគ៌យុទធ ្រស្ត 
យុទធវធិ្ីរតមឹ្រតូវ កនុងដំ ក់កលតសូ៊នីមួយៗ។ និយយយ៉ងដូេចនះ 
មនន័យថបន្តុះបង្អ ប់ចលនតសូ៊ទងំេនះឬ? មនិែមនេទ ចលនទងំ
េនះ គជឺទុនធសំេមប ើមៃន្របជជតកិមពុជ ជមរតកមនិ ចកត់ៃថ្ល
បនសំ ប់ចលនតសូ៊េ្រកយមកេទៀត េហើយែដលសខំន់បផុំតគជឺ
មូល ្ឋ នសំ ប់ករបេងកើតបក នេយបយរបស់វណ្ណកមមករ នេពល
េ្រកយេនះឯង។ េនះគកឺរគួបផ រំ ង្រទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ជមួយ
ចលនតសូ៊របស់អនកេសន ជតេិនកមពុជ ែដលរួមមនកមមករ កសិករ 
បញញ ជន និង្រសទប់េផ ងេទៀតែដលេសន ជត ិ េហើយករជួបគន េនះ 
បនេធ្វើេឡើងេ្រកយពី្របធន ហូ ជមីញិ បនបេងកើតនូវបក កុមមុយនិស្ត
ឥណ្ឌូ ចនិនឆន  ំ១៩៣០ នលំទធិម៉ក -េឡនីនផ្តល់េ យ្របជជតកិមពុជ
េវៀត ម វ េធ្វើជ្រតវីស័ិយសំ ប់ករតសូ៊រេំ ះជតខិ្លួន។ េ យ
ែឡកករគួបផ រំ ង្រទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ជមួយចលនេសន
ជតកិមពុជ ែដលជវតថុធតុគួបផ  ំ បេងកើតបក របស់វណ្ណៈកមមករសំ ប់
ដកឹនកំរបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយេនកមពុជ គបឺន្រប្រពឹត្តិ
េឡើង និងវវិត្តយ៉ងឆប់រហ័សេ្រកយឆន  ំ១៩៤៥។ 

និយយដល់បក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ ែដលជ្របភពកេំណើ តរបស់
បក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ និយយដល់សមពន័ធភពៃនករតសូ៊រ ង្របជ
ជតកិមពុជ េវៀត ម វ ចបំច់្រតូវវភិគែវកែញកេ យចបស់

ស់្របឆងំឧបយកលបែំបកបបំក់របស់ស្រតូវអពីំរបស់ែដលេ ថ
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សហពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ។ ្រតូវរលឹំកថ ប ងំេពលចូលមកកមពុជ បនទ ប់ពីករ
្រតួត្រ បនេវៀត ម រួចេហើយេទទ្រនទ នយក វ ៃថង ១៧ តុ  
១៨៨៧ ប ងំបនេចញ្រកតឹយបេងកើតសហពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ េ យែបងែចក
ដី និគមេនឥណ្ឌូ ចនិជ ៥ ភូមភិគ មនេវៀត មខងេជើង េវៀត

មក ្ត ល េវៀត មខងតបូង (បក់គៈី េវៀត មខងេជើង, ដុង
គៈី េវៀត មក ្ត ល, មគៈី េវៀត មខងតបូង) កមពុជ វ 
េ យមនកបលម៉សីុន្រតួត្រ រួមគន  គអឺគគេទ ភបិលរបស់ប ងំ។ 
ដូេចនះ្របេទសកមពុជ េវៀត ម វ ្រតូវសថិតកនុងសហពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ 
េ្រកមករ្រតួត្រ របស់ប ងំ ែដលផ រភជ ប់គន រហូតដល់រូបយិវតថុក៏េ្របើ
្របស់រួមគន ។ មនិែមន្រគន់ែតប ងំបញចូ ល្របេទសទងំប ីេទកនុងសហ
ពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ េ្រកមចណុំះប ងំបុ៉េ ្ណ ះេទ គបឺ ងំែថមទងំបនផ រ
ភជ ប់ែដនដឥីណ្ឌូ ចនិេនះជមួយែដនដី និគមេផ ងេទៀត សខំន់
េនទ្វីប ្រហ្វិក ដូេចនះេហើយបនជប ងំបនេ្របើ្របស់ជនជតិ ្រហ្វិក
ជេ្រចើនែដលជ និគមខ្លួន  េធ្វើជទ នរបស់ប ងំមកេធ្វើករប្រងក ប
្របជជតេិនឥណ្ឌូ ចនិ។ និយយដល់ជនជតិ ្រហ្វិកេធ្វើជទ នប ងំ
មក្របយុទធេនឥណ្ឌូ ចនិ មនិមនន័យថ ជនជតិ ្រហ្វិកទងំេនះជគូ
ទនំស់ជមួយ្របជជតេិនឥណ្ឌូ ចនិេឡើយ ទនំស់ពិត្របកដេនែតជ
ទនំស់រ ង្របជជតកិមពុជ េវៀត ម វ ជមួយ និគម
និយមប ងំ ឯប ្ត ្របេទស ្រហ្វិកេ្រកម និគមនិយមប ងំ 
ក៏ជតួទនំស់ ជមួយ និគមនិយមប ងំដូចគន ែដរ។ ចេំពះពួក

និគមនិយម ពិតែមនែត មនទនំស់គន កនុងករដេណ្តើ មែដនដ្ីរប
េទសេផ ងេទៀតេធ្វើជ និគម បុ៉ែន្តជនិចចកល ពួក ែតងរួបរួមគន
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ប្រងក បចលនតសូ៊របស់ប ្ត ្របជជត ិ ែដលេ្រកកេឡើងតសូ៊្របឆងំ
ករឈ្ល នពន្របឆងំ និគមនិយម ឧទហរណ៍េនឥណ្ឌូ ចនិ 
េមរកិ និងអង់េគ្លស បនជួយដល់ប ងំេដើមបពី្រងងឹ និគមខ្លួនេឡើង
វញិ បនទ ប់ពីជបុ៉នចញ់ស្រងគ ម។ េ យែឡក េនកមពុជឆន  ំ១៩៥០ 
េមរកិបនចប់េផ្តើមផ្តល់ជនួំយេយធេ យរបបសក្តភូិម ិជបរ ិ រប ងំ

មរយៈប ងំ។ 
្រស័យេ យសភពករណ៍ដូចបនេពលខងេលើ ករតសូ៊របស់

្របជជតនិិមួយៗ េនឥណ្ឌូ ចនិ មនិ្រគន់ែតត្រមូវេ យេធ្វើសមពន័ធភពជ
មួយគន រ ង្របជជតេិនឥណ្ឌូ ចនិបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតត្រមូវេ យេធ្វើសមពន័ធ
ភពជមួយប ្ត ្របជជតេិផ ងេទៀត ែដលតសូ៊្របឆងំ និគម
និយមដូចគន  មនិ្រគន់ែត្របឆងំ និគមនិយមប ងំមួយបុ៉េ ្ណ ះ
េទ បុ៉ែន្ត្រគប់្របេភទ និគមនិយម ទងំចស់ទងំថម ី ត្រមូវេ យ
មនកររួបរួមជមួយ្របជពលករទងំអស់ េនកនុង្របេទសជច្រកពត្ត ិ

និគមនិយម និង្របេទសមូលធននិយមេផ ងេទៀត ែដល្រតូវ
ទទួលករជះិជន់ែដរ ត្រមូវេ យេធ្វើសមពន័ធភព និងទទួលករគ្ំរទពី
្របេទសសងគមនិយម មនន័យថចលនបដវិត្តន៍ទងំបេីលើសកលេ ក
េធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន  និងគ្ំរទគន េទវញិេទមក។ េ យែឡកែតេន
កមពុជ េវៀត ម វ ែដលសថិតកនុងសហពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ េ្រកមចណុំះ
ប ងំ ភពចបំច់ខនមនិបន គតឺ្រមូវេ យេធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន  
េដើមបរីេំ ះជតេិរៀងៗ ខ្លួន។ សមពន័ធភពេនះ មនលកខណៈជ្រកតឹយ្រកម
សតយនុម័ត ែដលមនចរតិចប់បងខផំង និងចរតិសម័្រគចតិ្តផង េហើយចរតិ
ទងំពីរេនះមនលកខណៈយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង។ 
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ចរតិចបប់ងខ ំ គេឺផ្តើមេចញពីនេយបយ និងសកមមភពរបស់ច្រកពត្តិ
និគមនិយម េទះជច្រកពត្តិ និគមនិយម  ក៏សុទធសឹង

មនចរតិដូចគន  ប្រងក ប និងបញចូ ល្របជជតទិងំបេីនេ្រកមករ្រតួត
្រ ជមួយគន ។ េទះជជបុ៉ន េមរកិ មនិមនេចញចបប់ ក់្របេទស
ទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិកនុងសហពន័ធដូចជប ងំ ក៏ច្រកពត្តទិងំពីរេនះចូល
មកឥណ្ឌូ ចនិ មននេយបយ និងសកមមភពដូចគន ។ ដូេចនះ ្របជជតិ
ទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ មនស្រតូវរួមដូចគន  មនមុខសញញ តសូ៊ដូចគន  និង
មនេគលេ ដូចគន  េហើយ្របជជតទិងំបេីនះ មនិ ចដេណ្តើ មបន
េជគជ័យេទ ្របសិនេបើមនិេធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន កនុងករតសូ៊។ មយង៉
េទៀត លកខណៈសមបត្តភូិមិ ្រស្តធមមជត ិ ែដល្របេទសទងំបេីនជប់គន  
ត្រមូវេ យមនករ មគគសីហករគន ជតិសនទិធ មនិ្រគន់ែតកនុងកលៈេទ
សៈស្រងគ មបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតក៏កនុងកលៈេទសៈសន្តិភពផងែដរ េទើប ច
រក បនរងឹមនូំវសន្តិភពរបស់្របេទសនីមួយៗ។ លកខណៈភូមិ ្រស្ត
ធមមជតេិនះ េ្រប បដូចជផទះបែីដល ងសង់េឡើងជប់គន  ្របសិនេបើេភ្លើង
េឆះផទះ មួយ ផទះពីរេទៀត តចិឬេ្រចើនក៏េឆះដូចគន  ឧទហរណ៍កនុង
េពល េមរកិឈ្ល នពនេវៀត ម េយើងេឃើញថ កមពុជ វ ក៏គម ន
េសថរភព ដបូំងេន ម្រពែំដនជមួយេវៀត ម និងករបត់េសថរភព
ខងនេយបយេនៃផទកនុង ទីបផុំតទងំកមពុជ ទងំ វ ក៏សុទធែត្រតូវ
េមរកិឈ្ល នពនដូចគន ។ 

ចរតិសម្័រគចិត្ត គេឺផ្តើមេចញពីករតសូ៊ ពីសុចឆនទៈសន្តិភព និងមតិ្តភព 
្របសិនេបើ្រតូវេធ្វើករតសូ៊្របឆងំស្រតូវ ចបំច់្រតូវែស្វងរកសមពន័ធមតិ្ត។ ករ
ែស្វងរកសមពន័ធមតិ្ត គជឺករសម្័រគចតិ្ត គម នអនក ចប់បងខ ំបនេឡើយ។ េតើ
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អនក ជសមពន័ធមតិ្ត? ចបស់ ស់ ស់ គអឺនកែដលមនស្រតូវរួម 
េហើយ កន់ែតងយ្រសួលេទេទៀតសំ ប់ករតសូ៊ េនេពលមនសមពន័ធ
មតិ្តេនែកបរខ្លួន។ ្របសិនេបើមនិទន់និយយដល់ករតសូ៊េនេ្រកយមន
បក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិេនេឡើយ ្រគន់ែតនិយយដល់ចលនតសូ៊
េ្រកយប ងំចូល្របេទសែខមរភ្ល ម ក៏េកើតមនសមពន័ធភពរ ងចលនត
សូ៊របស់្របជជនកមពុជ ជមួយចលនតសូ៊របស់្របជជនេវៀត ម
ភ្ល ម ដូចជទនំក់ទនំងរ ង ចរយ ្វ ជមួយ េង្វ ង ហីុវហ្វីន រ ង
ចលនេពរកេំបជមួយ េ្រទ ង េក្វ ន (ឯក រ្រពង្របវត្តិ ្រស្តបក
្របជជនបដវិត្តកមពុជ ្រ វ្រជវេ យ គណៈ្រ វ្រជវ្របវត្តិ ្រស្ត
បក ្របជជនបដវិត្តកមពុជ)។ល។ 

សុចឆនទៈសន្តិភព មតិ្តភព មនលកខណៈយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង មនិ
្រគន់ែតសំ ប់បេំរ ើេ យករតសូ៊េដើមបរីេំ ះជតបុ៉ិេ ្ណ ះេទ មន រៈ
សខំន់ខ្ល ងំ ស់ សំ ប់កលៈេទសៈករពរជត ិ និងក ងជត។ិ 
គម នេពល ចក ង្របេទសបនេឡើយ ្របសិនេបើ្របជជតទិងំ
បគីម នឯក ជយេរៀងខ្លួន គម នមតិ្តភព និងសហ្របតបិត្តកិរជមួយគន  ែត
ែបរជេធ្វើស្រតូវនឹងគន េទវញិ។ លកខណៈសមបត្តេិដើមបកី ង្របេទស
េ យរកីចេំរ ើន ដបូំងបផុំត្រតូវករនូវក ្ត ពីរ៖ មួយគេឺសថរភពៃផទកនុង ពីរ
គលឺកខណៈសមបត្តអិន្តរជតអិនុេ្រគះ ពិេសសមតិ្តភពជមួយ្របេទស
ជតិខងខ្លួន។ 

និយយដល់ចណុំចេនះ ចបំច់្រតូវរះិគន់្រទឹស្ត្ីរបតកិរិយិរបស់ស្រតូវ 
ែដលខិតខបំែំបកបបំក់ េដើមប្ីរតួត្រ អពីំសហពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ ្របជជតិ
មួយកងទព័មួយ េ្រកមករ្រតួត្រ របស់េវៀត ម និងទស នៈជតិ
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និយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ។ 
ដបូំង្រតូវមនទស នៈវណ្ណៈ កនុងករពិនិតយបញ្ហ មនចរតិជ្របវត្តិ
្រស្ត។ កនុងសងគមមនវណ្ណៈ និងតសូ៊វណ្ណៈ នដំ ក់កលពួកមូល

ធននិយម ក្ល យេទជច្រកពត្ត ិេដើរទ្រនទ នឈ្ល នពន្របេទសេផ ងេទៀត 
េធ្វើជ និគម ឬជរណប ករតសូ៊វណ្ណៈមនិសថតិេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ែត
្របេទសមួយ  ៗេ យែឡក  ៗេឡើយ ក្ល យេទជករតសូ៊វណ្ណៈកនុង្រកបខណ័្ឌ
សកលេ ក។ ពួកវណ្ណៈជិះជន់ែដល្រតួត្រ ្របេទសមួយ ែតងរកសមពន័ធ
ភពជមួយវណ្ណៈជះិជន់្រតួត្រ ្របេទសេផ ងេទៀត េដើមប ីប្រងក បចលនត
សូ៊របស់្របជពលករេនកនុង្របេទស។ េនកមពុជ កនុងេពលែដលស្រតូវ
េលើកេឡើងអពីំេវៀត មជស្រតូវសួពូជ េពលេនះែដរអនកកន់អំ ច
េនេវៀត ម េ្រកម និគមនិយមប ងំ ែបរជេធ្វើសមពន័ធមតិ្តជ
មួយគន  េដើមបបី្រងក បចលនតសូ៊របស់្របជពលករ ទងំេនកមពុជ ទងំ
េនេវៀត ម។ 

គួរេលើកបញជ ក់នូវចណុំចតូចមួយ ស្តីពីវណ្ណៈ្រតួត្រ េនកមពុជ េវៀត
មខងតបូង វ ែដលេធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន  េដើមបបី្រងក បករតសូ៊

របស់្របជជន ៃន្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ។ 
ៃថង ២២ សី  ១៩៥៥ សម រ ី (សមជកិឧត្តម្របកឹ ៃន្រពះ ជ 

អតតីសមជកិ្របតភូិៃន្របេទសកមពុជ នសននិសីទហ ែឺណវ) បនែថ្លង
េនមនទីសភទី្របកឹ ជត ិ អពីំកចិច្រពមេ្រព ងហ ែឺណវថ៖ “គណៈ
្របតភូិ ៦ ចងបច់គន  បរុំងនឹងជួយគន េទវញិេទមក (គគឺណៈ្របតភូិអង់
េគ្លស េមរកិ ប ងំ ែខមរ យួន វ) សនយថ ជនំុំេលើកដបូំងេនះ 
្រគន់ែតជឱកសេ យគណៈ្របតភូិប ងំ ែថ្លងេសចក្តបីណំងចងប់ំ
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បត់ចមបងំ ងំជល់ េន្របេទសឥណ្ឌូ ចនិ េដើមបេីធ្វើេ យទ្វីបទងំមូល 
េឃើញភស្តុ ងនូវគនិំតល្អរបស់ប ងំបុ៉េ ្ណ ះ េហើយេបើគណៈ្របតភូិ
កុមមុយនិស្តេលើកេរឿង្រសុកែខមរមកនិយយ មនេរឿងសុេំ យពួកឧទទ ម
ែខមរចូលជនំុំជេដើមេនះ គណៈ្របតភូិ មួយកនុងចេំ ម្របេទសជ
មតិ្តទងំ ៦ នឹងត ៉េ យេលើកែលងជនំុំ េហើយេបើេគមនិេធ្វើ ម នឹងន ំ
គន េចញពីកែន្លងជនំុំ” (*)។ 

្របតភូិែខមរ េវៀត មខងតបូង វ េពលេនះគជឺអនកកន់អំ ច
េ្រកមករ្រតួត្រ របស់ប ងំ ែដលេគេធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន ្របឆងំ
ករតសូ៊របស់្របជជនៃន្របេទសទងំប។ី េនះជសមពន័ធភពខងនេយ
បយ និងករទូតកនុងេពលផ្ត ច់្រព្័រតេលើតុចរច េ្រកយមួយរយៈេពលដ៏
យូរ ៃនករេធ្វើសមពន័ធភពខងផ្លូវេយធេ្រកម ពយបលប ងំ។ 

មនិ្រគន់ែតមនសមពន័ធភពជមួយគន  កនុងេពលែដលេគេនកនុង
សហពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ េ្រកមចណុំះប ងំបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមបែីតមកដល់ទស
វត ឆន  ំ៧០ ែដលេគចត់ទុក្របេទសនីមួយៗ េន ច់ពីគន េហើយ ក៏វណ្ណៈ 
្រតួត្រ អំ ចេនកមពុជ េវៀត មខងតបូង វ ែថមទងំែស្វងរក
ករេធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន ែដរ េហើយជក់ែស្តងបផុំតេពល េមរកិន ំ
កងទព័ចូលឈ្ល នពនកមពុជ ក៏មនកងទព័របស់រដ្ឋអំ ច យ៉ងេន 

យហគន ចូលមកជមួយយ៉ងសនធឹកសនធ ប់ មនិែមនជកងទព័ច្រមុះ 

(*) េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ សម រ ីអំពីកិចច្រពមេ្រព ងេនទី្រកុងហ ែឺណវ និងករេបះេឆន តេន្រប
េទសែខមរ ៃថងចន័ទ ២២ សី  ១៩៥៥ េវ េម៉ង ១៨.៣០ នទី ជភ ែខមរ េនមនទីរសភទី្របឹក
ជតិ និងៃថង អងគ រ ២៣ សី  ១៩៥៥ េវ ម៉ង ២០.៣០ នទី ជភ ប ងំ េនស ្ឋ គរ ជរ ្ឋ
ភបិល (ស ្ឋ គរវត្តភន)ំ េបះពុមពជភ ែខមរ និងប ងំ គម នេឈម ះេ ងពុមព និងៃថងែខឆន ។ំ 
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េមរកិ-េវៀត មខងតបូងេនះេទ ែតជកងឯកភពរបស់េវៀត ម
ខងតបូងចូលមកកមពុជ េដើមបជួីយ្រទ្រទង់រ ្ឋ ភបិលសនិទធ េមរកិេនភនំ
េពញ ្របឆងំ្របជជនកមពុជស្លូត្រតង់ ែដលតសូ៊េដើមបរីេំ ះជតខិ្លួន 
េហើយកនុងេពលជមួយគន េនះែដរ រដ្ឋករ លន់ នល់ ក៏បនេធ្វើករប្រងក ប
យ៉ងៃ្រពៃផ បផុំត ចេំពះ ណិកជនេវៀត មស្លូត្រតង់េនកមពុជ។ 
ជេរឿងដ៏ចែម្លកែដលរដ្ឋករ យហគន មនិបនផ្តនទ េទសរដ្ឋករភនេំពញ 
េហើយរដ្ឋករភនេំពញក៏មនិបនផ្តនទ េទសរដ្ឋករ យហគន ចេំពះវនិស
កមមែដលេកើតមនចេំពះ្របជជនស្លូត្រតង់ទងំេនះ។ 

ម្រពឹត្តកិរណ៍ែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ ចកណំត់បនចបស់
ថ សមពន័ធភពរ ង្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ ក៏ដូចជករឈ្ល នពន 
និងករបផំ្លចិបផំ្ល ញរបស់ច្រកពត្ត ិនិងពួកបរ ិ រ្របតកិរិយិចេំពះ្របេទស
ទងំប ីសុទធែតមនចរតិវណ្ណៈទងំអស់។ េគេធ្វើសមពន័ធភពរ ងវណ្ណៈ្រតួត
្រ េន្របេទសេនះ ជមួយវណ្ណៈ្រតួត្រ េន្របេទសេនះបន េលើមូល
្ឋ នផល្របេយជន៍វណ្ណៈ្រសបគន  េហើយេគប្រងក បចេំពះចលនតសូ៊

ជតេិនះ ឬជតេិនះ ក៏េលើមូល ្ឋ នៃនផល្របេយជន៍ខុសគន  ដូេចនះពិត
ជមនិែមនសថិតេន្រតង់ជេម្ល ះជតិ សន៍ ែដលពួកេគចត់ទុកថេ ះ
្រ យមនិបន េហើយមនចរតិតពូជតពង េនះេឡើយ។ ពួកវណ្ណៈជះិ
ជន់ជនិចចកលេធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន  េដើមបបី្រងក បករតសូ៊របស់្រប
ជពលករ កនុងេពលជមួយគន  េគេចទ្របកន់ករេធ្វើសមពន័ធភពរ ង
្របជពលករៃនប ្ត ្របេទស ែដលបនេធ្វើសមពន័ធភពជមួយគន  េដើមប ី
្របឆងំពួកេគ ទមទរឯក ជយ ្របជធបិេតយយ។ 
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និយយពី ចរតិវណ្ណៈៃនសមពន័ធភព រ ងវណ្ណៈ្រតួត្រ ្របេទសមួយ 
ជមួយវណ្ណៈ្រតួត្រ ្របេទសមួយេទៀត េដើមបបី្រងក បចលនតសូ៊របស់
្របជពលករ ្រតូវែបងែចកេ យ ច់ អពីំករស្រមុះស្រមួលរ ងកម្ល ងំ
បដបិកខគន េនកនុងដំ ក់កល មួយេនះ។ ករស្រមុះស្រមួលមន
ន័យថ កម្ល ងំបដបិកខគម នេគលេ ចុងេ្រកយដូចគន េទ បុ៉ែន្តត្រមូវេ យ
មនករស្រមុះស្រមួលជបេ ្ត ះ សនន េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ចេំពះ
មុខ មួយេនះ។ េនះជវធិី ្រស្តចេំពះបញ្ហ មតិ្ត និងស្រតូវចេំពះ
មុខ និងយូរអែង្វង។ 

ករេរៀប ប់ និងវភិគជេ្រចើនដូចខងេលើសេំ បង្ហ ញេ យ
េឃើញនូវភពសមុគ ម ញៃនចរតិៃផទកនុង និងចរតិអន្តរជត ិ ៃនករតសូ៊
បដវិត្តរបស់្របជជនកមពុជ ែដលសថិតកនុងបរយិកសរួមៃនករតសូ៊របស់
្របជជនទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ កនុងេនះទក់ទងសខំន់ដល់សមពន័ធភពៃន
កម្ល ងំ្របឆងំ សមពន័ធភពៃនកម្ល ងំតសូ៊ និង្របភពេកើតេឡើងៃនបក
្របជជនបដវិត្តែខមរ។ កនុងករកេកើតេឡើងនូវបក ្របជជនបដវិត្តែខមរ មន
ចណុំចសខំន់បែីដល្រតូវយកចតិ្តទុក ក់។ 

ទីមួយ គបឺក បនេកើតេឡើងេ យមនករគួបផ រំ ង្រទឹស្តីៃនលទធិ
ម៉ក -េឡនីន ជមួយចលនេសន ជតែិដលមនយូរមកេហើយ។ ពិត
ែមនែតេលើ្រទឹស្តីនិយយពី ករគួបផ រំ ង្រទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ជ
មួយចលនកមមករ េហើយពិតែមនែតបក ែដលបនបេងកើតេឡើងេនះ ជ
បក នេយបយរបស់វណ្ណៈកមមករ ជកងឈនមុខរបស់វណ្ណៈកមមករ បុ៉ែន្ត
ករជក់ែស្តងមនិ ចនិយយបនថ ជករគួបផ រំ ង្រទឹស្តៃីនលទធម៉ិក -
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េឡនីន ជមួយចលនកមមករែតមួយបនេឡើយ េ្រពះថលកខណៈសមបតិ្ត
េនកមពុជកនុងេពលបក ចប់កេំណើ ត វណ្ណៈកមមករមនតចិតួច ស់។ 
និយយេ យ្រតូវជមួយករជក់ែស្តង បក ្របជជនបដវិត្តែខមរចប់្រប
ភពពីករគួបផ រំ ង្រទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ជមួយចលនេសន
ជត ិ ែដលមន្រ ប់។ ចលនេសន ជត ិរួមមនកមមករ កសិករ បញញ ជន
និង្រសទប់េផ ងេទៀតចូលរួម។ មន្រ ប់ គចឺលនតសូ៊របស់្របជជន
កមពុជ បនេកើតមន ងំពីប ងំចូលមក្រតួត្រ កមពុជ េហើយចលន
ទងំេនះបនក្ល យេទជចលនជបន្តបនទ ប់ រហូតបនមកគួបផ ជំ
មួយ្រទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ែដលបនក្ល យេទជ្របភពៃនកេំណើ ត
បក  បុ៉ែន្តេទះជបនេកើតេឡើងកនុង ថ នភពែបបេនះក៏េ យ ក៏បក ្របជ
ជនបដវិត្តែខមរ េនែតជបក របស់វណ្ណៈកមមករ ្រស័យេ យបនយក
នូវ្រទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ជ្រតវីស័ិយេន្រគប់សកមមភពរបស់ខ្លួន។ 

ទីពីរ គឺ ្រស័យេ យលកខណៈសមបត្តខិងនេយបយ លកខណៈ
សមបត្តខិងភូមិ ្រស្តធមមជត ិនិងេគលករណ៍សម័្រគចតិ្ត បក ្របជជន
បដវិត្តកមពុជបនេកើតេឡើងកនុងសភពជកូនេភ្ល ះបពីីៃផទែតមួយ កនុង
េពលជមួយគន  មនទឹកចតិ្តដូចគន  ែតមនរូប ងខុសគន ។ េនះគបឺក
កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ ែដលមនជនជតបិចូីលរួម។ កូនេភ្ល ះបពីីៃផទែត
មួយ គ្ឺរទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ែដលបនមកជួបចលនតសូ៊របស់
្របជជតទិងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ។ កនុងេពលែតមួយ គបឺក េនះេពលបេងកើត
មនេឈម ះថ បក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ េហើយេទះជបក េនះ្រតូវបន
្របធន ហូ ជមីញិ ែដលជជនជតេិវៀត មបេងកើតេឡើង ក៏គម នេពល
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ជនកុមមុយនិស្តេវៀត មទមទរេធ្វើជេរៀមចបង ឬ្រតួត្រ កមពុជ 
ឬ វេឡើយ។ បក ទងំបមីនឯក ជយេរៀងៗខ្លួន និងជួយគន េទវញិេទ
មកេលើ ម រតជីបងប្អូន និងសមភព។ មនទឹកចតិ្តដូចគន  គមឺនេគល
េ រួមដូចគន ។ មនរូប ងខុសគន  េន្រតង់ជនជតេិផ ងគន  លកខណៈ
សមបត្តៃិន្របេទសនីមួយៗ ខុសគន  េទះជមនេគលេ រួមដូចគន  បុ៉ែន្ត
ករអនុវត្តជក់ែស្តងត្រមូវេ យមនយុទធ ្រស្ត យុទធវធិកីនុងដំ ក់
កលនីមួយៗ ខុសគន  ្រសបេទ មចរតិៃនសភពករណ៍ខុសគន ។ 

ទីប ីគបឺក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ ្រតូវបនបែំបកជបក ប ីសំ ប់ដកឹ
នចំលនតសូ៊បដវិត្តេន្របេទសទងំប ីបនទ ប់ពីបនរកីធធំត់ និងលកខ
ណៈសមបត្តខិងនេយបយអនុញញត េលើេគលករណ៍សម័្រគចតិ្ត។ 
េពលេវ ៃនករបែំបកបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ ក៏ជេពលេវ
បេងកើតបក ្របជជនបដវិត្តែខមរ និងបក ្របជជនបដវិត្ត វ។ 

មុនេពលចូលេទបញ្ហ អពីំ ថ នភពសងគមមុនឆន  ំ១៩៥៥ និងករ
បដវិត្តន៍ សូមេលើកេឡើងវភិគែវកែញកនូវ្រពឹត្តកិរណ៍មួយចនួំន ែដល
េលចេធ្ល  កនុងចេន្ល ះឆន  ំ១៩៤០ ដល់ ១៩៥៥។ 

ឆន  ំ១៩៤៥ ជដំ ក់កលមួយៃនករែ្រប្របួលខងរូបភពទនំស់ 
រ ង្របជជនកមពុជ និងពួកស្រតូវឈ្ល នពន បុ៉ែន្តខ្លឹម រៃនទនំស់
គម នករផ្ល ស់ប្តូ រេទ។ ទនំស់បនចប់េផ្តើមែ្រប្របួល ងំពីរ ្ឋ ភបិល
ប ងំចុះចញ់ពួក ្វ សីុស្ត ល្លឺម៉ង់ នែខ មថុិន ១៩៤០។ េឆ្ល តេពល
ែដលប ងំ្រតូវបត់បង់្របេទស ពួក ្វ សីុស្តជបុ៉នបន ក់េចញនូវ
េគលករណ៍ដេណ្តើ មែដនដី និគមេនទ្វីប សីុ កនុងេនះមន
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ែដនដី និគមប ងំេនឥណ្ឌូ ចនិ។ ប ងំបនយល់្រពមជមួយ
ជបុ៉ន ក់ឥណ្ឌូ ចនិេ្រកមករករពររួមប ងំ និងជបុ៉ន ែដលផ្តល់
លទធភពេ យជបុ៉ន ក់កម្ល ងំកងទព័េនេលើទឹកដឥីណ្ឌូ ចនិ។ ៃថ 
េឆ្ល តេ្របើ្របស់ឱកសេនះ ដេណ្តើ មយកេទវញិនូវេខត្តកមពុជមួយចំ
នួន ែដលៃថបន្របគល់េ យប ងំ មសនធិសញញ ប ងំ-េសៀម ឆន  ំ
១៩០៧។ ែផ្អកេលើជបុ៉ន ៃថបនេ្របើ្របស់កម្ល ងំេយធ យចូលកមពុជ 
នែខ វចិឆកិ ១៩៤០។ ថ្វតីបតិែតប ងំបនឈនះកនុងស្រងគ មជមួយៃថ 
បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យប ងំខ្ល ចជបុ៉ន ប ងំ្រតូវបងខចំតិ្តកត់េខត្តមួយ
ចនួំនេទេ យៃថ មសនធិសញញ ស្តីពី សន្តិភពរ ងៃថ-ប ងំ នែខ 
ឧសភ ១៩៤១ ែដល មសនធសិញញ  ប ងំ្រតូវកត់េខត្តមួយចនួំនខង
េជើងែខ ្រសបេលខ ១៥ េទេ យៃថ មន សីុសុផុន េខត្តេសៀម ប កពំង់
ធ ំ និងសទឹងែ្រតង។ ដូេចនះ ទនំស់េពលេនះ បនែ្រប្របួលពីទនំស់ែត
ជមួយនឹងប ងំ មកកន់ទនំស់ជមួយនឹងប ងំផង ជមួយជបុ៉នផង 
និងជមួយៃថផង។ 

ៃថង ៩ មនី ១៩៤៥ ទនំស់បនែ្រប្របួលបន្ត គេឺនេពលែដលជបុ៉ន 
េបើកករ យ្រប រេទេលើប ងំេនទូទងំឥណ្ឌូ ចនិ និងេនេពល
ែដល ជរ ្ឋ ភបិល យ៉ងប ងំ ឱនកបលេធ្វើបរ ិ រេ យជបុ៉ននៃថង 
១០ មនី ១៩៤៥។  នេ ត្តម សីហនុ េ្រកយេពលេឡើងេ យ ជយ 
េ្រកមចណុំះប ងំ ពីៃថង ២៣ ែខេម  ១៩៤១ បនទ ប់ពី មុនីវង  
សុគតេទ ក៏្រតូវបនជបុ៉នរក េ យបន្តេធ្វើេស្តច។ ជបុ៉ន បន ក់ករ
្រតួត្រ េនកមពុជជនួំសប ងំ េហើយបងខេំ យនេ ត្តម សីហនុ ែតង ងំ 
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សឹង ងុ៉កថន់ ែដលជបរ ិ ររបស់ជបុ៉ន េធ្វើជនយករដ្ឋម្រន្តី។ 

ទនំស់្របជជតេិនេពលេនះគេឺនដែដល ែតជមូល ្ឋ ន គជឺ
មួយនឹង ្វ សីុស្តជបុ៉ន ដូេចនះ េទះជមនករែ្រប្របួលអពីំរូបភពទនំស់ 
បុ៉ែន្តខ្លឹម របដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ គសឺថិតេនដូចេពលមុន 
គតឺសូ៊ យបេណ្ត ញជបុ៉ន ដេណ្តើ មឯក ជយ េសរភីព ជូនមតុភូម។ិ 

ក៏េនកនុងឆន  ំ ១៩៤៥ េនះែដរ គបុ៉ឺនម នែខេ្រកយ ្វ សីុស្តជបុ៉ន
្រតួត្រ កមពុជ ក៏ដូចជ ឥណ្ឌូ ចនិ សភពករណ៍សកលេ កមនករ
ែ្រប្របួលយ៉ងឆប់រហ័ស មរយៈៃនករដួលរលរំបស់ពួក ្វ សីុស្ត
ល្លឺម៉ង់នែខឧសភ ១៩៤៥ េ្រកមករ យលុករបស់សហភពសូេវៀត
និងចលនតសូ៊របស់្របជជនប ្ត ្របេទស ែដលពួកហីុែត្លរកន់កប់ 
និងមនករចូលរួមមួយែផនករបស់សហរដ្ឋ េមរកិ និង្របេទសែប៉ក
ខងលិចមួយចនួំន។ បែីខបនទ ប់ពីេនះមក កងទព័សហភពសូេវៀត 
បន យេទេលើកងទព័ដ៏ចំ នៗ របស់ជបុ៉ន បែនថមេ យ្រគប់ែបក
បរមិណូរបស់ េមរកិទម្ល ក់េទេលើ្របេទសជបុ៉ន“្រកុងហីុរ ៉ូហ ម៉ី” ្វ
សីុស្តជបុ៉នចុះចញ់េ យឥតលកខខណ្ឌ ។ ករចញ់របស់ ្វ សីុស្ត ល្លឺ
ម៉ង់ និង ្វ សីុស្តជបុ៉ន បនបញចប់នូវស្រងគ មេ កេលើកទី ២។ ្រពឹត្តកិរណ៍
េនះ គជឺឱកសល្អសំ ប់្របេទស និគម និងពក់ក ្ត ល
និគមេនទ្វីបអឺរ ៉ុប និង សីុ រេំ ះខ្លួន។ 

ពិនិតយេឡើងវញិអពីំសភពករណ៍អន្តរជតនិេពលេនះ មន
លកខណៈអនុេ្រគះយ៉ងខ្ល ងំ ដល់ចលនតសូ៊បដវិត្តេដើមបរីេំ ះជត ិ
និងលទធិ្របជធបិេតយយ បុ៉ែន្តបដវិត្តន៍កមពុជែបរជមនិ ចដេណ្តើ ម
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បនជ័យជនំះ កនុងេពលចលនតសូ៊មនបក នេយបយដកឹន្ំរតមឹ
្រតូវេហើយ។ ក ្ត អនុេ្រគះមួយចនួំនែដលបនេកើតេឡើង េ្រកយស្រងគ ម
េ កេលើកទី ២ ផុតរលត់េទ គ៖ឺ 

ទីមួយ៖ ្វ សីុស្ត ល្លឺម៉ង់ ្វ សីុស្តជបុ៉ន ចញ់ស្រងគ ម ប ្ត ្រប
េទស និគមនិយម្រតូវរេងគ ះរេងគើ និងវបិត្តធិងន់ធងរ។ 

ទីពីរ៖ សហភពសូេវៀតសថិតកនុងេ្រប បជអនកខ្ល ងំក្ល បផុំត កនុងករ
បញច ប់ស្រងគ មេ កេលើកទី ២ សងគមនិយមមនិមនែតសហភពសូេវៀត
ែតមន ក់ឯងេទៀតេទ គបឺនែ្របក្ល យេទជ្របព័នធសងគមនិយមមួយេន
េលើសកលេ ក េហើយសថិតកនុងភព យសរុំក និងជបែង្អករងឹមបំផុំត
េ យចលនតសូ៊រេំ ះ្របជជត ិ និងចលនតសូ៊របស់វណ្ណៈកមមករ
េនប ្ត ្របេទសមូលធន។ 

ទីប៖ី ចលនតសូ៊របស់ប ្ត ្របជជតកិនុង្របេទស និគម 
និងពក់ក ្ត ល និគម បនរកីចេំរ ើនយ៉ងខ្ល ងំក្ល  ក្ល យេទជ
ចរន្តមួយ យសរុំកឥតឈប់ឈរ។ 

ទីបួន៖ ចលនតសូ៊របស់វណ្ណៈកមមករេនកនុងប ្ត ្របេទសច្រកពត្តិ
មូលធននិយមបនរកីធធំត់ បងកេទជវបិត្តសិមរភូមេិ្រកយរបស់ពួក

និគមនិយម ផ្តល់នូវករេលើកទឹកចតិ្តសំ ប់្របជជត ិ េ្រកយ
និគមនិយមេដើមបរីេំ ះជត។ិ 

េ្រកពីក ្ត អនុេ្រគះទងំបួនខងេលើ បដវិត្តន៍កមពុជ និយយ
េ យែឡក និងបដវិត្តន៍េនឥណ្ឌូ ចនិ និយយរួម េនមនក ្ត អនុេ្រគះ
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មួយចនួំនេទៀត គមុឺខសញញ ែដលបដវិត្តន៍្រតូវតសូ៊ គជឺបុ៉ន ្រតូវចញ់ស្រងគ ម 
ឯប ងំមនិទន់្រតឡប់មកវញិទងំ្រសុង បដវិត្តន៍ចិន កូេរ ៉ក៏កពុំងសថិត
កនុងសភពករណ៍ យសរុំកឈនេទរកជ័យជនំះ។ 

ក្ត ប់ជប់សភពករណ៍អនុេ្រគះ ែខ សី  ១៩៤៥ បក កុមមុយ
និស្តឥណ្ឌូ ចនិ បនសេំរចេធ្វើកុបកមមេនទូទងំឥណ្ឌូ ចនិ។ កុបកមមបន
នមំកនូវជ័យជនំះរបស់េវៀត ម និងមួយែផនកេន វ េនះគជឺ
េជគជ័យធសំេមប ើម របស់្របជជតេិនឥណ្ឌូ ចនិ។ េទះជេនកមពុជ 
មនិ ចដេណ្តើ មបនរដ្ឋអំ ច េហើយេវៀត ម វ ក៏មនិទន់សំ
េរចេជគជ័យទងំ្រសុង បុ៉ែន្តបដវិត្តន៍ែខ សី  ១៩៤៥ គជឺផ្លូ វបត់ដ៏
សខំន់មួយៃន្របវត្តិ ្រស្ត ជេជគជ័យដបូំងបផុំតៃនករបដវិត្តន៍្រប
ជជត្ិរបជធបិេតយយ ែដល ្រស័យេ យវណ្ណៈកមមករដកឹន ំ េហើយ
ជជ័យជនំះដបូំងរបស់្របជជតិ សីុ កនុងករ្របឆងំច្រកពត្តិ
និគមនិយម។ េជគជ័យៃនបដវិត្តន៍ែខ សី  ១៩៤៥ បននមំកនូវ
ករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំថមេីលើសមរភូមទូិទងំឥណ្ឌូ ចនិ បេងកើតបនជ
មូល ្ឋ នបែង្អកសំ ប់ឈនេឡើងរបស់បដវិត្តន៍នេពលេ្រកយ។ 

េ យែឡក ចេំពះបដវិត្តន៍កមពុជ មនិ ចដេណ្តើ មបនជ័យជនំះ 
កនុងេពលែដលលកខណៈសមបត្តអិន្តរជតអិនុេ្រគះ ្របករេនះបង្ហ ញ
េឡើងនូវក ្ត ប៖ី 

ទីមួយ៖ ក ្ត សេំរចកណំត់បផុំត គលឺកខណៈសមបត្តៃិផទកនុង កម្ល ងំ
បដវិត្តថ្វតីបតិែតបនរកីធធំត់ បុ៉ែន្តេនទន់េខ យេនេឡើយ មូល ្ឋ ន
បដវិត្តទងំេនទី្រកុង ទងំេនជនបទ មនតចិ កម្ល ងំ្រប ប់ វុធមនិ
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ទន់្រគប់លទធភព ករភញ ក់រលឹករបស់្របជជនមនិទន់ខពស់ បែនថមពី
េលើេនះ ចលនែក្លងបន្លមួំយចនួំនេចញពីឧបយកលស្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញ ដូច
ជចលនរបស់ ប ឈួន, ចនទរង ,ី េក តក់, ពុត ឆយ, បុ៊ន អ៊។ំល។ 
ែដល្រកុមទងំេនះ ែតងេធ្វើសកមមភពផទុយពី្របេយជន៍្របជជន បនថយ
នូវជេំនឿរបស់្របជជនចេំពះចលនតសូ៊បដវិត្ត ក៏ជចលនបែំបកបំ
បក់សមព័នធភពៃនកម្ល ងំ្របឆងំ និគមនិយម ្វ សីុស្តនិយមផង
ែដរ។ ឆ្លង មបទពិេ ធន៍េនះ ចដកហូតបននូវវធិី ្រស្តចបស់
ថ លកខណៈសមបត្តៃិផទកនុងជក ្ត សេំរចកណំត់បផុំត េទះជលកខៈ
សមបត្តអិន្តរជតអិនុេ្រគះយ៉ង ក៏េ យ ែតេបើក ្ត ៃផទកនុងមនិទុេំជរ
េទ បដវិត្តន៍នឹងមនិ ចទទួលជ័យជនំះបនេឡើយ។ 

ទីពីរ៖ គកឺរេ្រប បេធៀបកម្ល ងំទូទងំសមរភូមឥិណ្ឌូ ចិន មនិទន់
អនុញញ តេ យដេណ្តើ មជ័យជនំះទងំ្រសុង កនុងេពលជមួយគន ។ ចំ
ណុចេនះ ចដក្រសង់បននូវករសននិ ្ឋ នមួយថ ករបដវិត្តេនកមពុ
ជ ក៏ដូចជេនឥណ្ឌូ ចនិ និងករបដវិត្តេន្របេទសននេលើសកលេ ក 
សុទធែតសថិតកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករតសូ៊យូរអែង្វង លបំកេវទន ដេណ្តើ ម
ជ័យជនំះជជំ នៗ និងឈនេទដល់ជ័យជនំះទងំ្រសុង ដូេចនះ្រគប់
ករបដវិត្ត ែតងែតសថិតកនុង្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្តយូរអែង្វង។ េនេវៀត

ម លកខណៈសមបត្តៃិផទកនុងអនុេ្រគះបងគួរ បុ៉ែន្ត មលទធភពៃនលកខ
ណៈសមបត្តៃិផទកនុងេនះ េទើបផ្តល់េ យបដវិត្តន៍េវៀត មដេណ្តើ ម
បនជ័យជនំះពក់ក ្ត លនឆន  ំ១៩៤៥ - ១៩៥៤ េហើយ្រតូវឆ្លងកត់
ករតសូ៊េពរេពញេ យករលបំក ពលិកមមអស់រយៈេពលយ៉ងយូរ 
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េទើបឈនេទដេណ្តើ មជ័យជនំះទងំ្រសុងនឆន  ំ ១៩៧៥។ ថ្វតីបតិែត
ជ័យជនំះមួយជំ ន ឬពក់ក ្ត ល បុ៉ែន្តមន រៈសខំន់ ស់សំ
ប់ជំ នេ្រកយមកេទៀត។ ្របករេនះកន់ែតបង្ហ ញចបស់នូវសចចៈ

ធម៌មួយ គ ឺ ឆនទៈមនិ ចរលំងនូវលទធភពបនេឡើយ។ បដវតិ្តន៍កមពុជ 
េទះមនិទន់ដេណ្តើ មបនរដ្ឋអំ ច ែតក៏បនេធ្វើេ យចលនតសូ៊
បនរកីធធំត់ មួយជំ ន សំ ប់រយៈេពលេ្រកយមកេទៀត។ 

ទីប៖ី ករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំេនេលើសកលេ ក ក៏មនិទន់ផ្តល់
លទធភព្រគប់្រគន់ េដើមបេី យបដវិត្តន៍េនប ្ត ្របេទសដេណ្តើ ម
បនជ័យជនំះេន្រគប់ទីកែន្លងែដរ។ សហភពសូេវៀត ថ្វតីបតិែតឈនះ
ស្រងគ ម បុ៉ែន្តក៏្រតូវ្របឈមមុខេ ះ្រ យបញ្ហ េ្រកយស្រងគ ម ្របេទស
អឺរ ៉ុបែប៉កខងេកើត ថ្វតីបតិបនរេំ ះ េហើយេដើរ មផ្លូ វសងគមនិយម ែត
េនថមេីថម ង ្រតូវ្របឈមមុខេ ះ្រ យបញ្ហ ករករពររដ្ឋអំ ច 
និងករក ង្របេទសេឡើងវញិ។ ថ្វតីបតិជបុ៉ន ែដលជមុខសញញ តសូ៊
របស់បដវិត្តន៍េពលេនះ បនចញ់ស្រងគ ម បុ៉ែន្តប ងំ្រតូវវលិ្រតឡប់
មកដេណ្តើ ម និគមខ្លួនវញិ េ យមនករជួយឧបតថមភរបស់ េម
រកិ និងអង់េគ្លស។ ឯរដ្ឋអំ ច យ៉ង េនប ្ត ្របេទសឥណ្ឌូ ចនិ 
េទះបជីជបុ៉នចញ់ ក៏េគខិតខរំក ទុកនូវអំ ចរបស់េគ រង់ចបំ
ងំមកដល់។ 

ក ្ត ទងំបខីងេលើ គសឺថិតកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំ 
និងករគួបផ រំ ងលកខណៈសមបតិ្តៃផទកនុង និងលកខណៈសមបត្តអិន្តរជត។ិ 
បញ្ហ េនះ បន ក់េ យ្រគប់ករបដវិត្តន៍ ជនិចចកល្រតូវយកចតិ្ត
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ទុក ក់ក ងកម្ល ងំ ពិេសសបក  កម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ក្ត ប់ជប់មូល
្ឋ នម ជន កនុងរណសិរ ធទូំ យ និងរងឹម ំក្ត ប់ជប់ករែ្រប្របួល

ៃនភពករណ៍ េចះបងកឳកស េចះេ្របើ្របស់ឳកស េចះគួបផ លំកខ
ណៈសមបតិ្តៃផទកនុង និងលកខណៈសមបត្តអិន្តរជត ិ េដើមបជីរុំញបដវិត្តន៍
េ យមនជំ នេទមុខ និងដេណ្តើ មបនជ័យជនំះ។ 

េ្រកយជប៉ុនចញ់ បដវិត្តន៍ៃន្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ សុទធែត
មនកររកីចេំរ ើន។ េ្រកពីបដវិត្តន៍ែខ សី  របស់េវៀត មដេណ្តើ ម
បននូវរដ្ឋអំ ច បដវិត្តន៍កមពុជ វ ក៏សុទធែតបនរកីធធំត់។ បុ៉ែន្ត
្រពមេពលជមួយគន  ពួក និគមនិយមទងំចស់ទងំថម ី និងពួក

យ៉ង និគម ក៏សុទធែតបនសហករគន ។ អង់េគ្លសកលពីមុន
មនទនំស់ជមួយប ងំ អពីំែដន និគម ែដលអង់េគ្លសបន
សថិតេនពីេ្រកយខនងរបស់េសៀម ក៏បនេចញមុខជួយ និគម
និយមប ងំ េដើមប ី ្ត រេឡើងវញិនូវ និគមប ងំេនឥណ្ឌូ ចនិ។
អង់េគ្លសបនចូលមកឥណ្ឌូ ចនិ សខំន់ចូលភគខងតបូងេវៀត ម 
េ យ្រជកេ្រកមផ្ល ក “មកេដើមបដីកហូត វុធពីពួក ្វ សីុស្តជបុ៉ន”។ 
ែផ្អកេលើកម្ល ងំរបស់អង់េគ្លស ប ងំក៏បនដេណ្តើ ម្រតួត្រ ភគខង
តបូងេវៀត ម វ និងកមពុជេឡើងវញិ ប ងំក៏បន យសរុំកេទ
េលើភគខងេជើងេវៀត ម បនទ ប់ពីបនព្រងកី និគមេនភគ
ខងតបូង។ ែខធនូ  ឆន  ំ១៩៤៦ ៃថបន្របគល់េខត្តមួយចនួំនរបស់កមពុជ 
មកេ យប ងំវញិ។ 

េនកមពុជ េ្រកយពីប ងំ្រតឡប់ចូលមកវញិនែខ តុ  ១៩៤៥ 
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ជរ ្ឋ ភបិលសនិទធជបុ៉នក៏្រតូវដួលរល ំ េហើយេស្តចក៏បនទទួលយក
ករ្រគប់្រគងរបស់ប ងំេឡើងវញិ ែដលករ្រគប់្រគងេនះ្រតូវបនបដិ
េសធេចល ម ជ្រកតិយ (*) ៃថង ១២ មនី ១៩៤៥ របស់េស្តច នេ ត្តម 
សីហនុ ស្តីពី ករបដេិសធេចលនូវកចិច្រពមេ្រព ងទងំអស់ ែដលចុះ
ហតថេលខជមួយប ងំ។ ករបដេិសធេនះេធ្វើេឡើង េ្រកយេពលជបុ៉ន

ក់ករ្រគប់្រគង្របេទសែខមរែតបុ៉នម នៃថង។ ទនំស់បនេផទរពីទនំស់
រ ង្របជជតកិមពុជ ជមួយ ្វ សីុស្តជបុ៉ន មកជទនំស់រ ង្របជ
ជតកិមពុជ ជមួយ និគមនិយមប ងំេឡើងវញិ។ 

េទះបជីប ងំបន្រតឡប់ចូលមកឥណ្ឌូ ចនិវញិក៏េ យ ក៏ប ងំ
បនេឃើញចបស់ថ េគ្រតូវ្របឈមមុខជមួយរណសិរ ជេ្រចើនកនុង
េពលជមួយគន ។ េ្រកពីេវៀត ម វ េនកមពុជ ប ងំ្រតូវ្របឈម
មុខនឹងទិសពីរ។ ទិសទីមួយ គចឺលនតសូ៊បដវិត្តរបស់្របជជនកមពុជ 
បនរកីធធំត់ េហើយកពុំងគំ មកែំហងពិត្របកដ េទេលើផល
្របេយជន៍ៃនរបប និគមនិយមប ងំ។ ទិសទីពីរ ប ងំ ្រតូវ្រប
ឈមមុខជមួយពួកសក្តភូិម ិនហមឺនម្រន្តីកនុង ជ ងំ និង ជរ ្ឋ ភបិល
សនិទធប ងំេនកមពុជផងែដរ។ ពិនិតយអេំពើជក់ែស្តងរបស់ប ងំ មរយៈ
យុទធវធិសី្រមុះស្រមួលរបស់ប ងំ ជមួយ ជរ ្ឋ ភបិល និងសក្តភូិមិ
ែខមរ ចដកេចញនូវករ យតៃម្លបនមួយថ ប ងំមនិចង់្របឈម
មុខជមួយរណសិរ ពីរកនុងេពលជមួយគន េទ។ ករ្របឈមមុខនឹងទិស
ពីរកនុងេពលជមួយគន  នឹងនដំល់េ្រគះថន ក់ៃនផល្របេយជន៍ប ងំ 

(*) ្របវត្តិ ្រស្តសេងខបៃន្របេទសកមពុជ របស់អនកនិពនធ យ. យ. មេីហេយវ៉ េបះពុមពេ យ ្របូេ្រហគស 
-មូសគូ ១៩៨៥ ទំពរ័ទី ៣៤៤។ 
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ដូេចនះ ្រតូវេធ្វើករស្រមុះស្រមួលជមួយកម្ល ងំែដល ច្រពមេ្រព ងគន
បន អពីំផល្របេយជន៍ ទងំចេំពះមុខ និងយូរអែង្វង េដើមបបីេងកើត
េឡើងនូវរណសិរ ្របឆងំជមួយចលនទមទរឯក ជយ េសរភីព ្របជ
ធបិេតយយរបស់្របជជន ែដល បដបិកខជមួយផល្របេយជន៍
និគមប ងំ ទងំចេំពះមុខនិងយូរអែង្វង។ េនះមនិែមនជករស្រមុះ
ស្រមួលរ ងវណ្ណៈែដលមនផល្របេយជន៍បដបិកខគន េនះេឡើយ បុ៉ែន្ត
ជករស្រមុះស្រមួល ជមួយវណ្ណៈែដលមនផល្របេយជន៍្រសបគន  
េហើយករខុសគន េនះសុទធែត ចស្រមុះស្រមួលគន បន េលើមូល ្ឋ ន
ករពរផល្របេយជន៍គន េទវញិេទមក។ ករស្រមុះស្រមួលរបស់
ប ងំជមួយវណ្ណៈ្រតួត្រ េនកមពុជនេពលេនះ គជឺករចបំច់
េដើមបពី្រងងឹ ថ នភពរបស់ប ងំ ទប់ទល់ជមួយបដវិត្តន៍េវៀត ម 
ែដលប ងំយល់ចបស់ថ ជេ្រគះថន ក់សខំន់បផុំតសំ ប់ និ
គមនិយមប ងំ េនទូទងំឥណ្ឌូ ចនិ។ 

ប ងំអនុវត្តយុទធវធិសី្រមុះស្រមួលជមួយេស្តច និង ជរ ្ឋ ភបិលែខមរ 
ជេ្រចើនជំ ន។ ជំ នទីមួយ គ្ឺរជកេ្រកមផ្ល កផ្តល់នូវស្វ័យភពៃផទ
កនុងេ យកមពុជ មកចិច្រពមេ្រព ងបេ ្ត ះ សននរ ង ជរ ្ឋ ភបិល 
ជមួយប ងំ ៃថង ៧ មក  ១៩៤៦។ កចិច្រពមេ្រព ងបេ ្ត ះ សនន
ប ងំ-កមពុជ ធតុពិតគជឺករប្តូ រគន រ ងប ងំ និងសក្តភូិមែិខមរ ែដល
មនផល្របេយជន៍េ យប ងំ េនះគកឺរផ្តល់េ យប ងំេរៀបចំ
េឡើងវញិនូវ និគមនិយមរបស់ខ្លួនេនកមពុជ ស្រមួលដល់ករ
្រគប់្រគងរបស់ប ងំេលើែដនដី និគមេនះ។ េហើយេនះ ក៏ជ
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ដំ ក់កលដបូំងៃន នេយបយែខមរូបនីយកមមស្រងគ មរបស់ប ងំ
េនកមពុជ ជជំ នឈនេទេ្របើ្របស់ជនជតែិខមរប្រងក បជនជតែិខមរ 
មនេយបយបែំបកេដើមប្ីរតួត្រ  ែដលប ងំឈរបញជ ពីេ្រកយ។ 

េនះក៏ជជំ នស្រមុះស្រមួល េដើមបទីប់ ក ត់ករតសូ៊េនកនុងៃផទកនុង
ពួកគហបត ី ែដលសនិទធប ងំ ត្រមង់មុខ្រពួញេទបែំបកបបំក់ៃផទកនុង
ចលនតសូ៊បដវិត្ត បងកករ្រសេមើ្រសម័យចេំពះ្របជជនអពីំស្វ័យភព
ែក្លងក្ល យ ែដលទងំអស់េនះេដើមបពី្រងងឹរបប និគមនិយម
ប ងំ និងេដើមបបី្រងក បចលនតសូ៊បដវិត្តន៍របស់្របជជន។ 

កចិច្រពមេ្រព ងបេ ្ត ះ សននប ងំ-កមពុជ មនករព្រងកីខ្លះេទ
ដល់អំ ច ជរ ្ឋ ភបិល េហើយែ្របក្ល យេទ ភបិលប ងំ ែដល
្រគប់្រគង មកជទី្របកឹ េស្តចវញិ។ បុ៉ែន្ត្របករេនះ គម នន័យអ្វីទល់ែត
េ ះដល់ស្វ័យភពរបស់កមពុជ េហើយក៏គម នចុះេខ យអ្វីេ ះដល់
ករ្រតួត្រ របស់ប ងំេលើ្របេទសកមពុជ បុ៉ែន្តផទុយេទវញិ ជករ
ស្រមួលយ៉ងេ្រចើនដល់ករ្រតួត្រ របស់ប ងំ ្រស័យមយង៉កចិច្រពម
េ្រព ងបនបញជ ក់ចបស់ថ េសចក្តសីេំរចទងំអស់ខងនីតបិញញត្ត ិ និង
នីត្ិរបតបិត្តរិបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រតូវទទួលករយល់្រពមរបស់សនងករ
ប ងំជមុនសិន។ សកមមភពរបស់អងគករនីត្ិរបតបិត្ត ិ បនសថិតេន
េ្រកមករ្រតួត្រ របស់ទី្របកឹ ប ងំ ែដលមនករចត់ ងំេ យ
េធ្វើករអមទីស្តីកររដ្ឋម្រន្តី និង្រកសួងនន។ មយង៉េទៀត ្របេទសកមពុជ 
ក៏េនែតសថិតជសមសភពកនុងសហពន័ធឥណ្ឌូ ចនិ ែដល្របេទសេនះ 
គម នសិទធិេរៀបចទំនំក់ទនំងករទូតជមួយ្របេទសេផ ងេទៀតេឡើយ។ 
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េដើមបបី្រងក បចលនតសូ៊របស់្របជជន េដើមបេីបក្របស់្របជជន 
និងេដើមបអូីសទញពួកអភជិន គហបតេី យេនខងខ្លួន ប ងំបន
បន្តជំ នស្រមុះស្រមួលរបស់ខ្លួន មរយៈរបស់ែដលេ ថ ករែក
ទ្រមង់ខងនេយបយ គអឺនុញញ តេ យមនករបេងកើតេឡើងនូវបក
នេយបយតូចៗ ចនួំនប ី ែដលសុទធែតតំ ងេ យផល្របេយជន៍
ពួកសក្តភូិម ិអភជិន េហើយមននេយបយ្រសបជមួយប ងំ កនុងករ
្របឆងំចលនតសូ៊េសន ជតកិមពុជ។ ករអនុញញ តេ យបេងកើតបក
នេយបយ ក៏ជយុទធវធិរីបស់ប ងំេដើមបពី្រងងឹករ្រតួត្រ របស់ខ្លួន។ 
ប ងំេឆ្ល តេ្របើ្របស់ករខុសគន របស់បក ទងំេនះ មរេបៀបស្រមុះ
ស្រមួលផង និង ងំផង ចុងេ្រកយបក ក៏្រតូវែតពឹងពក់ប ងំ 
េដើមបតីសូ៊ជមួយគន ។ 

ៃថង ១ កញញ  ១៩៤៦ មនករេបះេឆន តបេងកើតេឡើងនូវរដ្ឋសភបេ ្ត ះ
សនន េហើយៃថង ៦ ឧសភ ១៩៤៧ នេ ត្តម សីហនុ បន្របកសេ យ

េ្របើ្របស់រដ្ឋធមមនុញញ ែដលជរដ្ឋធមមនុញញេលើកដបូំងរបស់្របេទសកមពុជ 
ែដល ម ជ្រកមេលខ ៤៦៤ ន.ស. ចុះៃថង ៦ កញញ  ឆន ១ំ៩៤៨ បន
្របកសទុកៃថង ៦ ឧសភ េរៀង ល់ឆន  ំជៃថងបុណយជត។ិ 

្របសិនេបើនិយយអពីំរបប និគមនិយមប ងំ ៃថង ៦ ឧសភ 
១៩៤៧ គជឺៃថងែដលកមពុជបនេផទរពីរបប ជនិយមមកកន់របប
ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ។ េ្រកយមនរដ្ឋធមមនុញញេនះ ពួកេគបន
ដេំណើ រករេបះេឆន តេ្រជើស ងំរដ្ឋសភ ែដលមនរដ្ឋសភេលើកទី ១ 
ៃថង ២១ ធនូ  ១៩៤៧ រដ្ឋសភេលើកទី ២ ៃថង ៩ កញញ  ១៩៥១។ 
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ពីឆន  ំ ១៩៤៦ ដល់ឆន  ំ ១៩៥៣ ប ងំបនបន្តជំ នស្រមុះ
ស្រមួលជមួយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ រហូតដល់ករ្របគល់របស់ែដល
េ ថ ឯក ជភពជូនកមពុជ។ េនះមនិែមនមកពីសុចឆនទៈរបស់ប ងំ 
ចង់ផ្តល់ឯក ជយដល់កមពុជ ឬមកពីករតសូ៊របស់មនុស កនុង ជវង េនះ
េឡើយ បុ៉ែន្តេនះជយុទធវធិរីបស់ប ងំ េដើមបសីេ្រងគ ះ និគមេន
ឥណ្ឌូ ចនិ ទប់ ក ត់កុេំ យបត់បង់ទងំ្រសុង ទងំរបប និគម
និយម ទងំរបប យ៉ង ែដលប ្ត លមកពីករ យលុកៃនកងកម្ល ងំ
េសន ជតកិមពុជ េវៀត ម វ។ 

ករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ េវៀត ម វ េ្រកមករដកឹន ំ
របស់បក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ បន ក់េ យប ងំសថិតកនុងសភព
ករណ៍លបំក ែដលត្រមូវេ យរ ្ឋ ភបិលប ងំ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ
នូវឥរយិបថនេយបយរបស់ខ្លួនចេំពះ្របេទសកមពុជ េ្រពះថប ងំ
្រតូវ្របឈមមុខសខំន់បផុំតពីទិសៃនករតសូ៊របស់្របជជនេវៀត ម 
ដូេចនះប ងំក៏្រតូវមនកមពុជ ជសមរភូមែិដលេសថរភព។ ដូេចនះ វធិី
ែដលល្អបផុំតរបស់ប ងំ គ្ឺរតូវស្រមុះស្រមួលជមួយសក្តភូិមែិខមរ ្របេសើរ
ជងទុកេ យចលនតសូ៊របស់្របជជនកមពុជដេណ្តើ មអំ ច េហើយ
ករស្រមុះស្រមួលជមួយពួកសក្តភូិមែិខមរ ក៏ធនរក បននូវផល្របេយជន៍
ខងនេយបយ េយធ េសដ្ឋកចិចៃន និគមនិយមប ងំ។ 

េនះជជំ នែកស្រមួលខងយុទធ ្រស្ត មនចរតិចបំច់របស់ប ងំ 
ែដលប ងំ្រតូវសេំរចចតិ្តបនធូ របនថយចេំពះ ជនិយមេនកមពុជ កនុង
េគលបណំងេដើមបរីក ទុកម ក ្រត និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុង
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នៈជសមព័នធមតិ្តរបស់ខ្លួន េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនយុទធ ្រស្តឥណ្ឌូ ចនិ
របស់ប ងំ។ េទះជប ងំបនទទួល គ ល់្របេទសកមពុជថជរដ្ឋ
ឯក ជយ មសនធិសញញ ្រកុងប៉រសី ៃថង ០៨ វចិឆកិ ១៩៤៩ រ ងកមពុជ 
និងប ងំ ែតប ងំេនែតរក ករ្រតួត្រ របស់ខ្លួនេលើកមពុជ មរយៈ
កម្ល ងំេយធប ងំេនកមពុជ មរយៈករក្ត ប់កងទព័កមពុជែដល
្រតូវែតេនេ្រកមគណៈកមម ធកិរេយធពិេសស ែដលកចិចបញជ ករ
សថិតកនុងក ្ត ប់ៃដៃននយទ នប ងំ មរយៈករ្រគប្់រគងេ យ
ប ងំនូវ្របពន័ធតុ ករ មរយៈករ្រគប់្រគងរបស់ប ងំ េលើករ
ែតង ងំអគគ ជទូតកមពុជ្របច្ំរបេទសេ្រក ែដល្រតូវមនករយល់
្រពមពីរ ្ឋ ភបិលប ងំ និង មរយៈែដលកមពុជ្រតូវសថិតេនជរដ្ឋកនុង
សហព័នធប ងំ និងជភគមួីយកនុងសហភពចតុភគ ី (ប ងំ កមពុជ 
េវៀត ម វ) ៃន្របព័នធរ ្ឋ ករគយរូបយិវតថុ  ែដល មសហភព
ចតុភគេីនះ បនជួយដល់ និគមនិយមប ងំេ យបន្តករ
្រតួត្រ  និងកន់កប់ខងេសដ្ឋកចិច ជមូល ្ឋ នេនកមពុជ ក៏ដូចជេន
េវៀត ម វ។ 

មករកណំត់ៃនសនធិសញញ ឆន  ំ១៩៤៩ ្របេទសកមពុជបនទទួល
សិទធិកនុងករក ងកងទព័ ែដលសថិតេ្រកមករ្រតួត្រ ផទ ល់របស់
ម ក ្រត េហើយេនេពលមនស្រងគ ម្រតូវសថិតេ្រកមគណៈកមម ធិ
ករពិេសស ែដលកចិចបញជ ករ្រតូវសថិតកនុងៃដៃនតំ ងទីបញជ ករ
របស់ប ងំ។ េនះគជឺករបន្តនេយបយែខមរូបនីយកមមស្រងគ មរបស់
ប ងំ ែដលប ងំបនេ្រត មេរៀបចំ ងំពីឆន  ំ១៩៤៦។ ប ងំ ្រតូវករ
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េ យសក្តភូិមកិមពុជ មនកងទព័មួយេ្រកមបញជ របស់ប ងំ េដើមប ី
េ្របើ្របស់ៃដរបស់ជនជតកិមពុជប្រងក បជនជតកិមពុជគន ឯង។ 

ករេធ្វើសមបទនរបស់ប ងំ ្រគន់ែតបនបេំពញចតិ្តចេំពះអនក
ជនិយមែតបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តទនំស់រ ង និគមនិយមប ងំជ

មួយ្របជជតកិមពុជ និងទនំស់រ ង្របជកសិករ និងពលករេផ ង
េទៀតជមួយវណ្ណៈជះិជន់កនុងសងគម កន់ែតេកើនេឡើងជេរៀង ល់ៃថង 

្រស័យេ យទនំស់កន់ែត នតងឹ ករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជកន់
ែតមនសនទុះេទមុខ។ ករបដវិត្ត្របជជត្ិរបជធបិេតយយ កន់ែត
មនខ្លឹម រសម្រសប េទនឹងសភពករណ៍ជក់ែស្តងរបស់សងគម។ 
េនះគកឺរទមទរ យផ្តួលរលំរំបប និគមនិយមប ងំ លុបបំ
បត់េចលរដ្ឋអំ ចសក្តភូិមជិបរ ិ រ ដេណ្តើ មឯក ជ េសរភីព ជូន
្របជជន។ 

ចលនតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ ក៏ដូចជ្របជជនេវៀត ម 
វ បនរកីចេំរ ើន និងបន្តជំ នេទមុខយ៉ងេលឿន។ េ យែឡក េន

កមពុជ ករក ងថមនូីវអងគករចត់ ងំបដវិត្ត ករប្រងួបប្រងួមនូវ
ចលនតសូ៊េ យមនករឯកភព គជឺមូល ្ឋ នសខំន់សំ ប់ឈន
ដល់ករបេងកើតរណសិរ ឯកភពទូទងំ្របេទស និងរ ្ឋ ភបិលបេ ្ត ះ

សននៃនកម្ល ងំតសូ៊កមពុជ ែដលសេំរចេ យសននិបតកមម ភបិលទូ
ទងំ្របេទសេលើកទី ១ ចប់ពីៃថង ១៧ ដល់ ១៩ េម  ១៩៥០។ ករ
បេងកើតេឡើងនូវអងគករនេយបយដ៏សខំន់ទងំពីរេនះ ជមួយនឹងេសច
ក្ត្ីរបកសឯក ជែដល នេ យ ចរយ េមៀន (សឹង ងុ៉កមញិ) ៃថង 
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១៩ មថុិន ១៩៥០ េនកនុងមទិទិញ្របជជនេន្រសុកែ្រសអបំលិ េខត្ត
កពំត (*) គជឺ្រពឹត្តកិរណ៍នេយបយដ៏សខំន់របស់្របជជនកមពុជ ក៏
ដូចជចលនតសូ៊េនឥណ្ឌូ ចនិទងំមូល។ ្រពឹត្តកិរណ៍េនះ គជឺក ្ត ជំ
រុញយ៉ងខ្ល ងំដល់ករព្រងងឹករឯកភព ៃនប ្ត អងគករចត់ ងំខង
នេយបយ េយធ និងអងគករម ជនននៃនចលនតសូ៊។ ្រពឹត្តកិរណ៍
េនះ ក៏ជក ្ត សខំន់មួយផ្តល់នូវភពអនុេ្រគះជមូល ្ឋ នសំ ប់ករ
បេងកើតេឡើងនូវបក ្របជជនបដវិត្តែខមរ នៃថង ២៨ មថុិន ១៩៥១ 
បនទ ប់ពីម សននិបតតំ ងទូទងំ្របេទសេលើកទី ២ ៃនបក កុមមុយ
និស្តឥណ្ឌូ ចនិ ែខ កុមភៈ ១៩៥១ ែដលបនសេំរចថ បក នឹងេចញេធ្វើ
សកមមភពចហំរ ្រពមទងំត្រមូវេ យមនករចត់ ងំេឡើងវញិសម
្រសប មសភពករណ៍ថមៃីន្របេទសនិមួយៗ ែដលចណុំចេនះបន
គូសបញជ ក់េទដល់ភពចបំច់េ យ្របេទសនិមួយៗ មនបក េ យ
ែឡក េដើមបដីឹកន្ំរបជជនេ យបនសម្រសប ជមួយសភពករណ៍
ជក់ែស្តងេន្របេទសរបស់ខ្លួន។ ករបែំបកបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ 
ជបបីក  េនកមពុជ េវៀត ម វ បនេធ្វើេ យេលចេធ្ល េឡើងនូវ
តុលយភពកម្ល ងំកនុងសភពករណ៍ថម ី ែដលអនុេ្រគះេ យករតសូ៊
បដវិត្តេន្របេទសនិមួយៗ កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករតសូ៊រួម្របឆងំ
និគមនិយមប ងំ និងករេ្រជ តែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិេនឥណ្ឌូ
ចនិ។ លកខណៈសមបត្តៃិផទកនុង និងលកខណៈសមបត្តអិន្តរជត ិ បន
អនុញញ ត និងត្រមូវេ យដេំណើ រករយ៉ងដូេចនះ។ េនះគជឺចរតិភ្លឺ

្វ ងរបស់ជនកុមមុយនិស្តេនឥណ្ឌូ ចនិ ែដលបនអនុវត្តយុទធ ្រស្ត 

(*) ឯក រ្រ វ្រជវេ យគណៈ្រ វ្រជវ ្របវត្តិ ្រស្ត បក ្របជជនបដិវត្តកមពុជ។ 
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យុទធវធិសីម្រសបេទ មសភពករណ៍ៃនដំ ក់កលនិមួយៗ។ 

បក នេយបយៃនបដវិត្តន៍កមពុជ បនយកេឈម ះថជ បក ្រប
ជជនបដវិត្តែខមរ គជឺករភ្លឺ ្វ ងមួយ្រសបជមួយសភពករណ៍ជក់
ែស្តងៃន្របេទសជតិ។ បក បនយកៃថង ២៨ មថុិន ១៩៥១ ជៃថង
បេងកើតបក  េ យមនិបនយកៃថងបេងកើតបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ ឆន  ំ
១៩៣០ ជៃថងកេំណើ តេទ។ 

្របករេនះ េតើមនផលប៉ះពល់អ្វីេទដល់ចរតិរបស់បក នេពល
េ្រកយេទៀតឬេទ? េហើយបត់បង់នូវ្របភពកេំណើ តៃនបក នេយបយ
េនះឬេទ? ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ចកណំត់បនចបស់ថ បក
្របជជនបដវិត្តែខមរ បនចប់បដសិនធិេឡើងេ យមនករគួបផ រំ ង
្រទឹស្តីៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ជមួយចលនេសន ជតែិដលមន្រ ប់ 
ែដលករគួបផ េំនះ េធ្វើេឡើងេ្រកយករបេងកើតបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ 
េ យ្របធន ហូ ជមីញិ ឆន  ំ១៩៣០ េហើយពិេសសបនរកីចេំរ ើនខ្ល ងំ 
េ្រកយឆន  ំ ១៩៤៥។ េ្រកយបក បនេកើតេឡើង េហើយបនសថិតេនជ
ភគមួយៃនបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ មរយៈបក ភគបក កុមមុយនិស្ត
ឥណ្ឌូ ចនិេនកមពុជ គជឺ្របករសម្រសបបផុំត កនុងដំ ក់កលន
េពលេនះ។ កររកីចេំរ ើនេឡើងៃនកម្ល ងំ និងចលនបដវិត្ត េ្រកមករ
ដកឹនរំបស់បក ភគបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិេនកមពុជ គជឺតណំមរតក
ដ៏សខំន់សំ ប់ែ្របក្ល យេទជ បក ្របជជនបដវិត្តែខមរនេពលេ្រកយ
េហើយ្របករេនះគម នផលប៉ះពល់អ្វីចេំពះចរតិបក  ឬមគ៌យុទធ ្រស្ត 
យុទធវធិរីបស់បក នេពលេ្រកយេឡើយ។ ្រស័យេ យមយង៉ េទះជ
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បក សថិតកនុង ថ នភពែបប ក៏េ យ ក៏បក េនះ ច្របកន់ខជ ប់នូវ
លទធិម៉ក -េឡនីន មយង៉េទៀតបក ភគៃនបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិេន
កមពុជ ែដលជមូល ្ឋ នសខំន់បផុំតសំ ប់ករបេងកើតបក ្របជជន
បដវិត្តែខមរ បនមនមគ៌ យុទធ ្រស្ត យុទធវធិសីំ ប់ដេំណើ រករបដវិត្តន៍
េនកមពុជេហើយែដរ ែដលមគ៌េនះ្រតូវបនបង្ហ ញ មរយៈរណសិរ  
ឯកភពជត ិនិងរ ្ឋ ភបិលបេ ្ត ះ សននៃនកម្ល ងំតសូ៊កមពុជ។ ករ
តសូ៊បដវិត្តេ្រកយករបេងកើតបក  គជឺករបន្តនូវ្របៃពណីតសូ៊ែដល
មនពីមុនមក េ្រកមករដកឹនរំបស់បក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចនិ េហើយឆ្លង

ម្រពឹត្តកិរណ៍ៃនករបេងកើតបក េនះ បនជរុំញយ៉ងខ្ល ងំដល់ចលន
តសូ៊េ យមនកររកីចេំរ ើន និងឈន មទិសកន់ែត្រតមឹ្រតូវ។ 

ករបេងកើតរណសិរ ឯកភពជត ិ ករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលបេ ្ត ះ
សនន និងករបេងកើតបក ្របជជនបដវិត្តែខមរ បនេធ្វើេ យចលន
បដវិត្តកមពុជសថិតកនុងរេបៀបេរៀបរយជងេពលមុន ឯកភព យសរុំក
ខ្ល ងំជងេពលមុន េហើយ្របជជនកន់ែតរួម្រប្រស័យជមួយបដវិត្តន៍
េ្រចើនជងេពលមុន។ ្រពឹត្តកិរណ៍ទងំអស់េនះ បន ក់េ យ
និគមនិយមប ងំ និង ជរ ្ឋ ភបិល យ៉ង សថិតចេំពះមុខសភព
ករណ៍មនិធមម ។ ្រពមជមួយនឹងករ យលុករបស់បដវិត្តន៍េវៀត ម 
បដវិត្តន៍ វ ច្រកពត្តិ េមរកិបនអនុវត្តនេយបយេ្រជ តែ្រជកេ យ
ចហំ េដើមបជួីយដល់ប ងំកនុងករបន្ត្រតួត្រ ឥណ្ឌូ ចនិផង និងេ្រត មេរៀបចំ
លកខណៈសមបត្ត ិ េដើមបជីនួំសប ងំេនេពលេ្រកយផង។ េមរកិបន
យល់្រពម និងគ្ំរទដល់នេយបយប ងំេនកមពុជ និងបន្របកស
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ទទួល គ ល់នូវឯក ជយរបស់កមពុជ មសនធិសញញ ប ងំ-កមពុជឆន  ំ
១៩៤៩។ បនទ ប់ពីបន្របកសទទួល គ ល់ឯក ជយកមពុជ ែខ កុមភៈ 
១៩៥០ េមរកិបនចុះហតថេលខនែខធនូ  ១៩៥០ េលើកចិច្រពមេ្រព ង
ជមួយប ងំ អពីំករផ្តល់ជនួំយេយធេ យកម្ល ងំប ងំេនឥណ្ឌូ
ចនិ ែដលជនួំយទងំេនះក៏បនដល់ៃដ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈ
ប ងំ។ មរយៈកចិច្រពមេ្រព ងេនះ ទី្របកឹ  អនកឯកេទស និង្រគូបង្ហ ត់
ខងេយធរបស់ េមរកិ ក៏បនបញជូ នមកកន់ឥណ្ឌូ ចនិ។ បដវិត្តន៍
កមពុជក៏ដូចេវៀត ម វ បន្របឈមមុខចេំពះសភពករណ៍ថម ី
គទឺនទឹមនឹងបន្ត្របឆងំ និគមនិយមប ងំ េនមនភរកចិចថមមួីយ
េទៀត គកឺរ្របឆងំនឹងករេ្រជ តែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ ែដលត្រមូវ
េ យមន ករប្រងួបប្រងួមកម្ល ងំ្របឆងំច្រកពត្តេិន្របេទសទងំប ី
កមពុជ េវៀត ម វ ែដល ម្រពឹត្តកិរណ៍នេពលេនះ គមឺនសននបិត
សមព័នធភព្របជជនៃន្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ ែដលបនេបើក្របជុំ
កនុងែខ មនី ១៩៥១ េដើមបពិីភក អពីំករបេងកើតរណសិរ រួមេលើេគល
ករណ៍សម័្រគចតិ្ត សមភព ជួយឧបតថមភគន េទវញិេទមក កនងុករ យបេណ្ត ញ
ពួក និគមនិយមប ងំ និងពួកេ្រជ តែ្រជក េមរកិ ដេណ្តើ មយក
ឯក ជយ េសរភីព សុភមងគល ភពសមបូររុងេរឿងជូន្របេទសជតខិ្លួន។ 

ករតសូ៊កនុងចេន្ល ះពីឆន  ំ ១៩៥១-១៩៥៤ មនលកខណៈប្តូរផ្ត ច់ គំ
មកែំហងដល់របប និគមនិយមេនទូទងំឥណ្ឌូ ចនិ។ ករតសូ៊

របស់្របជជនេន្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ ជកម្ល ងំសងកត់យ៉ង
ខ្ល ងំចេំពះប ងំ បងខេំ យប ងំ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិនូវយុទធ ្រស្ត 
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របស់ខ្លួនចេំពះ្របេទសកមពុជ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះ ករតសូ៊
របស់្របជជនកមពុជ បន ក់េ យ ជរ ្ឋ ភបិល ពិេសស នេ ត្តម 
សីហនុ សថិតកនុងសភពករណ៍ដ៏លបំក។ នេ ត្តម សីហនុ បនអនុវត្ត
នូវយុទធវធិទីប់ ក ត់ និងប្រងក បចលនតសូ៊ េដើមបតីៃថ្លជមួយប ងំកនុង
ករព្រងងឹនូវអំ ច ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជផង។ ឆន  ំ ១៩៥៣ នេ ត្តម 
សីហនុ បនឈប់ កលបងេរៀបចអំធបិេតយយភពរដ្ឋបន្តិចម្តងៗ េលើ
មូល ្ឋ នៃនករព្រងកីតបំន់ស្វ័យភព ែដលបនអនុវត្ត មសនធិសញញ  
ប ងំ-កមពុជ ឆន  ំ១៩៤៩ េហើយែបរេទតសូ៊ជមួយប ងំ មផ្លូវទូតវញិ។ 

កម្ល ងំសងកត់ៃនចលនតសូ៊របស់្របជជនបនបងខេំ យប ងំ្រតូវ 
េធ្វើសមបទន បុ៉ែន្តសមបទនរបស់ប ងំ មនិែមនផ្តល់េ យ្រតង់េ យ
្របជជនកមពុជេនះេឡើយ។ ករេ្រជើសេរ ើសល្អបផុំតរបស់ប ងំ គេឺធ្វើ
សមបទនេ យម ក ្រត និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ ប ងំយល់
ចបស់ថ ករេធ្វើេ យសភពករណ៍កមពុជ នតងឹតេទេទៀត នឹង ច
បេងកើតេ្រគះថន ក់សំ ប់ខ្លួន។ ករេធ្វើសមបទនេ យ ជរ ្ឋ ភបិល 
និងម ក ្រត េដើមបបី្តូ រយកមកវញិនូវសមព័នធមតិ្តដ៏គួរេ យទុកចតិ្ត គឺ
ជករចបំច់េដើមបរីក នូវផល្របេយជន៍ប ងំេនកមពុជ េនេពល
េ្រកយ និងេពលចេំពះមុខ ចបំច់សំ ប់អន្ត គមន៍របស់ប ងំេន
្របេទសេវៀត ម។ ករេធ្វើសមបទនេលើកេនះ រួមមនករ្របគល់សិទធិ 
្រតួត្រ េលើ្រកសួងនគរបល និងយុត្តធិម៌ដល់ ជរ ្ឋ ភបិល មកចិច
្រពមេ្រព ងៃថង ២៩ សី  ១៩៥៣ ករ្របគល់សិទធេិលើកចិចបញជ ករេយ
ធជន់ខពស់េលើទឹកដកីមពុជដល់ ជរ ្ឋ ភបិល មកចិច្រពមេ្រព ង ៃថង 
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១៧ តុ  ១៩៥៣។ េចញពីកចិច្រពមេ្រព ងទងំេនះ នដំល់ករ្រប
កសេឡើងនូវអធបិេតយយកមពុជ នែខ វចិឆកិ ១៩៥៣ ែដលេគេ ថ 
ឯក ជយទងំ្រសុង េហើយឯក ជយេនះ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់កនុងសននិសីទ
ហ ែឺណវ ស្តពីីឥណ្ឌូ ចនិ ឆន  ំ១៩៥៤ អពីំសិទធតិំ ងរបស់កមពុជ កនុងសននិ
សីទអន្តរជតេិនះ។ ដូេចនះ ឯក ជយែដលប ងំបនផ្តល់េ យកមពុជ
េពលេនះ មួយែផនកេដើមបពី្រងងឹ ថ នករណ៍ៃនរ ្ឋ ភបិល យ៉ងេន
ៃផទកនុង្របេទស មួយែផនកេទៀតគេឺ្រត មេរៀបចសំំ ប់ករចូលរួមតៃថ្លេលើ
តុចរចេនសននិសីទហ ែឺណវ េ្រពះប ងំយល់ចបស់ថ េពលចូល
ដល់ដេំ ះ្រ យ ពិតជនឹងមន្របតភូិកមពុជពីរេផ ងគន ។ េបើ
សេងកតអពីំអធបិេតយយកមពុជ ែដល្របកសេនឆន  ំ ១៩៥៣ គពុឺមំន
លកខណៈេពញេលញជ្របេទសឯក ជយ មនអធបិេតយយ និងបូរណ
ភពេពញេលញេនេឡើយ ្រស័យេ យក ្ត ប៖ី 

ទីមួយ គកឺមពុជេនែតបន្តសថិតកនុងសហព័នធប ងំ 

ទីពីរ កងទព័ប ងំមួយចនួំនេនែតសថិតេលើទឹកដកីមពុជ 
ពិេសសប ្ត េខត្តភគខងេកើត ជបន្តេទៀត 

ទីប ី អពីំេសដ្ឋកចិច គជឺេសដ្ឋកចិចចណុំះពួក និគមនិយម
ដូចេពលប ងំេន្រតួត្រ  គម នអ្វីផ្ល ស់ប្តូរេឡើយ។ 

្រស័យេ យប ជ័យយ៉ងធងន់ធងរេនេវៀត ម ពិេសសេន
សមរភូមេិឌៀនេបៀនភូ ប ងំ្រតូវបងខចំតិ្តចូលតុចរចេ យបនឆប់
បផុំត េដើមបសីេ្រងគ ះ ថ នភពកងទព័ប ងំេនេវៀត ម។ ដូេចនះ ែខ 
ឧសភ ១៩៥៤ សននិសីទហ ែឺណវអពីំឥណ្ឌូ ចនិ បនចប់េផ្តើម្របជុ ំកនុង
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េពលែដលប ងំបនេរៀបចយុំទធ ្រស្តេហើយជេ្រសច សំ ប់កររក
នូវផល្របេយជន៍ប ងំេនកមពុជ និងកនុងេពលែដល េមរកិ បន
េ្រត មេរៀបចេំហើយជេ្រសច េដើមបេី តចូលមកឥណ្ឌូ ចនិ ្រពមេពល
ែដលចនិ កពុំងែស្វងរកនូវករស្រមបស្រមួលេដើមបកីរពរខ្លួន។ ដូេចនះ 
ករស្រមុះស្រមួលជបន្តបនទ ប់េនសននិសីទហ ែឺណវ េធ្វើេឡើងេ យ
មនករឃុបឃិតជសមង ត់រ ង េមរកិ ប ងំ ចនិ ែដលករស្រមុះស្រមួល
ទងំេនះ បនេធ្វើេឡើងេ យបត់បង់ទងំ្រសុងនូវភពអនុេ្រគះដល់
ចលនតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ។ 

បញ្ហ បនចប់េផ្តើមពីសិទធតិំ ងរបស់កមពុជចូលរួមកនុងសននិសីទ។ 
ករេ្រត មេរៀបចរំបស់ប ងំអពីំរបស់ែដលេ ថ ករ្របគល់ឯក ជយ 
េ យកមពុជ នឆន  ំ ១៩៥៣ ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ជសន្លឹកេបៀសខំន់
បផុំត េដើមបេីបើកផ្លូ វេ យ ជរ ្ឋ ភបិល យ៉ងចូលរួម និងបដេិសធ
ករចូលរួមៃនរ ្ឋ ភបិលៃនកម្ល ងំេសន ជតកិមពុជ ែដល្របករេនះ
ទក់ទងយ៉ងសខំន់ដល់ករសេំរចចុងេ្រកយរបស់សននិសីទ។ សម 

រ ីបនែថ្លងេនៃថង ២៣ សី  ១៩៥៥ ថ “្របកដជឯក ជយែដល
ទរបនមុន្របជុសំននិសីទហ ែឺណវេនះេហើយ ែដល ចេ យ្របតភូិ
ែខមរេនហ ែឺណវ ្របកន់ឥរយិបថជ្របតភូិ្របេទសឯក ជយមួយបន 
ត ៉ េ យ្របេទសឯេទៀតទទួល គ ល់ និង្របតបិត្តឯិក ជយេនះបន 
េធ្វើេ យេគទទួល គ ល់ ជរ ្ឋ ភបិលេយើងជ្រតមឹ្រតូវបន និងផត់
តំ ងពួកឥស រឧទទ មេចញជ ច់ខត”(*)។ 

(*) សម រ ី ែថ្លងេនមនទីរសភទី្របឹក ជតិ ៃថង ២៣ សី  ១៩៥៥ អំពីកិចច្រពមេ្រព ង ហ ែឺណវ 
និងករេបះេឆន តេន្របេទសែខមរ។ 
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េយងេលើេហតុករណ៍េនះ ចសននិ ្ឋ នបនថ ពួកេគបនេ្របើ
្របស់យ៉ង ច់ខតនូវឯក ជយ ែដលេគបនេ្រត មេរៀបចអំស់េពល
ជតិមួយឆន មំកេហើយ េដើមបឧីត្តមភពកនុងករស្រមុះស្រមួល និងេដើមប ី
បផំ្ល ញចលនតសូ៊របស់បដវិត្តន៍េនេលើតុចរច។ 

សភពករណ៍មុនសននិសីទ និងកនុងេពលសននិសីទ មនករសមុ្រគ
ម ញខ្ល ងំ ្រស័យេ យពួកច្រកពត្តបិនឃុបឃិតគន  ែផ្អកេលើគន  តសូ៊

ជមួយគន  េដើមបសីេំរចនូវបណំងេ យែឡក។ ឯ ចនិ ែដលជសមពន័ធ
មតិ្តរបស់បដវិត្តន៍េនឥណ្ឌូ ចនិ េពលេនះក៏មនយុទធ ្រស្តមួយេ យ
ែឡក េហើយពួកេគសុទធែត្រតូវករេ្របើ្របស់សននិសីទហ ែឺណវេដើមបសីំ
េរចនូវបណំងរបស់េគ។ ប ងំ្រតូវកររក េ យបននូវរបបសនិទធខ្លួន
េនកមពុជ េនភគខងតបូងេវៀត ម េន វ េ្រពះករសថិតេសថរៃន
របបទងំេនះ ជតំ ងផល្របេយជន៍របស់ប ងំេនអតតីែដនដី

និគមេនះ។ េមរកិ្រតូវករចូលឥណ្ឌូ ចនិ េ្រកយេពលប ងំ
េចញ។ េមរកិ បនេ្រត មេរៀបចំ ងំពីឆន  ំ១៩៥០ ដូេចនះ េមរកិក៏្រតូវ
កររក ទុកនូវរបប យ៉ងេន្របេទសទងំេនះ េធ្វើជមូល ្ឋ នេ យ
ករចូលមករបស់ខ្លួន។ 

មករេរៀប ប់របស់ សម រ ីថ ៃថង ២០ កកក  ១៩៥៤ មុន
េពលពិភក កចិច្រពមេ្រព ងចុងេ្រកយ េទព ផន និង នង គមីនី ែដល
ជសមជកិ្របតភូិ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជកនុងសននិសីទហ ែឺណវ បនេទ
ជួបជមួយរដ្ឋេលខធកិររង េមរកិ ែដលជ្របតភូិ េមរកិេនសននិ
សីទហ ែឺណវ េឈម ះ វ ៉ុលែទ បែឺដល សមីត (Walter  Bedell  Smith)។ 
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បនទ ប់ពីករជួបជមួយ្របតភូិ េមរកិ េទព ផន និង នង គមីនី បន
េទជួបជមួយសហ្របធនសននិសីទ ែដលេពលេនះមនអង់េគ្លស និង
សហភពសូេវៀត េហើយមនករចូលរួមរបស់្របតភូិប ងំ និង ធរ
ណរដ្ឋ្របជធបិេតយយេវៀត មផង ែដលេពលេនះគណៈ្របតភូិ ជ
រ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនទមទរនូវចណុំច ៤ ែដលមនចណុំច ២ ទក់
ទងដល់ឧបយកល េមរកិកនុងករចូល្របេទសកមពុជ គ៖ឺ 

ទីមួយ សុេំ យ្របេទសែខមរេនមនអំ ច និងមនសិទធ
កនុងសហព័នធសឹក  (Alliance  Militaire) ែដល្រសបចបប់អងគករសហ
្របជជត ិ េហើយសុេំ យ្របេទសែខមរេនទទួលចណំតទព័្របេទសេ្រក 
(Bases Etrangères) បន េបើយល់ថមនករេបៀតេបៀនដល់សុខទុកខ។ 

ទីពីរ សុកុំេំ យ្របេទសែខមរទទួលយកេ្រគ ង វុធ ឬទ ន 
ពី្របេទសេ្រកេ យចូលមកកនុង្របេទសែខមរ មកែន្លង ក៏បន។ 

េ យសំ ងេទេលើករអះ ងេនះ េមរកិបនេឆ្ល តេ្របើ្របស់
សននិសីទហ ែឺណវ េដើមបេីបើកទ្វ រេ យខ្លួនចូលមកកមពុជេ យងយ
្រសួល។ ដូេចនះបនជបុ៉នម នែខេ្រកយ គេឺនៃថង ១៦ ឧសភ ១៩៥៥ 
េមរកិបនចុះហតថេលខេលើកចិច្រពមេ្រព ងជមួយកមពុជ អពីំជនួំយ
េយធ។ ចេំពះចនិវញិ ចនិ្រតូវករក ង្របេទសេឡើងវញិ េហើយ
ចង់បនតបំន់្រទនប់មួយេនភគខងតបូង គភឺគខងេជើងេវៀត ម
េដើមបេីជៀស ងករប៉ះទងគចិេ យផទ ល់ជមួយ េមរកិ។ ដូេចនះ ចនិ
្រតូវយកយុទធ ្រស្តស្រមបស្រមួលកនុងផល្របេយជន៍របស់ខ្លួន។ ឯ
ចលនតសូ៊ ្រស័យេ យឧបយកលែដលបន្រពងទុករបស់ពួក
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ច្រកពត្ត ិទប់ ក ត់តំ ងអនកតសូ៊កមពុជ និង វមនិេ យចូលរួមកនុង
សននិសីទ ដូេចនះកម្ល ងំតសូ៊មនែត ធរណរដ្ឋ្របជធបិេតយយេវៀត

ម (េវៀត មខងេជើង) មួយែតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនចូលរួម េហតុ
េនះេឃើញថមនិតុលយភពកម្ល ងំេនកនុងសននិសីទ េហើយ្របករេនះ
មនិបនឆ្លុះបញច ងំអពីំករជក់ែស្តងេនេលើសមរភូមេិឡើយ។ 

អពីំករ្រពមេ្រព ងនែខកកក  ឆន  ំ ១៩៥៤ េនសននិសីទហ ែឺណវ 
េបើពិនិតយមួយ្រជុងេឃើញថ ករ្រពមេ្រព ងេនះគជឺករ្រពមេ្រព ងមនិ
អនុេ្រគះសំ ប់្របជជនកមពុជ េ្រពះថករ្រពមេ្រព ងេនះត្រមូវេ យ
ចលនតសូ៊កមពុជរ ំ យេននឹងកែន្លង មនិបនឆ្លុះបញច ងំអពីំ ថ ន
ករណ៍ពិត្របកដ និងសណូំមពរនេយបយពិត្របកដេនកមពុជេឡើយ។ 
បុ៉ែន្ត េបើសិនជពិនិតយេ យបនសីុជេំ  និង្រគប់្រជុងេ្រជយ កនុង្រកប
ខណ័្ឌ ធទូំ យជង េគទញបននូវករ យតៃម្លថ េទះបជីចលន
តសូ៊របស់្របជជន មនិ ចសេំរចបនទងំ្រសុងនូវបដវិត្តន៍្របជជតិ
្របជធបិេតយយ ក៏ចលនតសូ៊េនះបនបេំពញនូវមុខនទីដ៏សខំន់កនុង
ករបេណ្ត ញពួក និគមនិយមប ងំេចញពីកមពុជ ចប់បងខេំ យ
ពួកច្រកពត្តិ និគមនិយម ទទួល គ ល់នូវសិទធិរបស់្របជជតិ
កមពុជ។ ចនិយយចបស់ថ េនេពលែដលពួកសក្តភូិមបិនឱន
កបលទទួលយកនឹម និគមនិយមេហើយេនះ ្របសិនជគម ន
ចលនតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ ្របជជនេវៀត ម ្របជជន វេទ
េនះ ពួក និគមនិយមប ងំពិតជមនិេធ្វើករស្រមុះស្រមួល

មួយកនុងករផ្តល់ឯក ជយ និងទទួល គ ល់សិទធិៃន្របជជតទិងំបី
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េនះេឡើយ។ គម នេពល ែដលពួក និគមនិយមយល់្រពម
េ យសុចឆនទៈ េហើយេធ្វើសមបទនេ យេ យគម នករតសូ៊របស់្របជ
ជនេនះេឡើយ។ កនុងេពលជមួយគន  ពួកសក្តភូិមចិែំត្រពមេធ្វើ មពួក
ច្រកពត្ត ិ ផុតពីប ងំដល់ជបុ៉ន ផុតពីជបុ៉នដល់ប ងំវញិ បុ៉ែន្ត ថ ន
ភព្រតេីកណបនេធ្វើេ យពួកសក្តភូិម ិែតងបនទទួលផលចេំណញ 
ពីសមបទនរបស់ពួក និគមនិយម េ្រកមករគបសងកត់ៃនចលន
តសូ៊របស់្របជជន។ ចលនតសូ៊របស់្របជជន ជកម្ល ងំសងកត់េទេលើ

និគមនិយម និគមនិយមេធ្វើសមបទនេ យពួកសក្តភូិម ិ
ទីចុងបផុំតឯក ជយដេណ្តើ មបនេ យបរម្ីរពះម ក ្រត ែដលទឡ្ហី
ករណ៍េនះ មនិ ចទទួលយកបនេឡើយ េ្រពះ បដេិសធេចលទងំ
្រសុងនូវតួនទីរបស់ម ជនកនុងករតសូ៊ដេណ្តើ មឯក ជយជត។ិ 

េគលេ ៃនបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ ែដលបក ្របជ
ជនបដវិត្តន៍ែខមរបន ក់េចញ ក៏សថិតកនុងករដេណ្តើ មឯក ជយជត ិ
សន្តិភព និងសិទធិេសរភីពជូន្របជជន ដូេចនះករយល់្រពមអនុវត្តកចិច
្រពមេ្រព ងហ ែឺណវែដលកម្ល ងំតសូ៊មនិបនចូលរួមចុះហតថេលខ គឺ
កន់ែតបង្ហ ញចបស់នូវករអនុវត្តន៍មគ៌របស់បក  គកឺរសម័្រគចតិ្តេធ្វើ
ករស្រមុះស្រមួល េដើមបផីល្របេយជន៍ៃនឯក ជយជត ិសន្តិភព និង
េសរភីព។ ករស្រមុះស្រមួលេនទីេនះេចញមកពីករសម័្រគចតិ្តទងំ
្រសុង ពីេ្រពះថ មយង៉លកខខណ្ឌ ែដលត្រមូវេ យកម្ល ងំតសូ៊រ ំ យ
េននឹងកែន្លង គឺ ធងន់ធងរេពក មយង៉េទៀត កម្ល ងំតសូ៊ មនិែមនជភគី
ែដល្រតូវជប់ចណំង្រតូវអនុវត្តកចិច្រពមេ្រព ងេនះេឡើយ។ ដូេចនះ 
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្របសិនេបើកម្ល ងំេនះេនែតបន្តេធ្វើសកមមភព េទះបមីនឬគម នករគ ំ
្រទពីខងេ្រក ក៏កចិច្រពមេ្រព ងហ ែឺណវ ពិបកអនុវត្ត េហើយសន្តិភព
ក៏មនិ ចេកើតមនបនែដរ យ៉ងេ ច ស់ក៏អស់រយៈេពលមួយ
ែវងបងគួរេទើប ចសងប់ ង ត់េទបន។ បុ៉ែន្ត បក ្របជជនបដវិត្តែខមរ ជ
បក នេយបយ្របកបេទេ យវចិរណញញ ណ។ េដើមបផីល្របេយជន៍
ជត ិ និង្របជជន គសុឺខចតិ្តពលិកមម។ ដូេចនះ ករស្រមុះស្រមួលេនទី
េនះ គជឺករស្រមុះស្រមួលជមួយផល្របេយជន៍របស់ជត ិនិង្របជ
ជន។ ពិនិតយអពីំ្រទឹស្តី កនុងករស្រមុះស្រមួលនឆន  ំ១៩៥៤ គ្ឺរតមឹ្រតូវ។ 
ករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំ ទងំកនុង និងេ្រក្របេទស កនុង្រកបខណ្ឌ ទូទងំឥណ្ឌូ
ចនិ គអឺនុញញ តេិ យេយើងេធ្វើករស្រមុះស្រមួល ្រតមឹករំតិេនះឯង។ 
បដវិត្តន៍េវៀត មបនភគខងេជើង បដវិត្តន៍ វបនេខត្តពីរ្របមូល
ផ្តុ កំម្ល ងំ បដវិត្តន៍កមពុជ េទះជ្រតូវរ ំ យេននឹងកែន្លង បុ៉ែន្តេនះក៏
ជេមទនភព ្រស័យេ យខ្លួនបនបេំពញេបសកកមមជ្របវត្តិ
្រស្ត ចប់បងខេំ យប ងំ្រតូវដកេចញពីកមពុជ លុបបបំត់េចលជ

ថ ពរនូវលទធិ និគមនិយមចស់របស់ប ងំ ែដលបន្រតួត្រ
កមពុជអស់ ៩ ទសវត ។ មយង៉េទៀត ករស្រមុះស្រមួលេនះ ក៏មនិែមនជ
ករ រភពេបះបង់េចលេគលេ ចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនេឡើយ េនះ
ជករស្រមុះស្រមួលកនុងយុទធវធិតីសូ៊ ែដល្រតូវដេណ្តើ មជ័យជនំះ ជជំ

នៗ និងឈនេទយកជ័យជនំះទងំ្រសុង េហើយករជក់ែស្តង 
ចប់ ងំពីករស្រមុះស្រមួលឆន  ំ១៩៥៤ ្របជជនកមពុជ ្របជជនេវៀត

ម ្របជជន វ គេឺនែតបន្តករតសូ៊របស់ខ្លួន ម្រគប់រូបភព 
និង្រគប់កលៈេទសៈ។ េ យែឡក េនកមពុជ េដើមប្ីរសប មសភព
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កណ៍ថម ី បក មនេគលករណ៍ែ្របទិសពីករតសូ៊្រប ប់ វុធ មក
តសូ៊នេយបយវញិ។ 
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ែផនកទី ២ 

ថ នភពសងគមមុនឆន  ំ១៩៧០  
និងករបដិវត្តន ៍

 

េ្រកយសននិសីទហ ែឺណវឆន  ំ ១៩៥៤ សភពករណ៍កមពុជបន

វវិត្តមកកន់ដំ ក់កលថម ី គដឺំ ក់កលឯក ជយខងនេយបយ
កនុងករំតិមួយមនិទន់េពញេលញ និងកនុង ថ នភពែដលក ្ត មូលធន
និយមបនេកើតេឡើងកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនែបបែផនសក្តភូិម។ិ 

ទនំស់ ជនិចចកលបន្របមូលផ្តុ រំ ង្របជជតកិមពុជ ែដល្រតូវ
ករព្រងងឹឯក ជយ អធបិេតយយ ជមួយច្រកពត្តិ េមរកិ ែដល្រតូវករ

ក់កមពុជកនុង្រកបខណ័្ឌ អន្ត គមន៍របស់ខ្លួន និងរ ងកមមករ កសិករ 
ជមួយវណ្ណៈសក្តភូិម ិនិងវណ្ណៈនយទុន។ 

ប ្ត បក នេយបយ បនស្រមបស្រមួលជមួយសភពករណ៍
ថម ី េហើយេធ្វើករតសូ៊ជមួយគន  ្របមូលផ្តុ ជុំវំញិបញ្ហ េសដ្ឋកចិចសងគម 
បញ្ហ នេយបយ ឯក ជយ អពយ្រកតឹយ បញ្ហ ដេណ្តើ មអំ ចេនកនុង
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្រសទប់វណ្ណៈ្រតួត្រ ។ ករតសូ៊េនះបន្រប្រពឹត្តេទយ៉ងតងឹែតង េធ្វើ
េ យសងគមមនករវវិត្តែ្រប្របួល្របកបេ យករសមុ្រគ ម ញ។ 

មុនេពលចូលេទពិនិតយបញ្ហ េផ ងេទៀត ចបំច់្រតូវពិនិតយអពីំ
ថ នភពេសដ្ឋកចិចសងគមកនុងចេន្ល ះឆន  ំ១៩៥៤-១៩៧០ េ្រពះេនះគឺជ

មូលេហតុដ៏្រជលេ្រជែដលជះឥទធិពលេទដល់បញ្ហ ដ៏ៃទេទៀត។ 

នេយបយរបស់អនកកន់អំ ចេ្រកមករដកឹនរំបស់ នេ ត្តម 
សីហនុ បនបងកលកខណៈសមបត្តេិ យមនករ្រប ងំ្របែជងេ យេសរ ី
ែដល មរយៈនេយបយេនះ បនផ្តល់នូវលទធភពសំ ប់កររកីចេំរ ើន
យ៉ងឆប់រហ័សរបស់វណ្ណៈគហបត ី និង្រកុមមនុស ែដលមនលទធ
ភពខងេដើមទុន។ 

េ្រកយេពលប ងំចូលកន់កប់្របេទសកមពុជ មនករែកទ្រមង់

េលើបញ្ហ ដធី្ល ី ែដលបនផ្តល់លទធភពសំ ប់ករេ្របើ្របស់ដធី្ល ី និងកមម
សិទធិេលើដធី្ល។ី ករែកទ្រមង់្រតូវបនបន្តអនុវត្តរហូតមកទល់នឹងឆន  ំ
១៩៧០ និងរហូតមកដល់ឆន  ំ១៩៧៥ េ្រកមតបំន់ លន់ នល់ ្រតួត្រ ។ 
កមមសិទធិេលើដធី្ល ី ្របសិនេបើពិនិតយេលើ្រក ស ន ម គឺ ក់ដូចជផ្តល់នូវ
លទធភពងយ្រសួលសំ ប់កសិករជទូេទ បុ៉ែន្តេបើពិនិតយេ យសីុជេំ
ដល់ទនំក់ទនំងកនុងបញ្ហ កសិកមម គេឺឃើញមនបញ្ហ ជេ្រចើន ែដល
សថិតកនុងរូបភពជះិជន់យ៉ងធងន់ធងរ។ 

នេយបយកមមសិទធិេលើដធី្ល ី បនផ្តល់លទធភពងយ្រសួលសំ ប់
ពួកវណ្ណៈែដលមនមេធយបយ និងេដើមទុន និងសំ ប់ពួកសក្តភូិម ិន
ហមឺនែដលហួងែហងដធី្ល។ី ដូេចនះ បនេកើតេឡើងយ៉ងឆប់រហ័សនូវ
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្រសទប់ពួកមច ស់ដ ីេហើយែដលករ តទីរបស់មច ស់ដេីនះ បនេធ្វើេ យ
កសិករកន់ែតជួបករលបំក។ ករ តទីរបស់មច ស់ដ ី បនេធ្វើេឡើង

មេ្រចើនរូបភព ជរូបភពទិញដយីកកន់កប់ ជរូបភពចប់យកដ ី
បង់ពនធេ យ ជករទុកលក់ ជួល ឬ្រប ស់េ យកសិករ។ បុ៉ែន្តរូប
ភពែដលមនលកខណៈជករជះិជន់ធងន់ធងរ គទុឺនសំ ប់ចងករេ យ
កសិករពីសំ ក់ពួកនយទុន និងឈមួញ។ េនកនុងរយៈេពលែដលព
ណិជជកមមេ្រក្របេទសបនរកីចេំរ ើន េហើយសថិតកនុងករ្រគប់្រគងរបស់
្រកុមហុ៊ននយទុនកនុង្របេទស ែដលមនទនំក់ទនំងជមួយ្រកុមហុ៊ន 
នយទុនេ្រក្របេទស ប ្ត ញរបស់ឈមួញបនចក់ឫសេទ្រគប់មូល
្ឋ នៃនផលិតកមមកសិកមម។ វធិរីបស់ពួកនយទុន គកឺ្ត ប់យកនូវ្របភព

ទនិំញេដើមបនីេំចញ មរយៈករផ្តល់ទុនេ យកសិករមនលកខណៈ
ជករចងករ្របក់ ែដលមនកៃំរករ្របក់ខពស់បផុំត គ ឺ ៥០ ភគរយ 
រហូតដល់ ១០០ ភគរយ កនុងមួយឆន ំៗ  ែដលកសិករកមពុជបននិយយ
រត់មត់ថ “វស មួយកន្ត ងំ ្របងំមួយេ ”។ កសិករតចិតួច ស់
ែដលគម នបណុំល េហើយមួយចនួំនមនិ ចសងបណុំលបន ក៏្រតូវ
ពួកឈមួញរបឹអូសយកដែី្រស ចកំរ។ វធិេីនះ្រតូវបនអនុវត្តជទូេទ 
េ យពួកនយទុន ឆ្លង មរយៈឈមួញេនជនបទ ែដលេនជប់ផទ ល់
ជមួយកសិករ។ េនកនុងសម័យេ្រកមអ និគមនិយម ពួកនយទុន
ចងករ្របក់ មនិបនយកចតិ្តទុក ក់ទិញដធី្ល ី េដើមបេីធ្វើជកមមសិទធ
របស់ខ្លួនេឡើយ។ ករចងករ្របក់េពលេនះ សខំន់្របមូលយកនូវ
ផលិតផលមកវញិ បុ៉ែន្ត េ្រកយឆន  ំ១៩៥៤ ពួកនយទុនបនយកចតិ្ត
ទុក ក់្របមូលយកដែី្រសចកំរ ្រស័យេ យមូលេហតុ ពួកឈមួញ
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េនជនបទ បនទទួលនូវលទធភពចូលរួមនេំចញនូវផលកសិកមម។ ដូេចនះ 
ពួកឈមួញេនជនបទ មនិ្រគន់ែតជប ្ត ញរបស់នយទុនកនុងករ្រប
មូលទិញពីកសិករដូចេពលមុនេឡើយ ែតបនក្ល យេទជប ្ត ញ្រប
មូលដ ី ្រគប់្រគងដ ី និងេ្របើ្របស់ដ ី ជួល ឬ្រប ស់េ យកសិករ េដើមប ី
យកកៃ្រមពីដផីង និង្របមូលយកេភគផលសំ ប់នេំចញផង។ 

េ យករជះិជន់របស់នយទុនចងករ្របក់េទេលើកសិករ មរយៈ
ឈមួញេនជនបទ និង មរយៈៃនករទមទរៃនកម្ល ងំេជឿនេលឿន
សភពករណ៍េនះ បនត្រមូវេ យ ជរ ្ឋ ភបិលបេងកើតេឡើងនូវអងគ
ករមួយមនេឈម ះថ ជសហករណ៍ កនុងបណំងេធ្វើវនិិេយគេ យ
កសិករ ទិញលក់ជមួយកសិករ។ បុ៉ែន្ត ករបេងកើតេឡើងនូវអងគករមួយ
រេបៀបេនះ ែដលមនភគេ្រចើនជវណ្ណៈជះិជន់កន់តែំណងសខំន់ៗ 
កនុងអងគករ បនេធ្វើេ យមនអេំពើពុករលួយ អេំពើេកងបន្លំទុន និងករ
យកទុនរបស់រដ្ឋេទទិញដជីកមមសិទធឯកជន ឬយកេទចងករេ យ
កសិករ។ ជសហករណ៍ មនិ្រតមឹែតមិនបនេ ះ្រ យអ្វ ី ស្រមល
ដល់ទុកខេវទនរបស់កសិករបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តេនបនជទុនមួយសំ ប់
ពួកអនកមន្រទពយ និងអំ ច យកេធ្វើជ វុធេដើមបជីះិជន់កសិករែថម
េទៀត។ 

េនកនុងសម័យៃនចលន ដំំ ឧំស ហកមម ដូចជ េកសូ៊ 
កបបស អេំព ៃធម ្រកេច នទសវត ឆន  ំ ៦០ ពួកនហមឺនមច ស់ដ ី ពួក
នយទុន បន តទីយ៉ងខ្ល ងំេទេលើដធី្ល។ី ករ តទី មរេបៀបជ
េ្រចើន បនបេងកើតេឡើងនូវរូបភពៃនទនំក់ទនំងជេ្រចើនកនុងវស័ិយកសិ
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កមម គទឺនំក់ទនំងរ ងឈមួញចងករ្របក់ ជមួយកសិករ រ ងឈមួញ
មច ស់ដែីដលជួល ឬ្រប ស់ដេី យកសិករ រ ងពួកនយទុនជមួយ
កមមករកនុងកសិ ្ឋ នដំ ឧំស ហកមម។ ពិតែមនែតទនំក់ទនំង ម
រេបៀបមូលធននិយម កនុងរបរកសិកមមមនកររកីចេំរ ើនយឺត បុ៉ែន្ត បន
េកើតមនេឡើងេនេសទើរ្រគប់ទីកែន្លង មនទហំំ និងករំតិខុសៗ គន ។ 

មរយៈៃនករវវិត្តន៍ែ្រប្របួលកនុងចុងទសវត ឆន  ំ ៧០ េគពិនិតយ
េឃើញនូវករែបងែចកជ្រសទប់វណ្ណៈជេ្រចើនេនជនបទ។ ដបូំងេគ
សេងកតេឃើញនូវកររកីធធំត់ៃន្រសទប់ពួកេថែកពណិជជកមមតូច ច 
ែដលជប ្ត ញៃនពួកនយទុនពណិជជកមម និងចងករ្របក់ ែដល
ពួកេនះេធ្វើសកមមភព មេ្រចើនរេបៀប ដូចជចងករ្របក់េដើមប្ីរបមូល
យកកៃំរពីករ្របក់ផង និង្របមូលទិញផលិតផលផង ឬ មរូបភព
ជឈមួញចងករ្របក់ គួបផ នឹំងករេ្របើ្របស់ដែីដលរបឹអូសបន ជួល 
ឬ្រប ស់េ យកសិករ ែដលជរូបភពជះិជន់មូលធននិយម និងពក់
ក ្ត លសក្តភូិម។ិ មូល ្ឋ នសងគមៃនឈមួញ មជនបទ មនករផ រ
ភជ ប់យ៉ងជតិសនិទធជមួយពួកនយទុនពណិជជកមមេនទី្រកុង។ ឈមួញ
ក ្ត លេនជនបទ ភគេ្រចើនជ ណិកជនចនិ ែដលផ រភជ ប់យ៉ង
ជតិសនិទធជមួយនយទុនចនិេន មទី្រកុង ែដល ្រគបដណ្ត ប់េលើ
សកមមភពពណិជជកមមេសទើរែតទងំ្រសុង។ េ ក េរម៉ ី ្រពុយដូម បន
សរេសរថ “េគ ចប៉ន់ ម នថ េនឆន  ំ ១៩៦៦ អនកែដលជចនិេនះ
នឹងមនចនួំន ៣៨០.០០០ នក់ គ ឺ៥% ៃន្របជជនសរុប។ ចនិេ្រចើន
ជអនកជនួំញ ពួកេគកន់កប់ពណិជជកមមេសទើរែតទងំ្រសុង ពិេសស
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ករលក់ដូរ្រសូវអងករ។ េនកនុងភូមមួិយ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនចនិ
មន ក់ទិញ្រសូវអងករ និងលក់សមភ រៈេ្របើ្របស់ែដរ(*)”។ េ ក េរម៉ ី្រពុយ
ដូម បនសរេសរ្រតមឹករលក់ដូររបស់ជនជតចិនិ បុ៉ែន្តជក់ែស្តង ពួក
ឈមួញចនិទងំេនះបនេធ្វើមុខរបរបែនថម ជអនកចងករ្របក់ និងជអនក
កន់កប់ដធី្លសីំ ប់ជួល ឬ្រប ស់េ យកសិករ។ 

ករេកើតេឡើងនូវកសិ ្ឋ នកសិកមមតូច និងមធយម បេងកើតេឡើងនូវទំ
នក់ទនំងមូលធននិយមកនុងវស័ិយកសិកមម ជករែដលផ្តល់លទធភព 
េ យពួកអនកមន ចេ្របើ្របស់នូវពលកមមែដលមនតៃម្លេថករបស់
កសិករែដលអស់ដ ី េហើយែ្របក្ល យខ្លួនេទជកសិករកនុងកសិ ្ឋ ន។ 

មនិនន ករ្របសិនគម នស្រងគ មនឆន  ំ ១៩៧០ េទ រូបភពេនះក៏នឹង
មនកររកីចេំរ ើនខ្ល ងំ។ េ្រកពីេនះ េគ ចេឃើញ្រសទប់វណ្ណៈកសិករ
្រតូវបនែបងែចកជលំ ប់ថន ក់ ្រស័យេ យមេធយបយផលិតកមម 
និងមូល ្ឋ នសងគមរបស់េគ។ កសិករមួយចនួំនតូចមនដធី្លេី្រចើនបងគួ រ 
បុ៉ែន្តមនិ្របកដ្របជថជមច ស់ដ ី ្រស័យជួនកលេគ ចជួល ឬ្រប
ស់េ យកសិករ ជួនកលេគេធ្វើខ្លួនឯងេ យមនជួលពលកមមខ្លះ 

មកជនួំយ មរដូវកល។ មូល ្ឋ នសងគមរបស់កសិករ្របេភទេនះ 
ែដលេគែតងនិយមេ ថ កសិករមន គបឺនផ រភជ ប់យ៉ងជតិសនិទធ
ជមួយកសិករទូេទ។ 

កសិករភគេ្រចើន ្រស័យករ តទីរបស់មច ស់ដ ី ្រស័យេ យ
បណុំលរបស់ឈមួញ េហើយសខំន់ ្រស័យេ យអ្រ េកើនេឡើងៃន

(*) េសដ្ឋកិចចៃន្របេទសកមពុជ េ យ េរម៉ ី្រពុយដូម េបះពុមពឆន  ំ១៩៦៩ ជភ ប ងំ។ 
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ចនួំន្របជជនកនុងរង្វង់កសិករ កនុងេពលែដលគម នលទធភពខងមេធយ
បយសភំរៈសំ ប់ព្រងកីែថមដថីម ី និងគម នកររកីចេំរ ើនខងបេចចក
េទសវទិយ ្រស្តេដើមបបីេងកើនទិននផល ជវីភពរបស់កសិករជទូេទមន
ករធ្ល ក់ចុះជលំ ប់។ កសិករែដលមនដ ី ៥-១០ ហិក  កលឆន  ំ
១៩៥៤ េពលឆន  ំ១៩៧០ េគបនែបងែចកេ យកូន ដូេចនះទងំឪពុក
ម្ត យ ទងំកូន បនក្ល យេទជកសិករែដលមនដតីចិ ឬេ្រចើនេទ ម
ចនួំនកូនែដល្រតូវែចក។ កសិករែដលមនដតីចិ ក៏កន់ែតពិបកេទ
េទៀតេ្រកយេពលបនែចកេ យកូនេចរួចេហើយ។ េនះេនមនិទន់
គតិដល់មនបញ្ហ េផ ងៗ ដូចជទឹកជនំន់ េ្រគះ ងំសងួត និងេ្រគះ
ថន ក់េផ ងេទៀត ែដលកសិករ្រតូវជួប្របទះ និងមនិទន់គតិដល់ករណី
មួយចនួំនែដលពួកសក្តភូិមមិច ស់ដេី្របើ្របស់កម្ល ងំទងំកេ្រមល េដើមប ី
ដេណ្តើ មដរីបស់កសិករផង ែដលេគែតងបនេឃើញនូវករតសូ៊ និងករ
ប្តងឹផ្តល់របស់កសិករមកដល់ នេ ត្តម សីហនុ។ 

មេហតុករណ៍ដូចបនេរៀប ប់មកេនះ កសិករមួយចនួំន ្រស័យ
េ យ ថ នភពភូមិ ្រស្តេនជតិខ្លួន មនិ ចផ្តល់លទធភពេ យរុក
នដថីមបីនេទ េគបងខចំតិ្ត្រតូវចកេចញេទ ងំទីលេំនថម។ី សំ ប់អនក

ែដលមនលទធភពខងេដើមទុន និងពលកមម ខ្លះបនេទរកតបំន់ដថីមី
បន្ត កនុងមុខរបរកសិកមម បុ៉ែន្តសំ ប់អនកែដលគម នទុន ភគេ្រចើនែ្រប
ក្ល យខ្លួនេទជកមមករចកំរេកសូ៊ ឬកសិ ្ឋ ន ឬចូលមកប ្ត ទី្រកុង 
េដើមបេីធ្វើជកមមករ ឬពលករសីុឈនួល ែដលបនេធ្វើេ យប ្ត ទី្រកុង 
មនករេកើនេឡើងយ៉ងឆប់រហ័សនូវចនួំន្របជជន និង ្រស័យេនទី
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្រកុងគម នករងរ្រគប់្រគន់សំ ប់មនុស ដ៏េ្រចើនេធ្វើ បនេកើតេឡើងនូវ
វបិត្តឥិតករងរេធ្វើ។ 

មឯក រេ ក េរម៉ ី ្រពុយដូម សរេសរេនឆន  ំ ១៩៦៩ អពីំ
េសដ្ឋកចិចៃន្របេទសកមពុជ បនេរៀប ប់ថ “ករជេំរឿនឆន  ំ១៩៦២ បន
េធ្វើករែបងែចកតបំន់ជនបទ និងតបំន់ទី្រកុង។ តបំន់ទី្រកុងមន ទី្របជុំ
ជនធ ំ (ដូចជ ភនេំពញ បូកេគ ែកប កពំង់េ ម) និងតបំន់្រកុង (បត់
ដបំង កពំត កពំង់ចម កពំង់ឆន ងំ កពំង់សពឺ កពំង់ធ ំកពំង់្រ ច ្រកេចះ
ៃ្រពែវង េពធិ ត់ េសៀម ប សទឹងែ្រតង ្វ យេរៀង ែកវ) ម
ជេំរឿនេនះ ្របជជន្រកុងមន ៦០០.០០០ នក់ (១៩៦២) េសមើនឹងជង 
១០% ៃន្របជជនសរុប។ កលពីឆន  ំ ១៩២១  ្របជជន្រកុងមនែត 
១៣០.០០០ នក់េសមើនឹង ៥ ភគរយៃន្របជជនសរុប។ បចចុបបនន 
(១៩៦៧) ្របជជន្រកុងមនចនួំន ៧០០.០០០ នក់ េសមើនឹង្របែហល 
១២ ភគរយៃន្របជជនសរុប។ កេំណើ នេនះ បង្ហ ញនូវករចកេចល
ជនបទមកកន់ទី្រកុង ជពិេសសេ្រកយស្រងគ ម(*)”។ េ ក េរម៉ី 
្រពុយដូម បនអះ ងថ “ក ្ត ចបំងៃនករចកេចលជនបទេនះ គឺ
ក ្ត េសដ្ឋកចិច។ កសិករ្រករត់រកធនធនឬរត់រកករងរ មទី្រកុង(*)”។ 
ចប់ពីឆន  ំ១៩៦៧ ដល់ ១៩៧០ ថ្វតីបតិែតេគមនិបនដងឹនូវចនួំន្របជ
ជនទី្រកុងពិត្របកដ ែតរយៈេពលេនះជរយៈេពលៃនករេកើនេឡើង
ៃនចនួំន្របជជន ែដលចកេចលជនបទមកកន់ទី្រកុង ្រស័យ
េ យករធ្ល ក់ចុះៃនជវីភពរបស់េគ។ 

(*) េសដ្ឋកិចចៃន្របេទសកមពុជ េ យ េរម៉ ី្រពុយដូម េបះពុមពឆន  ំ១៩៦៩ ជភ ប ងំ។ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 54 

ករេកើនេឡើងដ៏ឆប់រហ័សរបស់្របជជន មទី្រកុង ទី្របជុជំនធំៗ  
បនបេងកើតេឡើងនូវបញ្ហ ឥតករងរេធ្វើ េ្រពះថករេកើនេឡើងេនះេធ្វើ
េ យឯកឯង គម នករចត់ែចងរបស់រដ្ឋបលេឡើយ ដូេចនះមនទី្រកុង
ខ្លះមនុស េ្រចើនទី្រកុងខ្លះមនុស តចិ។ មឯក ររបស់ េរម៉ ី្រពយុដូម 
សរេសរឆន  ំ១៩៦៩ ថ ឆន  ំ១៩៦៧ ្របជជនទី្រកុងមន ៧០០.០០០ 
នក់ េសមើនឹង្របែហល ១២ ភគរយៃន្របជជនសរុប េ យែឡកែតទី
្រកុងភនេំពញមួយមន្របជជន ៥០០.០០០ នក់ េសមើនឹង ៧០ ភគរយ
ៃន្របជជនេន មទី្រកុងទូទងំ្របេទស ដូេចនះបង្ហ ញេ យេឃើញថ 
ដង់សីុេត (Densité) មនិមនតុលយភពេន មប ្ត ទី្រកុងេទេហើយ។ 

ជមួយនឹងដង់សីុេត មទី្រកុងគម នតុលយភព រ ្ឋ ភបិលជនំន់េនះ
ក៏មនិបនយកចតិ្តទុក ក់ ដល់ករែបងែចកពលកមមសងគមេឡើយ។ េគ

ចដងឹបនខ្លះថ មនេធ្វើែដរែតតចិតួច ស់ េបើេ្រប បេធៀបនឹង
លកខណៈសមបត្តែិដល ចេធ្វើបន។ ដូេចនះ េធ្វើេ យករែបងែចក្របជ
ជនេន មជនបទមនិេសមើគន  នេំ យកែន្លងខ្លះខ្វះ្របជជន កែន្លង
ខ្លះ្របជជនេ្រចើនហួសពីៃផទដែីដលមន។ េបើ មឯក រដែដលរបស់
េ ក េរម៉ ី ្រពុយដូម ក៏ដូចជេលើករជក់ែស្តង ្របេទសកមពុជមនៃផទ
ដេី្រចើនជងចនួំន្របជជនយ៉ងេ្រចើន បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យមនករ
ែបងែចក្របជជនមនិេសមើ េធ្វើេ យៃផទដ ី ២/៣ េសទើរែតគម ន្របជជន
រស់េន។ ខងឦ ន្ត ឧត្តរ េគនយ៍ មនដង់សីុេតតចិជង ៥ នក់កនុង
មួយគឡូីែម៉្រត្រក ។ េនតបំន់ ល ប និងខពង់ ប ក៏មនិេសមើគន ែដរ 
តបំន់ខ្លះដង់សីុេត ១០០ នក់/គ.ម២ តបំន់ខ្លះតចិជង ៥០ នក់/គ.ម២ 
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េហើយក៏មនតបំន់ខ្លះេលើសពី ២០០ នក់/គ.ម២។ តបំន់ទេន្លេមគងគ ទេន្ល
ប ទេន្លប ក់ ែដលមន្របជជនរស់េនេ្រចើន េឡើងរហូតដល់ដង់

សីុេត ២០០ េទ ៦០០ នក់/គ.ម២។ តបំន់ដគីម នជជីត ិ ដូចជ ែកវ 
កពំង់សពឺ ក ្ត ល ដង់សីុេតេលើសពី ១០០ េទ ២០០ នក់/គ.ម២ ែត
តបំន់ដមីនជីជត ិដូចជេខត្តបត់ដបំង ែបរជដង់សីុេតតចិជង ១០០ 
នក់/គ.ម២ េទវញិ។ េនះមួយែផនកមកពីមូលេហតុ្របវត្តិ ្រស្ត ែតមួយ
ែផនកេទៀត មកពីនេយបយរ ្ឋ ភបិលកនុងករែបងែចកពលកមមសងគម។ 

ករេរៀប ប់ និងប ្ត តួេលខខងេលើេនះ ចេ យេគប៉ន់
ម នបនពីនិនន ករៃនករបន្តធ្ល ក់ចុះៃនជវីភពកសិករ កនុងចេន្ល ះឆន  ំ

១៩៦៧-១៩៧០ មុនេពលេកើតមនស្រងគ ម។ 

ចេំពះកសិករែដលសល់ដតីចិតួច ឬអត់ដទីងំ្រសុង េហើយមនិ
េចញពីភូមកិេំណើ ត ្រតូវបងខចំតិ្តជួល ឬ្រប ស់ដរីបស់ពួកមច ស់ដ ីឬេដើរ
សីុឈនួលេធ្វើែ្រសចកំរេ យេគ ែដល្របេភទេនះ ច ប់បញចូ លេទ
កនុង្រសទប់ៃនវណ្ណៈអធនពក់ក ្ត ល។ ្របសិនេបើគម នស្រងគ មនឆន  ំ
១៩៧០ េទ និនន ករកសិករគម នដេីធ្វើនឹងកន់ែតេកើនេឡើង។ 

នេយបយ ជវីកមមេសរ ីកមមសិទធេិលើដធី្ល ីកនុងេពលរដ្ឋមនិបនតែ្រម
ត្រមង់ និងវនិិេយគេ យកសិករ កនុងរយៈេពលដបូំង េឃើញ ក់ដូច
ជបនផ្តល់ផល្របេយជន៍េ យកសិករទូេទ បុ៉ែន្តេ្រកយមក ឆ្លង

មករព្រងកីតួនទីរបស់ពួកនយទុន និងមច ស់ដកីនុងទនំក់ទនំងជ
មួយកសិករ មរូបភពជះិជន់្រគប់្របេភទ បនេធ្វើេ យកសិករកន់
ែត្រកខ ត់ និងទន់េខ យជលំ ប់ េហើយែដលជបេណ្តើ រៗ កសិករ
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មួយចនួំនបងខចំតិ្ត្រតូវចកេចលភូមកិេំណើ ត ផ្ល ស់ប្តូរមុខរបរ និងបន
ែ្របក្ល យខ្លួនេទជវណ្ណៈកមមករ និងពលករសីុឈនួល ែដលតួេលខ
េ្រប បេធៀបឆន  ំ ១៩៥៥-១៩៥៨ កមមករមនចនួំន ៤០ េទ ៤៥ ពន់
នក់ ឆន  ំ១៩៦៨ មន ៧៥ េទ ៨០ ពន់នក់។ េបើ មករប៉ន់ ម ន
របស់្រកសួងករងរនឆន  ំ ១៩៦៧ ថ មនពលករេធ្វើករកនុងឧស ហ
កមមចនួំន ១១០.០០០ នក់ែដលែបងែចកជ ៥ ែផនក ដូចខងេ្រកម៖ 

ចនួំនេនះ េសមើ្របែហល ៤ ភគរយៃន្របជជនសកមមទងំអស់(*)។ 

ចនួំនេនះ មិនទន់ ប់បញចូ លនូវពលករសីុឈនួលេសរ ី េន មទី
្រកុង មកសិ ្ឋ នតូច ច ែដលមនចនួំនយ៉ងេ្រចើន និងមនិទន់ ប់
ដល់សិបបករតូច ច និងអនក្របកបរបរ ជវីកមមតូច ច ែដលមន
ចនួំន ៩០-១០០ ពន់នក់ផង។ តួេលខេនះមនិធបុ៉ំនម ន បុ៉ែន្តក៏បន
បង្ហ ញេ យេឃើញនូវករធ្ល ក់ចុះរបស់កសិករ ែដល្រតូវែ្របេភទេទ
ជកមមករ និងពលករេផ ងេទៀត េនេពលជវីភពរបស់េគ្រតូវធ្ល ក់ចុះ។ 

 ែផនកចណីំ រ ថន ជំក់ តមបញ សេំលៀកបពំក់ ៥២.៤០០ នក់ 

 េឈើ សង្ហ រមឹ ្រក ស េ ងពុមព ែសបក ១៦.៣០០ នក់ 

 េកសូ៊ គមី ីែរម៉និែមនេ ហធតុ ១៤.១០០ នក់ 

 េ ហធតុ ម៉សីុន សភំរៈដកឹជញជូ ន ២១.២០០ នក់ 

 ឧស ហកមមេផ ងៗ ៦.០០០ នក់ 

(*) េសដ្ឋកិចចៃន្របេទសកមពុជ េ យ េរម៉ ី្រពុយដូម េបះពុមពឆន  ំ១៩៦៩ ជភ ប ងំ។ 
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តួេលខេនះ ក៏បនបង្ហ ញនូវទ្រមង់ៃនផលិតកមមរេបៀបមូលធននិយម ែដល
ចប់េផ្តើមមនករវវិត្តន៍ េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនែបបែផនផលិតកមមរបប
សក្តភូិម។ិ 

ករចុះដុន បរបស់កសិករ មនិ្រគន់ែតជវីភពខងសមភ រៈបុ៉េ ្ណ ះ
េទ បុ៉ែន្តខង ម រត ី វបបធម៌ ក៏មនិបនេលើកកពំស់ែដរ។ េ ក េរម៉ ី
្រពុយដូម បនសរេសរថ “កនុងឆន  ំ១៩៦២ អនកខរជនមន ៦១ ភគរយ
ចេំពះ្របជជនេនជនបទ និង ៣៦ ភគរយចេំពះ្របជជនេនទី
្រកុង(*)”។ ្របជជនែដលមនិេចះអក រេនទី្រកុង ភគេ្រចើនគជឺកសិករ
មកពីជនបទ។ ពិតែមនែតពីឆន  ំ១៩៦២ ដល់ឆន  ំ១៩៧០ ចនួំនអនកមនិ
េចះអក រទងំេនទី្រកុង និងជនបទមនករថយចុះខ្លះ បុ៉ែន្តអនកមិន
េចះ អក រក៏េនែតមនចនួំនេ្រចើន។ ្របករេនះបញជ ក់េ យេឃើញថ 
កសិករមនិ ចេរ ើបរំះេចញពីករជះិជន់បនេឡើយ។ 

ផទុយេទវញិ នេយបយរបស់អនកកន់អំ ចេនកមពុជកនុងវស័ិយ
កសិកមមេនេពលេនះ បនផ្តល់លទធភព្រគប់្រគន់សំ ប់អនកមនេដើម
ទុន តទី និងសងកត់សងកនិ។ េទះបជីតួេលខឆន  ំ១៩៦៣ បនេ យ
ដងឹថ ៃផទដែី្រសចកំរ ៥,៦ ភគរយ្រតូវមច ស់ដធីំៗ  ជអនកកន់កប់ ១៦ 
ភគរយ ្រតូវមច ស់ដមីធយមកន់កប់ ែដល មទិននន័យេនះបង្ហ ញេ យ
េឃើញថ មនិទន់មនករ្របមូលផ្តុ ដំធី្លកីនុងៃដពួកមច ស់ដទីងំ្រសុងក៏
េ យ ក៏ ចេ យេគេឃើញនូវកររកីចេំរ ើនរបស់ពួកមច ស់ដ ីនិងនយ
ទុន ែដលកលពីបុ៉នម នឆន មុំនមនតចិតួច េហើយ បនរកីចេំរ ើនែថម

(*) េសដ្ឋកិចចៃន្របេទសកមពុជ េ យ េរម៉ ី្រពុយដូម េបះពុមពឆន  ំ១៩៦៩ ជភ ប ងំ។ 
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េទៀត ពីចេន្ល ះឆន  ំ១៩៦៣-១៩៧០។ ្របករេនះ ក៏បនឆ្លុះបញច ងំេទ
ដល់ករក ងេឡើងនូវ ទនំក់ទនំង មរេបៀបៃនអេំពើជះិជន់មូលធន
និយម និងពក់ក ្ត លសក្តភូិម ិកនុងវស័ិយកសិកមម។ 

កនុងវស័ិយដ៏ៃទៃនេសដ្ឋកចិច េគពិនិតយេឃើញនូវកររកីចេំរ ើនេ្រចើនែត
កនុងវស័ិយពណិជជកមម េស កមម កនុងេពលែដលផលិតកមមកសិកមម 
ឧស ហកមមមនកររកីចេំរ ើនយឺត។ បញ្ហ េនះ ទក់ទងេទនឹងនេយ
បយវនិិេយគទុនរបស់បរេទសេនកមពុជ និងនេយបយអភវិឌ ន៍
របស់កមពុជផទ ល់ែតម្តង។ ងំពីឆន  ំ១៩៥៦ មក េនកមពុជមនករ្រប
កួត្របែជងដ៏ស្វិត ្វ ញរ ង េមរកិ ប ងំ ជបុ៉ន អង់េគ្លស កនុងបញ្ហ
ពណិជជកមម េដើរ្រពមនឹងករ្របកួត្របែជងនូវឥទធិពលនេយបយៃន
្របេទសទងំេនះេនកមពុជ។ ដូេចនះករវនិិេយគសំ ប់ផលិតកមមមន
តចិតួច េលើកែលងែតប ងំែដលបន្តវនិិេយគសំ ប់ទុនចេំពះេកសូ៊
របស់ខ្លួន េដើមបនីេំចញនូវផលិតផលែដលជវតថុធតុេដើមទងំេនះេទ
្របេទសខ្លួន។ កនុងេពលែដលបរេទសមនិបនយកចតិ្តទុក ក់វនិិេយគ
ដល់ផលិតកមម នយទុនេនកនុង្របេទសមនិបនយកទុនែដលខ្លួនមន
េទេ្របើ្របស់សំ ប់ព្រងកីផលិតកមមកនុង្របេទសេឡើយ ែតែបរជយក
ទុនេទវនិិេយគេនបរេទសេទវញិ។ កនុងជនំន់េនះ ពួកនយទុនក៏
ដូចជម្រន្តីធំៗ  ែតងយកទុនេទេផញើធនគរបរេទស ទិញផទះសែមបងេន
ឯបរេទស ែដលមនលកខណៈជករវនិិេយគេនបរេទសវញិ។ ដូេចនះ 
េហើយបនជេ្រកយឆន  ំ១៩៧០ ឬេ្រកយឆន  ំ១៩៧៥ េពលេគរត់េទ
្របេទសេ្រក េគេឃើញពួកនយទុន ឬម្រន្តីទងំេនះ មនផទះ មនមូល
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្ឋ នេសដ្ឋកចិចេហើយេ្រសច ដូចជ សឺន ន អតតីនយករដ្ឋម្រន្តី
ជនំន់ សីហនុ ជេដើម។ ករ្របកួត្របែជងកនុងវស័ិយពណិជជកមម បន
បេងកើតេឡើងយ៉ងឆប់រហ័សនូវ្រសទប់វណ្ណៈនយទុនកុ្ំរបឌ័រ ែដល
មនករផ រភជ ប់យ៉ងខ្ល ងំេទនឹងនេយបយរបស់ េមរកិ។ ឥណ
ទនបរេទស ភគេ្រចើនបនសថិតែតកនុងសកមមភពៃនពណិជជកមមកនុង
្របេទស និងកនុងករផ្តល់ឥណទនេ យខចី ែដលឥណទនេនះ ្រតូវ
បនេ្របើ្របស់ ផ រភជ ប់ជមួយនឹងករេ យខចីចងករចេំពះកសិករ 
េដើមប្ីរបមូលមកវញិនូវផលិតផលសំ ប់ករនេំចញ ែដលេធ្វើ មរយៈ
ឈមួញក ្ត លេនជនបទ។ 

មឯក ររបស់េ ក េរម៉ ី្រពុយដូម បនបង្ហ ញពីករែបងែចក 
វស័ិយេសដ្ឋកចិចកមពុជកនុង្របជជនសកមម ែដលគត់េ យនិយមន័យ
ថ ្របជជនសកមមគជឺជនែដលេធ្វើករ ែដលទទួល្របក់បំ ច់ ្រពះ
សងឃ ចរយ បុព្វជតិេផ ងេទៀត ្រពមទងំជនែដលរកករងរេធ្វើ អនក
ជងំបឺេ ្ត ះ សនន។ នឆន  ំ ១៩៦២ ្របជជនសកមមមន្របែហល 
២.៥០០.០០០ នក់ េសមើនឹង ៤៤ ភគរយ ៃន្របជជនសរុប។ កនុងចនួំន
្របជជនសកមម បនែបងែចកកនុងែផនកេសដ្ឋកចិចប៖ី 

១. ែផនកកសិកមម ៨១ ភគរយ ែដលែបងែចកជអនកេធ្វើែ្រស ៨១ 
ភគរយ របរកសិកមមេផ ងេទៀត ១៦ ភគរយ េន ទ ៣ ភគរយ។ 

២. ែផនកឧស ហកមម ៤ ភគរយ។ 

៣. ែផនកពណិជជកមម េស កមម ១៥ ភគរយ (ែដល្រកសួងករងរ 
បនេលើកកនុងតួេលខឆន  ំ១៩៦៧ ថមន ៣៨០.០០០ នក់ កនុងចេំ ម
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្របជជនសកមមសរុប)។ 

ពិនិតយតួេលខៃន្របជជនសកមមែដលេធ្វើករកនុងកសិកមម ៨១ ភគ
រយ ឧស ហកមម ៤ ភគរយ ពណិជជកមម េស កមម ១៥ ភគរយ ច
ពិនិតយេឃើញថ បនទ ប់ពីកសិកមម គពឺណិជជកមម ឯឧស ហកមមរកីចេំរ ើន
យឺត។ េនះបញជ ក់េ យេឃើញនូវ នេយបយវនិិេយគទុនមនិបន
្រតមឹ្រតូវៃនរដ្ឋបលជនំន់េនះ។ វស័ិយកសិកមម ពិតែមនែត្រគបដណ្ត ប់
៨១ ភគរយ ែតគជឺកសិកមមធមមជត ិមនិែមនជករវនិិេយគទុនេ យ
កសិកមមេឡើយ។ ទុនវនិិេយគ ទងំកនុង ទងំមកពីេ្រក្របេទស ្របមូលផ្តុ ំ
េលើវស័ិយពណិជជកមម េស កមម។ ដូេចនះេហើយបនជកររកីចេំរ ើនខង
កសិកមម និងឧស ហកមម សថិតកនុងករំតិយឺតយ៉វ។ 

ចកត់សគំល់បនថ ជនួំយ និងករវនិិេយគរបស់្របេទសេ្រក
ែដលមនលកខណៈជករផលិត និងជរុំញបេចចកេទសវទិយ ្រស្ត គឺ
ភគេ្រចើនបនមកពីប ្ត ្របេទសសងគមនិយម ដូចជសហភពសូេវៀត 
ចនិ េឆកូស្លូ ៉គ ីមនេ ងច្រកអគគសិនី តមបញ កង់រថយន្ត វទិយ ថ ន
បេចចកេទសជន់ខពស់ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ។ល។ ជនួំយ 
និងករវនិិេយគេនះ េមើលេទដូចជតចិតួច បុ៉ែន្តេបើេ្រប បេធៀបលទធ
ភពខងេសដ្ឋកចិចរបស់្របេទសមូលធន កនុងេពលែដលមនទនំក់ទនំង
ជមួយកមពុជយូរមកេហើយ ជមួយនឹងលទធភពខងេសដ្ឋកចិចៃន្រប
េទសសងគមនិយមកនុងេពលេទើបមនទនំក់ទនំងជមួយកមពុជ េឃើញ
ថជនួំយ និងករវនិិេយគេនះមនលកខណៈធេំធង ែដល ផ្តល់លទធ
ភពេ យមនករព្រងកីផលិតកមមេនកនុង្របេទសផង និងជរុំញដល់
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ករអភវិឌ ន៍ែផនកបេចចកេទសវទិយ ្រស្តេនកមពុជផង។ ទនំក់ទនំង
កនុងករផ្តល់ជនួំយ និងវនិិេយគរបស់្របេទសសងគមនិយម ក៏បនផ្តល់នូវ
វភិគទនខងនេយបយមួយដល់នេយបយសកមមរបស់ នេ ត្តម 
សីហនុ កនុងបញ្ហ ឯក ជយ អពយ្រកតឹ ្របឆងំនឹងករគបសងកត់របស់
ច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រ។ ្រស័យេ យករវនិិេយគពីសំ ក់
មូលធនេ្រក្របេទស និងមូលធនកនុង្របេទសេទេលើផលិតកមមមនតចិ
តួចស្តួចេស្តើង បនេធ្វើេ យករេកើនេឡើងៃនកម្ល ងំផលិតកមមមនករយឺត
យ៉វបផុំត េបើេ្រប បេធៀបជមួយ្របេទសេផ ងេទៀតេន សីុ េគនយ៍។ 
ពិតែមនេហើយ េគមនិ ចបដេិសធេចលទងំ្រសុងនូវករេកើតេឡើង
ថមីៗ  នូវេ ងច្រក សហ្រគស ែដលបនេកើតមនកនុងចេន្ល ះឆន  ំ១៩៥៥ 
ដល់ឆន  ំ ១៩៧០ ្រស័យេ យករវនិិេយគរបស់មូលធនឯកជនបរ
េទស មរយៈមូលធនឯកជនកនុង្របេទសេនះេឡើយ បុ៉ែន្តកររកីចេំរ ើន
េនះមនិសមលមមនឹងលទធភពែដល ចេធ្វើបនេទ។ ្រស័យេហតុេនះ 
ទនំក់ទនំងផលិតកមម មរេបៀបមូលធននិយមកនុងឧស ហកមម ក៏
មនកររកីចេំរ ើនយឺត េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងទនំក់ទនំងកនុងវស័ិយ
ពណិជជកមម។ ពួកនយទុនេ្រក្របេទស មនចណុំចរួមជមួយនយ
ទុនកនុង្របេទស អពីំផល្របេយជន៍កនុងករពនយតឺករព្រងកីផលិតកមម
ឧស ហកមមកនុង្របេទស េន្រតង់េសចក្ត្ីរតូវករៃនករនេំចញវតថុធតុ 
េដើម និងធញញជត ិ និងករនចូំលផលិតផលសេំរចមកវញិ ែដលេគ

ចរកផលចេំណញបនេ្រចើន មរយៈសកមមភពរេបៀបេនះ។ ដូេចនះ
េហើយបនជកមពុជ ជនិចចកល្រតូវេធ្វើករនេំចញនូវវតថុធតុេដើមេទ
្របេទសេ្រក េហើយនចូំលមកវញិនូវផលិតផលសេំរច ែដលរួមមន
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មុខទនិំញមួយចនួំនជវតថុធតុេដើមរបស់្របេទសខ្លួនផង។ កររត់្រប
ងំអពីំពណិជជកមម បនផ្តល់នូវភពងយ្រសួលេ យសហរដ្ឋ

េមរកិបេងកើតបននូវមូល ្ឋ នសំ ប់ករេ្រជ តចូល មរយៈពួកនយ
ទុនែដលមនផល្របេយជន៍្រសបជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ។ ្របករេនះ
មនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំ ចេំពះនេយបយេ្រក្របេទសរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល ែដលមួយែផនកចង់ព្រងងឹឯក ជយ អធបិេតយយ រក អពយ្រកតឹ
្របឆងំករេ្រជ តែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ មួយែផនកេទៀតចង់រក ទំ
នក់ទនំងជមួយ េមរកិ េដើមបផីល្របេយជន៍ខងេសដ្ឋកចិចរបស់ខ្លួន។ 
ពួកនយទុន ែដលស្រមបស្រមួលផល្របេយជន៍ជមួយសហរដ្ឋ េម
រកិ បនឈនដល់ករជះឥទធិពលខងនេយបយេទេលើនេយបយ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

េ យេមើលេឃើញនូវេ្រគះថន ក់ ប ្ត លពីករេ្រជ តែ្រជករបស់
ច្រកពត្តិ េមរកិ មរយៈវស័ិយេសដ្ឋកចិចឆន  ំ ១៩៦៣ ជរ ្ឋ ភបិល
បនសេ្រមចេធ្វើករបញឈប់កមមវធិជីនួំយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ែដល
បនចុះហតថេលខកលពីឆន  ំ ១៩៥៥ េហើយអនុវត្តនូវករែកទ្រមង់្រប
ព័នធធនគរ និងពណិជជកមមេ្រក្របេទស ែដលវស័ិយទងំពីរេនះបន
សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបស់នយទុន ទងំកនុងនិង
េ្រក្របេទសកន្លងមក េហើយែដលជមូល ្ឋ នសខំន់សំ ប់ករេ្រជ ត
ែ្រជក និងវទិធង នរបស់ពួកច្រកពត្ត។ិ 

ករែកទ្រមង់េនះសេំ េ យរដ្ឋបេំពញតួនទី កនុងវស័ិយពណិជជ
កមមេ្រក្របេទស និងវស័ិយធនគរកនុងពណិជជកមម កនុង្រកបខណ័្ឌ មួយ
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មនករំតិ។ កនុងេពលជមួយគន  ជរ ្ឋ ភបិលបនយកចតិ្តទុក ក់
េបើកទូ យកចិចសហ្របតបិត្តកិរខងេសដ្ឋកចិច បេចចកេទសវទិយ ្រស្ត
ជមួយប ្ត ្របេទសសងគមនិយម េដើមបជីកូនជញជី ងជួយទប់ជមួយ
្របតកិមមរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ។ 

េគ ចផ្តល់នូវករ យតៃម្លបនថ ករបញឈប់កមមវធិជីនួំយរបស់
សហរដ្ឋ េមរកិ និងករែកទ្រមង់េនះ គជឺនេយបយសកមម និងក្ល

នរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េដើមប ី ក់ខ្លួនេ យេនេ្រករង្វង់ៃនឥទធិពល
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ។ មរយៈៃនករែកទ្រមង់េនះ េគបនបេងកើតេឡើង
នូវ្រកុមហុ៊ន ហរណ័នីហរណ័ជតមួិយ េ កត់ថ “សូណិចសីុម” 
ែដលមនទុនរបស់រដ្ឋចនួំន ៦០ ភគរយ និងទុនរបស់ពណិជជករកនុង
្របេទស ៤០ ភគរយ េធ្វើភរកចិចនេំចញនចូំលជនួំសពួកនយទុន 
កនុង និងេ្រក្របេទសែដលេធ្វើនេពលមុន ្រពមទងំបនបេងកើតនូវធន
គរពណិជជកមមរដ្ឋមួយមនេឈម ះថ “ឥណទនជត”ិ ែដលមនមុខ
ងរផ្តល់ឥណទនជនួំសធនគរបរេទសនន។ កនុងេពលជមួយគន
េនះ ជរ ្ឋ ភបិលក៏បនអនុញញ តេ យ្រកុមហុ៊នបរេទសខ្លះបន្តេធ្វើ
សកមមភព ែដលសខំន់ប ្ត ្រកុមហុ៊ននចូំលេ្របងឥនធនៈ។ ឆន  ំ
១៩៦៥ េ្រកយករបេងកើតេឡើងកនុងឆន  ំ១៩៦៤ នូវ្រកុមហុ៊នរដ្ឋច្រមុះឯក
ជនពីរ គ្ឺរកុមហុ៊នសំ ប់ទិញផលិតផលកសិកមម និង្រកុមហុ៊នែចក
ចយទនិំញនចូំល សំ ប់ជួយកចិចកររបស់ សូណិចសីុម កនុងករេរៀប
ចទិំញទនិំញសំ ប់នេំចញផទ ល់ពីសំ ក់អនកផលិត និងជួយេធ្វើករ 
ែបងែចកទនិំញនចូំល ែដលេធ្វើ មរយៈ ជសហករណ៍ពណិជជកមម 
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ែដលមន្រ ប់មកេហើយេនះ បនេធ្វើេ យរដ្ឋកន់កប់បននូវវស័ិយ
ពណិជជកមមេ្រក្របេទស បងកលកខណៈេ យរដ្ឋកន់កប់បនវស័ិយ
ដៃទេទៀត។ 

ករបញឈប់កមមវធិជីនួំយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ និងករែកទ្រមង់
កនុងវស័ិយពណិជជកមមេ្រក្របេទស និង្របព័នធធនគរ បនបេងកើតេឡើង
នូវឧបសគគពិត្របកដសំ ប់នេយបយ េមរកិ និងផល្របេយជន៍ 
របស់ពួកនយទុន ទងំកនុង និងេ្រក្របេទស។ ពួកនយទុនបនខិតខំ
រកវធិីេដើមបេីគចេចញពីឧបសគគ ែដលបងកេឡើងេ យនេយបយរបស់
ជរ ្ឋ ភបិល។ ្រស័យេ យភពខ្ល ងំខងេសដ្ឋកចិចរបស់វណ្ណៈនយ

ទុន និង ្រស័យេ យកបលម៉សីុនរដ្ឋ្រតូវបនកន់កប់េ យវណ្ណៈ
គហបត ីមូល ្ឋ នសងគមរបស់វណ្ណៈនយទុនបនមនឥទធិពល្រគបដណ្ត ប់
េទេលើនេយបយ និងករអនុវត្តន៍របស់ម្រន្តីនន ងំពីកនុង ជ ងំ
រហូតដល់រដ្ឋសភ រ ្ឋ ភបិល និង ថ ប័នននយ៉ងេនះេទើបេធ្វើេ យ
វណ្ណៈនយទុនេរ ើបរំះបនយ៉ងងយ្រសួល។ ករេរ ើបរំះេលើកេនះរបស់ 
វណ្ណៈនយទុន មនិ្រគន់ែតេដើមបេីបើកទូ យនូវទនំក់ទនំងែបបមូល
ធននិយមបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត បនេធ្វើេ យរេងគ ះរេងគើនូវនេយបយកនុង
្របេទស និងនេយបយេ្រក្របេទសរបស់សងគម ្រស្តនិយម ដកឹន ំ
េ យ នេ ត្តម សីហនុ េទៀតផង។ 

ពួកនយទុនបនរកេឃើញនូវ្រចកទ្វ រេ្រកយ ែដលេបើកេ យម្រន្តី
ពុករលួយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងម្រន្តីខងេយធ ែដលេពលេនះ
ម្រន្តីេយធក៏បនបត់បង់ផល្របេយជន៍ែដរ ្រស័យេ យ នេ ត្តម 
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សីហនុបនឈប់ទទួលជនួំយេយធរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ។ កររត់
ពនធបនក្ល យេទជជងំសឺំ ប់សងគម េហើយបនេធ្វើេ យពួកនយទុន 
និងម្រន្តីពុករលួយមនបនយ៉ងឆប់រហ័ស។ ទនិំញ ទងំនេំចញ ទងំ
នចូំលជេ្រចើនបនរត់េគចពនធេ្រករង្វង់្រតួត្រ របស់ សូណិចសីុម 
ែដលផ្តល់លទធភពេ យពួកនយទុន េកង្របវញ័ចខងហិរញញវតថុបន
យ៉ងេ្រចើនសេមប ើម េហើយបនេធ្វើេ យចណូំលរបស់រដ្ឋែដលធ្ល ប់បន

មរយៈ្រកុមហុ៊ន សូណិចសីុម កន់ែតមនករថយចុះជលំ ប់។ 
វបិត្តហិិរញញវតថុ ថវកិ បនេកើតមនេឡើងភ្ល ម កនុងេពលែដល្របភពចណូំល
ហិរញញវតថុ ពីបរេទស ពិេសសពីសហរដ្ឋ េមរកិ្រតូវបនកត់ផ្ត ច់។ 
សភពករណ៍េនះ មនឥទធិពលជេ្រចើនដល់នេយបយ និងសភព
ករណ៍ៃផទកនុងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ពិេសសបនបេងកើតនូវផលប៉ះពល់
យ៉ងធងន់ធងរេទេលើ្រសទប់្របជជន្រក្ីរក ប ្ត លពីករបត់បង់តៃម្ល
្របក់េរៀល ែដលរ ្ឋ ភបិលបនអនុវត្តកនុង ថ នភពវបិត្តហិិរញញវតថុ  
និងត្រមូវេ យរ ្ឋ ភបិល្រតូវបនថយជអតបិរមដល់ករចំ យទុន 
េនកនុងវស័ិយផលិតកមមសខំន់ៗ ៃនេសដ្ឋកចិចជត។ិ 

សភពករណ៍វបិត្តេិសដ្ឋកចិចហិរញញវតថុ  ១៩៦៦-១៩៧០ គជឺ
ដំ ក់កលៃនករព្រងកីតួនទីខងនេយបយរបស់វណ្ណៈនយទុន 
េឆព ះេទរកករេរៀបចែំបបែផនមូលធននិយម និងេរៀបចនំេយបយ
បរេទសេឡើងវញិ។ ចប់ពីឆន  ំ១៩៦៨ អងគករសងគម ្រស្តនិយម របស់ 
នេ ត្តម សីហនុ បងខចំតិ្ត្រតូវេធ្វើសមបទនចេំពះករទមទររបស់ពួក
នយទុន និងពួក្របតកិរិយិ ្ត បំផុំត េ យអនុវត្តនូវករ ក់ទនំក់ទំ
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នង និងេរៀបចទំទួលជនួំយេសដ្ឋកចិចជមួយសហរដ្ឋ េមរកិេឡើងវញិ 
និងេរៀបចនូំវរេបៀបរបបេសដ្ឋកចិចកនុង្របេទសេឡើងវញិ។ ករំតិសមបទន
ខពស់បផុំតរបស់ នេ ត្តម សីហនុ គកឺនុងឆន  ំ១៩៦៩ គកឺរយល់្រពមេ យ
បេងកើតនូវរ ្ឋ ភបិលេ្រ ច្រសង់ជតមួិយ េដើមបជីនំះេលើវបិត្តេិសដ្ឋកចិច 
និងនេយបយ។ ករសេំរចយកករស្រមបស្រមួលែបបេនះ បនេបើក
ទ្វ រចហំសំ ប់ពួក្របតកិរិយិេនកនុង្របេទស ្រស័យេ យរ ្ឋ ភបិល
េ្រ ច្រសង់ជតេិនះ ្រតូវកន់កប់េ យពួក ្ត បំផុំតគ ឺលន់ នល់ និង
សិរមិតៈ ែដលសុទធែតជអនកផ រភជ ប់ខ្លួនជមួយផល្របេយជន៍ច្រកពត្តិ

េមរកិ។ ជំ នដបូំងៃនសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភបិលេនះ គលុឺប
េចលជតូបនីយកមម និងករែកទ្រមង់េសដ្ឋកចិចេ យេទជកមមសិទធ
ឯកជនវញិ ្រពមទងំប្រងក បចលនតសូ៊របស់្របជជនេនកនុងៃផទកនុង
្របេទស។ ករលុបេចលនូវជតូបនីយកមមកនុងវស័ិយេសដ្ឋកចិច និងករ
បេងកើនសកមមភពប្រងក បចលនតសូ៊របស់្របជជន គបឺង្ហ ញេ យ
េឃើញថកម្ល ងំ ្ត បំផុំត បនកន់កប់កចិចករខងនេយបយកនុង្រប
េទស និងេ្រក្របេទសរួចេហើយៗ េមរកិក៏ ក់ដូចជបនេ្រត ម
េរៀបចរួំចេ្រសចេដើមបឈីនចូលកមពុជ។ ករែ្រប្របួលអពីំេសដ្ឋកចិច 
បេងកើតេឡើងនូវបញ្ហ សមុ្រគ ម ញជេ្រចើនខងនេយបយ េហើយ
កន់ែតសមុ្រគ ម ញែថមេទៀត េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃន្របេទសមួយែដល
េទើបបនបញច ប់ជេម្ល ះ ែដលបក នេយបយនន្រតូវតសូ៊ជមួយគន  
កនុង ថ នភពែដលមនករេ្រជ តែ្រជកេ យពួកច្រកពត្តពីិខងេ្រក។ 
េ្រកយសននិសីទហ ែឺណវ ប ្ត បក នេយបយបនឈនដល់ករ
ស្រមុះស្រមួលមនលកខណៈជបេ ្ត ះ សនន ប ងំដកខ្លួនែតេន 
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ព្រងងឹផល្របេយជន៍ខ្លួន កនុងេពល េមរកិេ្រជ តចូលដេណ្តើ មតួនទី 
េនកមពុជកនុងយុទធ ្រស្តេនឥណ្ឌូ ចនិ។ 

បញ្ហ សមុ្រគ ម ញជដបូំងគេឺផ្តើមេចញពីបណំងរបស់ នេ ត្តម 
សីហនុ បុ៉នប៉ង ្ត រេឡើងវញិនូវអំ ចរបស់ម ក ្រត េ យបុ៉ន
ប៉ងេធ្វើករែកែ្របរដ្ឋធមមនុញញឆន  ំ ១៩៤៧ ែដលត្រមូវេ យរ ្ឋ ភបិល
ទទួលខុស្រតូវចេំពះមុខម ក ្រត គមឺនិែមនចេំពះមុខរដ្ឋសភេទ 
ែដលមនលកខណៈែ្របក្ល យសភ េ យេទជអងគករពិេ្រគះពិភក  
ែដលគម នសិទធិេបះេឆន តេ្រជើស ងំរ ្ឋ ភបិល ឬរ ំ យេចលរ ្ឋ ភិ
បលេឡើយ។ ជមួយេនះ នេ ត្តម សីហនុ ក៏បុ៉នប៉ងែកែ្របចបប់សំ
ប់ករេបះេឆន តេ យបញចូ លនូវលកខខណ្ឌ មួយចនួំន ងំសទះដល់

េបកខជនពីបក ្របឆងំ ពិេសសពីចលនតសូ៊ែខមរឥស រៈ។ ករបុ៉នប៉ង
េនះ្រតូវប ជ័យ ្រស័យេ យករជទំស់របស់គណៈបក នន 
ដូេចនះត្រមូវេ យ នេ ត្តម សីហនុ រះិរកវធិេីដើមបពីនយេពលករេបះ
េឆន ត ែដល មករកណំត់ៃនសននិសីទហ ែឺណវ ្រតូវេធ្វើេនែខេម  
១៩៥៥ េទែខកញញ  ១៩៥៥ វញិ េដើមបេី យខ្លួនេរៀបចនូំវមូល ្ឋ ន
នេយបយសំ ប់ឈនចូលករេបះេឆន ត។ មវធិេីនះ នេ ត្តម 
សីហនុ បនអនុវត្តនូវយុទធវធិ ី បែំបកកម្ល ងំេដើមប ី ក់ករហំុ៊ព័ទធ គខឺ្លួន 
នេ ត្តម សីហនុ ្រតូវចកេចញពី ជបល្ល័ងគមកេធ្វើនេយបយ េហើយ
្របគល់េ យឪពុករបស់ខ្លួន នេ ត្តម សុ ្រមតឹ េឡើងេ យ ជយជនួំស។ 

មករកណំត់ េពលេធ្វើេស្តចមនិ ចេធ្វើនេយបយបនេឡើយ ដូេចនះ
ករេ្របើ្របស់វធិេីនះរបស់ នេ ត្តម សីហនុ គរឺក បននូវ ជបល្ល័ងគ
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កនុងៃដខ្លួនផង និងផ្តល់លទធភពេ យខ្លួន ចេចញេធ្វើនេយបយ
បនផង ែដលជវធិ្ីរបមូលផ្តុ អំ ំ ចកនុងក ្ត ប់ៃដខ្លួន និង្រកុម
្រគួ រខ្លួន។ នេ ត្តម សីហនុ បនបេងកើតេឡើងនូវអងគករមួយមន
េឈម ះថ “សងគម ្រស្តនិយម” ែដលេ្រកយមកបនក្ល យេទជអងគករ
នេយបយ ្រគបដណ្ត ប់េលើជវីភពសងគមទងំមូល។ មេគល
ករណ៍របស់សងគម ្រស្តនិយម ងំពីេពលចប់បេងកើតេឡើង អងគករ
េនះមនិបនចត់ខ្លួនជបក នេយបយមួយេទ បុ៉ែន្តគជឺអងគករប្រងួប
ប្រងួមជត ិែដលមនេគលេ ក ង្របេទស មមគ៌សងគមនិយម
្រពះពុទធ សន។ មន័យេនះ សងគម ្រស្តនិយម គជឺអងគករេនពី
េលើអ្វីៗ ទងំ អស់កនុងសងគម។ 

ករេ្របើ្របស់ពកយសងគមនិយម ក៏ជករឈ្ល សៃវមួយរបស់ 
នេ ត្តម សីហនុ េដើមបទីប់ ក ត់នូវករទមទររបស់ម ជន េដើមប ី
បេងកើតេឡើងនូវ្របព័នធ្រគប់្រគងមួយ ែដលមនិែមនជ្របព័នធ្រគប់្រគង
សក្តភូិម។ិ មពិតសងគម ្រស្តនិយម ែដល នេ ត្តម សីហនុ េលើក
េឡើងគម នលកខណៈអ្វី្រសប មលទធិសងគមនិយមេទ េ យេហតុថ 
មគ៌នេយបយេនះមនេគលគនិំតជតនិិយមគហបត ីេដើមបអីនុវត្ត
ករែកែ្របខ្លះែប្លកពីរបបសក្តភូិម ិ កនុងបណំងព្រងកី ថ នភពនេយ
បយរបស់្របេទស េទ មមគ៌ៃនមូលធននិយម “គកឺរេរៀបចនូំវ
ែបបែផនមូលធននិយមកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនរបបសក្តភូិម”ិ។ 

សងគម ្រស្តនិយម បនបេងកើតេឡើងេ យេ្របើ្របស់នូវឥទធិពល និង
តួនទីរបស់េស្តច ្រស័យេ យេពលេនះ ឥទធពិលរបស់េស្តច បន្រគប
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ដណ្ត ប់យ៉ងខ្ល ងំេទេលើប ្ត ្រសទប់្របជជន។ ដូេចនះ សងគម ្រស្ត
និយម បនរកីចេំរ ើនយ៉ងឆប់រហ័ស បក នេយបយភគេ្រចើនបន
រ ំ យខ្លួនមកចូលរួមកនុងអងគករសងគម ្រស្តនិយម។ ជមួយេនះ េគ
ក៏សេងកតេឃើញនូវសមសភពច្រមុះកនុងអងគករសងគម ែដលជក ្ត
សខំន់បផុំតបផំ្ល ញអងគករេនះេនេពលេ្រកយ។ អងគករេនះមន
កម្ល ងំសនូលេ យកររួបរួមៃនប ្ត បក នេយបយ ែដលតំ ង
េ យវណ្ណៈសក្តភូិម ិនយទុន ពួកនហមឺនម្រន្តី និងបញញ វន័្ត។ 

អងគករសងគម ្រស្តនិយមបនេធ្វើសកមមភពយ៉ងមមញឹក េដើមប ី
ចូលរួមករេបះេឆន តេនែខកញញ ឆន  ំ ១៩៥៥ ែដលេពលេនះេបកខជន
របស់អងគករសងគម ្រស្តនិយមទងំអស់្រតូវបនជប់េឆន ត េហើយកន់
កប់ទងំ្រសុងនូវរដ្ឋសភ។ េពលេនះក៏មនេបកខជនរបស់្រកុម្របជ
ជន ែដលជអងគករចហំររបស់បក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ បនចូលរួម
េបះេឆន ត កនុងករំតិដ៏តចិតួចបផុំត េ យេហតុថសកមមភពរបស់េគ
្រតូវ មឃត់ និងករំតិយ៉ងខ្ល ងំពីសំ ក់អនកកន់អំ ច។ ឯបក
្របជធបិេតយយវញិ ក៏បនចូលរួមេបះេឆន ត កនុងលកខណៈែដលឥទធិ
ពលរបស់ខ្លួនមនតចិតួចកនុង្រសទប់្របជជន។ ដូេចនះ អងគករសងគម
្រស្តនិយម បនក្ល យេទជអងគករដកឹនផំ្ត ច់មុខ កនុងជវីភពនេយ

បយរបស់្របេទស។ 

ករកន់កប់អំ ចរបស់អងគករសងគម ្រស្តនិយម បន្របពឹត្តិ
េទកនុងសភពករណ៍ដ៏សមុ្រគ ម ញ ទងំេនកនុង និងេ្រក្របេទស។ 

ងំពីករកេកើតេឡើងនូវអងគករសងគម េគពិនិតយេឃើញនូវចរន្ត្របតកិមម
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ពីរផទុយគន  គចឺរន្តមួយបនតំ ងេ យផល្របេយជន៍ខ្លះៃន្រសទប់
េ្រកម សថិតេនជតិសនិទធជមួយ្របជពលករ និងចង់េ យ្របេទសមន
ឯក ជយ អពយ្រកតឹ ចរន្តមួយេទៀត គតឺំ ងផល្របេយជន៍ពួក

្ត បំផុំត ែដលជវណ្ណៈជះិជន់ ែដលមនផល្របេយជន៍ផ រភជ ប់
ជមួយពួកច្រកពត្តិ និគមនិយម។ កនុងដេំណើ ររបស់ខ្លួន អងគករ
សងគម ្រស្តនិយមបនជួបនឹងវបិត្តេិ្រចើនេលើកេ្រចើន  ្រស័យេ យ
មយង៉ វបិត្តៃិផទកនុងអងគករសងគម ្រស្តនិយមផទ ល់ មយង៉េទៀតករេ្រជ ត
ែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ។ 

េគ ចផ្តល់នូវករ យតៃម្លថ អងគករសងគម ្រស្តនិយមបនចត់
វធិនករណ៍ដ៏្រតមឹ្រតូវេនេពលដបូំង និងេ្រកយមកេទៀត អពីំករ
ព្រងងឹឯក ជយ អធបិេតយយរបស់្របេទស។ 

ករដកខ្លួនេចញរបស់កមពុជ ពីសហភពប ងំនែខកញញ  ឆន  ំ
១៩៥៥ និងកររ ំ យ្របព័នធរ ្ឋ ករគយ រ ងប ងំជមួយរដ្ឋចូលរួម
កនុងសហព័នធប ងំេនឥណ្ឌូ ចនិេនចុងឆន  ំ ១៩៥៤ បនផ្តល់លទធភព
េ យ ជរ ្ឋ ភបិលេធ្វើករ្រតួត្រ េលើ្របព័នធរូបយិវតថុ  និងរ ្ឋ ករគយ 
េហើយដកខ្លួនេចញពីឥទធិពល្របក់្រហ្វង់ និងឈនេទបេងកើតធនគរ 
និងេបះពុមព្របក់ថម ីេដើមបេី្របើ្របស់េ យខ្លួនឯង។ 

េគបនដងឹរួចមកេហើយថ េ្រកយឆន  ំ១៩៥៤ កមពុជបនសថិតេន
កនុងដំ ក់កលឯក ជយខងនេយបយ កនុងករំតិមនិទន់េពញ
េលញ គកឺនុងដំ ក់កលែដលប ងំ្រតូវដកខ្លួនេចញ ែតេនបន្តរក
ផល្របេយជន៍ខងនេយបយ និងេសដ្ឋកចិច និងកនុងេពលែដល
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ច្រកពត្តិ េមរកិេ្រជ តចូល កនុងបណំង ក់កមពុជេ្រកមឥទធិពលៃន
អន្ត គមន៍របស់ខ្លួន និងបញចូ លកមពុជកនុងបក សមពន័ធអងគករសនធិសញញ

សីុ េគនយ៍ (េស តូ)។ ដូេចនះ វធិនករណ៍របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
ែដលសងគម ្រស្តនិយម្រតួត្រ  ក់េចញេដើមបពី្រងងឹឯក ជ 
អធបិេតយយ គជឺករ្រតមឹ្រតូវ ែដលនេយបយេនះ្រតូវបនទទួលករ
គ្ំរទពីសំ ក់្របជជនកមពុជ្រគប់្រសទប់ និងពីប ្ត ្របេទសែដល
េសន សន្តិភព និងចេំរ ើនេជឿនេលឿនេលើសកលេ ក។ ករបេងកើតនូវ
ទនំក់ទនំងជមួយប ្ត ្របេទសសងគមនិយម និងករគ្ំរទរបស់ប ្ត
្របេទសសងគមនិយម បនព្រងងឹដល់ជហំររបស់ នេ ត្តម សីហនុ កនុង
ករព្រងងឹឯក ជយ អពយ្រកតឹ របស់្របេទស េធ្វើេ យ នេ ត្តម សីហនុ 
កន់ែតមនេសចក្តកី្ល ន កនុងករ្របឆងំករគបសងកត់ពីសំ ក់ 
ច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រ ទងំេនភគខងតបូង និងភគខងលិចៃន
្របេទស។ 

ករគ្ំរទរបស់បក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ ឆ្លង មរយៈ្រកុម្របជ
ជនចេំពះនេយបយឯក ជយ អពយ្រកតឹ របស់ នេ ត្តម សីហនុ ក៏
បនក្ល យេទជកូនជញជី ងមួយ រក តុលយភពកម្ល ងំេនៃផទកនុង្រប
េទស ្របឆងំពួក ្ត និំយមែដលចង់រុញ្របេទសេ យចូលេ្រកមឥទធិ
ពលរបស់ពួកច្រកពត្ត។ិ េនះជករណីពិេសសមួយ ែដលបក វណ្ណៈកមម
ករែដលមនេគលេ ចុងេ្រកយ និងផល្របេយជន៍វណ្ណៈខុសគន ពីវណ្ណៈ
សក្តភូិម ិ ែបរជគ្ំរទនេយបយរបស់វណ្ណៈសក្តភូិម។ិ ្របករេនះបន
ចង្អុលបង្ហ ញថ វណ្ណៈបដបិកខគន េនកនុង្របេទសមួយ ចស្រមុះស្រមួល
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ជមួយគន បន េនកនុងេពលេវ មួយជកណំត់ េដើមបផីល្របេយជន៍
អ្វីមួយែដលមនលកខណៈ្រសបគន  បនសថិតេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករ
តសូ៊ផង និងស្រមុះស្រមួលផង។ 

ចណុំចេនះកន់ែតបញជ ក់ចបស់ថ បក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរមន
មគ៌យុទធ ្រស្ត យុទធវធិ្ីរតមឹ្រតូវ ្រសបេទ មកលៈេទសៈនីមួយៗ។ 
ផល្របេយជន៍ៃនករព្រងងឹឯក ជយ អធបិេតយយ និងអពយ្រកតឹ របស់
្របេទសជត ិគជឺភរកចិចចមបង ែដលត្រមូវេ យបក ្រតូវែតេ្របើ្របស់
្រគប់ក ្ត សកមមរបស់្រគប់កម្ល ងំនេយបយ េដើមបសីេំរចនូវបណំង
េនះ។ ករចូលរួមរបស់្រកុម្របជជនេន មេវទិកនេយបយ ដូចជ 
ករចូលរួមកនុងសមជ ចូលរួមកនុងសងគម ្រស្តនិយម ករេធ្វើសកមមភព

មកែសត ករេធ្វើញត្ត ិមទីទីញ បតុកមម។ល។ េដើមបបីផុំស្របជជនគ ំ
្រទនេយបយ ឯក ជយ អពយ្រកតឹ គជឺសកមមភពដ៏្រតមឹ្រតូវ មិន
្រគន់ែតជផល្របេយជន៍ជតបុ៉ិេ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត េនមនខ្លឹម រអន្តរ
ជតដ៏ិសខំន់េទៀតផង េ្រពះថករ្របឆងំមនិេ យ ក់កមពុជេ្រកម
អន្ត គមន៍របស់ េមរកិ និងមនិបញចូ លកមពុជកនុងេស តូ មន
រៈសខំន់ខ្ល ងំ ស់ដល់តុលយភពកម្ល ងំ រ ងបដវិត្តន៍ និងកបត់បដិ
វត្តន៍េន សីុ េគនយ៍ េហើយ មន រៈសខំន់ែថមេទៀត ដល់ករកំ
រតិរង្វង់្របតបិត្តកិរេយធរបស់ េមរកិ ែដលចង់ យបដវិត្តន៍េវៀត

មពីេ្រកយខនង មរយៈចូលមកកមពុជ។ 

ករកណំត់យកនេយបយគ្ំរទនេយបយឯក ជយ អពយ្រកតឹ 
របស់ នេ ត្តម សីហនុ របស់បក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ កន់ែតបង្ហ ញ
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ចបស់អពីំករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ េ្រកមករដកឹនរំបស់បក ្រប
ឆងំ និគមនិយមប ងំ ្វ សីុស្តជបុ៉ន ករេ្រជ តែ្រជករបស់
េមរកិ គេឺដើមបេីគលេ ឯក ជយ េសរភីព។ ឯករស្រមុះស្រមួល និង
ករអនុវត្តន៍េ យសម័្រគចតិ្ត នូវកចិច្រពមេ្រព ងហ ែឺណវ ក៏េដើមបេីគល
េ េនះែដរ។ ដូេចនះ បក មនេហតុផលេដើមបគី្ំរទនេយបយបរេទស
របស់ នេ ត្តម សីហនុ ែដល ក់្របេទសេ យេនឯក ជយ អពយ្រកតឹ 
មនិចូលបក សមព័នធ។ ្របករេនះក៏បញជ ក់អះ ងថ បក បន យតៃម្ល
ទនំស់្រតមឹ្រតូវ េ យចត់ទុកទនំស់រ ងច្រកពត្តិ េមរកិ ជមួយ
្របជជតកិមពុជ ជទនំស់មូល ្ឋ នែដល្រតូវេ ះ្រ យមុន។ 
កន់ែតមនេហតុផល េដើមបគី្ំរទ េនេពល នេ ត្តម សីហនុ គ្ំរទ 
ដល់ករតសូ៊របស់្របជជនេវៀត ម ្របឆងំករឈ្ល នពនរបស់
េមរកិ។ ចណុំចេនះក៏ជចណុំចដ៏ពិេសសៃននេយបយរបស់ នេ ត្តម 
សីហនុ ែដលមននេយបយកនុង្របេទសប្រងក បចលនតសូ៊របស់
្របជជន ែតនេយបយេ្រក្របេទស្របឆងំ េមរកិ និងគ្ំរទករតសូ៊
របស់្របជជនេវៀត ម។ 

វភិគេលើនេយបយេនះ េគ ចសននិ ្ឋ នបនថ ករេ្រជើសេរ ើស
មគ៌រេបៀបេនះ គផុឺសេចញមកពីផល្របេយជន៍ផទ ល់របស់ នេ ត្តម 
សីហនុ កនុងករ្រគប់្រគងអំ ចេនកមពុជ។ ផល្របេយជន៍ផទ ល់
របស់ នេ ត្តម សីហនុ មនមុខសកមម និងមុខអសកមម។ មុខសកមម គឺ
ផល្របេយជន៍របស់ សីហនុ បនផ រភជ ប់ជមួយផល្របេយជន៍ជត ិ
គឯឺក ជយ អពយ្រកតឹ មុខអសកមម គ ឺនេ ត្តម សីហនុ ជនិចចកលខិតខំ
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រក នូវករ្រតួត្រ អំ ចេ យបនទងំ្រសុង កនុងក ្ត ប់ៃដខ្លួន។ 
្រស័យេ យផល្របេយជន៍េនះ នេ ត្តម សីហនុ ្រតូវអនុវត្តវធិ ី“េដើរ

េលើែខ ពួរេ យេ្របើ្របស់លនឹំងខ្លួន” គ ឺ នេយបយខងេ្រក្រតូវទក់
ទងជមួយប ្ត ្របេទសសងគមនិយម គ្ំរទករតសូ៊របស់្របជជនេវៀត

ម វ ្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ ឯនេយបយខងកនុង គអូឺស
ទញផង និងប្រងក បផង។ ករគ្ំរទដល់ចលនតសូ៊របស់្របជជនេវៀត

ម និងករទក់ទងជមួយប ្ត ្របេទសសងគមនិយម គជឺករច ំ
បច់កនុងយុទធវធិរីបស់ សីហនុ មយង៉េដើមបពី្រងងឹជហំរទប់ទល់ជមួយ 
ករ តទីរបស់ េមរកិ និងសមព័នធមតិ្ត ពិេសសេវៀត មខងតបូង និង
ៃថឡង់ដ៍ មយង៉េទៀត មនិទុកេ យ្របេទសទងំេនះគ្ំរទដល់ចលនត
សូ៊បដវិត្តន៍េនៃផទកនុង្របេទសផង។ 

ភពក្ល នកនុងនេយបយរបស់ នេ ត្តម សីហនុ កនុងករ្របឆងំ
ករេ្រជ តែ្រជករបស់ េមរកិ បនេឡើងដល់ករំតិកពូំលេនេពល្រប
កសឈប់ទទួលជនួំយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ឆន  ំ១៩៦៣ និងករេបើក
សននិសីទ្របជជនឥណ្ឌូ ចនិេនភនេំពញ ឆន  ំ ១៩៦៥ គួបផ នឹំងបតុកមម
របស់្របជជន សិស  និស តិ ១៩៦៤-១៩៦៥ ែដលសកមមភពទងំ
អស់េនះ សុទធែត្របមូលផ្តុ មុំខ្រពញួ្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ េហើយផ្តល់
ករគ្ំរទដល់ករតសូ៊របស់្របជជនេវៀត ម ្របជជន វ។ 

នេយបយ្របឆងំករេ្រជ តែ្រជករបស់ េមរកិ ព្រងងឹឯក ជយ 
អធបិេតយយ អពយ្រកតឹ របស់ នេ ត្តម សីហនុ ្រតូវបនចុះេខ យេទ
វញិជលំ ប់រហូតដល់ េមរកិចូលឈ្ល នពនកមពុជេ្រកយែខ មនី 
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១៩៧០ ្រស័យេ យក ្ត មួយចនួំន គកឺ ្ត ខងេសដ្ឋកចិច ក ្ត នេយ
បយៃផទកនុងផទ ល់របស់សងគម ្រស្តនិយម ដកឹនេំ យ នេ ត្តម សីហនុ 
និងវបិត្តិ ជបល្ល័ងគ ក ្ត ៃនករខុសឆគងរបស់បក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ 
េ្រកយេពល បុ៉ល ពត េឡើងកន់តែំណងដកឹនបំក  េហើយកបត់បក  
និងក ្ត ៃនករេ្រជ តែ្រជកពីសំ ក់ច្រកពត្តិ េមរកិ។ ក ្ត ទងំបួន
េនះ បនក្ល យេទជវតថុធតុគួបផ ឈំនដល់ករដួលរលៃំនរបប ជ
និយម ្រស័យធមមនុញញ។ 

ទីមួយ៖ ក ្ត ខងេសដ្ឋកចិច។ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ក ្ត ខង
េសដ្ឋកចិច ជក ្ត មនអតថន័យសខំន់ កណំត់ករវវិត្តន៍ែ្រប្របួលដ៏សមុ្រគ

ម ញៃនសងគមកមពុជ។ 

ទីពីរ៖ ក ្ត ៃផទកនុងផទ ល់របស់សងគម ្រស្តនិយម និងវបិត្តិ ជបល្ល័ងគ។ 
ចនិយយបនថ សីហនុ បនេធ្វើនេយបយអត្តឃតខ្លួនឯងេលើ

ចណុំចមួយចនួំន ដបូំងេលើភរកចិច និងករ្របមូលកម្ល ងំមនិសីុចង្វ ក់
គន ។ ករតសូ៊េដើមបពី្រងងឹឯក ជយ អធបិេតយយ និងករពរនេយបយ
អពយ្រកតឹ ត្រមូវេ យមនករ្របមូលផ្តុកំម្ល ងំ្របជធបិេតយយ និងេសន

ជត ិ បុ៉ែន្ត នេ ត្តម សីហនុ មនិបនេបះបង់េចលនូវករប្រងក ប
កម្ល ងំ្របជធបិេតយយ និងេសន ជតេិឡើយ។ ចរន្តបដបិកខមុខពីរ និង
និនន ករផទុយគន កនុងនេយបយរបស់ នេ ត្តម សីហនុ បនក្ល យេទជ
នេយបយអត្តឃតខ្លួនឯងដ៏ចបស់ ស់។ ករព្រងងឹឯក ជយ 
អធបិេតយយ និងអពយ្រកតឹ កនុងេពលែដលពួកច្រកពត្តិ េមរកិេធ្វើ
សកមមភពយ៉ងខ្ល ងំ េហើយមនករគ្ំរទរបស់មជឈ ្ឋ ន ្ត និំយមកនុង 
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្របេទសផងេនះ ទមទរេ យ សីហនុ ្រតូវ្របមូលកម្ល ងំែដល ច
្របមូលបន េដើមបគី្ំរទនេយបយខ្លួន។ មនិេធ្វើដូេចនះ សីហនុ ែបរជ
េបើកករប្រងក បកម្ល ងំែដលគ្ំរទនេយបយរបស់ខ្លួន េធ្វើេ យបត់ 
នូវតុលយភពកម្ល ងំែកបរខ្លួនរបស់គត់ជដបូំង។ ករប្រងក បបនេធ្វើជ
បន្ត ងំពីករបទិកែសត ចប់ចង ឃុឃំងំ រហូតេ្របើ្របស់កម្ល ងំេយ
ធេដើមបបី្រងក ប។ ្របករេនះ បនេធ្វើេ យកម្ល ងំខង ្ត េំរ ើបរំះបនយ៉ង
្រសួល។ កម្ល ងំ្របតកិរិយិខង ្ត  ំបនេឆ្ល តេ្របើ្របស់សភពករណ៍ៃន
ករប្រងក បរបស់ នេ ត្តម សីហនុ េទេលើកម្ល ងំ្របជធបិេតយយ និង
េសន ជត ិ េ្របើ្របស់វបិត្តិ ជបល្ល័ងគ និងវបិត្តខិងេសដ្ឋកចិច េដើមបេីធ្វើ
ករដេណ្តើ មអំ ច។ 

េគបនដងឹរួចមកេហើយថ អងគករសងគម ្រស្តនិយមមនកម្ល ងំ
សនូលគវឺណ្ណៈនយទុន និងសក្តភូិម ិ េហើយមនចរន្តពីរបដបិកខគន កនុង
អងគករេនះ។ ជមួយេនះ ខង ជ ងំក៏មនចរន្តពីរ ែដលមនករត
សូ៊្របឆងំគន ផង និងស្រមុះស្រមួលគន ផង។ វបិត្តិ ជបល្ល័ងគ ក៏ជមូល
េហតុដ៏សខំន់មួយនដំល់ករែ្រប្របួលយ៉ងេ្រចើន ជះឥទធិពលដល់
សងគម េហើយមនមូលេហតុតភជ ប់មក្រពឹត្តកិរណ៍រដ្ឋ្រប រ ែខ មនី 
១៩៧០។ េគ ចទម្ល ក់ករទទួលខុស្រតូវេ យ នេ ត្តម សីហនុ ែត
មន ក់គត់ ែដលបនបេងកើតនូវបញ្ហ េនះ េ្រពះមនុស េផ ងេទៀតមនិ

ចេធ្វើអ្វីបន ចេំពះកចិចករែដលទក់ទងដល់ ជបល្ល័ងគេឡើយ។ 

ចេលើកមកេរៀប ប់េ យបនពិ ្ត របន្តចិ នូវបញ្ហ មនលកខណៈ
ជ្របវត្តិ ្រស្តទក់ទងដល់វបិត្តិ ជបល្ល័ងគឆន  ំ ១៩៦០។ ម្របវត្តិ
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្រស្តែដលបនកត់្រ ទុក និង មករវភិគរបស់អនកនេយបយ
មួយចនួំន សុទធែតកណំត់ថ វបិត្តេិនះេចញមកពីជេម្ល ះៃន្រកែស 
នេ ត្តម និង្រកែស សីុសុវតថ ិែដលជេម្ល ះេនះមន យុ ១០០ ឆន គំត់ គ ឺ
១៨៦០-១៩៦០។ ្រពះបទអងគឌួង បនេ យ ជយេនកមពុជេ្រកម
ចណុំះេសៀម។ េស្តចេនះ មនមេហសីប៖ី មេហសីទីមួយមនកូន្របុស
េឈម ះ នេ ត្តម មេហសីទីពីរមនកូន្របុសេឈម ះ សីុសុវតថ ិនិងមេហសី
មួយេទៀតមនកូន្របុសេឈម ះ សីុវ ថ ។ េ្រកយេពល្រពះអងគឌួងចូល
ទីវងគតនឆន  ំ ១៨៦០ នេ ត្តមបនេឡើងេ យ ជយជនួំស ទនំស់បង
ប្អូនបនីក់បនេកើតមនភ្ល ម។ សីុសុវតថ ិ េទពឹងពក់ប ងំ ប ងំបន
េ្របើ្របស់ សីុសុវតថ ិទប់ នេ ត្តម ផង និងប្រងក បចលនតសូ៊របស់្របជ
ជនផង ឯ សីុវ ថ  ែផ្អកេលើ្របជជន តសូ៊ជមួយ នេ ត្តម ្របឆងំនឹង

និគមនិយមប ងំ។ េ យ រ សីុសុវតថ ិ មនសគុណជមួយ
ប ងំ េទើប សីុសុវតថ ិ បនេឡើងេ យ ជយជនួំស នេ ត្តម ជបង
បនទ ប់ពីនេ ត្តម េ យទីវងគតកនុងឆន  ំ ១៩១៤ េធ្វើេ យ ជបុ្រត 
នេ ត្តម េក្ត ្រក យ េ្រពះ មទម្ល ប់ គកូឺនរបស់អនកេ យ ជយមុន
េទ ្រតូវេឡើងេ យ ជេ្រកយេពលឪពុក ្ល ប់។ ឆន  ំ១៩២៧ បនទ ប់ពី 
សីុសុវតថ ិ សុគត ជសមបត្ត ិ ក៏ធ្ល ក់េទេលើ សីុសុវតថ ិ មុនីវង  ជបុ្រត។ 
្រពឹត្តកិរណ៍េនះបនេធ្វើេ យែខ  នេ ត្តម េក្ត ្រក យកន់ែតខ្ល ងំ 
ទនំស់រ ងែខ ្រស យទងំពីរកន់ែត នតងឹ រហូតដល់មនករ

ម្របមមនិេ យេរៀបកររ ងែខ  នេ ត្តម ជមួយែខ  សីុសុវតថ។ិ 
បុ៉ែន្តករ មឃត់េនះ្រតូវបន នេ ត្តម សុ ្រមតឹ និងសីុសុវតថ ិ កុសុម
នររីតន ជបិ ម  នេ ត្តម សីហនុ បផំ្ល ញេចល គអឺនកទងំពីរបន
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បផំ្ល ញេចលនូវរបងខណ័្ឌ រ ងែខ  នេ ត្តម និងែខ  សីុសុវតថ។ិ ឆន  ំ
១៩៤១ សីុសុវតថ ិ មុនីវង  ចូលទីវងគតកនុងេពលប ងំចញ់ស្រងគ មជ
មួយ ល្លឺម៉ង់។ ប ងំ្រតូវខទំប់ខ្លួនេនកមពុជ ដូេចនះ មយង៉ប ងំ្រតូវ
ករមនុស មន ក់ែដលប ងំងយដកឹនផំង មយង៉េទៀតចង់ផ ះផ
ជេម្ល ះរ ងែខ  សីុសុវតថ ិនិងែខ  នេ ត្តមផង ដូេចនះ ជសមបត្ត្ិរតូវធ្ល ក់
េទេលើ នេ ត្តម សីហនុ ែដលមនែខ េ ហិតៃន្រតកូលទងំពីរ។ 
្របករេនះបនេធ្វើេ យប៉ះពល់ផទ ល់ចេំពះ សីុសុវតថ ិ មុនីេរត៉ ែដល
ជឪពុកមបេងកើតរបស់ នេ ត្តម សីហនុ េ្រពះ ជសមបត្តែិដលខ្លួន្រតូវ
ទទួលជស្វ័យ្របវត្ត ិ ែបរជមនិបនទទួលេទវញិ។ ែខ មនី ១៩៥៥ 
នេ ត្តម សីហនុ បន្របកសដកខ្លួនេចញពី ជបល្ល័ងគេដើមបេីធ្វើនេយ
បយ េ យបេងកើត និងដកឹនអំងគករសងគម ្រស្តនិយម េហើយ្របគល់ ជ
បល្ល័ងគេ យ នេ ត្តម សុ ្រមតឹ ជឪពុកេ យ ជយជនួំស េ យបន
សបថថមនិចូលេ យ ជយវញិេទ។ ៃថង ៣ េម  ១៩៦០  នេ ត្តម 
សុ ្រមតឹ ចូលទីវងគត េ យគម នចង្អុលែតង ងំអនក េ យជនួំស។ 
វបិត្តិ ជបល្ល័ងគ បនចប់េផ្តើមេហើយរេងគ ះរេងគើរហូតរដ្ឋធមមនុញញ។ ករ
េ្រជើសេរ ើសេស្តចេ យ ជយថមមីនិ ចេធ្វើេទបន ្រស័យេ យភព
សមុ្រគ ម ញកនុង ជវង ។ េន្រតង់េនះ អនកនេយបយជេ្រចើនបន
ទម្ល ក់កហុំសេ យ នេ ត្តម សីហនុ គជឺករ្រតមឹ្រតូវ េ្រពះថករ
េរ ើសេស្តចថមមីនិបន មនិែមនប ្ត លមកពីខ្វះមនុស េនះេទ បុ៉ែន្តគឺ
ជឧបយកលរបស់ នេ ត្តម សីហនុ កនុងករ្របមូលផ្តុអំ ំ ចកនុងក ្ត ប់
ៃដខ្លួន។ េគទម្ល ក់ករទទួលខុស្រតូវេ យ នេ ត្តម សីហនុ ្រស័យ
េ យេពលេនះគត់ជអនកចត់ែចងទងំអស់កនុងេរឿងវបិត្តិ ជបល្ល័ងគ 
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ពិតែមនែត នេ ត្តម សីហនុ េពលេនះ្រគន់ែតជសេម្តចឧបយុវ ជ 
និង្របធនសងគម ្រស្តនិយម មនិែមនជ្របធនរដ្ឋសភែដលរដ្ឋធមមនុញញ
បនេបើកេ យេ្របើអំ ចកនុងថនៈ្របមុខរដ្ឋស្តីទី កនុងេពល ជបល្ល័ងគ
ទំេនររហូតេ្រជើសេរ ើសបនក ្រតថមី ឬ្រពះ ជនុសិទធិមនិែមនជនយក
រដ្ឋម្រន្តី ែដលជ្របមុខៃនអងគករនីត្ិរបតបិត្ត ិ(នយករដ្ឋម្រន្តីក៏ជសម
ជកិ្រកុម្របកឹ ជសមបត្ត)ិ េហើយ នេ ត្តម សីហនុ ក៏មនិែមនជ្រប
ធន្រកុម្របកឹ ជសមបត្ត ិ ែដលមនភរៈ្រតូវេកះ្របជុ្ំរកុម្របកឹ េនះ 
កនុងរ ងបៃីថងេ្រកយ្រពឹត្តកិរណ៍ែដលេធ្វើេ យ ជសមបត្តទិេំនរ េដើមប ី
េ្រជើស ងំក ្រតថម ី្រពមទងំ ជនុសិទធិ េបើ្រពះម ក ្រតថមសីថិតេនកនុង
អនីតភិព*។ មរដ្ឋធមមនុញញ ្រកុម្របកឹ ជសមបត្ត្ិរតូវ្របជុបំៃីថង 
េ្រកយេពលេស្តចចូលទីវងគត គ្ឺរតូវ្របជុេំនៃថង ៥ េម  ១៩៦០។ 
នេ ត្តម សីហនុ បនរកវធិទីប់ ក ត់កុេំ យ្រពឹត្តកិរណ៍វវិត្តន៍េទ ម
្រកបខណ័្ឌ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ េ្រពះេបើ្រតូវ្របជុ្ំរកុម្របកឹ ជសមបត្តេិដើមប ី
េរ ើសក ្រតថម ី នឹងផ្តល់នូវវបិកសំ ប់គត់ មនិដងឹថអនក េឡើង
េ យ ជយ េ្រពះ សីុសុវតថ ិ មុនីេរត៉ ជ្របធន្រកុម្របកឹ ជសមបត្តិ
្រ ប់។ េពលេនះមនមតជិេ្រចើនចង់េ យម ក ្រតយិនី សីុសុវតថិ 
កុសុមនររីតន ជម របស់្រពះនេ ត្តម សីហនុ េឡើងេ យ ជយ បុ៉ែន្ត
ផទុយនឹងម្រ  ២៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដលែចងថ៖ (**) “ ជសមបត្ត្ិរប

េទសកមពុជ ជមត៌ករបស់ក ្រ ទងំ យែដលជតណំពី្រពះបទ 
សេម្តច្រពះហររិក មធបិតអីងគឌួង” គមឺនន័យថ មនែតក ្រតេភទ្របុស

(*) ម្រ  ៣០ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ្របេទសកមពុជ េ្រកយករែកែ្រប (១៣.៦.៦០)។ 
(**) ម្រ  ២៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ្របេទសកមពុជ េ្រកយករែកែ្រប (១៣.៦.៦៣) 
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ែដលជ ច់ឈមអងគឌួងេទ េទើបេឡើងេ យ ជយបន។ នេ ត្តម 
សីហនុ បនយកចណុំចេនះេដើមបទីប់ម របស់ខ្លួនកុេំ យេឡើងេ យ
ជយ រហូតដល់ផ្ល ស់ប្តូ រេច ្វ យេខត្តបត់ដបំងែដលបនដកឹន្ំរបជ

ជនេធ្វើបតុកមមគ្ំរទេ យម ក ្រតយិនី សីុសុវតថ ិ កុសុមនររីតន េឡើង
េ យ ជយ។ មនិែមនមកពីរដ្ឋធមមនុញញេទើបេឡើងេ យ ជយមនិបន
េនះេទ េគ្រគន់ែតែករដ្ឋធមមនុញញេ យបញជូ លែថមពកយ “ក ្រតយ៍ិ” 
ជេរឿងេ្រសច េហើយ្រសបចបប់ផង េ្រពះេពលេនះ នេ ត្តម សីហនុ 
ក៏បនបញជ េ យែករដ្ឋធមមនុញញដល់េទពីរេលើកែដរ ែដលចណុំច
ទងំពីរេនះសុទធែតផទុយជមួយរចនសមព័នធ និងទម្ល ប់ៃន្របេទសមន
េស្តច។ កនុងចណុំចេនះ េគ ចពិនិតយេឃើញនូវ ថ៌កបំងំរបស់ 
នេ ត្តម សីហនុ ែដលចង់ក្ត ប់អំ ចរដ្ឋទងំ្រសុងកនុងៃដរបស់ខ្លួន 
េ្រពះថេបើម របស់ខ្លួនេឡើងេ យ ជយ ម ជែខ  សីុសុវតថ ិ
ដូេចនះ ចបងកលកខណៈងយ្រសួលេ យ សីុសុវតថ ិ មុនីេរត៉ ជអនុជ 
េហើយែដលជគូទនំស់ជមួយ នេ ត្តម សីហនុ កច់ចងកូត្របេទស។ 
មយង៉េទៀត េបើមនម ក ្រត គមឺនិ ចបេងកើតតែំណង្របមុខរដ្ឋបន
េទ។ ្របសិនេបើ្របគល់េ យ សីុសុវតថ ិ មុនីេរត៉ ែតម្តង ក៏កន់ែតេ្រគះ
ថន ក់ េហើយេបើេរ ើសបុ្រ របស់ខ្លួនក៏ពិបក េ្រពះខ្លួនមន្របពនធេ្រចើន 
និងមនកូនេ្រចើន។ មតមួិយចនួំនបនេលើកេឡើងថ ករេរ ើសេស្តចមនិ
បន ្រស័យេ យមនិចុះស្រមុងគន  កនុងករេរ ើសកូនែដលមនម្ត យ
េផ ងគន េនះ ក៏ ចជមូលេហតុមួយ ែតមូលេហតុសខំន់គដឺេំណើ រ
េឆព ះេទរកករ្របមូលផ្តុ អំ ំ ច មរយៈករបេងកើតតែំណង្របមុខរដ្ឋ 
កនុងេពល្របេទសេនមន ជបល្ល័ងគ ែតគម នេស្តចេ យ ជយ។ 
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េដើមបទីប់កុេំ យ្រកុម្របកឹ ជសមបត្ត្ិរបជុេំនៃថងទី ៥ េម  
១៩៦០ បន នេ ត្តម សីហនុ បនបញជ េ យែករដ្ឋធមមនុញញេនៃថងទី 
៤ េម  ១៩៦០ េហើយ្របកសេ យេ្របើេនៃថង ៥ េម  ១៩៦០ ែដល
ជករ្របកសដ៏្របញប់្របញល់ ផទុយនឹងរដ្ឋធមមនុញញបនកណំត់។ 
ករេធ្វើេនះ សេំ សខំន់ទប់ ក ត់កុេំ យ្រកុម្របកឹ ជសមបត្ត្ិរបជុំ
េដើមបេី្រជើសេរ ើសេស្តចថម។ី ករែករដ្ឋធមមនុញញេលើកេនះ គេឺដើមបចីត់ ងំ
្រកុម្របកឹ ជនុសិទធិ ែដលមនសមជកិបរូីបេធ្វើករជនួំសម ក ្រត
កនុងេពល ជបល្ល័ងគេនទេំនរ។ មចបប់ លុះ្រ ែតមនេស្តចេទើបេស្តច
ចត់ ងំ្រកុម្របកឹ ជនុសិទធិបន េដើមបជីនួំសកនុងេពលអវត្តមន ឬ
បេំពញកចិចករមនិបន។ ឯ្រកុម្របកឹ ជសមបត្តិ ចចត់ ងំ ជនុ
សិទធិែដលយកេចញពី ជវង  ែតកនុងលកខខណ្ឌ ែដលក ្រតសថិតកនុងអ
នីតភិព “គេឺនេកមងមនិទន់្រគប់ករ”។ ដូេចនះ ករែករដ្ឋធមមនុញញេន
េពលេនះ េ្រប បដូចជចែំណកមួយៃនរដ្ឋ្រប ររលំំ ជនិយមេ យ
ពួកសក្តភូិមខិ្លួនឯង។ 

្រកុម្របកឹ ជនុសិទធិែដលបនចត់ ងំេនះ ្រតូវបន្របគល់េ យ 
សីុសុវតថ ិ មុនីេរត៉ េធ្វើជ្របធន និងមនសមជកិពីររូបេទៀត បុ៉ែន្ត្រតូវ
ប ជ័យ ្រស័យេ យ សីុសុវតថ ិមុនីេរត៉ និងសមជកិទងំេនះបដេិសធ
មនិ្រពមទទួលកចិចករេនះ។ ករបដេិសធរបស់ សីុសុវតថ ិមុនីេរត៉ គជឺឱ
កសមួយេបើក្រចកសំ ប់ជំ នេទមុខរបស់ នេ ត្តម សីហនុ។ 

វបិត្តបិនអូសបន្ល យរហូតដល់ែខមថុិន ១៩៦០។ ម្រន្តីននបន
ខិតខរំកវធិេី ះ្រ យវបិត្តិ ជបល្ល័ងគ េ យខបំញចុ ះបញចូ លេ យ
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មនបតុកមមរបស់្របជជនទមទរេ យសភអនុម័តចបប់ ែដល
មនកនុងជពូំកទី ១២ ម្រ  ១២២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ អពីំបទបញញត្តិ
ពិេសស េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវតែំណង្របមុខរដ្ឋ ែដលមនកលបរេិចឆទ
លំ ប់លេំ យដូចខងេ្រកម៖ ៃថងទី ១៣ មថុិន សភអនុម័តម្រ  
១២២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ អពីំករបេងកើតតែំណង្របមុខរដ្ឋ ៃថងទី ១៤  មថុិន 
្របកសេ យេ្របើ ៃថង ១៧ មថុិន សភ្របគល់តែំណង្របមុខរដ្ឋេ យ 
នេ ត្តម សីហនុ ៃថង ២១ មថុិន ១៩៦០ នេ ត្តម សីហនុ េធ្វើ
សចច ្របណិធនទទួលតែំណង្របមុខរដ្ឋ។ ្រពឹត្តកិរណ៍េនះ ក៏ជចែំណក
មួយេទៀតៃនរដ្ឋ្រប ររលំំ ជនិយម េ យ មុខី្លួនសក្តភូិម។ិ ចប់ពី
េពលេនះមក សងគមកមពុជបនក្ល យេទជសងគមមួយ ែដលខុសែប្លក
ពីរបប ជនិយមេន្របេទសនន ្រចបូក្រចបល់រ ងចបប់ជមួយ
រចនសមព័នធ្រគប់្រគង ែដលជឱកសេ យ នេ ត្តម សីហនុ ្របមូលផ្តុ ំ
ក្ត ប់អំ ចែតមន ក់ឯង កនុងថនៈជ្របមុខរដ្ឋផង ្របធនសងគម ្រស្ត
និយមផង និងតំ ងេ យម ក ្រតផង។ មធមម  របប ជ
និយមគម ន្របមុខរដ្ឋេទ គមឺន្រតមឹនយករដ្ឋម្រន្តី េ្រពះម ក ្រតជ
និមតិ្តរូបៃនអំ ច ្របមុខរដ្ឋេធ្វើកចិចករនីតបិញញតិ្តេហើយ ែតេនកមពុជ
មន ជបល្ល័ងគគម នក ្រតផង មន្របមុខរដ្ឋែដលមនមុខងរនីតបិញញត្តិ
ផង នីត្ិរបតិបត្តផិង។ អ្វីៗ បន្រប្រពឹត្តេិទេនេ្រកចបប់ េ្រពះថ 
ម្រ ទី ១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញសរេសរថ (*) “្របេទសកមពុជជ្របជជតិ
មួយមន្រពះម ក ្រតយ៍ិេ យ ជយ”។ ម្រ  ២១ សរេសរថ (*)៖ 
“អំ ច្រគប់យ៉ងមកពីម ក ្រតយ៍ិ អំ ចទងំេនះ្រតូវេ្របើេទ

(*) រដ្ឋធមមនុញញ ្របេទសកមពុជ េ្រកយករែកែ្រប ចុងេ្រកយ (១៣.៦.៦០)។ 
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មបទបញញត្តៃិនរដ្ឋធមមនុញញេនះ”។  ម្រ ទី ២២ សរេសរថ (*)៖ “រដ្ឋ
សភជអនកេ្របើអំ ចនីតបិញញត្ត ិ កនុង្រពះបរមនមៃន្រពះម ក ្រតិ
យ៍។ អនកែដលមនសិទធិេផ្តើមគនិំតចបប់េនះ គ ឺ ្រពះម ក ្រតយ៍ិ គ
ណៈរដ្ឋម្រន្តី សមជកិៃនរដ្ឋសភ និងសមជកិៃន្រកុម្របកឹ ្រពះ ជ

ច្រក”។ េនមនម្រ េ្រចើនេទៀត និយយអពីំម ក ្រត ែដល
ម្រ ទងំេនះបន្តរក រហូតដល់រដ្ឋ្រប រឆន  ំ១៩៧០។ 

េនកនុងេពលនិយយដល់អំ ចរបស់ម ក ្រត គឺ ជបល្ល័ងគ
គម នមនុស េ យ ជយេទ ដូេចនះ្របកដ ស់ថ េពលេនះេ្រកពីតំ
ែណង្របមុខរដ្ឋ និង្របធនសងគម ្រស្តនិយម នេ ត្តម សីហនុ េន
បនបេំពញមុខងរមួយេទៀតជ ្រពះម ក ្រត េទះជគត់មនិ
េ យ ជយក៏េ យ ក៏ជទូេទេគបនេឃើញយ៉ងដូេចនះ េ្រពះថ ងំ
ពីមុនេពលគត់ក្ល យជ្របមុខរដ្ឋកនុងវបិត្តិ ជបល្ល័ងគ េទះបគីត់គម នតួ
នទីអ្វីកនុងផ្លូ វរដ្ឋ េហើយគត់ក៏មនិែមនជក ្រតេ យ ជយ ក៏គត់ ច
ចត់ែចងកចិចករបន្រគប់យ៉ងកនុងអំ ចមួយដ៏េពញេលញ។ ដូេចនះ
េគគម នករេងឿងឆងល់អ្វីេទថ េ្រកយែខ មថុិន ១៩៦០ នេ ត្តម សីហនុ 
បនក្ល យេទជអនកក្ត ប់អំ ចទងំ្រសុងេលើ្រគប់ែផនកេនកមពុជ ប់
ទងំអំ ចរបស់ម ក ្រតផង។ 

េ្រកយេពលេ ះ្រ យបននូវវបិត្តិ ជបល្ល័ងគ និង្របមូលបនអ ំ
ចកនុងៃដរបស់ខ្លួន នេ ត្តម សីហនុ បនបន្តនូវនេយបយបរេទស

យ៉ងសកមម សេំ ព្រងងឹដល់ឯក ជយ អពយ្រកតឹយរបស់្របេទស បុ៉ែន្ត

(*) រដ្ឋធមមនុញញ ្របេទសកមពុជ េ្រកយករែកែ្រប ចុងេ្រកយ (១៣.៦.៦០)។ 
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កនុងេពលជមួយគន  គត់ក៏បន្តអនុវត្តនេយបយអត្តឃតខ្លួន ែដលន ំ
ដល់ភពផទុយជមួយករអនុវត្តន៍នេយបយេ្រក្របេទស ែដលត្រមូវ 
េ យមនករ្របមូលផ្តុ កំម្ល ងំគ្ំរទនេយបយឯក ជយ អពយ្រកតឹយ។ 
ចរន្តនេយបយបដបិកខមុខពីររបស់ នេ ត្តម សីហនុ បនអនុវត្តជ
បន្ត េ យគម នករស្រមះុស្រមួលជមួយកម្ល ងំ្របជធបិេតយយបដវិត្ត 
ែដលទីបផុំត គត់្រតូវសថិតកនុងភពឯេកចេំពះមុខករ យលុករបស់
ច្រកពត្តិ េមរកិ។ ជហំររបស់គត់្រតូវចុះេខ យជលំ ប់ ត្រមូវេ យ
គត់េធ្វើសមបទន និងករស្រមុះស្រមួលជមួយកម្ល ងំខង ្ត  ំ េ្រពះ
ថគត់គម នកូនជញជី ង េផ ងេទៀត សំ ប់លនឹំងតុលយភពកម្ល ងំ
េនជុវំញិគត់េទៀតេទ េ្រពះកម្ល ងំ្របជធបិេតយយ និងេសន ជត្ិរតូវ
បនកចំត់េចញអស់។ ឯពួក ្ត បំន្រតួត្រ េពញរដ្ឋសភ េយធ 
សន្តិសុខជត ិ និងទងំអងគករសងគម ្រស្តនិយមផង និងក្ត ប់យ៉ង
ែណននូវសកមមភពខងេសដ្ឋកចិចរបស់សងគម។ ករេធ្វើសមបទនជតិ
ចុងេ្រកយបង្អស់គ ឺ នេ ត្តម សីហនុ បនេបះបង់េចលសិទធិជ
្របៃពណីរបស់ខ្លួន កនុងករេ្រជើសេរ ើសេបកខជនរបស់សងគម ្រស្តនិយម 
េដើមបេីបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ង ្រស្តសំ ប់រដ្ឋសភ។ ករេបះ
េឆន តឆន  ំ ១៩៦៦ បនផ្តល់ជ័យជនំះសំ ប់ពួកខង ្ត  ំ ែដលមនស
េម្លងភគេ្រចើនេនកនុងរដ្ឋសភ េហើយបេងកើតរ ្ឋ ភបិលមួយេឡើងែដល
ដកឹនេំ យឧត្តមេសនីយ៍ លន់ នល់។ េទះជរ ្ឋ ភបិលេនះមន

យុែត ៦ ែខក៏េ យ ក៏បនបង្ហ ញេ យេឃើញថ នេ ត្តម សីហនុ 
បត់បង់នូវឥទធិពលកនុងករ្រតួត្រ ខងនេយបយ េហើយ្រតូវស្រមប
ខ្លួន មកម្ល ងំខង ្ត  ំ ទងំនេយបយកនុង្របេទស ក៏ដូចជនេយ
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បយេ្រក្របេទស។ កនុងេគលបណំងរក អំ ចតេទេទៀត នេ ត្តម 
សីហនុ បនេឆ្ល តេ្របើ្របស់េវទិកៃនសមជជត ិ ែដលគត់ធ្ល ប់េ្របើ
្របស់េ យេជគជ័យ កនុងករព្រងងឹនេយបយរបស់គត់ ងំពីយូរ
មកេហើយ។ សមជបន្រប្រពឹត្តេិទេនចុងែខ កកក  ១៩៦៩ បនទ ប់ពីរ
្ឋ ភបិលពិេសសមួយ ដកឹនេំ យ នេ ត្តម សីហនុ ផទ ល់ និងមន 

សឺន ន ជនយករដ្ឋម្រន្តី និងរ ្ឋ ភបិលថមមួីយេទៀត ែដលមន 
ែប៉ន នុត នយករដ្ឋម្រន្តី ្រទ្រទង់សភពករណ៍មនិបន។ ែតសមជ
េលើកេនះ នេ ត្តម សីហនុ ្រតូវប ជ័យធងន់ធងរ ្រស័យេ យសេម្លង
កនុងសភ និងកនុងសងគម ្រស្តនិយម ភគេ្រចើនជកម្ល ងំខង ្ត ។ំ េហតុ
ករណ៍ត្រមូវេ យ នេ ត្តម សីហនុ េធ្វើនូវជំ នសមបទនចុងេ្រកយ 
គកឺរសេំរចេ យបេងកើតរ ្ឋ ភបិលេ្រ ច្រសង់ជតមួិយេឡើង េនែខ 
សី  ១៩៦៩ ែដលរ ្ឋ ភបិលេនះ្រតូវដកឹនេំ យ លន់ នល់ ែដលជ
មនុស មនកហឹំង្រ ប់ បនទ ប់ពី្រតូវធ្ល ក់ពីនយករដ្ឋម្រន្តី ែខ ឧសភ 
១៩៦៧។ រ ្ឋ ភបិលេនះក៏មន សិរមីតៈ ជឧបនយករដ្ឋម្រន្តីផងែដរ។ 
ករសេំរចរេបៀបេនះ គជឺករ្រតួស្រ យផ្លូវ សំ ប់ពួកខង ្ត រំលំ ំ
នេ ត្តម សីហនុ មរយៈរដ្ឋ្រប រ ១៨ មនី ១៩៧០។ 

ឆ្លង មប ្ត សកមមភពរបស់ នេ ត្តម សីហនុ ក៏គួរែស្វងយល់
អពីំធតុពិតវណ្ណៈពិត្របកដរបស់អតតីេស្តចេនះ េតើឈរេលើធតុវណ្ណៈ
អ្វី ែដលបញជ េទេលើសកមមភពនេយបយៃនរបបែដលគត់ដកឹន។ំ 
កន្លងមករហូតបចចុបបននេនះ មនករ យតៃម្លខុសៗ គន ជេ្រចើន អពីំ
ធតុពិតវណ្ណៈ និងនេយបយរបស់ នេ ត្តម សីហនុ។ មតខិ្លះេលើក
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េឡើងថ នេ ត្តម សីហនុ មនធតុេដើមជសក្តភូិម ិែតែ្របធតុជនយ
ទុន ្រស័យេ យរបបែដលគត់ដកឹនមំនករេកើតេឡើងនូវទនំក់
ទនំងមូលធននិយម។ មតខិ្លះេទៀតេលើកេឡើងថ នេ ត្តម សីហនុ 
លេំអៀងេទរកកសិករ។ ជនេយបយេ្រក្របេទស ក៏មនករ យ
តៃម្លខុសៗ គន  មតខិ្លះថ សីហនុ សថិតជមួយប ្ត ្របេទសមូលធន 
ខ្លះេទៀតថ សថិតជមួយប ្ត ្របេទសសងគមនិយម។ល។ និង។ល។ 

ពិតជមនករពិបកកនុងករែស្វងយល់ អពីំធតុពិតវណ្ណៈរបស់ 
នេ ត្តម សីហនុ ្រស័យអតតីេស្តចអងគេនះគម នមេនគមវជិជ  និង
យុទធ ្រស្តពិត្របកដេឡើយ ែតក៏្រតូវទទួល គ ល់ថ នេ ត្តម សីហនុ 
េចះស្រមបស្រមួលជមួយសភពករណ៍សតយនុម័ត។ ធតុពិតវណ្ណៈ 
ពិត្របកដរបស់ នេ ត្តម សីហនុ គសឺក្តភូិម ិ េហើយជសក្តភូិមកិនុង
ដំ ក់កល ជនិយមផ្ត ច់ករ មនិែមនកនុងដំ ក់កល ជនិយម 

្រស័យរដ្ឋធមមនុញញេឡើយ។ ករអះ ងេនះ មនិែមនែផ្អកេលើ មខី្លួន
គត់្របសូតេចញពី្រតកូលម ក ្រត េហើយធ្ល ប់បនេធ្វើជេស្តចេនះ
េឡើយ ែតជករពិនិតយេលើករអនុវត្តន៍កនុងនេយបយជបន្តបនទ ប់
េរៀងរហូតមក។ ងំពីេនកន់អំ ចរហូតដល់អស់អំ ច កនុងរយៈ
េពលមួយដ៏យូរ នេ ត្តម សីហនុ េនែតរក ខជ ប់ធតុវណ្ណៈជសក្តភូិម ិ
គម នករែកែ្របអ្វីេឡើយ េពល ក៏គត់េនែត ងំខ្លួនជបិ ជតែិខមរ 
ជអនកែដលេនពីេលើេគ េហើយចត់ទុកទឹកដកីមពុជ និង្របជជនកមពុ
ជដូចជរបស់បុគគលខ្លួនមន ក់។ សីហនុ គជឺមនុស ែដលចត់ទុកខ្លួន
ថគម នកហុំស េទះបគីត់បន្រប្រពឹត្តកិហុំសយ៉ងេ្រចើន កហុំសែតង
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្រតូវបនទម្ល ក់េ យអនកដៃទ ជមនុស ផ្ត ច់ករគួរេ យភ័យខ្ល ច ជ
អនកនិយមករសងសឹកដ៏កេ្រមលមន ក់ េហើយក៏ជមនុស ែ្រប្របួល្រក
េឡច្រកឡុច ែដលគម នអនក ប៉ន់ ម នបនមុនេឡើយ។ល។ 

ជករពិតេហើយ កនុងរបបែដល នេ ត្តម សីហនុ ដកឹនមំនេកើត
េឡើងនូវទនំក់ទនំងមូលធននិយម ែដលជទនំក់ទនំងមួយេជឿន
េលឿនជងទនំក់ទនំងសក្តភូិម ិ ែតេគមិន្រតូវចត់ទុក្របករេនះជករ
ែ្របធតុវណ្ណៈរបស់គត់ពីសក្តភូិម ិ េទកន់នយទុនេឡើយ។ អ្វីែដល
បនេកើតេឡើងនេពលេនះ គ្ឺរកតឹយ្រកមសតយនុម័តៃនកររកីចេំរ ើន
របស់សងគមមនុស  ែដលគត់មនិ ច ងំខទប់បន េហើយត្រមូវេ យ
គត់្រតូវែតទទួលយកក ្ត សតយនុម័តេនះ។ ក ្ត សតយនុម័តបញជ េទ
េលើក ្ត អត្តេនម័ត េនះជ្រកតឹយ្រកម។  ចណុំចេនះ នេ ត្តម សីហនុ 
េចះេ្របើ្របស់្រកតឹយ្រកមេនះ េដើមបរីក នូវអំ ចរបស់គត់ទងំនេយ
បយកនុង្របេទស ទងំនេយបយេ្រក្របេទស បុ៉ែន្ត្របករេនះមនិមន
ឥទធិពលលុបបបំត់នូវធតុសក្តភូិមរិបស់ នេ ត្តម សីហនុ េឡើយ។ 
សកមមភពនេយបយបត់ែបនរបស់ នេ ត្តម សីហនុ ្របមូលផ្តុេំលើ
អំ ច េទះ្រតូវងកេឆ្វង ឬ្រតូវងក ្ត  ំ គេឺដើមបអីំ ចេនះឯង។ រដ្ឋ
្រប រេយធ ១៨ មនី ១៩៧០ បនេធ្វើេ យគត់អស់អំ ច ងំ
ពីេពលេនះមក។ ករចូលរួមរបស់គត់កនុងចលនតសូ៊្របឆងំ េមរកិ 
និងបរ ិ រ ពីឆន  ំ ១៩៧០ ដល់ឆន  ំ ១៩៧៥ មនេហតុផល្រតមឹ្រតូវ 
េទះជគត់ចង់ដេណ្តើ មអំ ចមកវញិ ក៏អំ ចេនះបនផ រភជ ប់
ជមួយផល្របេយជន៍ជត ិ និង្របជជន ដូេចនះកនុងដំ ក់កលេនះ 
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មនិ ចទម្ល ក់កហុំសេ យគត់បនេឡើយ។ បុ៉ែន្ត កនុងដំ ក់កល 
១៩៧៥-១៩៧៨ ែដលគត់បនផ រភជ ប់ខ្លួនជមួយរបប បុ៉ល ពត កនុង
េពលែដលរបបេនះអនុវត្តករ្របល័យពូជ សន៍ បង្ហ ញកន់ែតចបស់
នូវធតុសក្តភូិមរិបស់គត់ កនុង នៈជអនកនិយមករសងសឹកដ៏កេ្រមល
មន ក់។ អ្វីែដលគត់្រតូវករ គេឺ្របើ្របស់ៃដរបស់ បុ៉ល ពត េដើមបអីនុវត្ត
ករសងសឹកេទេលើពួក លន់ នល់ និង្របជជនែដលគ្ំរទរបប លន់ នល់ 
ផ្តួលរលំគំត់។ ចប់ពីឆន  ំ ១៩៧៩ រហូតមកដល់េពលេនះ ក៏កន់ែត
មនភស្តុ ងបង្ហ ញអពីំធតុសក្តភូិម ិ និងេ ម ភអំ ចរបស់ នេ ត្តម 
សីហនុ មរយៈករែដលគត់ចងសមពន័ធភព និងេធ្វើជេមេក្ល ងពួក
្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត េដើមប្ីរបឆងំ្របជជនកមពុជ។ េដើមបអីំ

ច នេ ត្តម សីហនុ មនិខ្ល ចនឹងេធ្វើសមព័នធភពជមួយ្រពយបី ច 
េឡើយ។ ដូចេនះ ចកណំត់បនថ ងំពីេដើមដល់ចប់ នេ ត្តម 
សីហនុ បនសថិតកនុងជហំរជសក្តភូិមផិ្ត ច់ករ េនះជធតុពិតវណ្ណៈពិត
្របកដរបស់គត់។ 

ទីប៖ី ក ្ត ៃនករខុសឆគងរបស់បក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ េ្រកយ
េពល បុ៉ល ពត េឡើងកន់តែំណងដកឹនបំក  េហើយកបត់បក  ក៏្រតូវ
និយយអពីំែផនក្រតូវ និងែផនកពុំ្រតមឹ្រតូវរបស់ចលនបដវិត្តេទ មដំ

ក់កលនីមួយៗ េ្រពះថ េនះក៏ជក ្ត គួបផ មួំយដ៏សខំន់ ជះឥទធិ
ពលដល់ករវវិត្តន៍ៃនសងគមកមពុជ។ 

+ ែផនក្រតូវ 

 េ្រកយសននិសីទហ ែឺណវ ចរយេមៀន (សឺង ងុ៉កមញិ) បនេចញ
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នូវេសចក្តែីថ្លងករណ៍អពំវនវដល់ជនរួមជតទិងំមូល រក េ យ
ខជ ប់ខចួននូវឆនទៈ្របយុទធ េលើកកពំស់ករ្របុង្របយ័តន ទមទរេ យខម ងំ
អនុវត្តបន្រតមឹ្រតូវនូវ្របករទងំ យែដលបនចុះហតថេលខ។ េផ្តើម
េចញពីេនះ េដើមប្ីរសប មសភពករណ៍ថម ី បក មនេគលករណ៍
ែ្របទិសតសូ៊ ពីតសូ៊្រប ប់ វុធមកតសូ៊នេយបយវញិ។ េនះគភឺព
្រតមឹ្រតូវរបស់បក  ែដលេ្រកយករដកឹនកំរតសូ៊របស់្របជជន្រប
ឆងំ និគមនិយមប ងំ ្រតូវបនបញច ប់ សភពករណ៍ទមទរ
េ យបក ែកស្រមួលខងចត់ ងំ េហើយែ្របទិសបនទន់េពលេវ
សេំ បេំរ ើនូវភរកចិចនេយបយថម ី និងែបបែផនតសូ៊កនុងសភពករណ៍
ថម ីេដើមបកីរពរនូវសមទិធិផលែដលដេណ្តើ មបន គឯឺក ជយជត ិេ យ
យកេគលករណ៍រក ខជ ប់សន្តិភព ឯក ជយ អពយ្រកតឹយ និងទមទរ
សិទធិ្របជធបិេតយយ ែកែ្របជវីភព្របជជន។ 

ចនិយយបនថ រូបភពតសូ៊ និងខ្លឹម រតសូ៊នេពលេនះ គឺ
សម្រសបបផុំត សម្រសបជមួយនឹង ថ នភពទនំស់ សម្រសបជ
មួយលទធភពែដល ចេធ្វើបនរបស់ម ជន និងសម្រសបជមួយ
េគលេ ៃនដំ ក់កលបដវិត្ត្របជជត្ិរបជធបិេតយយ ែដលេពល
េវ េនះ ភរកចិច្របជជតកិពុំងសថិតេនកនុងភរកចិចចមបង គ្ឺរបឆងំ
ករេ្រជ តែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ ព្រងងឹឯក ជយ អធបិេតយយ និង 
អពយ្រកតឹយរបស់្របេទសជត។ិ 

រូបភពចត់ ងំសកមមភពរបស់បក នេពលេនះ ក៏សម្រសប
នឹងសភពករណ៍ គមឺនែផនកសមង ត់ផង ែផនកចហំផង និងមនករ
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េ្រត មេរៀបចសំំ ប់យូរអែង្វងផង េ យបនចត់បញជូ នកមម ភបិល 
យុទធជន េ យេទបណ្តុ ះប ្ត លេនបរេទស។ ករេ្របើ្របស់រូបភព
ចហំតសូ៊្រសបចបប់េ យចូលរួមេន មេវទិកជេ្រចើន េធ្វើសមព័នធភព
េ យមនករំតិជមួយបក នេយបយេផ ងេទៀត េដើមបតីសូ៊្របឆងំ
ករេ្រជ តែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ សុទធែតបនផ្តល់នូវវភិគទន
កនុងករព្រងងឹឯក ជយអពយ្រកតឹយរបស់្របេទស ជមួយេនះក៏បនបនថយ
នូវមុខអសកមមៃននេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ទងំនេយបយេ្រក
្របេទស ក៏ដូចជនេយបយកនុង្របេទស េហើយរួមចែំណកយ៉ងសម
្រសបដល់ករទមទរសិទធិ្របជធបិេតយយ និងែកែ្របជវីភព្របជជន។ 
ខ្លឹម រតសូ៊ែដលបន្របកសផ យេ យ្រកុម្របជជន ែដលមន
បណំង្របមូលផ្តុ ំ មគគឯីកភពពលរដ្ឋែខមរេសន ជត ិ មនិែបងែចក
្រសទប់ជន់ថន ក់ បក ពួក សន េធ្វើករតសូ៊េដើមប៖ី 

 ្របឆងំ ល់ករជះិជន់ ឈ្ល នពន គំ មកែំហង េ្រជ តែ្រជក
ចូលកចិចករៃផទកនុងរបស់្របេទសែខមរ 

 ្របឆងំ ល់ឧបយកល អូសទញ្របេទសែខមរចូលកនុងអងគករជះិ
ជន់ មួយ អេំពើវទិធង ន មួយ ឬសនធិសញញ េយធ មួយ 
ដូចជ អងគករេស តូ ជេដើម 

 ្របឆងំ ល់ឧបយកល និង កបបករិយិរបស់ពួកច្រកពត្ត ិ្រពម
ទងំបកខពួក  គណៈបក នេយបយ បកខពួកែដលមនិេគរពអធបិេតយយ 
េមើលងយេមើលេថក ជន់ឈ្លបីផំ្ល ញកចិច្រពមេ្រព ងហ ែឺណវ និង
លកខណ៍ករណ៍ទងំ ៥ បងកភពអន្ត យ អសន្តសុិខ បងករស្រងគ មបផំ្ល ញ
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នូវសន្តិសហវជិជមន(*)។ 

ខ្លឹម រទងំេនះ្រតមឹ្រតូវបផុំត និងសម្រសបបផុំតចេំពះសភព
ករណ៍ និងលទធភពៃនករភញ ក់រលឹករបស់ម ជន។ 

+ ែផនកពុ្ំរតមឹ្រតូវ 

 េ្រកយករែ្របទិសពីតសូ៊ វុធមកតសូ៊នេយបយ ករសមុ្រគ ម ញ
ក៏ចប់មន។ សីុវ េហង ែដលជេលខបក ្រតូវេចញ រភពជមួយរដ្ឋ
អំ ច សីហនុ នចុងឆន  ំ ១៩៥៨។ ករប្រងក បរបស់ពួកសក្តភូិមតិ្រមូវ
េ យបក ែស្វងរករូបភព និងខ្លឹម រកន់ែតសម្រសបេដើមបតីសូ៊។ កនុង
េពលេនះែដរ បុ៉ល ពត បនឈនេជើងចូលកនុងកបលម៉សីុនដកឹន ំ
បក  មរយៈម សននិបតតំ ងទូទងំ្របេទសេលើកទី ២ ែខកញញ  
១៩៦០ េហើយបនដេណ្តើ មអំ ចទងំ្រសុង េ្រកយ្រពឹត្តកិរណ៍ ៃន
ករបត់ខ្លួនរបស់សមមតិ្ត ទូ មុត េលខបក នឆន  ំ១៩៦២។ 

 េ្រកយេពលបនកន់តែំណងដកឹនបំក អស់មួយរយៈ បុ៉ល ពត 
បនែ្របក្ល យបក ពីក ្ត វជិជមនសំ ប់នេយបយឯក ជយ អពយ្រកតឹយ 
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល េ យេទជក ្ត អវជិជមនសំ ប់ករអនុវត្តន៍
នេយបយេនះ។ 

 ករកបត់របស់ បុ៉ល ពត េផ្តើមេចញពីករកណំត់ទនំស់មនិបន
្រតមឹ្រតូវ គ ល់ស្រតូវមនិបនចបស់ ស់។ េចញពីករ យតៃម្លមិន
បន្រតមឹ្រតូវេនះ េទើប ក់េចញនូវយុទធ ្រស្ត យុទធវធិ ី មនិបន្រតមឹ

(*) េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់្រកុម្របជជន (ឯក រតមកល់េនគណៈ្រ វ្រជវ្របវត្តិ ្រស្តបក ្របជ
ជនបដិវត្តកិមពុជ)។ 
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្រតូវ មដំ ក់កលនីមួយៗ។  

 ករកបត់របស់ បុ៉ល ពត បនបង្ហ ញ មចណុំចមួយចនួំន ដបូំង
បង្អស់ មរយៈករបែង្វរទនំស់ ពីទនំស់រ ង្របជជតកិមពុជ ជមួយ
ច្រកពតិ្ត េមរកិ ែដលភរកចិចទងំេនះត្រមូវេ យ្រគប់កម្ល ងំទងំអស់
ចូលរួមយ៉ងសកមមកនុងនេយបយព្រងងឹឯក ជយ អពយ្រកតឹយ េទជទំ
នស់ជមូល ្ឋ នជមួយរដ្ឋអំ ច សីហនុ េហើយជរុំញេ យមន
ករតសូ៊្រប ប់ វុធ្របឆងំរដ្ឋអំ ច សីហនុ ែដលកពុំង្របឆងំ
ច្រកពតិ្ត េមរកិែដរ។  េនកនុង្រពឹត្តកិរណ៍មួយេទៀត បុ៉ល ពត ក៏បន
បែង្វរទនំស់ពីច្រកពត្តិ េមរកិ េទជទនំស់ជមួយប ងំ ជរុំញករ
្របឆងំប ងំមកកមពុជជេលើកទីប ី កនុងេពលប ងំគ្ំរទនេយបយ
ឯក ជយ អពយ្រកតឹយរបស់កមពុជ និង្របឆងំករឈ្ល នពនរបស់ េមរកិ
េទេលើេវៀត ម។ 

ម្រពឹត្តកិរណ៍េនះ ពួក បុ៉ល ពត បន ក់ចលនបដវិត្តេ យ
សថិតេនឆង យពីសភពករណ៍ និងភរកចិចរបស់្របជជត ិ កត់ផ្ត ច់
ខ្លួនេចញពីនិនន ករៃនយុគសម័យ ពីសមព័នធភពៃនករតសូ៊របស់្របជ
ជតទិងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ។ មរេបៀបេធ្វើេនះ បុ៉ល ពត បន ក់
បដវិត្តន៍េ យសថិតេនកនុង ថ នភពឯេកខ្លួន េ យេបះបង់េចល
ទងំ្រសុងនូវករស្រមុះស្រមួល និងសហករជមួយែផនកសកមមៃន
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងកម្ល ងំេផ ងេទៀត េដើមបេីគលេ
ឯក ជយ អពយ្រកតឹយ េបះបង់េចលទងំ្រសុងនូវទី ងំជហំរ្រសប
ចបប់ ែដលបក បនខិតខកំ ង ងំពីេ្រកយសននិសីទហ ែឺណវ ឆន  ំ
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១៩៥៤ េហើយដេំណើ រករតសូ៊្រប ប់ វុធេ យសមង ត់្របឆងំេទេលើ
រ ្ឋ ភបិល។ ករផ្ត ច់ខ្លួនេចញពីចរន្តជត ិមនិ្រគន់ែតមនិបនេធ្វើេ យ 
បដវិត្តន៍រកីចេំរ ើនេឡើងបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេធ្វើេ យបត់បង់អស់នូវសមព័នធមតិ្ត 
រុញសមពន័ធមតិ្តេ យចូលជមួយស្រតូវ េធ្វើេ យកម្ល ងំបដវិត្តមនករ
លបំក។ 

េនទីេនះ មនិមនន័យថជទំស់នឹងករតសូ៊បដវិត្តេនះេឡើយ 
បុ៉ែន្តករតសូ៊ ទមទរក្ត ប់ជប់ និងេ ះ្រ យេ យបន្រតមឹ្រតូវនូវ
ទនំស់ ទនំស់ មូល ្ឋ ន្រតូវេ ះ្រ យមុន េហើយកនុងដំ ក់
កលៃនទនំស់នីមួយៗ ្រតូវេ ះ្រ យរេបៀប  សហករជមួយ
កម្ល ងំ  េដើមបេី ះ្រ យ មនិ ចេ ះ្រ យ មរេបៀបឯេក 
ែដលនដំល់ករចុះេខ យៃនកម្ល ងំបដវិត្តេនះេឡើយ។ មយង៉េទៀត 
បដវិត្តន៍្រតូវមនលកខណៈសមបត្ត ិ និងឱកសេដើមបដីេណ្តើ មជ័យជនំះ 
្របសិនេបើលកខណសមបត្ត ិ និងឱកសមនិអនុញញ ត េហើយក៏េចះែតជំ
រុញម ជនទងំលងិតលងង់ មនិ្រតមឹែតមនិ ចសេំរចជ័យជនំះបន
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំេធ្វើេ យម ជនបត់ជេំនឿ េហើយបដវិត្តន៍
នឹង្រតូវចុះេខ យែថមេទៀត។ លកខណៈសមបត្តទិងំកនុង និងេ្រក្រប
េទស និងឱកសនេពលេនះ គអឺនុេ្រគះសំ ប់ករ្របមូលកម្ល ងំ្រប
ឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ ព្រងងឹឯក ជយ អពយ្រកតឹយ។ មភពអនុេ្រគះ
េនះ គផឺ្តល់លកខណៈសមបត្តសិំ ប់បដវិត្តន៍ចបមយកម ជនទងំេន
ទី្រកុង ទងំេនជនបទ េ យវធិេី្របើ្របស់រូបភពគួបផ ំ មចហំ្រសប
ចបប់ផង មរូបភពសមង ត់ផង េដើមប្ីរបមូលម ជន អប់រមំ ជន 
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មយង៉េដើមបបីេំរ ើដល់េគលេ ចេំពះមុខ គពឺ្រងងឹឯក ជយ អពយ្រកតឹយ 
ទមទរសិទធិ្របជធបិេតយយ ែកែ្របជវីភព្របជជន មយង៉េ្រត មេរៀបចំ
លកខណៈសមបត្តេិដើមបសីេំរចេគលេ ខពស់ជង គសឺេំរចបដវិត្តន៍្របជ
ជត្ិរបជធបិេតយយ។ 

ជងំេឺឆ្វងនិយមអនុធនរបស់ បុ៉ល ពត បនរួមចែំណកេធ្វើេ យែ្រប
្រក ស់នូវសមព័នធភពេនកមពុជ គួបផ ជំមួយនេយបយខុសឆគងអត្ត
ឃតខ្លួនឯងរបស់ នេ ត្តម សីហនុ តុលយភពកម្ល ងំជុវំញិនេយបយ
ឯក ជយ អពយ្រកតឹយ  ្រតូវបត់ភពអេំ យផល ផ្តល់ឧត្តមភពទងំ
្រសុងេ យពួក ្ត និំយមបរ ិ រច្រកពត្ត ិបញជ នេយបយកនុង និងេ្រក
្របេទស។ 

ករតសូ៊្រប ប់ វុធ ែដល បុ៉ល ពត បងកេឡើងេដើមប្ីរបឆងំរដ្ឋ
អំ ច សីហនុ បនេធ្វើេ យសមពន័ធភពែដល ចេធ្វើបនជមួយ 
សីហនុ និងអនកេដើរ ម សីហនុ ្រតូវកត់ផ្ត ច់ រុញកម្ល ងំែដល ចេធ្វើ
សមព័នធភពបនេទេ យស្រតូវក្ត ប់ េហើយសខំន់បផុំតគរុឺញ សីហនុ 
េ យស្រមុះស្រមួលជមួយពួក ្ត សំនិទធ េមរកិ បងកលទធភពងយ
្រសួលេ យ េមរកិ និងបរ ិ រលុបេចលនូវឯក ជយ អពយ្រកតឹយ របស់
កមពុជ។ មយង៉េទៀត ករតសូ៊្រប ប់ វុធេនះ មនិ្រតមឹែតមនិ ចេ ះ
្រ យបនបញ្ហ  បុ៉ែន្តបនរុញេ យបដវិត្តន៍កមពុជ ្របឈមមុខទល់
នឹងសភពករណ៍លបំកប ្ត លមកពី ជរ ្ឋ ភបិល ែដលមនពួក

្ត េំនពីេ្រកយប្រងក ប។ ឯបដវិត្តន៍េវៀត ម ក៏្រតូវជួបករលបំកថមី 
ប ្ត លមកពីករចុះខ យៃននេយបយសកមមរបស់ សីហនុ ែដល
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េបើកឱកសេ យ េមរកិ យបដវិត្តន៍េវៀត មពីេ្រកយខនង។ 

ទិេទៀនអេំពើកបត់របស់ បុ៉ល ពត មនិមនន័យថ បដវិត្តន៍្រតូវសថិត
េនកនុង្រសបចបប់និយម គម នករេ្របើ្របស់ហឹង បដវិត្តន៍ េហើយេន
មួយកែន្លងេនះេទ។ បដវិត្តន៍្រតូវែតឈនដល់េគលេ ចុងេ្រកយ
របស់ខ្លួន គរឺេំ ះជត ិ និងវណ្ណៈ។ បុ៉ែន្ត ករេលើកេឡើងេនទីេនះ 
សេំ បង្ហ ញអពីំអេំពើកបត់នដំល់ករខុសឆគងខងយុទធ ្រស្ត យុទធវធិ ី
បដវិត្តៃនដំ ក់កលេនះ ែដលជក ្ត គួបផ មួំយរុញកមពុជ េ យ
ធ្ល ក់េទកនុងករឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ មរយៈរដ្ឋ្រប រ
ែខ មនី ១៩៧០។ 

ទីបួន៖ ក ្ត ៃនករេ្រជ តែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ។  

ករេ្រជ តែ្រជករបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ បន្រប្រពឹត្តេិទេ យគម ន
ឈប់ឈរអស់រយៈេពល ២០ ឆន  ំ(១៩៥០-១៩៧០)។ ងំពីឆន  ំ១៩៥០ 

េមរកិបនេ្រត មេរៀបចលំកខណៈសមបត្ត ិ េដើមបចូីលជនួំសប ងំ។ 
េ្រកយឆន  ំ១៩៥៤ រហូតមក េមរកិបនេធ្វើសកមមភពយ៉ងមមញឹក
ទងំនេយបយ េយធ េសដ្ឋកចិចចូលកមពុជ បុ៉នប៉ងបញចូ លកមពុជកនុង
រង្វង់្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួនេន សីុ េគនយ៍ ពិេសសកនុងស្រងគ មេនេវៀត

ម បុ៉ែន្តនេយបយេ្រជ តែ្រជករបស់ េមរកិ បន្របឈមមុខជ
មួយកម្ល ងំ្របឆងំ កនុងេនះមននេយបយសកមមរបស់ នេ ត្តម សីហនុ 
ផង។ េមរកិ បនេ្របើ្របស់វធិនករណ៍ជេ្រចើន ជករអូសទញ 
និងគបសងកត់។ ករគបសងកត់បនេធ្វើេ យេ្រចើនរូបភព ជរូបភព
េ្របើ្របស់កម្ល ងំេយធរបស់ េមរកិ របស់រដ្ឋអំ ច យហគន 
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បងកក យចូល ម្រពំែដនភគខងលិច និងភគខងេកើត ជរូប
ភពបេងកើតចលន្រប ប់ វុធមនេឈម ះថ ែខមរេសរ ីេន ម្រពំែដន
កមពុជ-ៃថ កមពុជ-េវៀត ម ជរូបភពប្លន់អំ ចេ យពួក ប 
ឈួន ឆន  ំ១៩៥៩ និងករ ក់្រគប់ែបកេធ្វើគតម ក ្រត ែខ កញញ  ឆន  ំ
១៩៥៩ និងជវេិចឆទកមម វទិធង នេផ ងៗ េទៀត ជេ្រចើន។ បុ៉ែន្ត ្រគប់
លបចិកលរបស់ េមរកិ មរយៈករគបសងកត់ ពុំមន្របសិទធភព
បុ៉នម នេឡើយ បុ៉ែន្ត បនបេងកើតេឡើងនូវចលន្របឆងំ េមរកិេទវញិ។ 

លទធភពែដល េមរកិ ចេធ្វើបន េហើយមន្របសិទធភព គឺ មរយៈ
ករអូសទញខងេសដ្ឋកចិច ែដល េមរកិបនបេងកើតេឡើងនូវ្រសទប់
មូលធននិយម ែដលមន្របេយជន៍្រសបជមួយ េមរកិ ែដលពួកេនះ
បនព្រងកីនូវទី ងំកនុងសងគម ពីមួយៃថងេទមួយៃថងកន់ែតទូលទូំ យ 
និងឈនេទ្រតួត្រ នេយបយរបស់កមពុជ េ្រកយេពលែដលសមព័នធ
ភពៃនកម្ល ងំ្របឆងំទល់នឹងករេ្រជ តែ្រជករបស់ េមរកិ េដើមបពី្រងងឹ
ឯក ជយ អពយ្រកតឹយ ្រតូវបនចុះេខ យ ប ្ត លមកពីនេយបយអត្ត
ឃតខ្លួនរបស់ នេ ត្តម សីហនុ និងអេំពើកបត់របស់ បុ៉ល ពត។ 

ករព្រងកីឥទធិពលរបស់ពួក ្ត បំផុំតកនុងនេយបយរបស់កមពុជ គ ឺ
ជលកខណៈសមបត្តងិយ្រសួល សំ ប់ករចូលកមពុជរបស់ េមរកិ

មរយៈរដ្ឋ្រប រ ១៨ មនី ១៩៧០។ 

ក ្ត ទងំបួន បន្របមូលផ្តុជំវតថុធតុសំ ប់ករដួលរលៃំនអំ ច 
របស់ នេ ត្តម សីហនុ ែដលពួកេធ្វើរដ្ឋ្រប របនេ ថ ករបដវិត្តន៍ 
ផ្តួលរលំរំបប ជនិយមសក្តភូិម។ិ 
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គួរេលើកមកពិចរ ពីរដ្ឋ្រប រឆន  ំ១៩៧០ េតើមនលកខណៈជ
ករបដវិត្តន៍ដូចែដលពួក លន់ នល់ បនេ យនិយមន័យឬេទ? 

្របសិនជមនិេលើកមកពិនិតយនូវ រជតដ៏ិធទូំ យ ទងំទិដ្ឋភព
ៃផទកនុង ទងំទិដ្ឋភពអន្តរជតៃិនរដ្ឋ្រប រ ១៨ មនី ១៩៧០ េគ ក់
ដូចជបនេជឿខ្លះេទេលើករផ្តល់និយមន័យរដ្ឋ្រប រេនះថជ ករ
បដវិត្តន៍មួយ េ្រពះ មនចរតិខ្លះ្រប ក់្របែហលជមួយបដវិត្តន៍្រប
ជធបិេតយយនយទុនែបបចស់ េន្រតង់ផ្តួលរលំរំបប ជនិយម បេងកើត
េឡើងនូវរបប ធរណរដ្ឋ ែដលមនចរតិជកររេំ ះវណ្ណៈនយទុន
ខងនេយបយ បនទ ប់ពីវណ្ណៈនយទុនបនព្រងកីទី ងំខងនេយ
បយ និងេសដ្ឋកចិច កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនរបបសក្តភូិម ិេធ្វើេ យវណ្ណៈនយ
ទុនក្ត ប់បននូវអំ ច កនុងេពលេនបន្តរក កបលម៉សីុន្រតួត្រ ន
ហមឺននិយមៃនរបបសក្តភូិម ិ េ យមនករែកស្រមួលខ្លះ។ េគ ច
េមើលេឃើញនូវករផ្ល ស់ប្តូ រជដបូំងេនកនុងម្រ ទី ១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ 
ែដលមុនរដ្ឋ្រប រ ១៩៧០ សរេសរថ “្របេទសកមពុជ ជ្របជជតិ
មួយមន្រពះម ក ្រតយ៍ិេ យ ជយ (*)” ែ្របេទជ  “្របេទសកមពុជ
ជ ធរណរដ្ឋឯក ជយ ្របជធបិេតយយ េហើយនិយម្របេយជន៍សងគម។ 
្របេទសកមពុជមនិ ចែបងែចកបន។ ្របេទសកមពុជមននមថ 
ធរណរដ្ឋែខមរ។ បវចនរបស់ ធរណរដ្ឋែខមរ គ ឺ េសរភីព សមភព 
ភតរភព វឌ នភព និងសុភមងគល។ េគលករណ៍របស់ ធរណ
រដ្ឋែខមរ គកឺរ្រគប់្រគងរបស់្របជ ្រស្ត េ យ្របជ ្រស្ត និងេដើមប្ីរប

(*) រដ្ឋធមមនុញញ ្របេទសកមពុជ េ្រកយករែកែ្របឆន  ំ១៩៦០។ 
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េយជន៍្របជ ្រស្ត (*)”។ មរយៈេនះ ម្រ ដៃទែដលទក់ទងនឹង
បុព្វសិទធរបស់េស្តច ក៏្រតូវបនលុបេចល។ ដូេចនះ ្របសិនេបើេមើលមួយ
្រជុង េគក៏ ចកណំត់បនថ មនខ្លឹម របដវិត្ត្របជធបិេតយយនយ
ទុនែបបចស់ េន្រតង់លុបេចលរបប ជនិយមបេងកើតរបប ធរណ
រដ្ឋរបស់វណ្ណៈនយទុន ែដលផ្តល់ជក ្ត សកមមសំ ប់វណ្ណៈនយទុន។ 
បុ៉ែន្ត េបើពិនិតយេ យ្រគប់្រជុងេ្រជយ រដ្ឋ្រប រ ១៨ មនី ១៩៧០ គឺ
ជអេំពើកបត់របស់វណ្ណៈនយទុន្របតកិរិយិ ែដលមនិ ចអត់ឱនេ យបន 
េ្រពះថរដ្ឋ្រប រេនះ មនិែមនជករបដវិត្តន៍ែដល្រតូវេធ្វើេនះេឡើយ 
េ្រពះ មនិែមនជសណូំមពរៃនករផ្ល ស់ប្តូ រែបបែផនផលិតកមម ែដល
ត្រមូវេ យលុបបបំត់េចលនូវែបបែផនផលិតកមមសក្តភូិម ិបេងកើតេឡើង
នូវែបបែផនផលិតកមមមូលធននិយម។ រដ្ឋ្រប រ ១៩៧០ គម នករផ រ
ភជ ប់បន្តិច េ ះចេំពះសណូំមពរេសដ្ឋកចិច សងគម េ្រពះ ងំពី 
នេ ត្តម សីហនុ បនេធ្វើសមបទនជេលើកចុងេ្រកយ េ យពួក ្ត ំ
បេងកើតរ ្ឋ ភបិលេ្រ ច្រសង់ជត ិ ពួកេនះបនលុបបបំត់េចលនូវជ
តូបនីយកមមកនុងេសដ្ឋកចិច ែដលពួកេនះចត់ទុកថជឧបសគគរួចេទ
េហើយ ែដលពួកនយទុនមនលទធភព្រគប់ែបបយ៉ងកនុងជវីភពេសដ្ឋ
កចិចេនកមពុជ។ ករផ្តួលរលំរំបប ជនិយម ្រគន់ែតជេលសមួយេដើមប ី
អូសទញ្របជជនេ យចូលរួមែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ផទុយេទវញិ រដ្ឋ្រប រែខ 
មនី ១៩៧០ គជឺអេំពើេបើកទ្វ រេ យច្រកពត្តិ េមរកិចូលមកឈ្ល ន
ពនកមពុជ ែដល សថិតេនកនុង្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្តរបស់ េមរកិ កនុង

(*) រដ្ឋធមមនុញញ ធរណរដ្ឋែខមរ ឆន  ំ១៩៧២ ( ធរណរដ្ឋែខមរ បនបេងកើតេឡើងពីៃថង ០៩ តុ  ឆន  ំ
១៩៧០) 
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ស្រងគ មេនឥណ្ឌូ ចនិ។ អេំពើកបត់ែដលេ្របើេនទីេនះ មនិែមន្រគន់ែត
ជអេំពើកបត់ពីសំ ក់ពួក្របតកិរិយិ ្ត បំផុំត ចេំពះរបប ជនិយម 
ែដលតំ ងេ យ នេ ត្តម សីហនុ េនះេឡើយ បុ៉ែន្ត ជអេំពើកបត់
ចេំពះជត ិ ចេំពះ្របជជន។ គម នអនក ្ត យ្រសេ ះអ្វីេឡើយ 
ចេំពះរបប ជនិយមសក្តភូិម ិឬ នេ ត្តម សីហនុ ្របសិនជពួកវណ្ណៈ
នយទុនផ្តួលរលំរំបប ជនិយមេនះ ្រស័យេ យសណូំមពរៃន
ករលុបបបំត់ែបបែផនផលិតកមមសក្តភូិម ិ េហើយេរៀបចទំនំក់ទនំង
ផលិតកមមមូលធននិយម ែដលជទនំក់ទនំងផលិតកមមមួយេជឿន
េលឿនជងទនំក់ទនំងផលិតកមមសក្តភូិម ិ ែដល នឹងេធ្វើេ យផ្លូវឈន
េទេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមមសងគមនិយមកន់ែតជតិ។ បុ៉ែន្ត ដូចបន
េរៀប ប់ខងេលើេហើយ រដ្ឋ្រប រែខ មនី ១៩៧០ គម នទនំក់ទនំងនឹង
បញ្ហ េនះេឡើយ ផទុយេទវញិរដ្ឋ្រប រេនះ គជឺដេំណើ រ ក់កមពុជ
េ្រកម និគមថមរីបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ។ ដូេចនះ ក ្ត អន្តរជតិ
បនេដើរតួនទី្រគបដណ្ត ប់ក ្ត ៃផទកនុង ជដំ ក់កលេផទរកមពុជពី
ដំ ក់កលអភវិឌ ន៍េ យសន្តិភព េ យមនករគំ មកែំហង 
េទកន់ដំ ក់កលស្រងគ មទងំ្រសុង។ ទនំស់រ ង្របជជតកិមពុជ 
ជមួយច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រែដលមន្រ ប់មកេហើយ បនក្ល យ
េទជទនំស់ ្ល ប់រស់ែដល្រតូវេ ះ្រ យបនទ ន់។ ដំ ក់កលថមសីំ
ប់ករបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ ពិេសសភរកចិចតសូ៊រេំ ះ

ជតបិនមកដល់។ 
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ែផនកទី ៣ 

ករតសូ៊រេំ ះជតិ និង 
ករកបតប់ដិវត្តន ៍
 

ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ រដ្ឋ្រប រ ១៨ មនី ១៩៧០ ធតុពិតគឺ
ជអន្ត គមន៍េយធរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ េដើមបពី្រងកីសមរភូមៃិន
យុទធនករេលើទឹកដឥីណ្ឌូ ចនិទងំមូល ជករបេងកើតេឡើងនូវ្របព័នធ
មូល ្ឋ នេយធែដលតភជ ប់ពីេវៀត មខងតបូង ៃថឡង់ដ៍ កមពុជ 

វ សំ ប់្របតបិត្តកិរេយធរបស់ខ្លួន។ ដូេចនះ ្រពែំដនរបស់រដ្ឋែលង
មនន័យអ្វីេទៀតសំ ប់ច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រ កិចច្រពមេ្រព ងហ ឺ
ែណវ ្រតូវបនលុបបបំត់ ឯក ជយ អពយ្រកតឹយរបស់កមពុជ ្រតូវបន
បផំ្ល ញេចលទងំ្រសុង។ 

មនិបនបុ៉នម ន ករ យលុកខងេយធរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ និង
រដ្ឋករ យហគន បនេធ្វើេឡើងេ្រកមផ្ល ក “អន្ត គមន៍ចបំច់េដើមប ី
ករពរទ ន េមរកិេនេវៀត ម”។ ច្រកពត្តិ េមរកិ បនរង់ច ំ
ឱកសេនះយូរមកេហើយ េដើមប ី យបដវិត្តន៍េវៀត មពីេ្រកយខនង 
េ្រពះថកងទព័ េមរកិ បន្រតូវជប់ផុងកនុងស្រងគ មេនេវៀត ម 
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ជយូរមកេហើយ ដូេចនះមនន័យថ េមរកិបនឈ្ល នពន្របេទស
មួយរួចេទេហើយ េហើយេដើមបកីរពរទ ន េមរកិេន្របេទស
ែដលខ្លួនឈ្ល នពនទីមួយេនះ េមរកិចបំច់្រតូវែតឈ្ល នពន
្របេទសទីពីរ គកឺមពុជេទៀត។ កនុងេពល្របកសអពីំមូលេហតុៃនករ
េចញបញជ េ យទ ន េមរកិ យលុកចូលកមពុជ េដើមបសីេ្រងគ ះ
ទ ន េមរកិេនេវៀត មខងតបូង ៃថង ៣០ េម  ១៩៧០ និច 
សុន ្របធនធបិតី េមរកិក៏បនបង្ហ ញផងែដរនូវសុចឆនទៈចង់បញច ប់
ស្រងគ មេនឥណ្ឌូ ចនិេ យបនឆប់។ េនះជសុចឆនទៈដ៏ចែម្លករបស់
ច្រកពត្តិ េមរកិ ែដលយកេហតុផលៃនករបេងកើតសមរភូមេិនកមពុជ
េទជករបញច ប់ស្រងគ មេនេវៀត មេ យបនឆប់េទវញិ មន
ន័យថករេបើកទូ យយុទធនករទូទងំឥណ្ឌូ ចនិ ែបរជមនិែមនជ
ករព្រងកី្រកបខណ័្ឌ ៃនស្រងគ មេទ ែតជករប្ំរពួញ្រកបខណ័្ឌ ស្រងគ ម
េទវញិ។ 

េ្រកយរដ្ឋ្រប រែខ មនី ១៩៧០ និងេ្រកយេពល េមរកិនកំង
ទព័ ទងំកងទព័ េមរកិ ទងំកងទព័រដ្ឋករ យហគន ចូលមកកមពុជ 
សភពករណ៍មនករផ្ល ស់ប្តូ រឆប់រហ័ស និង្រក ប់ចក់េនទូទងំ
្របេទស ទី ក៏្រតូវចូលកនុងភនក់េភ្លើងស្រងគ មទងំអស់។ េទះបី េមរកិ
បនដកកងទព័េថមើរេជើងេចញពីកមពុជ នែខ កកក  ១៩៧០ ក៏េ យ 
ក៏ េមរកិេនែតបន្តស្រងគ ម មផ្លូវ កស រហូតដល់ែខ សី  
១៩៧៣។ កងទព័ យហគន បនបន្តជួយពួក លន់ នល់ កនុងករកប់
សម្ល ប់្របជជនកមពុជតេទេទៀត។ េទះជ្រតូវបនដកកងទព័េចញ 
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បុ៉ែន្ត េមរកិេនែតបន្តផ្តល់ជនួំយេយធ និងហិរញញវតថុ  ករ្រទ្រទង់
្រគប់ែបបយ៉ងដល់រដ្ឋករ លន់ នល់ កនុងដេំណើ រករែខមរូបនីយកមម
ស្រងគ មេនកមពុជ រហូតេពលរបបេនះ្រតូវដួលរល។ំ រដ្ឋ្រប រែខ មនី 
១៩៧០ និងករចូលឈ្ល នពនេ យផទ ល់របស់ច្រកពត្តិ េមរកិ បន

ក់េ យបដវិត្តន៍កមពុជ និង្របជជតកិមពុជ សថិតកនុងដំ ក់កល
ថម ី សំ ប់ករបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ ពិេសស មនលកខ
ណៈសមបត្តថិមសីំ ប់ករ្របមូលផ្តុ កំម្ល ងំ តសូ៊្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ
េដើមបរីេំ ះជត។ិ េគ ចសននិ ្ឋ នបនថ កម្ល ងំបដវិត្ត និងេសន
ជត ិ មនជំ នរកីចេំរ ើនេ យេ តេផ្ល ះ េនកនុងរយៈេពលេនះ 

្រស័យេ យលកខណៈសមបត្តអិន្តរជត ិ និងលកខណៈសមបត្តៃិផទកនុង
អនុេ្រគះ។ 

លកខណៈសមបត្តអិន្តរជតអិនុេ្រគះេនេពលេនះ គសឺហភពសូ
េវៀត និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយម បនក្ល យេទជក ្ត ដ៏សខំន់
កណំត់កររកីចេំរ ើនៃនយុគសម័យ ជកម្ល ងំសខំន់បផុំត ផ្តល់ករគ្ំរទ
ចេំពះករតសូ៊រេំ ះ្របជជតេិន្រគប់ទ្វីបៃនសកលេ ក។ ចលន
រេំ ះ្របជជត ិ និងករពរឯក ជយជត ិ សថិតកនុងភព យសរុំក។ 
ចលនតសូ៊របស់វណ្ណៈកមមករ និង្របជពលករកនុង្របេទសច្រកពត្តិ
មូលធននិយមេដើមបសីន្តិភព ្របឆងំករឈ្ល នពន ទមទរសិទធេសរ ី
ភព រកីចេំរ ើនខពស់។ វបិត្តេិសដ្ឋកចិចរបស់ េមរកិ និង្របេទសមូលធន
េផ ងេទៀត បនេកើតេឡើងចេំពលែដលសហភពសូេវៀត និង្របេទស
សងគមនិយមព្រងងឹនូវេ្រប ប និងកម្ល ងំរបស់ខ្លួន បេងកើតបននូវតុលយ
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ភពខងយុទធ ្រស្ត និងកនុង្រកបខណ័្ឌ អឺរ ៉ុប និងេនតបំន់េផ ងេទៀត
េលើពិភពេ ក។ ករជប់ផុងរបស់ េមរកិកនុងស្រងគ មេនេវៀត ម 
ទនំស់ៃផទកនុងរបស់ េមរកិ និងសមព័នធមតិ្តែប៉កខងលិច ជុវំញិករ
ឈ្ល នពនរបស់ េមរកិេលើេវៀត ម កមពុជ វ បនេឡើងដល់កំ
រតិខពស់។ ករ្របឆងំករឈ្ល នពន និងករផ្តល់ករគ្ំរទ ចេំពះ្របជ
ជនេវៀត ម្របឆងំ េមរកិ បនេកើតមនជយូរមកេហើយ ពីសំ

ក់្របជជន េមរកិ ពីសំ ក់្របជជនេនប ្ត ្របេទស្រគប់
ទិសទីេលើសកលេ ក េហើយបនរកីចេំរ ើនមួយករំតិែថមេទៀត េពល

េមរកិចូលឈ្ល នពន វ និងកមពុជ។ េជគជ័យរបស់្របជជនេវៀត
ម កនុងករ្របឆងំ េមរកិ បនបេងកើតេឡើងនូវតុលយភពកម្ល ងំ 

ែដលអនុេ្រគះសំ ប់ករតសូ៊របស់្របជជតទិងំ ៣ េនឥណ្ឌូ ចនិ។ 
ក ្ត អនុេ្រគះបផុំត ែដលជះឥទធិពលផទ ល់ដល់ជ័យជនំះរបស់បដវិត្តន៍
កមពុជ គសឺមពន័ធភពតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ េវៀត ម វ ែដល
បនរួមគន កនុងរណសិរ ្របឆងំករឈ្ល នពន េមរកិ។ 

សមព័នធភពតសូ៊របស់្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ មនករែ្រប្របួល
រកីចេំរ ើនកនុងជំ នេ តេផ្ល ះ មរយៈេសចក្ត្ីរបកសរួមៃនសននិសីទ
កពូំលចតុភគៃីន្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ ៃថង ២៤-២៥ េម  ១៩៧០។ 
េសចក្ត្ីរបកសរួមេនះ បនបេងកើតេឡើងនូវមូល ្ឋ ន្រសបចបប់សំ ប់
ស្រមបស្រមួលករ្របងឹែ្របង និងករជួយគន េទវញិេទមកកនុងស្រងគ ម
្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ។ មរយៈេសចក្ត្ីរបកសរួមេនះ សមព័នធភព
ៃនករតសូ៊របស់្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ មនករែ្រប្របួលយ៉ងសខំន់អ ំ
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ពីគុណភពេ យបនេផទរពីករគ្ំរទគន ខងនេយបយ និងករទូត 
េទជករជួយគន ខងនេយបយ េយធ ករទូត និងសមភ រៈ។ ករ
ជួយខងេយធរបស់បដវិត្តន៍េវៀត ម បន ងំ ក ត់េ យមន
្របសិទធភពនូវករ យលុករបស់កងទព័ េមរកិ និងបរ ិ រ មកេលើ្របជ
ជនកមពុជ បេងកើតបននូវតបំន់រេំ ះដ៏ធលំ្វឹងេល្វើយ ផ្តល់លទធភព សំ ប់
ករបេងកើតេឡើងនូវរដ្ឋអំ ច្របជជន និងករក ងកម្ល ងំ្រប ប់

វុធបដវិត្តកមពុជ។ ក៏ មរយៈៃនេសចក្ត្ីរបកសរួមៃនសននិសីទកពូំល
េនះែដរ រណសិរ អន្តរជត្ិរបឆងំ េមរកិ ្រតូវបនេបើកទូ យ េធ្វើ
េ យសមព័នធភពជុវំញិស្រងគ មេនឥណ្ឌូ ចនិ មនករផ្ល ស់ប្តូ រយ៉ង
្រជលេ្រជ រុញច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រេ យធ្ល ក់កនុងភពេខ យ 
និងឯេកយ៉ងខ្ល ងំ។ ករគ្ំរទរបស់្របជជនេនប ្ត ្របេទសេលើ
សកលេ ក បនក្ល យេទជចរន្តអន្តរជតមួិយមនអតថន័យយ៉ង
សខំន់ ដល់ករតសូ៊្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិរបស់ប ្ត ្របជជតេិន
ឥណ្ឌូ ចនិ។ 

សមព័នធភពរបស់្របជជនៃន្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ នឆន  ំ
១៩៧០ មនចរតិែប្លក ពីសមព័នធភពកលពីដំ ក់កលតសូ៊្របឆងំ 

និគមប ងំ េន្រតង់េពលេនះ នេ ត្តម សីហនុ និងអនកេដើរ
មគត់េនេពលេនះ បនមកចូលរួមកនុងសមព័នធភពេនះ។ ្របករ

េនះ កន់ែតបញជ ក់ចបស់អពីំចរតិចប់បងខ ំ និងចរតិសម័្រគចតិ្ត ែដល
មនលកខណៈយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង ៃនសមព័នធភពរ ង្របេទសទងំបី
េនឥណ្ឌូ ចនិ (ែដលេសៀវេភេនះបនេលើកេឡើងកនុងចណុំចទី ១ តូច)។ 
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េទះប ីនេ ត្តម សីហនុ ធ្ល ប់បនចូលរួមកនុងសមព័នធភពរបស់វណ្ណៈជះិ
ជន់េ្រកមចណុំះប ងំ េដើមប្ីរបឆងំករតសូ៊របស់្របជជនេនឥណ្ឌូ
ចនិ បុ៉ែន្តេពលេនះ ផល្របេយជន៍ត្រមូវេ យគត់្រតូវែតមនសមព័នធ
ភពជមួយចលនតសូ៊របស់្របជជនទងំេនកមពុជ ទងំជមួយេវៀត

ម ទងំជមួយ វ េដើមបេី ះ្រ យទនំស់ជមួយច្រកពត្តិ េម
រកិ។ និយយពីករចូលរួមកនុងសមព័នធភពតសូ៊របស់្របជជតេិនឥណ្ឌូ
ចនិរបស់ នេ ត្តម សីហនុ ែដលជវណ្ណៈសក្តភូិម ិមនិមនន័យថបដិ
េសធេចលនូវ ចរតិវណ្ណៈៃនសមព័នធភព ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុង
េសៀវេភេនះេទ។ ចរតិវណ្ណៈៃនសមព័នធភពេនែតបនរក  ្រស័យ
េ យពួកវណ្ណៈ្រតួត្រ រដ្ឋ េនកមពុជ េវៀត មខងតបូង វ េនែត
បន្តេធ្វើសមព័នធភពជមួយគន  េដើមប្ីរបឆងំចលនតសូ៊របស់្របជជន។ 
ឯ នេ ត្តម សីហនុ និងអនកេដើរ មគត់ េទះជមនវណ្ណៈេដើមជសក្តិ
ភូម ិជនយទុន ឬអភជិន ក៏បនក្ល យេទជជនរងេ្រគះ មនិសថិតេន
ជមនុស ែដល្រតួត្រ រដ្ឋតេទេទៀតេឡើយ។ មូល ្ឋ នេសដ្ឋកចិចសងគម
របស់គត់្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងករតសូ៊របស់្របជជន េហើយ
េដើមបេី ះ្រ យទនំស់ជមួយច្រកពត្តិ េមរកិ េដើមបសីេ្រងគ ះជត ិ
គត់គម នករេ្រជើសេរ ើស េផ ង េ្រកពីេធ្វើសមព័នធភពជមួយចលន
តសូ៊របស់េវៀត ម វេឡើយ។ 

ចេំពះលកខណៈសមបត្តៃិផទកនុងវញិ ចនិយយបនថ កម្ល ងំបដវិត្ត
កមពុជបនរកីចេំរ ើនកនុង ជំ នេ តេផ្ល ះ េន្រតង់ថករឈ្ល នពនរបស់
ច្រកពត្តិ េមរកិ បនប៉ះពល់ចេំពះផល្របេយជន៍្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ 
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និង្រគប់ជនជតេិនកមពុជ ត្រមូវេ យមនសមព័នធភព្រគប់កម្ល ងំទងំ
អស់ េដើមប្ីរបឆងំករឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ។ ទនំស់្របជ
ជតបិនេលចេឡើងចបស់ចេំពះមុខ្របជជនកមពុជ ែដលទនំស់េនះ
បនសថិតេនេ្រកមរូបភព ក់កបំងំអស់រយៈេពល ១៦ ឆន  ំ(១៩៥៤-
១៩៧០)។ ករេលចេឡើងចបស់នូវទនំស់េនះ បនបងកលកខណៈ
សមបត្តអិនុេ្រគះសំ ប់បដវិត្តន៍ ្របមូលផ្តុ កំម្ល ងំដេំណើ រករបដវិត្តន៍
្របជជត្ិរបជធបិេតយយងយ្រសួលជងមុន។ 

្រស័យេ យរដ្ឋ្រប រែខ មនី ១៩៧០ និងករឈ្ល នពនរបស់
េមរកិ បនេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់ផល្របេយជន៍របស់ នេ ត្តម 

សីហនុ និងអនកជុវំញិគត់ ក៏ដូចជ្របជជនកមពុជទូេទ គួបផ នឹំង
ចលនបដវិត្តេ្រកមករដកឹនរំបស់បក មនេ្រសចមកេហើយ ច
និយយបនថជករផទុះេឡើងនូវចលនតសូ៊រេំ ះជតែិដលមនចរតិ
្របជធបិេតយយ។ សមព័នធភពៃនអនកែដលធ្ល ប់េធ្វើស្រតូវនឹងគន  េហើយ
មនផល្របេយជន៍យូរអែង្វងខុសគន  បនេកើតមនេឡើងេ្រកមរណ
សិរ រួបរួមជតមួិយ ដកឹនេំ យ នេ ត្តម សីហនុ និងឥស រជនសខំន់ៗ 
ជអនកេដើរ ម សីហនុ និងឥស រជនែដលធ្ល ប់បនរួមកនុងចលនតសូ៊
បដវិត្ត្របឆងំប ងំ និង េមរកិ។ ្រស័យេ យរូបភពៃនសមព័នធ
ភពកនុងរណសិរ រួបរួមជត ិ និងរ ្ឋ ភបិលរួបរួមជត ិ ្រពមទងំេគល
ករណ៍្រតមឹ្រតូវៃនរណសិរ  និងរ ្ឋ ភបិលេនះ គួបផ េំ យកម្ល ងំ
បដវិត្តជសនូលដកឹនសំខំន់េនកនុង្របេទស និងករជួយឧបតថមភទន់
េពលេវ របស់បដវិត្តន៍េវៀត ម ចលនតសូ៊បនរកីចេំរ ើនមនចរតិ
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េ តេផ្ល ះ។ េនះជដំ ក់កលេផទរបដវិត្តន៍ពីភពឯេក និងករពរ
ខ្លួន មកកន់ដំ ក់កលព្រងកីតួនទីកនុងម ជនេនទូទងំតបំន់
រេំ ះ និងព្រងកីឥទធិពលកនុងតបំន់រដ្ឋករ លន់ នល់ កន់កប់ េហើយសថិត
កនុងភព យសរុំក រហូតដល់ករបញច ប់ករឈ្ល នពនរបស់ េមរកិ 
និងរបប លន់ នល់ នៃថង ១៧ េម  ១៩៧៥។ 

ជមួយនឹងកររកីចេំរ ើនៃនកម្ល ងំបដវិត្ត អេំពើកបត់បដវិត្តន៍ក៏បនេធ្វើ
ដេំណើ រភជ ប់ខ្លួនជមួយែដរ។ ករបដវិត្តន៍ និងកបត់បដវិត្តន៍ បនសថិត
េសថរជមួយគន េនកនុងអងគធតុរួមមួយ។ េនះគជឺបញ្ហ ដ៏សមុគ ម ញបំ
ផុត កនុងដេំណើ រករបដវិត្តន៍កមពុជ ពិេសសកនុងចេន្ល ះឆន  ំ១៩៥៤-១៩៧៥។ 
ខុសពីមុនឆន  ំ១៩៥៤ ែដលមន្រកុមកបត់ជេ្រចើនយកនមជចលន

តសូ៊្របឆងំប ងំ េពលេនះកម្ល ងំបដវិត្តក៏ដូចជ្របជជនងយនឹង
ពិនិតយេឃើញ ្រស័យេ យ្រកុមកបត់ទងំេនះមនអងគករចត់ ងំ

ច់េ យែឡក ពីអងគករចត់ ងំបដវិត្ត។ បុ៉ែន្ត េ្រកយឆន  ំ ១៩៥៤ 
ពិេសសេ្រកយេពល បុ៉ល ពត ចូលបនកនុងអងគករដកឹន ំនិងដេណ្តើ ម
បនតួនទីដកឹនខំពស់បផុំត (១៩៦០-១៩៦២) ទងំកម្ល ងំបដវិត្ត ទងំ
្របជជនពិបកនឹងេមើលេឃើញនូវអេំពើកបត់របស់ពួកេនះ ្រស័យ
េ យ សថិតេនកនុងអងគករចត់ ងំបដវិត្តែដរ។ 

ដូចបនេរៀប ប់កនុងចណុំចទីពីរតូចៃនេសៀវេភេនះ បង្ហ ញេ យ
េឃើញពីអេំពើកបត់របស់្រកុមនិយមេឆ្វង្រជុល ែដលដកឹនេំ យ បុ៉ល 
ពត។ ្រកុមេនះ ជនិចចកលបនខិតខផំ្ត ច់ចលនបដវិត្តពីចរន្តជត ិ និង
អន្តរជត ិបងកេ យមនេ្រគះមហន្ត យយ៉ងធងន់ធងរចេំពះបដវិត្តន៍។ 
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្របសិនជពិនិតយពួក បុ៉ល ពត េន មដំ ក់កលនីមួយៗ េគ ច
សននិ ្ឋ នថ ពួកេនះមនករខុសឆគងខងេគលករណ៍ និងសកមមភព
កនុង្រកបខណ័្ឌ បដវិត្ត បុ៉ែន្ត្របសិនេបើពិនិតយេ យផ រភជ ប់ដំ ក់
កលតសូ៊ទងំអស់បញចូ លគន  េគ ចសននិ ្ឋ នបនថ េនះជអេំពើកបត់
បដវិត្តន៍ទងំ្រសុង ្រគន់ែតអេំពើកបត់េនះអនុវត្តេ យវធិេីឆ្ល តេ្របើ
្របស់កម្ល ងំបដវិត្ត េដើមបដីេណ្តើ មអំ ចសំ ប់ពួកេគែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ដូចេនះ មនិ ចេ្របើពកយ “ខុសឆគង” ជនួំសពកយ “កបត់” បនេឡើយ។ 

ករផ្ត ច់ខ្លួនេចញពីចរន្តជត ិ និងអន្តរជត ិ បនជរុំញពួក បុ៉ល 
ពត េ យបែង្វរទិសពីករេធ្វើសមព័នធភពជមួយកម្ល ងំជតទិងំមូល
េដើមបអីនុវត្តមគ៌ឯក ជយ អពយ្រកតឹយ ្របឆងំករេ្រជ តែ្រជកឈ្ល ន
ពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ ែដលបក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ និង្រកុម្រប
ជជនបនអនុវត្ត េទជករេធ្វើសកមមភព្រប ប់ វុធ្របឆងំរដ្ឋអំ

ច សីហនុ កនុងេពលែដលរដ្ឋអំ ចេនះកពុំង្របឆងំច្រកពត្តិ
េមរកិមុនឆន  ំ ១៩៧០ ែដលេធ្វើេ យចុះេខ យដល់សមព័នធភព្របឆងំ
ច្រកពត្ត ិ បេងកើតជេលសខងនេយបយសំ ប់ពួកច្រកពត្ត ិ និងពួក
្របតកិរិយិខង ្ត  ំ ប្រងក បករតសូ៊របស់បដវិត្តន៍ និងឈ្ល នពនកមពុជ។ 
្រកុមកបត់ បុ៉ល ពត ែដលមនមូល ្ឋ នសតិ រមមណ៍េឆ្វង្រជុល គម ន
បនផ រភជ ប់ខ្លួនបន្តិច េ ះ ចេំពះផល្របេយជន៍ជតែិដលកំ
ពុង្រតូវករ្រគប់កម្ល ងំ េដើមបកីរពរ េហើយក៏គម នបនផ រភជ ប់អ្វីបន្តិច 

េ ះ ជមួយយុទធ ្រស្តរួមៃនចលនតសូ៊របស់្របជជនេលើសកល
េ ក ពិេសស្របេទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ កនុងករ្របឆងំច្រកពត្តិ
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េមរកិ។ េគេធ្វើសកមមភព មរេបៀបបញជូ នកម្ល ងំបដវិត្តេ យសថិតកនុង
ភពឯេកពី្របជជន និងចលនខងេ្រក។ 

េលើកេឡើងបញ្ហ េនះ នឹង ចេចទេឡើងនូវសណួំរថ េបើ បុ៉ល ពត 
កបត់ េហតុអ្វីក៏មន្របជជនចូលរួមតសូ៊ េហើយដេណ្តើ មបនជ័យជនំះ
នែខ េម  ១៩៧៥? េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងសណួំរេនះេ យបន្រតមឹ
្រតូវ គបបពិីនិតយេ យមនែខ រយៈ នូវដេំណើ រវវិត្តន៍ែ្រប្របួលៃនកម្ល ងំ
បដវិត្តកមពុជ េហើយ ច ក់េចញនូវចេម្លើយមួយចនួំន៖ 

ទីមួយ៖ មគ៌របស់បក ្របជជនបដវិត្តែខមរ បនក្ល យេទជែផន
្រគះឹៃនសកមមភពរបស់កម្ល ងំតសូ៊អស់រយៈេពលដ៏យូរ។ កមម ភបិល
បដវិត្តភគេ្រចើនបនេដើរ មមគ៌េនះ។ ដូេចនះ េពល្រកុមរបស់ បុ៉ល 
ពត ក្ត ប់បនអំ ចដកឹនបំក  ក៏ពួកេនះគម នលទធភពនឹងែកែ្រប
មគ៌បក ទងំ្រសុងបនភ្ល មែដរ េពលបនែកែ្របេហើយ ក៏គម នលទធ
ភពនឹងដកឹនអំនុវត្តបនទងំ្រសុងែដរ។ កមម ភបិល បកខជនល្អ របស់
បក  ទងំេនកនុង្របេទស ទងំមកពីេវៀត ម េនែតជសនូលដកឹន ំ
សខំន់េន មតបំន់នន ្របមូលផ្តុ មំ ជនបេងកើតបនជចលនដ៏
ខ្ល ងំសេមប ើមេ្រកយែខ មនី ឆន  ំ១៩៧០។ មយង៉េទៀត េទះប ីបុ៉ល ពត 
ដេណ្តើ មបនតួនទីដកឹនបំក  ក៏ពួកេនះមនិបនេចញមុខ េចញ
េឈម ះជចហំ រហូតដល់េពលដេណ្តើ មបនរដ្ឋអំ ចទងំ្រសុង ្រស័យ
េហតុេនះ កមម ភបិល បកខជន និង្របជជនភគេ្រចើន េនែតយល់
្រចឡថំ បក េនែតដកឹនេំ យមគគុ េទសក៍ចស់ៗ ដូចជ ទូ មុត 
សឹង ងុ៉កមញិ ជេដើម។ ឯបក កុមមុយនិស្តេទៀតេ ត ក៏េទើបេចញមុខ
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នែខកញញ  ឆន  ំ១៩៧៧ កនុងខួបេលើកទី ១៧ (ឆន  ំ១៩៦០-១៩៧៧) គ ឺ
េ្រកយរយៈេពលពីរឆន ៃំនករក្ត ប់រដ្ឋអំ ចរបស់ បុ៉ល ពត។ 

ទីពីរ៖ រណសិរ រួបរួមជត ិ ែដលមនករចូលរួមរបស់ នេ ត្តម 
សីហនុ និង្រសទប់េផ ងេទៀត ក៏ជក ្ត ដ៏សខំន់កនុងករ្របមូលកម្ល ងំ 
្របជជនតសូ៊្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ េហើយេគលនេយបយរណ
សិរ ែដលបនផ ព្វផ យយ៉ងទូលទូំ យេនះ ក៏ជរបងំមួយទប់
េលប នៃនមេនគមវជិជ របស់ បុ៉ល ពត មនិេ យព្រងកីឆប់េពកេន
កនុងកម្ល ងំបដិវត្ត និង្របជជន បែនថមេទេ យករ្របឆងំជទំស់ពីសំ

ក់កមម ភបិលបដវិត្តេន មតបំន់ជេ្រចើនចេំពះមគ៌ បុ៉ល ពត។ 

ទីប៖ី ករជួយឧបតថមរបស់បដវិត្តន៍េវៀត មជក ្ត សខំន់កនុង
ករបេងកើត និងព្រងកីតបំន់រេំ ះ បេងកើតេឡើងនូវរដ្ឋអំ ច និងកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធ និងជមូល ្ឋ នេ យករសេំរចជ័យជនំះ។ 

ទីបួន៖ ករឧបតថមភគ្ំរទ ពីសំ ក់្របជជនេលើសកលេ ក 
ចេំពះករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ។ 

ទី្រប៖ំ ករដេណ្តើ មអំ ច គជឺសណូំមពរសខំន់បផុំតរបស់ពួក
កបត់ បុ៉ល ពត ដូេចនះ ពួកេនះក៏្រតូវករេ្របើ្របស់កម្ល ងំរបស់បដវិត្តន៍កមពុជ 
ក៏ដូចជករជួយឧបតថមភរបស់បដវិត្តន៍េវៀត ម េដើមបដីេណ្តើ មអំ ច។ 
ពួក បុ៉ល ពត មនផល្របេយជន៍កនុងករស្រមបខ្លួន មមគ៌្របឆងំ
ច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រ េដើមបដីេណ្តើ មអំ ច ្រស័យេ យ
េ្រសកឃ្ល នអំ ច េទើបេធ្វើករស្រមបខ្លួន។ ្របករេនះ ចេធ្វើករ
េ្រប បេធៀបបនអពីំ បុ៉ល ពត ែ្របទិសពីករ្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ 
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មក្របឆងំរដ្ឋអំ ច សីហនុ មុនឆន  ំ១៩៧០ និងករែដល បុ៉ល ពត 
្រពមស្រមបខ្លួនកនុងមគ៌្របឆងំច្រកពត្ត ិ េ្រកយឆន  ំ១៩៧០ ពីេ្រពះទងំ
មគ៌បក  ក៏ដូចជមគ៌រណសិរ  សុទធែតបនកណំត់ថ ្រតូវ យបេណ្ត ញ
ករឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ និងផ្តួលរលំរំបប លន់ នល់។ 
ដូេចនះ ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំបដវិត្តេដើមបសីេំរចេគលេ ទងំពីរេនះ គឺ
ជករចបំច់សំ ប់ករដេណ្តើ មអំ ចរបស់ពួក បុ៉ល ពត។ ខុសគន នឹង
មុនឆន  ំ១៩៧០ ែដល្រតូវតសូ៊្របឆងំ េមរកិ ែត្រតូវព្រងងឹឯក ជយ អពយ្រកតឹយ 
មរយៈកររក របប្រគប់្រគងរបស់ សីហនុ។ េដើមបដីេណ្តើ មបនអំ ច

ទងំ្រសុង អនុវត្តមគ៌របស់ខ្លួនទងំ្រសុង បុ៉ល ពត បនអនុវត្តយុទធវធិ ី
“ មគគផីង និងកចំត់ផង” េពលគឺ មនិសថិតេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃន
មគ៌ មគគផីង តសូ៊ផង ែដលជទម្ល ប់របស់រណសិរ ែដលមនករ
ចូលរួមពី្រគប់្រសទប់វណ្ណៈេនះេទ។ ដេំណើ រករ មគគផីង កចំត់ផង 
របស់ពួក បុ៉ល ពត បនអនុវត្តជ្របច ំ េហើយ្រសបគន នឹងករក ង
មូល ្ឋ នរបស់ពួកេនះ កនុងកម្ល ងំបដវិត្ត និង្របជជនផង។ 

ករ មគគ៖ី បុ៉ល ពត បនេឆ្ល តេ្របើ្របស់យ៉ងសកមមនូវចលនត
សូ៊របស់្របជជន នូវជួរកមម ភបិលបដវិត្ត នូវរណសិរ រួបរួមជត ិ នូវ
ករជួយឧបតថមភរបស់េវៀត ម េដើមបឈីនេទដេណ្តើ មអំ ច។ 

ករកចំត់៖ ្រតូវបនដេំណើ រករភ្ល មេនតបំន់ែដលរេំ ះបនដបូំង 
បនេធ្វើចេំពះអនកជប់និនន ករនេយបយរបបមុន កនុង្របជជន អនក
រដ្ឋករ ឬទ ន បូ៉លីស ៃនរបបចស់ េទះបអីនកទងំេនះបនចូល
រួមយ៉ងសកមមកនុងចលនតសូ៊បដវិត្ត ឬេលើកៃដចុះចូលជមួយបដវិត្តន៍
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ក៏េ យ។ នយទ ន ពលទ ន និងម្រន្តីសីុវលិជេ្រចើន ែដល
បនចុះចូលជមួយបដវិត្តន៍ ្រតូវបនសម្ល ប់។ ្របករេនះ មនឥទធិពល

្រកក់យ៉ងខ្ល ងំ ចេំពះករអនុវត្តេគលនេយបយរណសិរ ្របមូល
កម្ល ងំ េដើមប្ីរបឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ ជរុំញេ យ្របជជនមួយចនួំន 
្រតូវរត់ចូលតបំន់ លន់ នល់ កន់កប់ ព្រងងឹ ម រតទី ន លន់ នល់ 
េ យ្របយុទធេ យគម នករ រភពចុះចូល ែដលត្រមូវេ យកម្ល ងំ
បដវិត្ត្រតូវចំ យ ច់ឈម យុជវិតិ សភំរៈេ្រចើន េទើបដេណ្តើ ម
បនជ័យជនំះកនុងករ្របយុទធ។ ក ង និងព្រងកីបនឥទធិពលរបស់
ខ្លួនេនកនុងបក  កនុងកងទព័ កនុងរដ្ឋអំ ច បនកន់ែតេ្រចើន ពួក បុ៉ល 
ពត ដេំណើ រករកចំត់កន់ែតខ្ល ងំ។ េចញដេំណើ រពីករកចំត់ចេំពះ
្របជជន នយទ ន ពលទ ន ម្រន្តីៃនរបប សីហនុ របប លន់ នល់ 
បុ៉ល ពត បនដេំណើ រករយ៉ងសកមមកនុងករកចំត់កម្ល ងំបដវិត្តន៍ 

មរបស់ែដលេ ថ “ករតសូ៊វណ្ណៈ និងកចំត់ឥទធិពលបរេទស”។ 
ែផ្អកេលើករតសូ៊វណ្ណៈ ពួកេគដេំណើ រករេឃសនយ៉ងចហំ្របឆងំ
សក្តភូិម ិនយទុន ែដលត្រមង់មុខ្រពញួេទេលើ នេ ត្តម សីហនុ និងឥស រ
ជនេផ ងេទៀតកនុងរណសិរ រួបរួមជត ិ និងរ ្ឋ ភបិលរួបរួមកមពុជ។ 
របស់ែដលេ ថ ករតសូ៊វណ្ណៈ បន្រប្រពឹត្តេឡើងយ៉ងតងឹែតងេនទូ
ទងំតបំន់រេំ ះ ទងំកនុង្របជជន ទងំកនុងជួរបដវិត្ត កចំត់ ឬគប
សងកត់េទេលើជួរកមម ភបិល បកខជន ែដលជប់និនន ករ សីហនុ ឬមន
វណ្ណភពេដើមជអនុធន កសិករមន ឬវណ្ណៈេផ ងេទៀត ែដលមនិែមន
ជកសិករ្រក ឬកមមករ។ ្រពមជមួយេនះ ពួក បុ៉ល ពត បនដេំណើ រ
ករបដរូិប មេធយបយ ឧបករណ៍ផលិតកមម និងករទក់ទងផលិតកមម
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េនជនបទ មរយៈសមូហភវូបនីយកមមជនបទ តបំន់មួយចនួំន្រតូវ
េធ្វើរួមសីុរួម តបំន់មួយចនួំន្រតូវដេំណើ រករេធ្វើសហករណ៍ករំតិទប ឬកំ
រតិខពស់។ របស់ែដលេ ថបដវិត្តន៍្របជធបិេតយយេ យ ច់ខត 
ករតសូ៊វណ្ណៈេ យ ច់ខត មរយៈករបងខតិបងខ ំរបឹអូសខងមេធយ
បយ ឧបករណ៍ផលិតកមម ែដលជកមមសិទធឯកជន េហើយបងខេំ យ
បេងកើតទនំក់ទនំងផលិតកមមសមូហភព កចំត់េចលអនកមនិ្រពមចូល
រួម បនេធ្វើេ យប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំចេំពះទឹកចតិ្ត្របជជន េធ្វើេ យ
ផលិតកមមកនុងតបំន់រេំ ះចុះថយយ៉ងខ្ល ងំ។ ្រពមគន នឹងដេំណើ រករ
តសូ៊វណ្ណៈេ យ ច់ខតសេំ កចំត់កម្ល ងំែដលមនិឯកភពជមួយ
មគ៌ បុ៉ល ពត េនខងកនុង្របេទស ពួក បុ៉ល ពត បនដេំណើ រករ
យ៉ងសកមម មទិសេ ្ល កកចំត់េចលឥទធិពលបរេទស សេំ មុខ
្រពួញ្របឆងំេវៀត ម។ េដើមបងីយ្រសួលបផុំសចលន្របឆងំេវៀត

ម ពួក បុ៉ល ពត បនដេំណើ រករសរំតិសំ ងំ កចំត់េចល កមម ភិ
បល បកខជន ែដលបនេទេរៀនសូ្រតេនភគខងេជើងេវៀត ម 
េហើយ្រតឡប់មកវញិ កមម ភបិល បកខជន ែដលបនចូលរួមកនុងអងគ
ភពកងទព័េវៀត ម ឬេវៀត មជួយទនុំកបរុំង និងហ្វឹកហ្វឺនមុន
េពល្របគល់េ យកមពុជ ជនកមពុជែដលមនមេនសេញចតនចេំពះ
មតិ្តភពជមួយេវៀត ម។ កចិចករេនះ្រប្រពឹត្តេិទ ងំពីឆន  ំ១៩៧៣ 
េហើយខ្ល ងំបផុំតេនកនុងឆន  ំ១៩៧៤ និងេដើមឆន  ំ១៩៧៥ េពលែដលពួក 
បុ៉ល ពត ដងឹចបស់ថ ជ័យជនំះកនុងករដេណ្តើ មអំ ចជតិមកដល់។ 

ករ្របឆងំេវៀត ម របស់ ពួក បុ៉ល ពត បនដេំណើ រករ ម
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រេបៀប “អូសទញផង ទប់ ក ត់ផង និងកចំត់ផង”។ 

ករអូសទញ េធ្វើេឡើងសេំ ទញយកករជួយឧបតថមភរបស់េវៀត
ម កនុងករ យ េមរកិ និង លន់ នល់។ ពួក ្រតូវករកម្ល ងំកង

ទព័េវៀត មេន មសមរភូមែិដលេក្ត  េដើមប ី យបបំក់កងទព័
េមរកិ និង លន់ នល់ េបើកទូ យតបំន់រេំ ះ ្រតូវករជនួំយ វុធ 
្រគប់ សភំរៈេយធ ករដកឹជញជូ នសភំរៈ ្រគប់ែបបយ៉ងពីចនិ មក
កមពុជ។ល។ សមរភូមមួិយចនួំនែដល្រតូវ យលុកេ យកងេថមើរេជើង
កមពុជ េគ្រតូវករជនួំយែផនក វុធគ្ំរទរបស់កងទព័េវៀត ម។ ម
ករពិត ជនួំយរបស់េវៀត មមន្របសិទធិភពខ្ល ងំ ស់ កនុងករេធ្វើ 
េ យែ្រប្របួលតុលយភពកម្ល ងំេលើសមរភូមកិមពុជ កនុងករព្រងកីនូវ
តបំន់រេំ ះ និងកនុងករក ងកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជ។ ដូេចនះ មិនែមនែត
្របជជនកមពុជេទ ែដល្រតូវករជនួំយឧបតថមភេនះ បុ៉ល ពត កន់ែត
្រតូវករជងេទៀត េដើមបសីេំរចនូវបណំង ្រកក់របស់ពួក ។ 

ករទប់ ក ត់ និងករកចំត់ ្រតូវបនដេំណើ រករ្រពមគន ជមួយនឹង
ករអូសទញ។ ្រពមេពលនឹងករអូសទញយកជនួំយរបស់បដវិត្តន៍
េវៀត ម យុទធនករ្របឆងំេវៀត មបនដេំណើ រករយ៉ងខ្ល ងំ 
ពិេសសកនុងតបំន់រេំ ះែដលពួក លន់ នល់ គម នលទធភពនឹងដេណ្តើ ម
កន់កប់បនវញិ ករសរំតិសំ ងំចេំពះអនកែដលសនិទធេវៀត ម បន
ដេំណើ រករ្រពមគន  ជមួយនឹងករបងកអរភិពជមួយកម្ល ងំបដវិត្តេវៀត

ម ែដលមកជួយកមពុជ មរយៈករចប់សម្ល ប់ ប្លន់ វុធ សភំរៈ
េហើយចុងបផុំតគកឺរប្រងក ប តតបត បេណ្ត ញ ណិកជនេវៀត ម
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្រតឡប់េទេវៀត មវញិ។ ពួក បុ៉ល ពត បនបែង្វរមុខ្រពួញពីករ
្របឆងំពួកេវៀត ម យ៉ង េមរកិេនភគខងតបូងេវៀត ម េទ
ជករ្របឆងំចេំពះបដវិត្តន៍េវៀត ម េ យេ្របើ្របស់នូវរបស់ែដល
េ ថ “េសើេរ ើនិយម” មរយៈែដលេវៀត មបនចរច និងចុះហតថ
េលខេលើកចិច្រពមេ្រព ងប៉រស៍ី ជមួយ េមរកិ។ មករពិត ពួក បុ៉ល 
ពត ក៏បនដងឹែដរថ កចិច្រពមេ្រព ងប៉រស៍ី ឆន  ំ ១៩៧៣ បនផ្តល់នូវ
្របេយជន៍សំ ប់កររេំ ះជតកិមពុជែដរ បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យអេំពើ
កបត់ បនេ្របើ្របស់កចិច្រពមេ្រព ងេនះេធ្វើជ្រពញួមួយបញ់្រតូវេគល
េ ពីរ េគលេ ទីមួយ គេឺឆ្ល តយកចេំណញពីកចិច្រពមេ្រព ងែដល
េមរកិ្រតូវដកកងទព័េចញពីឥណ្ឌូ ចនិ ប់ទងំកងអន្ត គមន៍ មផ្លូ វ

កសផង ែដលបងកលកខណៈសមបត្តអិនុេ្រគះយ៉ងេ្រចើនសំ ប់កររ ំ
េ ះជតេិនឥណ្ឌូ ចនិ។ េគលេ ទីពីរ គេឺ្របើ្របស់នូវកចិច្រពមេ្រព ង
ប៉រស៍ី េដើមបបីផុំសករ្របឆងំជមួយេវៀត ម មរយៈរបស់ែដល
េ ថ េសើេរ ើនិយម (*)។ 

ករបែង្វរមុខ្រពួញ្របឆងំបដវិត្តន៍េវៀត ម បនជរុំញេ យពួក 
បុ៉ល ពត បែំបកកម្ល ងំ្រប ប់ វុធមួយចនួំនេទ ក់េនជប់ដបំន់្រពំ
្របទល់ជមួយេវៀត ម កនុងេពលែដលទឹកដេីវៀត មេនជប់្រពំ
្របទល់េនះ ជតបំន់កន់កប់េ យកម្ល ងំរេំ ះជតេិវៀត ម ែ្រប
តបំន់្រពំែដន ែដលធ្ល ប់ែតជមូល ្ឋ នបែង្អកេ្រកយខនងរបស់បដវិត្តន៍

ងំពីយូរេហើយ េ យេទជសមរភូមមួិយថម ី កនុងេពលជមួយគន ែដរ 

(*) ពកយេសើេរ ើនិយមែដល ប៉ុល ពត េ យនិយមនយ័េពលេនះ គឺបដិវត្តនេ៍វៀត មបនស្រមុះ
ស្រមួលជមយួច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រេនភគខងតបងូេវៀត ម។ 
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េសចក្ត្ីរតូវករកម្ល ងំមនុស  និងសភំរៈកនុងករ យពួក លន់ នល់ 
មនទហំំកន់ែតធ។ំ មករេ្រត មេរៀបចេំនះេហើយ ែដលពួក បុ៉ល 
ពត មនលទធភពនឹង យ្រប រភ្ល មេទេលើេវៀត ម េ្រកយេពល
ដេណ្តើ មបនអំ ច។ 

ឆ្លង ម្រពឹត្តកិរណ៍េនះ កនុងេពលែតមួយ ពួក បុ៉ល ពត បន
បេងកើតេឡើងនូវទនំស់ប ី េហើយចត់ទុកសុទធែតជទនំស់បដបិកខទងំ
អស់ ែដល បនក្ល យេទជសមរភូមបិ្ីរតូវ្របឈមមុខេ ះ្រ យ
កនុងេពលជមួយគន ។ សមរភូមទីិមួយ គជឺមួយនឹងច្រកពត្តិ េមរកិ 
និងបរ ិ រ លន់ នល់ សមរភូមទីិពីរ គជឺមួយៃផទកនុងបដវិត្តន៍ និង្របជ
ជន សមរភូមទីិប ីជមួយបដវិត្តន៍េវៀត ម។ មរយៈេនះ េទះបពួីក 
បុ៉ល ពត េ្របើពកយបដវិត្តន៍ ពកយសងគមនិយម ឬេ្របើពកយលទធិម៉ក -
េឡនីន យ៉ង ក៏េ យ ក៏ដេំណើ រកររបស់  គម នចរតិបន្តិច េ ះ
ជបដវិត្តន៍ ជសងគមនិយម ជលទធិម៉ក -េឡនីន។ ករេ្របើពកយទងំ
អស់េនះ ្រគន់ែតេដើមបបីទិបងំនូវអេំពើកបត់របស់ពួកេគែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ចណុំចទងំអស់េនះ មនិ ចេ ថ ករខុសឆគង ធមម  ែដល
បដវិត្តន៍្របេទសខ្លះធ្ល ប់បនជួប្របទះេនះេឡើយ ផទុយេទវញិគជឺ
អេំពើកបត់ជត ិ កបត់បដវិត្តន៍ទងំ្រសុង ្រគន់ែតអេំពើកបត់េនះមនិសថិត
េនជអងគករចត់ ងំេ យែឡក ដូចពួក លន់ នល់ ែដលេគេឃើញ
្រគប់ៗ គន ។ អេំពើកបត់របស់ បុ៉ល ពត បនសថិតេនកនុងអងគករចត់ ងំ
បដវិត្ត េ្របើ្របស់អងគករេនះេដើមបដីេណ្តើ មអំ ចទងំ្រសុង រួចេហើយ
េទើបេចញមុខ។ ្របករេនះ បនបង្ហ ញ មរយៈៃនសកមមភពែដល
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បនេរៀប ប់ខងេលើ បង្ហ ញ មរយៈមគ៌ និងអេំពើរបស់  េ្រកយ
រេំ ះជត ិ ១៧ េម  ១៩៧៥ េហើយក៏បង្ហ ញ មរយៈៃនករ្រប
កសយកៃថងកេំណើ តបក  (១៩៦០)។ ករ្របកសេចញមុខ បក កុមមុយ
និស្តកមពុជ េនឆន  ំ ១៩៧៧ ែដលមនៃថងកេំណើ តឆន  ំ ១៩៦០ កន់ែត
បង្ហ ញចបស់ថ បុ៉ល ពត មនអងគករចត់ ងំកបត់េ យែឡក និង
មគ៌េ យែឡកមួយ សថិតេនកនុងចលនតសូ៊បដវិត្តែដលដកឹនេំ យ
បក ្របជជនបដវិត្តែខមរ េ្របើ្របស់ចលនតសូ៊បដវិត្តផង និងកចំត់ផង  
ដេណ្តើ មអំ ចផ្ត ច់មុខេ យអងគករចត់ ងំកបត់របស់ពួក ។ 
្រស័យេហតុេនះបនជជ័យជនំះេលើច្រកពត្តិ េមរកិ និងបរ ិ រ ៃថង ១៧ 
េម  ១៩៧៥ របស់្របជជនកមពុជ ្រតូវបនបញច ប់េទវញិ មរយៈ
ៃនអេំពើកបត់មួយែដលសមងេំនកនុងជួរបដវិត្ត៕ 
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ជំពកូ ២ 
 

ករបដិវត្តន៍មយួ 
្រតូវេធ្វីេឡងីវញិ 
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ែផនកទី ១ 

ធតុពិតៃនរបប ប៉លុ ពត 
 
ែផនកទី ២ 

កររកីចំេរ ើនេឡើងៃនកម្ល ងំបដិវត្តន ៍និង
េសន ជតិ េ្រកមរបប្របល័យពូជ សន ៍
ប៉លុ ពត និងករគបួផ រំ ងកម្ល ងំបដិវត្ត
ជតិ និងកម្ល ងំអន្តរជតិ កនុងករផ្តួលរលំំ
របប្របល័យពូជ សន ៍ប៉លុ ពត 
 
ែផនកទី ៣ 

កររស់េឡើងវញិរបស់ជតិកនុង ថ នភព
មនសន្តភិពផង និងមនស្រងគ មផង 
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ែផនកទី ១ 

ធតុពិតៃនរបប ប៉លុ ពត 
 

មកទល់េពលេនះ េគមនិទន់ឈនដល់ករឯកភពគន កនុងករ យ
តៃម្លអពីំធតុពិតៃនរបប បុ៉ល ពត េនេឡើយ ពិតែមនែតេគបនេ្របើ
ពកយ្របល័យពូជ សន៍ េហើយនិយយេ្រចើនដល់អេំពើកប់សម្ល ប់ 
បផំ្លចិបផំ្ល ញៃនរបបេនះ។ េនកនុងករវភិគែវកែញកអពីំរបប បុ៉ល 
ពត មនមនុស មួយចនួំនែវកែញកថ បុ៉ល ពត ជជនបដវិត្តមនមគ៌
្រតមឹ្រតូវ បុ៉ែន្តករអនុវត្តន៍មនករខុសឆគង។ ករកចំត់ៃផទកនុងប ្ត លមក
ពីចង់ករពរបដវិត្តន៍សងគមនិយម ករ្របឆងំេវៀត មប ្ត លមក
ពីេគលជហំរករពរផល្របេយជន៍ជត។ិ ្រស័យេ យ បុ៉ល ពត 
បន្រជកេ្រកមផ្ល ក «បដវិត្តន៍» ផ្ល ក «សងគមនិយម» ផ្ល ក «លទធម៉ិក -េឡ
នីន» និង ្រស័យេ យករបក្រ យែប្លកៗគន  ពួកច្រកពត្តមូិលធន
និយម បនេឆ្ល តេ្របើ្របស់ េដើមប្ីរបឆងំជមួយបដវិត្តន៍ជទូេទ ។ 

េសៀវេភេនះ សូមេលើកេឡើងនូវករវភិគែវកែញក អពីំធតុពិតៃន
របប បុ៉ល ពត មករទញយក្រទឹស្តី មេនគមន៍វជិជ  និងសកមមភព 
មកេធ្វើជមូល ្ឋ នេ យករ យតៃម្ល។ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 121 

ដូចបនេលើកេឡើងេនកនុងជពូំក ១ ចណុំចទី ៣ ៃនេសៀវេភេនះ 
គ ឺ បុ៉ល ពត មនអងគករចត់ ងំេ យែឡក និងមគ៌េ យែឡក 
សថិតកនុងចលនបដវិត្ត េ្រកមករដកឹនរំបស់បក ្របជជនបដវិត្តែខមរ 
េ យេ្របើ្របស់នូវចលនបដវិត្តន៍េនះផង និងកចំត់ចលនបដវិត្តន៍
េនះផង េដើមបដីេណ្តើ មអំ ចទងំ្រសុង។ ដូេចនះពួក បុ៉ល ពត គម ន
មូល ្ឋ នមេនគមន៍វជិជ ដូចបក ្របជជនបដវិត្តន៍ែខមរ ែដលយកលទធិ
ម៉ក -េឡនីនេធ្វើជ្រគះឹៃនមគ៌ និងសកមមភពេឡើយ។ េបើេធ្វើករេ្រប ប
េធៀប េគ ចេឃើញថ មូល ្ឋ នមេនគមន៍វជិជ របស់ បុ៉ល ពត មនចណុំច
្រប ក់្របែហលមេនគមវជិជ ចនិ កនុងដំ ក់កល «ម បដវិត្តន៍វបបធម៌
អធន» ែដលេលចេចញមកពីសតិ រមមណ៍េឆ្វង្រជុលហួសេហតុ ។ 

ចនិយយបនចបស់ែថមេទៀតថ មេនគមវជិជ របស់ចនិកនុងដំ
ក់កល «ម បដវិត្តន៍វបបធម៌អធន» គមឺនឫសគល់ពីលទធិេម៉ 

ដូេចនះមេនគមវជិជ របស់ បុ៉ល ពត ក៏មនឫសគល់ពីលទធិេម៉។ េ យ
េហតុេនះ លទធិេម៉ ្រតូវបនអនុវត្តដកពិេ ធន៍េ យពិត្របកដេន
កមពុជ េហើយប ជ័យលទធិេម៉ ក៏េនកមពុជ។  

កន្លងេទមនអនកវភិគជេ្រចើន បនចត់ទុកថមគ៌ និងសកមម 
ភពរបស់ បុ៉ល ពត មនមូល ្ឋ នពីេគលជហំរេឆ្វង្រជុលហួសេហតុ 
គួបផ ជំមួយេគលជហំរជតនិិយមហួសេហតុ។ មសកមមភពែដល
ពួក បុ៉ល ពត បនអនុវត្ត ចសននិ ្ឋ នបនថ ពួក បុ៉ល ពត  សថិតកនុង
្រកបខណ័្ឌ ៃនលទធិេឆ្វង្រជុលហួសេហតុ គមឺនភព្រតមឹ្រតូវ មសកមម 
ភពរបស់  បុ៉ែន្តចេំពះជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ ក់ដូច
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ជមនិទន់្រតមឹ្រតូវ្រសបនឹងអ្វែីដល បុ៉ល ពត បនេធ្វើចេំពះជតេិឡើយ។ 
ករេ្របើ្របស់ពកយជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ កនុងេពលពួក 
បុ៉ល ពត បនអនុវត្តករ្របល័យពូជ សន៍ឯង ដូចជមនិ្រសប រ ង
្រទឹស្តី និងករជក់ែស្តងែដលបនេកើតមន។ មសកមមភពរបស់ពួក 
បុ៉ល ពត េគ ចផ្តល់នូវករ យតៃម្លថជ្រកុម្របកន់លទធិនិយម
្រជុលហួសេហតុ។ លទធិេឆ្វង្រជុលហួសេហតុគជឺក ្ត េដើរតួសខំន់កនុង
មេនគមវជិជ របស់ពួក បុ៉ល ពត េន្រគប់ដំ ក់កល ឯលទធិនិយម
្រជុលហួសេហតុ គជឺក ្ត េដើរតួកនុងសកមមភពរបស់ បុ៉ល ពត េន្រគប់
ដំ ក់កល។  

លទធិេឆ្វង្រជុលហួសេហតុ និងលទធិនិយម្រជុលហួសេហតុបន្រគប
ដណ្ត ប់កនុងមេនគមវជិជ  ្រទឹស្តី មគ៌ េគលករណ៍ និង្រគប់សកមមភព
របស់ពួក បុ៉ល ពត ងំពីេដើមរហូតដល់ចប់។ មនភពចែម្លកយ៉ង
េ្រចើនរ ងជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ និងលទធិនិយម្រជុល
ហួសេហតុ។ ករែដលមនិ ចកណំត់បនថ ពួក បុ៉ល ពត សថិតកនុង
េគលជហំរៃនលទធិជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ េន្រតង់ជនិចច
កល ពួកេនះែតង្របឆងំជមួយផល្របេយជន៍ជត ិរហូតឈនដល់
ករ្របល័យពូជ សន៍ជតឯិង។ ្របសិនជឈរេលើលទធិជតនិិយម
ចេង្អ តចង្អល់ តចិ ឬេ្រចើន ពួកេនះ ចគតិដល់ផល្របេយជន៍របស់
ជតិ សន៍ខ្លួនខ្លះ កនុងេពលែដលពួកេនះ ្របឆងំចេំពះជតិ សន៍
ដៃទ ែដលមនឧទហរណ៍េន ចនិ អីុ្រ ែអល ្រហ្វិកខងតបូង ពួក

្វ សីុស្ត ល្លឺម៉ង់ ជបុ៉ន ។ល។ បុ៉ែន្ត សំ ប់ពួក បុ៉ល ពត មនិមន
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សកមមភព ្រតមឹករំតិៃនលទធិជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុេនះ
េឡើយ េទហួសពីេនះ គឈឺនេទដល់លទធិនិយម្រជុលហួសេហតុ។ 

េឆ្វង្រជុលហួសេហតុ និងនិយម្រជុលហួសេហតុ បនបេងកើតេឡើង
នូវមេនគមវជិជ មួយេ យែឡក ែដលមនលនំេំដើមខ្លះ ពី្រទឹស្តីម
បដវិត្តន៍វបបធម៌អធនចនិ េហើយករអនុវត្តន៍ មនចណុំចជេ្រចើន្រជុល
ហួសពីអ្វីែដលចនិបនេធ្វើកនុងសម័យ «ម បដវិត្តន៍វបបធម៌អធន»។ 

មេនគមវជិជ ែដលេចញមកពីលទធេិឆ្វង្រជុលហួសេហតុ និងលទធនិិយម
្រជុលហួសេហតុ ជនិចចកលមនដេំណើ រផទុយជមួយផល្របេយជន៍ជតិ

ងំពីេដើមដល់ចប់។ ងំពីេពលដេណ្តើ មបនសិទធិដកឹនខំពស់បផុំត
េនកនុងបក  បុ៉ល ពត បនផ្ត ច់ ខ្លួនេចញពីផល្របេយជន៍ជត ិគផឺ្ត ច់
េចញពីនេយបយឯក ជយ អពយ្រកតឹ ែដល្របជជនកមពុជកពុំង្រតូវ
ករនមុនឆន  ំ១៩៧០ េហើយេ្រកយឆន  ំ១៩៧០ អេំពើកបត់េនះ ្រតូវបន
បន្តេ្រកមយុទធវធិ ី និងេ្រកមរូបភពថម។ី េពលដេណ្តើ មបនអំ ច
ទងំ្រសុងនឆន  ំ ១៩៧៥ លទធេិឆ្វង្រជុល និងនិយម្រជុល ្រតូវបនដេំណើ រ 
ករយ៉ងចហំ និងជទូេទ មនិ្រគន់ែតបដបិកខជមួយលទធិម៉ក -េឡ
នីន មួយបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត បដបិកខទងំ្រសុង ជមួយផល្របេយជន៍
របស់ជតកិមពុជ។ មុនឆន  ំ១៩៧០ ពួក បុ៉ល ពត េធ្វើ្រតមឹក្រមតិបដេិសធ
េចលនូវករស្រមុះស្រមួលកនុងនេយបយឯក ជយ អពយ្រកតឹ។ ឆន  ំ
១៩៧០-១៩៧៥ ពួក បុ៉ល ពត េធ្វើកនុងករំតិស្រមុះស្រមួលផងកចំត់ផង  
េដើមបឈីនដល់ករដេណ្តើ មអំ ចទងំ្រសុង។ ែតេ្រកយេពលដេណ្តើ ម
បនអំ ចទងំ្រសុង នឆន  ំ ១៩៧៥ សភពករណ៍អនុញញ តេ យ 
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បុ៉ល ពត អនុវត្តបនទងំ្រសុងនូវលទធិេឆ្វង្រជុល និងនិយម្រជុល 
េ យគម នករស្រមុះស្រមួលជមួយអ្វីៗ ទងំអស់ ែដលេសសសល់ពី
សងគមចស់ ប់ ងំពីេខឿនវបបធម៌ ្របៃពណីរបស់ជត ិ និងបដេិសធ
េចលអ្វីៗ ទងំអស់ ែដលេកើតមនថម ី ផទុយនឹងករចង់បនរបស់្រកុម
េនះ ប់ទងំផល្របេយជន៍ ែដលសម្រសបបផុំតរបស់ជត។ិ  

និយយដូចខងេលើ គម នន័យចត់ទុក បុ៉ល ពត និងបកខពួកជជន
ជតេិផ ង េហើយចង់េ យជនជតេិផ ងេទៀត ែ្របក្ល យជនកមពុជ េទ
ជជនជតេិនះេឡើយ។ បុ៉ល ពត និងបកខពួក គជឺជនជតកិមពុជ
យ៉ងចបស់ ស់ បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យលទធិេឆ្វង្រជុលហួសេហតុ និង
លទធិនិយម្រជុលហួសេហតុ េធ្វើេ យពួកេនះ ផ្ត ច់ខ្លួនេចញជស្វ័យ
្របវត្ត ិពីផល្របេយជន៍សម្រសបរបស់ជត ិនិង្របឆងំផល្របេយជន៍
របស់ជត។ិ ពួក បុ៉ល ពត ក៏េនែតេ្របើ្របស់ពកយេសន ជត ិ ពកយ
បដវិត្តន៍ ពកយសងគមនិយម ពកយលទធិម៉ក -េឡនីន ពកយបក កុមមុយ
និស្ត ពកយតសូ៊វណ្ណៈ ពកយផ្ត ច់ករអធន និងពកយដៃទេទៀត ែដល
បដវិត្តន៍ធ្ល ប់េ្របើ។ ដូេចនះ េនេពលដបូំង េគពិបកនឹងពិនិតយអពីំអេំពើ
កបត់របស់ បុ៉ល ពត ្រស័យេ យ ្រជកេ្រកមផ្ល ក «ជត ិ និង 
បដវិត្តន៍» ែដរ បុ៉ែន្តេគ ចេមើលេឃើញពួកេនះ មរយៈៃនករេ្របើ
្របស់ភ  « ច់ខត» ឬ «ទងំ្រសុង» ពកយ «ម េ តេផ្ល ះ ម
អ ច រយ» េន្រគប់ករេលើកេឡើងអពីំមគ៌ េគលករណ៌ និង្រគប់សកមម
ភព។ ភ  « ច់ខត» ឬ «ទងំ្រសុង» ែដលពួកេឆ្វង្រជុល និងនិយម
្រជុលេ្របើ្របស់ ខុសពី « ច់ខត» ឬ «ទងំ្រសុង» ែដលបដវិត្តន៍បន
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េ្របើ្របស់ េ្រពះ « ច់ខត» ឬ «ទងំ្រសុង» ែដលពួក បុ៉ល ពត បន
េ្របើ គគឺម នករស្រមុះស្រមួលជមួយអ្វទីងំអស់ ែដលខុសពីបណំង
ពួក  សូមបែីតេសចក្ត្ីរតូវករអបបបរមរបស់ជត ិ និង្របជជន ក៏គម ន
ករស្រមុះស្រមួលែដរ េហើយេទះជអ្វីែដលេកើតេឡើងេ យ្រកតឹយ្រកម 
សតយនុម័ត ឬ្របវត្តិ ្រស្តបន ល់ទុក ក៏គម នករស្រមុះស្រមួលែដរ។ 

នឹង ចមនសណួំរថ េតើចណុំចចប់េផ្តើមរបស់ បុ៉ល ពត េចញ
ពីទី ? េចញពីលទធិឱកសនិយមេឆ្វង្រជុលហួសេហតុ ជមួយលទធិ
និយម្រជុលហួសេហតុ? ឬពីលទធិឱកសនិយមេឆ្វង្រជុលហួសេហតុជ
មួយលទធិជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ? 

ចេឆ្លើយេ យសមេហតុសមផល មឡូសីុចៃនករវវិត្តន៍ គពួឺក 
បុ៉ល ពត េចញដេំណើ រពីចណុំចៃនលទធិឱកសនិយមេឆ្វង្រជុលហួស
េហតុជមួយលទធជិតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យ
ដតិជប់កនុងខួរកបលនូវលទធិគនិំតនិយមអត្តេនម័ត បនជរុំញេ យ
ពួកេនះឃ្ល តចកលទធិជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ េទកន់
លទធិនិយម្រជុលហួសេហតុ កប់សម្ល ប់្របជជនឯង។ 

កនុងេពលពួក បុ៉ល ពត អនុវត្តករ្របល័យពូជ សន៍ឯង គម ន
េហតុផល មួយ្រតូវ ក់ពួក បុ៉ល ពត េ យមនទី ងំឈរេជើង 
កនុងជនជតកិមពុជេនះេឡើយ េទះជេហតុផលខងនេយបយ ខង
ផ្លូវចបប់ ខងសីលធម៌ ខងលកខណៈជនជត ិ។ល។ ក៏េ យ។ េ្រកពី
ករ្របល័យពូជ សន៍ មរយៈករកប់សម្ល ប់មនុស  េគ្រតូវចប់
រមមណ៍េលើចណុំចពិេសសមួយេទៀតរបស់ពួក បុ៉ល ពត គកឺរបផំ្ល ញ
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េចលេសទើរែតទងំ្រសុងនូវចរតឹ និងលកខណៈរបស់ជនជត។ិ ជនជតិ
ក៏មនលកខណៈសំ ប់សគំល់ជនជតេិនះ មរយៈករនិយយ

ស្តី កបបករិយិ ករេស្ល កពក់ វបបធម៌ សិលបៈ ្របៃពណី សន 
ភ  អក រ ្រស្ត ។ល។ កនុងជនំន់ បុ៉ល ពត ដូចជេនេសសសល់
ែតភ  អក រ ្រស្តបុ៉េ ្ណ ះេទែដលមនិ្រតូវបនបផំ្ល ញ ឬែកែ្រប
េ យខុសពីទម្ល ប់របស់ជត។ិ ករែដលមនិ ចែកែ្របបន ្របែហល
ជេគគម នលទធភពនឹងែកែ្រប។ េ្រកពីេនះ ្រតូវបផំ្ល ញ ឬ្រតូវែកែ្រប 
ឧទហរណ៍ េគសគំល់នរែីខមរ មរយៈករេស្ល កពក់ហូល ផមួង 

រុង ឬសពំត់ វមនពណ៌ ទុកសក់ែវង ែត បុ៉ល ពត ត្រមូវេ យ
េស្ល កពក់េខម ជទូេទ កត់សក់ខ្លីជទូេទ។ បុរស នរ ី េរៀប ពហ៍
ពិពហ៍ម្តងមួយគូេ យេធ្វើ ម្របៃពណី ែតបុ៉ល ពត ត្រមូវេ យេរៀប
ករ ប់សិប ប់រយគូម្តងៗ។ ជនជតកិមពុជេគរព្រពះពុទធ សន ែត
្រពះពុទធ សន្រតូវបផំ្ល ញ វត្ត ម ្រតូវបផំ្ល ញ ក្ល យេទជកែន្លង
ឃុមំនុស  សម្ល ប់មនុស  ជឃ្ល ងំ។ ្រពះសងឃ្រតូវេធ្វើគត ឬចប់េ យ
ចកផនួស។ សិលបៈមនេ្រចើន្របេភទ ្រតូវលុបេចល េនេសសសល់ខ្លះ 
ត្រមូវេ យែលងតុបែតង ខុសពី្របៃពណី េ យេស្ល កពក់េខម ។ល។ 
ឧទហរណ៍មួយចនួំនខងេលើេនះ កន់ែតបង្ហ ញថ ពួក បុ៉ល ពត 
គម នទី ងំកនុងជតកិមពុជេឡើយ ្រស័យេ យបនបផំ្ល ញអស់នូវ
លកខណៈ ពណ៌សមបុរ ែដលជ្រពលឹងជត។ិ 

េគ ចេចទនូវសណួំរបែនថមថ បុ៉ល ពត ជជនជតកិមពុជ 
េហើយេពលអនុវត្តករ្របល័យពូជ សន៍ ក៏ បុ៉ល ពត សថតិេនកមពុជ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 127 

េហតុអ្វក៏ី បុ៉ល ពត គម នទី ងំឈរេជើង េនកនុងជតកិមពុជ? ្រតមឹ្រតូវ បុ៉ល 
ពត ជជនជតកិមពុជ េហើយសថិតេនកមពុជ េពលអនុវត្តករ្របល័យពូជ

សន៍ បុ៉ែន្ត ្រស័យលទធិេឆ្វង្រជុលហួសេហតុ និងនិយម្រជុលហួស
េហតុបូកជមួយគនិំតនិយមអត្តេនម័ត បនជរុំញពួក បុ៉ល ពត េ យ
សថិតេនេលើជត ិ េហើយអនុវត្តករបផំ្ល ញជតគិមឺនិសថិតកនុងទី ងំរបស់
ជតេិឡើយ។ មសកមមភពរបស់ពួក បុ៉ល ពត អងគករគជឺ ជត។ិ 
លកខណៈសគំល់សំ ប់ជនជត្ិរតូវលុបេចល េហើយត្រមូវេ យយក
មកវញិនូវលកខណៈសគំល់ជតពីិអងគករែដលថម ី និងផទុយទងំ្រសុងពី
លកខណៈសគំល់ជនជតកិមពុជ ែដលមន យុ ប់ពន់ឆន មំកេហើយ។ 

មន័យេនះ អងគករដូចជជនជតកិមពុជមួយថម ី ្រគន់ែតមនតណំ
ខងភ  និងអក រ ្រស្តបុ៉េ ្ណ ះ។ 

េឆ្វង្រជុលហួសេហតុ និងឈនហួសពី្រកបខណ្ឌ ជតនិិយមចេង្អ ត
ចង្អល់ហួសេហតុ េទកន់្រកបខណ័្ឌ និយម្រជុលហួសេហតុ បនជរុំញ
ពួក បុ៉ល ពត េទសថិតកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនមនុស មួយ្រកុមែដលគម ន

គ ល់អ្វីែដលេ ថសមទិធផលរបស់មនុស  អ្វីែដលេ ថ ្រកតឹយ្រកម
សតយនុម័ត ជរុំញពួកេនះេ យលុបបបំត់នូវអ្វីៗ ទងំអស់ េហើយក

ងនូវអ្វីែដលថមី មករនឹកេឃើញរបស់ ។ 

េ្រកយេពលដេណ្តើ មបនអំ ចទងំ្រសុង នែខេម  ១៩៧៥ 
បុ៉ល ពត បន្របកសថ បដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយសេំរចបន
ទងំ្រសុង េហើយ្រតូវបន្តេធ្វើបដវិត្តន៍សងគមនិយម និងក ងសងគមនិយម
េនកមពុជេ យសេំរចកនុងរង្វង់ ១០ េទ ១៥ ឆន ។ំ មន័យែដលពួក បុ៉ល 
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ពត ចង់និយយ គកឺរសេំរចបដវិត្តន៍្របជជតិ មរយៈករបេណ្ត ញ
ច្រកពត្តិ េមរកិេចញពីកមពុជ។ ្របករេនះ ពុំទន់មនអ្វីគួរេ យចប់

រមមណ៍េទ ែត្របករគួរេ យចប់ រមមណ៍េនះ គ ឺ បុ៉ល ពត បន
ចត់ទុកករសេំរចបដវិត្តន៍្របជធបិេតយយទងំ្រសុង គឺ មរយៈៃនករ
បបំត់េចលរបបកមមសិទធិឯកជន ែដលេធ្វើ មរយៈជេម្ល ស្របជជន
េចញពីទី្រកុង លុបបបំត់េចលទនំក់ទនំងរ ងរូបយិវតថុ  និងទនិំញ 
លុបបបំត់េចលអ្វីៗ ែដលជសណំល់ពីរបបចស់ របឹអូសមេធយបយ 
ឧបករណ៍ផលិត និងករេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមមសមូហភពទងំ
្រសុង។ មរេបៀបេនះ បុ៉ល ពត បនេ យនិយមន័យថ សេំរចបន
ទងំ្រសុងនូវបដវិត្តន៍្របជធបិេតយយ ្រស័យេ យបនបបំត់េចល
នូវកមមសិទធិរបស់្រគប់វណ្ណៈកនុងសងគម ប់ទងំវណ្ណៈកមមករ កសិករ ពល
ករឯកជនផង េហើយបេងកើតេឡើងនូវរបបសមូហភពទងំ្រសុងមួយ ែដល
បុ៉ល ពត ចត់ទុកថ មនចណុំច ៤ គ៖ឺ 

- មេធយបយផលិតកមមសមូហភព 

- ឧបករណ៍បេងកើនផលសមូហភព 

- សីុចុក រស់េន សមូហភព 

- េធ្វើករងរសមូហភព (*)។  

ងំពីេ្រកយរេំ ះភ្ល ម បុ៉ល ពត េលើកេឡើងពីករបន្តេធ្វើបដវិត្តន៍
សងគមនិយម និងក ងសងគមនិយមេ្រកមផ្ល កៃន«ករតសូ៊វណ្ណៈេ យ

(*) បទឧេទទសនម ប៉ុល ពត កនុងរបយករណ៍សកមមភពរបស់មជឈមិបក  មភរកិចចនេយបយរមួ 
ឆន  ំ១៩៧៦ (ៃថង ២០/១២/៧៦)។ 
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ច់ខត និងករក ងសងគមមួយថមទីងំ្រសុង»។ កនុងឱកសបូកសរុបភរ
កចិចបដវិត្តសងគមនិយម ែដលបនអនុវត្តកនុងឆន  ំ ១៩៧៦ បុ៉ល ពត បន
េលើកេឡើងនូវភរកចិច ៣ ែដលបនអនុវត្ត េហើយ្រតូវបន្តអនុវត្តេពល
ខងមុខេទៀតគ៖ឺ 

ទី១ - វណ្ណៈជះិជន់េផ ងៗ ែដល្រតូវ យរលំេំហើយ េយើង យត
េទេទៀត។ េងើបេឡើងវញិមនិបនេទ ទងំេនជនបទក្ត ី េនទី្រកុងក្ត ី
េនកនុង្រកសួងមនទីរក្តី ទងំេនកនុងជួរបដវិត្តន៍ក្ត ី កនុងបក ក្ត ី េហើយករ
យរលំរំេំលើងេនះ មនិែមន យេ យែផនកៗ មួយពីរេទ គឺ យជែខ

ចង្វ ក់ យ្រគប់ែផនក ជកី រេំលើងទងំឫសធទំងំឫសតូច។ 

ទី២ - របបឯកជនរបស់សក្តភូិម ិ របស់នយទុន ក៏ដូចជរបស់វណ្ណៈ 
េផ ងៗេទៀតែដលមនិែមនអធនដូចជរបស់កសិករឯកជន របស់កមមករ
ឯកជន របស់ពលករឯកជន ក៏េយើងគស់រេំលើងែថមេទៀត កនុងឆន  ំ១៩៧៦ 
េនះ េហើយមនិេ យរបបឯកជនេនះេងើបេឡើងវញិបនេទ។  

ទី៣ - េយើងបន យរបបកមមសិទធិឯកជន បនមួយករំតិធ ំ េហើយ
្រជលេ្រជកនុងឆន  ំ១៩៧៦ េនះ យេនកនុងបក  យកនុងកងទព័ យ
ទងំកនុង្របជជន ពិេសសេនកនុងជួរបក  េនកនុងជួរបដវិត្តេយើង (*)។ 
បុ៉ល ពត ចត់ទុកទិដ្ឋភពទងំបេីនះជជ័យជនំះយ៉ងធ ំ កនុងករបន្ត
បដវិត្តន៍សងគមនិយម កនុងឆន  ំ១៩៧៦។ កនុងេពលេលើកេឡើងថ េ្រកយ 
រេំ ះែខេម  ឆន  ំ១៩៧៥ េនកមពុជេនេសសសល់ែតវណ្ណៈពីរេទ គឺ

(*) បទឧេទទសនម ប៉ុល ពត កនុងរបយករណ៍សកមមភពរបស់មជឈមិបក  មភរកិចចនេយបយរមួ 
ឆន  ំ១៩៧៦ (ៃថង ២០/១២/៧៦)។ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 130 

កមមករសមូហភព និងកសិករសមូហភព េហើយសថិតេសថរជមួយវណ្ណៈ
ទងំពីរេនះ គេឺនមនជួរបដវិត្ត ែដលកពុំងកន់អំ ច។ េពលេនះ
ែដរ បុ៉ល ពត បនេលើកអពីំកមមវតថុ  ែដលបដវិត្តន៍សងគមនិយម្រតូវ យ
េនះគធឺតុពិតៃនវណ្ណៈនយទុន និងវណ្ណៈជះិជន់េផ ងៗេទៀត ទងំ
្រគប់ែផនក េសដ្ឋកចិច វបបធម៌ សងគមកចិច មេនសេញចតន ។ល។ (*) បុ៉ល 
ពត បនចត់ទុកកមមសិទធឯិកជនទងំអស់ មនធតុពិតជនយទុន សូមប ី
ែតកមមសិទធិឯកជនរបស់វណ្ណៈកមមករ កសិករ ពលករ ក៏មនធតុពិតជ
នយទុនែដរ ែដល្រតូវតសូ៊កចំត់។ េនេពលេលើកេឡើងអពីំេតើ្រតូវតសូ៊
កចំត់ និងតសូ៊ក ងេលើអ្វីខ្លះ បុ៉ល ពត បនកណំត់ចបស់ថ «េលើ
្រគប់ែផនក េលើេ កទស នៈ េលើជវីទស នៈ េលើកររស់េនរបស់េយើង 
េលើេសដ្ឋកចិច្រគប់ែផនករបស់េយើង េលើវបបធម៌ េលើសិលបៈ េលើអក រ
្រស្ត េលើមេនសេញចតន េលើមេនគមវជិជ  េលើគនិំត។ កចំត់េ កទស នៈ 
វណ្ណៈនយទុន កចំត់េ កទស នៈវណ្ណៈេផ ងៗ កចំត់េ កទស នៈ
ឯកជន» (**) ។ 

បុ៉ល ពត បនកណំត់ចបស់ថ រូបភពចត់ ងំវណ្ណៈ េនសល់ែត
ពីរេទគវឺណ្ណៈកមមករ និងវណ្ណៈកសិករ េហើយេនែកបរេនះមនជួរបដវិត្ត 
ែដល បុ៉ល ពត ចត់ទុកថជ្រសទប់មួយែដរ ែដល្រតូវតសូ៊លុបបំ
បត់ មរយៈែ្របក្ល យេ យេទជកមមករ កសិករទងំអស់។ ឯខ្លឹម

រ និងធតុពិតវណ្ណៈ បុ៉ល ពត ចត់ទុកថ បនសថិតេនដែដល 
(*) បទឧេទទសនម ប៉ុល ពត អំពីបដិវត្តនស៍ងគមនិយម្រគបែ់ផនក (ទងប់ដិវត្ត េលខពិេសស កញញ  
១៩៧៦) 
(*) បទឧេទទសនម ប៉ុល ពត អំពីបដិវត្តនស៍ងគមនិយម្រគបែ់ផនក (ទងប់ដិវត្ត េលខពិេសស កញញ -  
តុ  ១៩៧៦) 
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េទះជរូបភពចត់ ងំវណ្ណៈ កនុងសងគមមនែត កមមករ កសិករ ក៏
េ យ ក៏ខ្លឹម រ និងធតុពិតវណ្ណៈនយទុន សក្តភូិម ិអនុធន កសិករ
ឯកជន កមមករឯកជន េនែត្រគបដណ្ត ប់កនុងសងគម និងកនុងជួរបដវិត្ត
ទងំមូល ែដល្រតូវតសូ៊កចំត់កនុងបដវិត្តន៍សងគមនិយម។ ជមួយគន
េនះ បុ៉ល ពត បនេលើកពីទនំស់វណ្ណៈ ែដលេនែតេលចេឡើង មន
ចរតិជទនំស់ ្ល ប់រស់ គទឺនំស់ជមួយវណ្ណៈសក្តភូិម ិ ជមច ស់ដ ី ជ
អភជិន េមឃុ ំ េច ្វ យ្រសុក េច ្វ យេខត្ត អនករដ្ឋករ បូ៉លិស 
ទ ន កនុងេពលែដលអនកទងំេនះ អស់មនកមមសិទធិ អស់មន
អំ ចអ្វទីងំអស់។ ឯកនុងជួរកសិករវញិ េគបនេលើកអពីំកសិករ
ចស់ និងកសិករថម។ី កសិករចស់ក៏មនករែបងែចកជទនំស់ ្ល ប់
រស់រ ងកសិករ្រក កសិករថន ក់េ្រកម កសិករថន ក់ក ្ត ល ជមួយ
កសិករក ្ត លថន ក់េលើ និងកសិករមន។ ឯកសិករថម ីកន់ែតលបំក
េទេទៀត េ យ បុ៉ល ពត ចត់ទុកថ កសិករថមេីនះ រួមមន អនុធន 
នយទុន សក្តភូិម ិ កមមករ និងពលករទី្រកុងេផ ងេទៀត ែដលេទើប
ជេម្ល សេចញពីទី្រកុង។ 

្រតូវដូចែដល បុ៉ល ពត បនេលើកេឡើង កនុងឯក រៃន ល់មគ៌
របស់  គកឺចំត់េចលអ្វីៗ ទងំអស់ េហើយក ងេឡើងវញិជថមី មរយៈ
បដវិត្តន៍សងគមនិយម និងករក ងសងគមនិយម មគនិំតអត្តេនម័ត
េឆ្វង្រជុល និងនិយម្រជុលរបស់ ។ ករពិត បុ៉ល ពត គម ន គ ល់អ្វី
ែដលេ ថសងគមនិយម េ្រកពីករលុបបបំត់េចលរបបកមមសិទធិឯក
ជន និងក ងរបបកមមសិទធិសមូហភពេនះេឡើយ។ ពួកេនះគម នបន
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យល់អ្វីែដលេ ថ្រកតឹយ្រកមសតយនុម័ត េ្រកពីគនិំតអត្តេនម័ត
របស់ េឡើយ។ ចណុំចេលចេឡើងជបឋមៃនមគ៌របស់ បុ៉ល ពត គឺ
ករេដើរផទុយជមួយ្រកតឹយ្រកមៃនទនំក់ទនំង រ ងកម្ល ងំផលិតកមមជ
មួយទនំក់ទនំងផលិតកមម។ ម្រកតឹយ្រកម ករេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិត
កមម្រតូវែត្រសបជមួយចរតិ និងករំតិៃនកម្ល ងំផលិតកមម បុ៉ែន្ត បុ៉ល 
ពត ែបរជយកនេយបយេឆ្វង្រជុលរបស់ខ្លួន េដើមបេីរៀបចនូំវទនំក់
ទនំងផលិតកមមមួយែដលេ ថ សមូហភព មរយៈៃនករបផំ្ល ញ
េចលនូវកម្ល ងំផលិតកមម េពលគជឺករេរៀបចនូំវទនំក់ទនំងផលិត
កមមេ យចប់បងខ ំ មរយៈៃនកម្ល ងំនេយបយរបស់ខ្លួន។ 

េដើមបបីផំ្ល ញេចលនូវទនំក់ទនំងផ្ល ស់ប្តូរទនិំញ សេំ លុបបបំត់ 
របបកមមសិទធិឯកជន បុ៉ល ពត បន្របកសេនៃថង ៣០ កញញ  ១៩៧៦ 
កនុងឱកសខួបេលើកទី ១៦ របស់បក ថ «លុយគជឺឧបករណ៍មួយពិស
ពុលបផុំត ទញេយើងេ យរកឯកជនវញិ ល់េពល ល់េវ ។ េបើ
មនលុយ េយើងេចះែតចង់ទិញេនះទិញេនះ។ ឥឡូវេនះ គម ននរ
នឹកនចង់ចយលុយេទ។ េនះជលកខណសមបត្តមួិយសខំន់ អនុេ្រគះ
េ យេយើង កចំត់េចលេគលជហំរកមមសិទធិឯកជន និងបពំក់េគល
ជហំរសមូហភពបនឆប់រហ័ស»។ ជមួយគន  បុ៉ល ពត ចត់ទុកជ
លកខណសមបត្តងិយ្រសួល ដល់ករក ងសងគមសមូហភពមួយ
េទៀត គគឺម ន្របក់ែខ។ ចត់ទុកថ «េបើមនលុយ មន្របក់ែខ លុយ
គបេតប តេយើងជប់ េហើយទញេយើងមនិេ យេទសមូហភព

បនេទ»។ បុ៉ល ពត បនសននិ ្ឋ នថ ករបបំត់ផ រលក់ដូរេនតបំន់
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រេំ ះនឆន  ំ ១៩៧២ និងបបំត់ទងំ្រសុងេនទូទងំ្របេទសេ្រកយឆន  ំ
១៩៧៥ បបំត់េចលករចយលុយ គជឺករ យចេំទេលើមូល ្ឋ នៃន
វណ្ណៈនយទុន សក្តភូិមែិតម្តង េហើយចត់ទុកថេនះជវធិនករសខំន់ 
កនុងករលុបេចលរបបកមមសិទធឯិកជន ក ងរបបកមមសិទធសិមូហភព។ 

េដើមបកី ងសងគមមួយថម ីែដលែប្លកពីេគ បនជរុំញពួក បុ៉ល ពត 
េ យលុបេចលនូវអ្វីៗ  ទងំអស់ ែដលេគសគំល់ថជសណំល់ៃន
របបចស់ ប់ ងំពីមេនសេញចតនេឡើងេទ។ 

បុ៉ល ពត បនេ យនិយមន័យេទេលើករក ងសងគមនិយម 
្រតមឹែតរបបកមមសិទធិសមូហភពែតបុ៉េ ្ណ ះ។ សមូហភព គជឺខ្លឹម រ
ពិត្របកដៃនសងគមនិយមរបស់ បុ៉ល ពត េហើយករេរៀបចនូំវទនំក់
ទនំងសមូហភពេនះ គេឺ្របើ្របស់នេយបយ និងហិង ទងំ្រសុង។ 
ដូេចនះ បដវិត្តន៍សងគមនិយមមនន័យថ ្រតូវកចំត់េចលនូវ ល់ កក
សណំល់ៃនរបបសងគមចស់ ្រគប់ែផនក និងទងំ្រសុង មរយៈករតសូ៊វណ្ណៈ
េ យ ច់ខត។ ឯករក ងសងគមនិយម គកឺរេរៀបចនូំវទនំក់ទនំងសមូហ
ភពទងំ្រសុង និង ច់ខត មវធិនករនេយបយ និងចត់ ងំ។ 

មរេបៀបគិតគូររបស់ បុ៉ល ពត សងគមថមមួីយ្រតូវែតបនក ង
េលើមូល ្ឋ នសមូហភពទងំ្រសុង ដូេចនះរបស់ែដលេ ថបដវិត្តន៍
សងគមនិយម មរយៈករកចំត់ និងក ងសងគមនិយម មរយៈករ
បេងកើតរបបសមូហភព ្រតូវបនដេំណើ រករ្រពមៗ គន  កនុងេពលែតមួយ។ 
ករចប់េផ្តើមបនេចញដេំណើ រពីករតសូ៊វណ្ណៈេ យ ច់ខត េហើយ
ក៏ជករបន្តដេំណើ រេឆ្វង្រជុល ែដលពួក បុ៉ល ពត បនេធ្វើ មុនេពលដេណ្តើ ម
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បនអំ ច។ ករកចំត់េចលរបបកមមសិទធិឯកជន លុបបបំត់េចល
រចនសមព័នធវណ្ណៈកនុងសងគម ្រតូវបនអនុវត្តកនុងរយៈេពលដ៏ខ្លី។ ជំ ន
ចប់េផ្តើមេ្រកយេពលដេណ្តើ មបនអំ ច គកឺរជេម្ល ស្របជជន
េចញពីទី្រកុង ករេផទរ្របជជនពីកែន្លងមួយេទកន់កែន្លងមួយេទៀត 
េដើមបកីត់ផ្ត ច់េចលនូវកមមសិទធិខងមេធយបយ ឧបករណ៍ផលិតកមម 
ករលុបបបំត់េចលករចយ យ្របក់ និងករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ េដើមប ី
បបំត់េចលកមមសិទធិខង្រទពយសមបត្ត។ិ មវធិនករេនះ ពួក បុ៉ល 
ពត បនែ្រសកថ ជជ័យជនំះដ៏ធេំធងកនុងករសេំរចបដវិត្តន៍្របជ
ជត្ិរបជធបិេតយយ េ្រពះ្របជជនែដល្រតូវេចញពីទី្រកុង ពីកែន្លង
មួយេទកន់កែន្លងមួយេទៀត អនកទងំេនះមនិ ចនមំកជមួយនូវ
មេធយបយ និងឧបករណ៍ផលិតកមមេទ េហើយ្របសិនជេគយកមកជ
មួយនូវ្របក់កស មស េព្រជ ក៏គម នតៃម្លែដរ េ្រពះគម នករចយ
្របក់ គម នករលក់ដូរទនិំញ។ េនះជជំ នលប់បបំត់េចលកមមសិទធិ
ឯកជន ្រពមេពលជមួយនឹងករបផំ្ល ញេចលនូវកម្ល ងំផលិតកមម 
ែដលមនកនុងសងគម ។ ជំ នបន្តេ្រកមរូបភព ៃនបដវិត្តន័សងគម
និយម េ យ ច់ខត គកឺរកប់សម្ល ប់ែដលបន្រប្រពឹត្តេទយ៉ង
ខ្ល ងំបផុំត េ្រកមផ្ល កៃនករតសូ៊វណ្ណៈ។ ដបូំងេគេឃើញករកប់
សម្ល ប់េនះ េធ្វើេឡើងចេំពះម្រន្តី អនករដ្ឋករ នយទ ន ពលទ ន 
បូ៉លីស បញញវន័្ត និង្របជជនែដលជេម្ល សេចញពីទី្រកុង ែតបញ្ហ េនះ
មនិ្រតូវបនបញច ប់កនុងករំតិេនះេឡើយ បនដេំណើ រករទូទងំសងគម 
ប់ទងំកនុងជួររបស់ បុ៉ល ពត ផង។ 
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កនុងដេំណើ រករលុបបបំត់េចលវណ្ណៈកនុងសងគម បុ៉ល ពត មនិ្រតមឹ
ែតលុបបបំត់េចលរបបកមមសិទធឯិកជនែផនកមេធយបយ និងឧបករណ៍
ផលិតកមមបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំបបំត់េចលកមមសិទធេិលើ្រគប់ែផនក ប់
ទងំសមតថភព និងមេនសេញចតនរបស់មនុស េទៀតផង។ េ យ
េហតុេនះបនជេគេឃើញ បុ៉ល ពត តសូ៊បបំត់េចលនូវវណ្ណៈកមមករ 
ពលករចស់ ែដលេគេ ថវណ្ណៈកមមករឯកជន ពលករឯកជន បបំត់
េចលកសិករចស់ ែដលេគេ ថកសិករឯកជន េហើយក ងេឡើង
នូវវណ្ណៈកមមករ ពលករ និងកសិករសមូហភពថម ី ត្រមូវេ យមនុស
ទងំអស់្រតូវរស់េនសីុចុក េធ្វើករងរជសមូហភពទងំ្រសុង។ ម
រេបៀបេនះ េគបែំបក្រគួ រេ យេន ច់ពីគន  ្របុសេ យ្របុស ្រសី
េ យ្រសី កូន និងឪពុកម្ត យរស់េន ច់េ យែឡកពីគន េទ ម្រកុម
របស់េគ។ ឪពុកម្ត យគម នសិទធេិលើកូន េ្រពះកូនក្ល យេទជកូនអងគករ(*) 
ប់ទងំ ពហ៍ពិពហ៍ ក៏អងគករជអនកសេំរចទងំ្រសុង។ េនះេហើយ

គជឺករតសូ៊បបំត់េចលកមមសិទធិឯកជនខងមេនសេញចតន។ ករ
កចំត់េចលរបបកមមសិទធិឯកជន ្រតូវបនដេំណើ រករ មរយៈៃនករកំ
េទចេចលមនុស  មនិែមន្រតមឹករំតឹរបឹអូស្រទពយសមបត្តេិនះេឡើយ។ 
ដូេចនះករកប់សម្ល ប់្រតូវបនព្រងកី្រកបខណ័្ឌ របស់  ពីមួយៃថងេទ
មួយៃថងកន់ែតធ។ំ 

គួររលឹំកថ កនុងដេំណើ រករដ៏ឆប់រហ័ស ៃនករបបំត់េចលវណ្ណៈ 
និងរបបកមមសិទធិឯកជន មជំ នៃនករកប់សម្ល ប់ កេំទចេចលនូវ

(*) អងគករ គឺជ្រសទបក់នអ់ំ ច គឺបក របស់ ប៉ុល ពត ែដលេគនិយមេ សំ បអ់នកដឹកន ំ ងំ
ពីឃំុេឡើងេទ។ 
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មនុស  ្រតូវបនអនុវត្ត ម្រទឹស្តី និងរេបៀបមួយចនួំន៖ 

ទីមួយ ្រទឹស្តីអពីំេ កទស នៈបដវិត្ត៖ ្រទឹស្តីេនះ បនផ ព្វផ យ 
េរៀនសូ្រតេនកនុងជួរកមម ភិបលសខំន់ៗ ងំពីមុនឆន  ំ១៩៧៥។ ្រទឹស្តី
េនះវភិគសខំន់អពីំករែបងែចកវណ្ណៈ ករតសូ៊វណ្ណៈកនុងសងគមកមពុជ 
ែដលចត់ទុកទនំស់បដបិកខ ្ល ប់រស់ មនិ្រគន់ែតរ ងវណ្ណៈកមមករកសិករ
ជមួយវណ្ណៈនយទុនសក្តភូិម ិ មច ស់ដ ី នហមឺនម្រន្តីបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថម
ទងំមនទនំស់បដបិកខ ្ល ប់រស់ រ ងកសិករ្រក ក ្ត លថន ក់េ្រកម 
ក ្ត លថន ក់ក ្ត ល ជមួយកសិករក ្ត លថន ក់េលើ កសិករមន 
និងឈមួញក ្ត លេទៀតផង។ ឯក រេនះ គជឺមូល ្ឋ ន្រទឹស្តីបេងកើត
នូវពួកនិយម្រជុល កនុងករអនុវត្តន៌មគ៌េឆ្វង្រជុលរបស់ បុ៉ល ពត កនុង
ដំ ក់កលបដវិត្តសងគមនិយមរបស់  ែដល ឈនដល់ករកេំទច
េចលមនុស  េ្រកមផ្ល កៃនករតសូ៊វណ្ណៈ។ 

ទីពីរ - វធិវីចិរវទិយែដលេពលេនះេ ថ វធិបីដចិចសមុបបទ មិន
ែមនជវធិវីចិរវទិយៃនទស នវជិជ ម៉ក -េឡនីន ពិត្របកដេនះេឡើយ 
ែតជវធិមួីយែដលពួក បុ៉ល ពត បនសរេសរេ្រជើសេរ ើសយក្រកតឹយ្រកម
ខ្លះសេំ បេំរ ើនូវឧបយកលរបស់ ។ វធិវីចិរវទិយ ែដល បុ៉ល ពត បន
យកមកផ ព្វផ យ និងបេ្រង នជទូេទ មន្រកតឹយ្រកម ៤ គ ឺ៖ 

- អ្វីៗទងំអស់ែតងមនករទក់ទង 

- អ្វីៗទងំអស់ែតងមនទនំស់ 

- អ្វីៗទងំអស់ែតងមនករវវិត្តន៍ 
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- អ្វីៗទងំអស់ែតងមនករែ្រប្របួលពីបរមិណេទគុណភព 

គួររលឹំកផងែដរថ ចណុំចេខ យៃនបដវិត្តន៍កមពុជ គជួឺរកមម ភបិល 
បកខជនេសទើរែតទូេទ មនិបនសិក េ យផទ ល់នូវអ្វីែដលេ ថលទធិ
ម៉ក -េឡនីន អ្វីែដលេ ថលទធិសងគមនិយមវទិយ ្រស្តេនះេឡើយ។ 
េគបនសថិតេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករយល់ដងឹដ៏ចេង្អ ត អពីំបដវិត្តន៍ 
េហើយេចះបនែត មរយៈករបៃំភ្លរបស់ពួក បុ៉ល ពត ចង់េ យេចះ

មគនិំតរបស់ ។ ឯកមម ភបិលែដលបនេរៀនសូ្រតេនេវៀត ម ក៏
គម នលទធភពនឹងបេញចញ្រទឹស្តីពិត្របកដៃនលទធិម៉ក -េឡនីន េហើយ
ែថមទងំពួក បុ៉ល ពត បនកចំត់អស់េទេទៀត។ ្រស័យហតុេនះ 
បនជ្រទឹស្តីរបស់ពួក បុ៉ល ពត បនព្រងកីខ្លួនេ យឯក ជយ េនកនុង
ជួរកមម ភបិល បកខជន បេងកើតជ្រកុមេឆ្វង្រជុល និងនិយម្រជុលកន់
ែតេ្រចើន។ 

្រកតឹយ្រកមទងំបួនៃនវធិវីចិរវទិយរបស់ បុ៉ល ពត បនបេំរ ើេ យ
មន្របសិទធភព ចេំពះដេំណើ រករបដវិត្តន៍សងគមនិយម និងក ង
សងគមនិយមរបស់ ។ ពួក បុ៉ល ពត បនេ្របើ្របស់្រកតឹយ្រកមទងំេនះ 
សខំន់កនុងទនំក់ទនំងរ ងមនុស  និងរបបនេយបយ។ ឧទហរណ៍ 
អ្វីៗ ទងំអស់ែតងែតមនករទក់ទង េបើសម្ល ប់ឪពុក្រតូវសម្ល ប់កូន 
សម្ល ប់បង្រតូវសម្ល ប់ប្អូនេទៀត េបើសិនជទុក ពិតជសងសឹកវញិ។ 
េចញពីេនះ េកើតមនពកយេ ្ល ក «ជកីេ ម ្រតូវជកីទងំឫស» េធ្វើែបក
ចនមួយទក់ទងដល់ករបផំ្ល ញបដវិត្តន៍សងគមនិយម និងក ងសងគម
និយម។ល។ អ្វីៗទងំអស់ែតងមនទនំស់ ទនំស់្រគប់ទិដ្ឋភពទងំ
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អស់ េហើយេ យែផ្អកេលើ្រកតឹយ្រកម អ្វីៗទងំអស់ែតងមនករវវិត្តន៍ 
អ្វីៗ ទងំអស់ែតងមនករែ្រប្របួលពីបរមិណេទគុណភព ទនំស់

ក៏សុទធែតជទនំស់បដបិកខ ្ល ប់រស់ទងំអស់។ េគែតងឮពកយជ
ទូេទែដលពួក បុ៉ល ពត ធ្ល ប់និយយ ៃថងេនះេធ្វើេ យបត់ែផ្លចបមួយ 
ៃថងេ្រកយនឹងកបត់សងគមនិយម ៃថងេនះេមើលេគេ យេគសីុ្រសូវៃថង
េ្រកយនឹងកបត់បដវិត្តន៍ ៃថងេនះលួចេ ង រេចកសីុ ឬអេំពមួយេដើម ៃថង
េ្រកយនឹងកបត់ជត។ិល។ និង ។ល។ 

ទីប ី បុ៉ល ពត បនេឆ្ល តេ្របើ្របស់ ន មេ្របះឆរបស់ជត ិ េដើមប ី
អនុវត្តករប្រងក ប និង្រតួត្រ ។ ្រតូវែតទទួល គ ល់ថ ករេ្របះឆកនុង
ជនជតកិមពុជ បនេកើតមនយូរយរមកេហើយ មរយៈៃនករែបក
បក់ កបលម៉សីុនដកឹន្ំរបេទស។ េស្តចមនជេម្ល ះគន អពីំករដេណ្តើ មអំ

ច ្របជជន្រតូវែចកជពីរ ឬជប ី គ្ំរទមខ ងៗ ឬេនក ្ត ល។ 
េ្រកពីេនះ កនុងរបប និគមប ងំ និងកនុងរបបសីហនុ មនករ
េរ ើសេអើងយ៉ងខ្ល ងំអពីំតបំន់្របជជនរស់េន ែដលេគសេងកតេឃើញ
មនករែបងែចក ជបួនតបំន់៖ ទីមួយ អនកទី្រកុង ទី្របជុជំន ទីពីរ អនក
កពំង់ ភគេ្រចើន មទេន្លេមគងគ ទីប ី អនកែ្រស តបំន់ជនបទ ែដលេធ្វើ
ែ្រស ទីបួន ជនជតភិគតចិ។ តបំន់ទីមួយ និងទីពីរ េ្រចើនមនទនំក់ទនំង
ល្អជមួយគន  េហើយតបំន់ទងំពីរេនះេ្រចើនេមើលងយេមើលេថក ចេំពះ
តបំន់ទីប ីនិងទីបួន។ ជមួយេនះ ស្រងគ មឈ្ល នពនរបស់ េមរកិ កនុង 
រយៈេពល ៥ ឆន  ំក៏បនែបងែចកតបំន់ទី្រកុង ទី្របជុជំន និងជនបទៃ្រព
ភន ំ េ យេន ច់ពីគន ែដលែផនក មួយេនះបនបេងកើតេ យមន
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កហឹំងរ ងគន  និងគន  រ ង្របជជនេនតបំន់ទងំពីរេនះ។ េនះជ
ចណុំចេខ យមួយរបស់ជត ិែដល បុ៉ល ពត េឆ្ល តេ្របើ្របស់គួបផ នឹំង
ករបផុំសកហឹំងវណ្ណៈ។ ករជេម្ល ស្របជជនទី្រកុង ទី្របជុជំន ឬ ម
ដងទេន្លេមគងគេទកន់តបំន់ជនបទៃ្រពភន ំ េហើយែបងែចក្របជជនជ
ប្ីរបេភទ បេងកើតេឡើងនូវភពងយ្រសួលមួយ សំ ប់ករ្រតួត្រ របស់ 
បុ៉ល ពត (្របជជនចស់ គ្ឺរបជជនេនមូល ្ឋ នេនះយូរេហើយ ្របជ
ជនថម ី គ្ឺរបជជនែដល្រតូវជេម្ល សេចញពីទី្រកុង ឬកែន្លងេផ ង េទ

ងំទីលេំនថមេីនមូល ្ឋ នេនះ ្របជជនថម ី គ្ឺរបជជនែដលជេម្ល ស
ពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយ េហើយមនិទន់កណំត់េ យ ងំទីលេំន
េនកែន្លង មួយចបស់ ស់)។ 

ករេ្របើ្របស់្របជជនចស់ សំ ប់្រគប់្រគង្របជជនថម ី គួបផ នឹំង
ករេ្រជើសេរ ើសកមម ភបិលែដលយកេចញពី្រសទប់្រកបផុំត េទះជ
្រកេ យរេបៀប ក៏េ យ គ ឺ បុ៉ល ពត មនិបនគតិគូរេឡើយ េ យ
ែត្រក េហើយជអនកេនមូល ្ឋ ន សុទធែតជ្របេភទកមម ភបិលល្អរបស់ 
បុ៉ល ពត េដើមបអីនុវត្តករតសូ៊វណ្ណៈេ យ ច់ខតបផុំត េ្រពះអនក
ទងំេនះមនកហឹំង្រ ប់ជមួយអនកមន្រទពយសមបត្ត។ិ ្រស័យ
េ យ្រទឹស្តី និងរេបៀបអនុវត្តរបស់ បុ៉ល ពត ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ 
េគបនបេងកើតេឡើងនូវ្រកុមៃដដល់និយម្រជុលដ៏ងងតិងងល់ េ្រត មជ
េ្រសចេដើមបអីនុវត្ត មបញជ របស់អងគករ ជយន្តករៃនករកប់
សម្ល ប់ និង្រតួត្រ មទ្រមង់ៃនសងគមមួយែបបថម ីែដលមនិែដលធ្ល ប់
មន កនុង្របវត្តិ ្រស្តេលើសកលេ ក។ ជនទងំ យែដលេនកនុង
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យន្តកររបស់ បុ៉ល ពត ជឃតករដ៏ វេឃរេឃផង ជអនករង
េ្រគះ ៃនរបបេភរវកមមេនះផង។ េគ ចទទួលនូវទរុណកមមភ្ល ម េបើ
្រតូវថន ក់េលើសង យ័។ េហតុេនះេហើយ ជនិចចកល េគ្រតូវបង្ហ ញនូវ
ភពេ ម ះ្រតង់របស់ខ្លួន គកឺប់សម្ល ប់ជនរួមឈមរបស់ខ្លួនឥត
ញេញើតៃដ។ មករជក់ែស្តង មនុស សថិតកនុងជួរ បុ៉ល ពត មួយ
ចនួំនធ ំគជឺចំ ប់ខម ងំ កនុងចេំ មេនះ មនមួយចនួំនជចំ ប់
ខម ងំងងតឹងងល់ េគ្រតូវេធ្វើនូវអ្វីទងំអស់េដើមបកីររស់ផទ ល់ខ្លួនរបស់
េគ។ កនុងបណំងបង្ហ ញនូវភពេ ម ះ្រតង់របស់េគ េដើមបកីររស់ផទ ល់
ខ្លួន េគមនិខ្ល ចនឹងេធ្វើសកមមភពេ យ ច់ខត មបញជ របស់អងគ
ករ េទះជ្រតូវសម្ល ប់ ច់ញត ិមតិ្តភក្ត ិ ក៏េគេធ្វើេ យគម នញេញើត
ៃដ។ កនុងជនំន់ បុ៉ល ពត េគបនេឃើញមនុស មួយចនួំន ែដលជ
អតតីអនកបួសអស់េ្រចើន្រពះវស  េធ្វើជអនកចប់ផ កឹ្រពះសងឃ េធ្វើគត
្រពះសងឃ យបផំ្ល ញ្រពះវ ិ រ ពុទធបដមិករ េដើមបបីង្ហ ញនូវភព
េ ម ះ្រតង់ចេំពះអងគករថ ខ្លួនបនចកឆង យពី្រពះពុទធ សន 
បដបិកខជមួយ្រពះពុទធ សនេហើយ។ េនះេហើយ ែដលេយើងនិយយ
ថមនុស ទងំ យែដលសថិតេនកនុងយន្តករកប់សម្ល ប់របស់ បុ៉ល 
ពត ជឃតករផង និងជជនរងេ្រគះផង ដូេចនះបនជេគេឃើញថ 
មនុស មួយចនួំន្រតូវបនពួក បុ៉ល ពត េ្របើេ យសម្ល ប់អនកដៃទ ែត
មនិយូរបុ៉នម ន ខ្លួនក៏្រតូវពួក បុ៉ល ពត សម្ល ប់បន្តែដរ។ 

មរយៈៃនករបដវិត្តន៍សងគមនិយម និងក ងសងគមនិយម
េ យ ច់ខត កនុងរយៈេពលមួយដ៏ខ្លី សងគមកមពុជបនផ្ល ស់ប្តូ រេទ
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កន់្រទង់្រទយៃនសងគមមួយ ែដលេគនឹងពិបកកណំត់ថ  ជសងគម
អ្វី។ របប្របល័យពូជ សន៍ គជឺន័យ្រតមឹ្រតូវ ស់ សំ ប់របប បុ៉ល 
ពត បុ៉ែន្ត្របល័យពូជ សន៍កនុង ថ នភពសងគមែបប  គជឺករ
ពិបកកណំត់ ្រស័យេ យករវវិត្តន៍ៃនសងគមមនុស  មនិែដលបន
ជួប្របទះដូចេនះេឡើយ។ មលទធិសភំរៈនិយម្របវត្តិ ្រស្ត ក៏គម ន
្រទឹស្តី កណំត់អពីំ ថ នភពសងគមែបប បុ៉ល ពត េនះេឡើយ េ្រពះ
ក៏មនិែមនជែបបែផនៃនសងគមកុមមុយនិស្តបុព្វកល មនិែមនជែបប

ែផនទសភព ែបបែផនសក្តភូិម ិ ឬែបបែផននយទុនេនះេឡើយ  
េហើយក៏កន់ែតមនិែមនជែបបែផនសងគមនិយម ឬកុមមុយនិស្តនិយម
េនះេឡើយ េទះប ីបុ៉ល ពត េ្របើពកយសងគមនិយមក៏េ យ។ 

្របសិនេបើេធ្វើករេ្រប បេធៀប េគពិនិតយេឃើញនូវចណុំចមួយចនួំន
ៃនសងគមកមពុជ េ្រកមរបប បុ៉ល ពត ្រប ក់្របែហលជមួយនឹងែបប
ែផនទសភព ែតក៏មនចណុំចមួយចនួំនខុសែប្លកែដរ ្រស័យេ យ
លកខណសមបត្តសិងគមកមពុជ នទសវត ទី ២០ េនះ ខុសែប្លកពីសម័យ
ទសភពនេពលមុន។ 

កនុងបញ្ហ រចនសមពន័ធវណ្ណ ៈ និងកបលម៉សីុន្រតួត្រ សងគម៖ 

្រស័យេ យបនបផំ្ល ញេចលនូវកម្ល ងំផលិតកមម និងទនំក់
ទនំងផលិតកមមចស់ េហើយេរៀបចនូំវទនំក់ទនំងផលិតកមមថម ី េ យ
មនិែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនកម្ល ងំផលិតកមម ែតែផ្អកេលើនេយបយ និង
ចត់ ងំជសខំន់េនះ ្រពមជមួយនឹងនេយបយេសដ្ឋកចិចែផ្អកទងំ 
្រសុងេលើកសិកមម កនុងេពលែដល្រតូវលុបេចលទងំ្រសុង នូវទនំក់
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ទនំងផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ ្របក់កស និងកនុងេពលអនុវត្តនេយបយបទិ
ទ្វ រជមួយពិភពេ កខងេ្រក រចនសមព័នធវណ្ណៈ កនុងសងគមជទូេទ 
គសុឺទធែតជកសិករ ែដលពួក បុ៉ល ពត េ ថកសិករសមូហភព ែដល
ធតុពិត គជឺទសករសុទធ ធ។ ម បុ៉ល ពត េលើកេឡើងគេឺនកមពុជ
េ្រកយឆន  ំ ១៩៧៥ មនរូបភពចត់ ងំវណ្ណៈែតពីរេទ គកឺមមករ
សមូហភព និងកសិករសមូហភព េហើយេនែកបរេនះមនជួរបដវិត្ត
ែដលពួក បុ៉ល ពត ចត់ទុកជ្រសទប់មួយែដរ។ កមមករែដល បុ៉ល 
ពត ចង់និយយេនះ មនិែមនជជួរវណ្ណៈកមមករែដលបនផ រភជ ប់ជ
មួយផលិតកមមឧស ហកមម ងំពីមុនមកេទ។ កមមករចស់ទងំេនះ 
សថិតេនកនុងមុខសញញ ្រតូវកចំត់ ្រស័យេ យេគចត់ទុកថជកមមករ
ឯកជន។ ដូេចនះកមមកររបស់ បុ៉ល ពត គជឺកមមករថមសុីទធ ធែដលបន
េផទរពីកសិករ ឬពីកងទព័ចូលមក ែដលគម នមុខជនំញជកមមករេឡើយ 
េហើយ ្រស័យេ យេ ងច្រក សហ្រគស េសទើរែតទងំអស់្រតូវបន
បទិទ្វ រ កមមករថមេីនះេ្រចើនសថិតកនុងចកំរេកសូ៊ កមមករកប់េឈើ ែ្រស
អបំលិ ដកឹជញជូ ន ឬជងជួសជុល ឬកែន្លងផលិតរេបៀបជសិបបកមម
ខ្លះ។ ដូេចនះ កមមករថមេីនះមនចនួំនតចិបផុំត េហើយជទូេទ សថិតកនុង
ចរតិជទសករែដរ មនិែមនជ្របេភទៃនវណ្ណៈកមមករ ឬវណ្ណៈអធន 
ែដលេគធ្ល ប់េឃើញ កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនទនំក់ទនំងផលិតកមមមូលធន
និយម ឬសងគមនិយមេនះេឡើយ។ 

្រស័យេ យករកប់សម្ល ប់ េ យសិទធរិបស់េគ្រតូវបនដកហូត 
្រស័យេ យពលកមមរបស់េគ គម នបនទទួលនូវផល្របេយជន៍អ្វី
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សំ ប់ខ្លួនេគ និង ្រស័យេ យសថិតេនជចំ ប់ខម ងំៃនពួកក្ត ប់អំ
ច មនុស ទងំអស់ែដលពួក បុ៉ល ពត ចត់ទុកថជកមមករសមូហ

ភព ជកសិករសមូហភពសុទធសឹងែតជទសករទងំអស់ េ្រពះ គម ន
ចណុំច្រតង់  សំ ប់វនិិចឆ័យថ អនកទងំេនះជកមមករ ឬជកសិករ
េឡើយ េគទងំ យេ្រប បដូចជឧបករណ៍េចះនិយយ ែដលេគេ្របើ
្របស់ដូចឧបករណ៍។  

ដូច បុ៉ល ពត បនកណំត់ េនែកបរវណ្ណៈកមមករ កសិករសមូហ
ភព គមឺនជួរបដវិត្ត ែដលជួរបដវិត្តេនះ ធតុពិតគជឺ្រកុមេឆ្វង្រជុល 
និងនិយម្រជុលែដលេគេ ថ អងគករ។ អងគករបនក្ល យេទជ ្រស
ទប់ៃនមច ស់ទសករ ែដលមនអំ ច្រគប់ែបបយ៉ង ប់ទងំអំ ច
សម្ល ប់មនុស េ យេសរ។ី បុ៉ល ពត ក៏បនេលើកេឡើងអពីំករតសូ៊កុំ
េ យជួរបដវិត្ត ច់េចញពីកមមករ និងកសិករសមូហភព បុ៉ែន្ត ្រស័យ
េ យសណូំមពរកនុងករ្រគប់្រគង សងគមមួយែបបទសភពរេបៀបេនះ 
មនិ ចនឹងមនិបេងកើតនូវកបលម៉សីុន្រតួត្រ មួយ ែដលមនប ្ត ញ

ពីេលើចុះេ្រកមបនេទ។ កបលម៉សីុនេនះេហើយ គជឺសមព័នធកន់
អំ ច ែដលេគេ ថ អងគករ ែដលចរតិពិត្របកដរបស់  គជឺ
មច ស់ទសករ។ អពីំធតុពិតរបស់វណ្ណៈរបស់ បុ៉ល ពត នឹង ចេចទ
េឡើងនូវករេងឿងឆងល់ថ េតើធតុវណ្ណៈពិត្របកដរបស់ ជអ្វី ែដល
បញជ េទកនុងមេនគមវជិជ  និងប ្ត សកមមភពរបស់ពួកេនះ ្រស័យ 
េ យធតុេដើមរបស់េមដកឹនសំខំន់  ៗៃនរបបេនះ ភគេ្រចើនជកសិករ 
និងអនុធន។ េនះជបញ្ហ មួយ កនុងចេំ មបញ្ហ ែដល្រតូវបន្ត្រ វ
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្រជវ អពីំបតុភពរបស់ បុ៉ល ពត។ 

មពិត ទងំ មខី្លួន បុ៉ល ពត ទងំេមដកឹនសំខំន់ៗ ៃនរបប
េនះ ភគេ្រចើន្របសូ្រតេចញពីកសិករ និងអនុធន ចជចណុំចចប់
េផ្តើមរបស់ពួកេនះ គេឺចញពីេគលជហំរកសិករ និងអនុធន មនិែមនពី
េគលជហំររបស់កមមករ ឬអធនេឡើយ។ េ យេហតុថ មូល ្ឋ នមេន
គមវជិជ របស់ពួក បុ៉ល ពត មន្របភពពីមេនគមវជិជ  េម៉ េសទុង 
ែដលេចញពីេគលជហំរកសិករ និង ្រស័យេ យេហតុថ ពួក បុ៉ល 
ពត ជនិចចកលសថិតកនុងេគលជហំរេឆ្វង្រជុល និងនិយម្រជុល ្រពម
ទងំេដើរ មលទធិគនិំតនិយមអត្តេនម័ត មយង៉េទៀត ្រស័យេ យ
ទនំក់ទនំងផលិតកមមៃនរបប បុ៉ល ពត ជទនំក់ទនំងែបបទសភព
េនះ ធតុពិតវណ្ណៈពិត្របកដរបស់ បុ៉ល ពត ែដលបញជ េទេលើ
នេយបយ និងសកមមភព គជឺមច ស់ទសករដ៏កំ ចេឃរេឃ។ 
ករអះ ងេនទីេនះ សខំន់គែឺផ្អកេទេលើទនំក់ទនំងរ ងរចនសមពន័ធ
ថន ក់េ្រកម និងរចនសមព័នធថន ក់េលើ កនុង្រកបខណ័្ឌ សងគមមួយ។ 

រចនសមព័នធ្រគប់្រគង និង្រតួត្រ កនុងសម័យ បុ៉ល ពត ែប្លកទងំ
្រសុងពី្របេទសនន និងសងគមកមពុជនសម័យមុនៗ។ ពិតែមនេហើយ 
េដើមបេីបក្របស់ ធរណមតសិកលេ ក បុ៉ល ពត បនេធ្វើជ
េរៀបចកំរេបះេឆន ត បេងកើតេឡើងនូវរដ្ឋសភ រ ្ឋ ភបិល និងអងគករ
តុ ករ ែដលមនអំ ចទងំប ីដូចេគឯងែដរ គអឺំ ចនីតបិញញត្ត ិ
អំ ចនីត្ិរបតបិត្ត ិ និងអំ ចតុ ករ។ បុ៉ែន្តេលើករជក់ែស្តង 
ផទុយពីេនះទងំ្រសុង អំ ចពិត្របកដ មនែតសមព័នធកន់អំ ច
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មួយបុ៉េ ្ណ ះ ែដល្របមូលផ្តុ សុំទធែតពួកនិយម្រជុលេន្រគប់លំ ប់
ថន ក់ ែដលេគេ ថ អងគករ។ ពកយ អងគករមួយម៉ត់្រគបដណ្ត ប់បន
អំ ច ទងំបក  ទងំនីតបិញញត្ត ិ ទងំនីត្ិរបតបិត្ត ិ និងទងំអំ ច
តុ ករ។ េ្រកយេពលដេណ្តើ មបនអំ ចភ្ល ម េគ្របកសរ ំ យ
ភ្ល មនូវអងគកររណសិរ ្រគប់ថន ក់េនកនុង្របេទស សល់ែត សីហនុ និង
មនុស មួយចនួំនែដលមនិទន់ចូលកនុង្របេទសេទ ែដលេនមនេឈម ះ
ជរណសិរ ។ ឯគណៈកមម ធកិរបេំរ ើ្របជជនេនភូម ិឃុ ំរ ំ យបញចូ ល
ជគណៈដកឹនសំហករណ៍ េហើយបនទ ប់មកជគណៈបញជ ករកងផលិត
តូច គណៈបញជ ករកងផលិតធ(ំ*)។ ចេំពះថន ក់្រសុកេឡើង េទះបេីន
មនគណៈកមម ធកិរ្របជជន ក៏គម នេធ្វើសកមមភពអ្វី្រតូវនឹងសមតថកចិច
ជរដ្ឋអំ ចែដរ។ េដើមបងីយ្រសួល្រគប់្រគង បុ៉ល ពត បនបេងកើត
េឡើងនូវតបំន់រដ្ឋបលមនភូមភិគ តបំន់ ្រសុក កងផលិតធ(ំឃុ)ំ កងផ
លិតតូច(ភូម)ិ។ ភូមភិគមនិែមនជថន ក់ ្រគន់ែត្រគប់្រគងខងេយធ 
ជេយធភូមភិគ ដូចទម្ល ប់ែដលេគធ្ល ប់េធ្វើេនះេទ ែតជកបលម៉សីុន
្រគប់្រគងេលើ្រគប់វស័ិយ។  

មករេរៀបចរំេបៀបេនះ េគបនបេងកើតេឡើងនូវកបលម៉សីុនប្រងក ប
ថន ក់ភូមភិគមួយថន ក់េទៀត បែនថមេលើេខត្ត្រកុង ែដលមុនេនះមនែត 
១៨ េទ ជ ២៨ តបំន់ ជនួំសេ យេខត្ត េ យមនិទន់គតិភូមភិគ
ពិេសសភនេំពញផង។ េន មថន ក់នីមួយ  ៗចប់ពីថន ក់្រសុកេឡើងេគមន
បេងកើត ថ ប័នជនួំយករខ្លះ បុ៉ែន្តសខំន់េគចត់គណៈបញជ ករ កនុង

(*) ចបព់ីឆន  ំ១៩៧៦ មក ភូមចិត់ ងំ ជកងផលិតតូច ឃំុចត់ ងំ ជកងផលិតធំ។ 
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េនះគណៈបញជ ករេសដ្ឋកចិច ្រតូវបនចត់ ងំ ងំពីមជឈមិរហូតដល់
កងផលិតតូច ដូចជគណៈបញជ ករេយធែដរ (*)។ អនកដកឹន្ំរគប់
ថន ក់ បនក្ល យេទជ្រសទប់មច ស់ទសករយ៉ងៃ្រពៃផ  ពិតែមនែត
មិនដូចជកុលសមព័នធ ដូចសងគមទសភពនសម័យមុនែដលគម នែខ
រយៈេ្រចើនថន ក់ ែតេនះគជឺែបបែផនទសភពមួយ ែដលមនករចត់

ងំកបលម៉សីុនប្រងក បជែខ ចង្វ ក់ េ យពួកមច ស់ទសករថម។ី 

កនុងបញ្ហ េសដ្ឋកិចច-សងគម៖ 

របបទសភព បុ៉ល ពត ខុសគន ជមួយរបបទសភពចស់ េន
្រតង់ របបទសភពចស់ជកជំេណ្តើ រៃនករវវិត្តន៍ ម្រកតិយ្រកមរកីចំ
េរ ើនៃនទរំង់េសដ្ឋកចិចសងគម េហើយេកើតេឡើងនូវ្រសទប់វណ្ណៈមច ស់ទស
ករ និងទសករ ែដលជមូលេហតុសខំន់ ៃនករេផទរពីដំ ក់កល
សងគមកុមមុយនិស្តបុព្វកលមកសងគមទសភព ឯរបបទសភព បុ៉ល 
ពត បនេដើរប្រញច ស្រតឡប់េទវញិ គេឺផទរពីសងគមសក្តភូិមិ ែដលមន
ទនំក់ទនំងផលិតកមមមូលធននិយមមួយែផនក េទកន់ដំ ក់កល
ទសភពវញិ។ បុ៉ែន្ត េបើពិនិតយកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនទនំក់ទនំងផលិតកមម
នសម័យ បុ៉ល ពត គ ឺជទនំក់ទនំងផលិតកមមៃនសងគមទសភពេន
្រតង់ អងគករជអនកក្ត ប់ទងំ្រសុងអពីំមេធយបយផលិតកមម ជអនក
មន នៈេពញទី កនុងករចត់ ងំពលកមម និងជអនកមនសិទធិេពញទី 
កនុងករែបងែចកផលិតផលពលកមម។ ល់ទនំក់ទនំងទងំេនះ បន
ក្ល យេទជរចនសមព័នធថន ក់េ្រកម ែដលមនអងគករជអនក្រតួត្រ ។ 

(*) កំណតេ់ហតុ្របជុំមជឈមិ ៃថង ២១ ដល់ ២៣/០៨/៧៦ អំពីែផនករ ៤ ឆន  ំ េលើកទី ១ “១៩៧៧-
១៩៨០”។ 
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េចញពីេនះ អងគករក៏បនក្ល យេទជរចនសមព័នធថន ក់េលើ ែដលែតង
រក្រគប់វធិរីហូតដល់ករអនុវត្តន៍ករ្របល័យពូជ សន៍ េដើមបកីរពរ
ទនំក់ទនំងផលិតកមមែបបទសភពេនះ។ និយយពីអងគករ ែដល
ចត់ទុកដូចជ្រសទប់ៃនវណ្ណៈមច ស់ទសករ មនិមនន័យថ អនក  
ក៏េ យេ យែតសថិតេនកនុងជួរ បុ៉ល ពត សុទធែត្របដូចជមួយវណ្ណៈ
មច ស់ទសករេនះេឡើយ។ ្រសទប់េនះ ្របមូលផ្តុ ពួំកអនកមនសិទធិអំ

ចពិត្របកដ មនបុព្វសិទធិពិេសស រហូតដល់មនអំ ចសម្ល ប់
មនុស  បន មចតិ្តេទៀតផង។ ពួកអនកមនសិទធិអំ ចទងំេនះ ករ
ពិតេគមនជវីភពធូរធរ សមបូរសបបយខ្ល ងំែមនែទន កនុងេពល្របជ
ជនេនទូទងំ្របេទសកពុំង ្ល ប់េ យអត់ឃ្ល នេ យជងំ ឺ និងេ យ
ករកប់សម្ល ប់។ ដូេចនះករចត់ទុកពួកកន់អំ ចសថិតកនុង្របេភទៃន
ពួកមច ស់ទសករ គមឺនិែមនជេរឿងហួសេហតុេនះេឡើយ។ 

មទនំក់ទនំងរេបៀបេនះ េគ ចេ្រប បេធៀបបនថសងគមកមពុជ 
េ្រកមរបប បុ៉ល ពត មនចរតិ្រប ក់្របែហលជមួយសងគមទស
ភពជងសងគមេផ ង  ៗែដលបនេកើតេឡើងកនុង្របវត្តិ ្រស្តរបស់មនុស  

្រស័យេ យទនំក់ទនំងផលិតកមម ្រស័យេ យរចនសមពន័ធវណ្ណៈ 
ករចត់ ងំរដ្ឋអំ ច េ យមនករឆ្លុះបញច ងំពីទនំក់ទនំងរ ង
រចនសមព័នធថន ក់េ្រកម និងរចនសមព័នធថន ក់េលើៃនសងគមទសភព។ 
កនុងបញ្ហ េសដ្ឋកចិចសងគម ក៏គួរេលើកេឡើងអពីំមហិចឆ របស់ បុ៉ល ពត 
ែដលបញ្ហ េនះ បនក្ល យេទជទនំស់ដ៏ធ ំរ ងមហិចឆិ ជមួយនឹង
សមតថភពពិត្របកដរបស់ បុ៉ល ពត ែដលជក ្ត មួយជរុំញេ យពួក 
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បុ៉ល ពត ឈនដល់ករ្របល័យពូជ សន៍។ 

កនុងេពលបន និងកពុំងបផំ្ល ញេចលនូវកម្ល ងំផលិតកមម ែដល
េសសសល់ពីរបបចស់ បននិងកពុំងដេំណើ រករកប់សម្ល ប់យ៉ងធំ
ទូ យ កនុងេនះមនជួរកមមករ អនកបេចចកេទស បញញ វន្ត បបំទិេចល

េរៀន បននិងកពុំងដេំណើ រករសមូហភវូបនីយកមមេលើ្រគប់
ែផនក និង្រគប់វស័ិយ មរយៈៃនករបបំត់េចលរបបកមមសិទធិឯកជន
េលើ្រគប់ែផនក និងករក ងទនំក់ទនំងសមូហភពេលើ្រគប់ែផនក ែដល
បេងកើតេឡើងនូវទនំស់យ៉ង្រជលេ្រជកនុងសងគម ដបូំងទនំស់រ ង
កម្ល ងំផលិតកមម និងទនំក់ទនំងផលិតកមម ែដល មនិសម្រសប
ជមួយគន  ផលិតកមមមនករធ្ល ក់ចុះ ករអត់ឃ្ល នបននិងកពុំងេកើត
មនេនទូទងំ្របេទស។ ពួក បុ៉លពត បនេលើកេឡើងនូវពកយេ ្ល ក 
«ម េ តេផ្ល ះ ម អ ច រយ» េហើយបន ក់េចញនូវែផនករក ង
សងគមនិយមេ យសេំរចកនុងរយៈេពល ១០-១៥ ឆន ។ំ ខ្លឹម រែដល
ពួក បុ៉ល ពត កណំត់កនុងករសេំរចែផនករក ងសងគមនិយម ១០-
១៥ ឆន  ំ គកឺរែ្របក្ល យកសិកមមឱនថយេទជកសិកមមសម័យ េហើយ
កណំត់ទិសែ្របក្ល យពី្របេទសកសិកមមេទជ្របេទសឧស ហកមម កនុង
រង្វង់ពី ១៥-២០ ឆន ។ំ េចញពីករកណំត់ទិសេ រេបៀបេនះ បុ៉ល ពត 
បនេលើកេឡើងនូវែផនករ ៤ ឆន  ំេលើកទី ១ (១៩៧៧-១៩៨០)។ េ យ
េ្របើ្របស់នេយបយកណំត់េទេលើអ្វីៗ ទងំអស់ កនុងដេំណើ រវវិត្តរកីចំ
េរ ើនៃនផលិតកមម និងទនំក់ទនំងកនុងសងគម បុ៉ល ពត បនកណំត់ថ 
«េបើរបបសមូហភពរងឹ ែ្រពកជកីក៏េធ្វើរហ័ស ្របព័នធភ្លែឺ្រសក៏េធ្វើរហ័ស 
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េ្រពះគម នអ្វី្របទញ»(*)។ ដូចេនះ របបនេយបយ ជក ្ត សេំរច 
ជរុំញករចត់ែចងផលិតកមម(**)។ មអត្តេនម័តៃនពួកគនិំតនិយម
េឆ្វង្រជុល និងនិយម្រជុល ពួកេគបនេលើកេឡើងនូវតួេលខជក់ែស្តង និង
េគលេ ខ្លះ ៃនវស័ិយេសដ្ឋកចិច មែផនកនីមួយ  ៗកនងុេនះមនវស័ិយកសិកមម 
«គកឺនុងរយៈ ៤ ឆន  ំ ៃនែផនករេលើកទី ១ េនះ ្រតូវសេំរចេ យបននូវ
ករនេំចញអងករជងមួយ នេ នេសមើនឹង ១.៣៩៥.៦៤០.០០០ ដុ ្ល រ

េមរកិ េ្រកយពីករទុកហូប ទុកពូជ ្រគប់្រគន់សំ ប់កនុង្រសុក េហើយ
សរុបទងំេកសូ៊ និងផលិតផលេផ ងៗ េទៀត ្រតូវនេំចញេ យបន 
១.៤៩៤.៦៤០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងរង្វង់ ៤ ឆន  ំៃនែផនករេលើកទី 
១ េនះ(***)។ 

ខងឧស ហកមម បុ៉ល ពត បនេលើកថ «េយើង្រតូវឈរេលើកសិកមម 
េដើមបកី ងឧស ហកមម េ យ្រតូវក ងទងំឧស ហកមម្រ ល 
និងឧស ហកមមធងន់»។ េចញពីទិសេ េនះ េគបនកណំត់មុខ្រពញួ 
្រតូវេធ្វើ មន្របេភទឧស ហកមម្រ ល ដូចជ តមបញ េសប ង ្រប ប់
្រប រេ្របើ្របស់េផ ងៗ។ ខងឧស ហកមមធងន់ មនករផលិតេ្រគ ង
ច្រកកសិកមម ដូចជ ម៉សីុនបូមទឹក ម៉សីុនេបក្រសូវ ម៉សីុនកនិ្រសូវ 
្រ ក់ទរ័ ម៉សីុន រេឈើ។ បុ៉ល ពត កណំត់ចបស់ថ «៤-៥ ឆន ខំងមុខ 
្រតូវេធ្វើ្រ ក់ទរ័ ម៉សីុនបូមទឹក ម៉សីុនេបក្រសូវេ យខ្លួនឯងេ យ
បន»។ េ្រកពីេនះ េគេលើកែផនករអភវិឌ ន៍ឧស ហកមម មនឧស ហ

(*) គម នស្អី្របទញ គឺគម នរបបកមមសិទធឯកជន។ 
(**) កំណតេ់ហតុ្របជុំមជឈមិ ប៉ុល ពត ពីៃថង ២១ ដល់ ២៣ ែខ សី  ឆន  ំ១៩៧៦។ 
(***) ែផនករ ៤ ឆន  ំេលើកទី ១ (១៩៧៧/១៩៨០) របស់ ប៉ុល ពត។ 
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កមមែដកែថប ឧស ហកមមគមី ី ឧស ហកមមែរ ៉ ឧស ហកមមថមពល
អគគសិនី ឧស ហកមមេ្របងកត ឧស ហកមមសភំរៈសណំង់ (*) និង
ឧស ហកមមេផ ងេទៀតជេ្រចើន។ 

គួរេ យភញ ក់េផ្អើលយ៉ងខ្ល ងំ េនេពលពិនិតយេឃើញែផនករដ៏ធំ
សេមប ើមរបស់ បុ៉ល ពត ទងំកនុងវស័ិយកសិកមម ទងំកនុងវស័ិយឧស ហ
កមម កនុងេពល្របជជនកពុំងអត់ឃ្ល ន ផលិតកមមកសិកមមមនិ្រគប់្រគន់
េ្របើ្របស់កនុង្រសុក កនុងេពលេ ងច្រកសហ្រគសជេ្រចើនកពុំងបទិទ្វ រ 
និងកពុំង្រតូវបផំ្ល ញ កនុងេពលគម នអនកបេចចកេទស េហើយបែនថមេ យ
ករកប់សម្ល ប់ជួរអនកបេចចកេទសវទិយ ្រស្ត កនុងេពលអនុវត្តនេយ
បយបទិទ្វ រពីេ កខងេ្រក គម ន្របេទស េធ្វើវនិិេយគទុន។ ម
ែផនករេនះ ទងំវស័ិយកសិកមម ទងំវស័ិយឧស ហកមម ក៏ដូចជវស័ិយ
េផ ងេទៀត ទមទរយ៉ងខ្ល ងំនូវពលកមមជនំញ និងបេចចកវទិយយ៉ង
ខពស់។ េពលេនះែដរ ទនទឹមនឹងកប់សម្ល ប់បញញវន្តអនកបេចចកេទស បុ៉ល 
ពត បនដេំណើ រករបទិ ្រគប់ភូមសិិក ចេំណះទូេទ ឧត្តមសិក  
និងសិក ឯកេទស េហើយេរៀបចែំផនករសិក ជថម ី ែដលមនបឋម
សិក  ៣ ឆន  ំ មធយមសិក  ៣ ឆន  ំ ឧត្តមសិក ែដល្រតូវេរៀនបេចចក
េទសសុទធ ៣ ឆន  ំ សរុប ៩ ឆន ។ំ កនុងេពលេថក លេទសរបបមុន ែដល
មនកមមវធិសីកលគចឺេំណះទូេទ ១៣ ឆន  ំឧត្តមសិក  ៤-៦ ឆន  ំ បុ៉ល 
ពត បនេលើកថ «ចណុំចសខំន់គ ឺ ្រតូវមនេគលជហំរនេយបយ 
សតិ រមមណ៍សងគមនិយម។ េយើងែ្របក្ល យអនកមនិេចះអក រ ឬេចះ
តចិតួច េ យេទជអនកបេចចកេទសជន់ខពស់បន ពី ក ខ មកក្ត ប់វជិជ
(*) ែផនករ ៤ ឆន  ំេលើកទី ១ (១៩៧៧/១៩៨០) របស់ ប៉ុល ពត។ 
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សយណូបន ែតកនុងរយៈ ២ ែខ គេឺ តេផ្ល ះ»។ បុ៉ល ពត បញជ ក់
ចបស់ថ «នេយបយសតិ រមមណ៍ជក ្ត កណំត់ េបើេយើងេរ ើសែត
វបបធម៌ គេឺ្រគះថន ក់ដល់ យុជវីតិរបស់បក » (*)។ 

ជមួយនឹងករេដើរផទុយនឹង្រកតឹយ្រកមរកីចេំរ ើនៃនសងគមមនុស  ផទុយ
នឹង្រកតឹយ្រកមៃនទនំក់ទនំងផលិតកមម ែដល្រតូវសម្រសបនឹងចរតិ និង
ករំតិរបស់ផលិតកមម ផទុយនឹងបណំង្របថន របស់្របជជន បុ៉ល ពត 
បនេលើកែផនករេ្រកមមហិចឆ ដ៏ធេំធង ែដលេធ្វើេ យមនទនំស់
យ៉ង្រជលេ្រជជមួយសមតថភព និងលទធភពពិត្របកដរបស់ ។ 
េនេពលអនុវត្តមនិបន បុ៉ល ពត បនជរុំញករកប់សម្ល ប់េនះ 
កន់ែតធទូំ យ រហូតចូលដល់ៃផទកនុងរបស់  េ្រកមផ្ល កៃនករសរំតិ
សំ ងំៃផទកនុង មនិ្រគន់ែតកប់សម្ល ប់កមម ភបិលេនថន ក់េ្រកមបុ៉េ ្ណ ះ
េទ ែតេនថន ក់ជន់ខពស់ជថន ក់តបំន់ កងពល ភូមភិគ និងកនុងមជឈមិ 
រហូតអនុ្របធនរដ្ឋ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី។ល។ កនុងដេំណើ រករសំ
រតិសំ ងំៃផទកនុង បុ៉ល ពត បនេធ្វើករបូកសរុបកនុងរបយករណ៍សកមមភព
របស់មជឈមិ មនចណុំចមួយថ «ឧទហរណ៍ជក់ែស្តង កនុងឆន  ំ១៩៧៦ 
និយយែតកនុងបក  េ យេយើងេធ្វើបដវិត្តន៍សងគមនិយម្រជលេ្រជ ជងំឺ
េនកនុងបក ែដលេកើតមន ងំពី បដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ 
ែដលេយើងរកមនិេឃើញ ជងំេឺនះ ្រតូវេចញ ពីេ្រពះកេំ ៃនបដវិត្តន៍
្របជជត្ិរបជធបិេតយយ មនិ្រគប់។ ករំតិៃនករតសូ៊្របជជត ិ និង
ករតសូ៊វណ្ណៈ កនុង្រកបខណ័្ឌ បដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ េយើង
រកេមេ គេនកនុងបក មនិេឃើញ បងកប់បន។ ែតដល់េយើងដេំណើ រ
(*) របយករណ៍សកមមភពរបស់មជឈមិ ប៉ុល ពត មភរកិចចនេយបយរមួ ឆន  ំ១៩៧៦។ 
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ករបដវិត្តន៍សងគមនិយមបន្រជលេ្រជ បនខ្ល ងំក្ល  បនធទូំ យ
កនុងបក  កនុងកងទព័ កនុង្របជជន េយើងរកេមេ គ ្រកក់េឃើញ 
េចញមក។ េចញមក េ យធតុពិតៃនបដវិត្តន៍សងគមនិយម ជរុំញ
េ យេចញ។ ដូេចនះ នេំ យេយើងកចំត់នូវសមសភពកបត់ ែដល
េ្រគះថន ក់ដល់បក  ដល់បដវិត្តន៍ បនទន់េពលេវ » (*)។ ពកយសដំី
របស់ បុ៉ល ពត ឆ្លុះបញច ងំយ៉ងចបស់ ស់នូវអេំពើកបត់ ែដលមន

ងំពីយូរមកេហើយ។ ជនែដល បុ៉ល ពត ចត់ទុកថ កបត់ ងំពី
បដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ សុទធសឹងជជនបដវិត្តបរសុិទធ ែដល
តសូ៊្របឆងំមគ៌របស់ បុ៉ល ពត។ ករសរំតិសំ ងំរបស់ បុ៉ល ពត បន
ដេំណើ រករជប់មនិ ច់រហូតដល់របបេនះ ្រតូវដួលរល។ំ ្រសបជមួយ
នឹងករអនុវត្តន៍នេយបយ្របល័យពូជ សន៍េនៃផទកនុងកមពុជ បុ៉ល 
ពត បនអនុវត្តនេយបយបរេទសបិទទ្វ រចេំពះសកលេ កខង
េ្រក។ ងំពីេ្រកយរេំ ះភ្ល ម បុ៉ល ពត បនចប់េផ្តើមបេណ្ត ញអនក
ករទូតៃន្របេទសជេ្រចើន និងប ្ត អងគករអន្តរជតេិចញពីកមពុជ 
េហើយក៏បន ក់តបំន់្រពែំដនជមួយ្របេទសជតិខងទងំអស់ ជសមរ
ភូម្ិរបយុទធ ពិេសសជមួយ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ េ្រក
ពីករ យលុក េទេលើ្រពំែដន្របេទសៃថ និង្របេទស វ បុ៉ល ពត 
បន្របមូលកងទព័ ១៩ កងពលធ ំកនុងចេំ ម ២៣ កងពលធ ំ យ
លុកេ យ្រទង់្រទយធេំន មបេ ្ត យ្រពំែដន កមពុជ-េវៀត ម 
សម្ល ប់រងគ ល្របជជនេវៀត ម សម្ល ប់េគ្រកប ីឆក់ប្លន់្រទពយសមបត្ត ិ 
ដុតផទះសែមបង បផំ្ល ញភូមកិរ ្រទពយសមបត្ត ិដំ ំ ដុំះ។ល។ អស់ជ

(*) របយករណ៍សកមមភពរបស់មជឈមិ ប៉ុល ពត មភរកិចចនេយបយរមួ ឆន  ំ១៩៧៦។ 
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េ្រចើន។ ករ្របឆងំេវៀត មរបស់ បុ៉ល ពត ្រតូវបនដេំណើ រករ ងំ
ពីេពលមុនដេណ្តើ មបនអំ ច ដូេចនះ ពួកេនះ មនលទធភពនឹង យ
្រប រេ យ្រទង់្រទយធភំ្ល ម បនទ ប់ពីេគដេណ្តើ មបនអំ ចទងំ
្រសុង។  

្របសិនេបើេគពិនិតយ្រតមឹែតជេម្ល ះជមួយ្របជជតេិវៀត ម េគ
ងយចត់ទុក បុ៉ល ពត ថ សថិតកនុងេគលជហំរជតនិិយម ឬជតិ
និយមចេង្អ តចង្អល់ បុ៉ែន្តេបើផ រភជ ប់ជមួយករអនុវត្តន៍នេយបយ 
កនុង្របេទសែដលកបត់ជត ិកបត់្របជជនខ្លួន េហើយេ យេធ្វើករេ្រប ប
េធៀបនូវនេយបយរបស់អនកកន់អំ ចមុនៗ ចេំពះេវៀត ម េគ
នឹងបនេឃើញថ បុ៉ល ពត បនេដើរហួសពី្រកបខណ័្ឌ ៃនជតនិិយម
ចេង្អ តចង្អល់េទកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនលទធិនិយម្រជុលហួសេហតុ។ អនកដកឹ
នេំនកមពុជៃនរបបមុន  ៗេគ្របឆងំេវៀត មេ យឈរេលើផល្របេយជន៍
វណ្ណៈ េគ្របឆងំចេំពះចលនតសូ៊ របស់្របជជនេវៀត ម ែតេគេធ្វើ
ជសម័ពនធមតិ្តជមួយេវៀត មែដលជវណ្ណៈ្រតួត្រ ។ ឯ បុ៉ល ពត 
្របឆងំេវៀត មទងំអស់ េទះជេវៀត មមនរដ្ឋអំ ចមួយ 
េ្រកមករដកឹនរំបស់បក កុមមុយនិស្ត មលទធិម៉ក -េឡនីន េហើយែដល
ធ្ល ប់បនជួយឧបតថមភយ៉ងេ្រចើន ចេំពះបដវិត្តន៍របស់្របជជនកមពុជ។ 
អេំពើឆកួតេល ររបស់ បុ៉ល ពត គចឺង់កេំទចេចលជនជតេិវៀត ម
ទងំ្រសុង។ ឆន  ំ១៩៧៨ បុ៉ល ពត ្របកសថ ជនកមពុជមួយនក់្រតូវកំ
េទចជនេវៀត មេ យបន មសិបនក់ ដូេចនះ េ្របើជនកមពុជ ២

ននក់េដើមបកីេំទចេចលជនេវៀត ម ៦០ ននក់។ េ្រកពីពួក
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្វ សីុស្ត ល្លឺម៉ង់សម្ល ប់រងគ លជនជតជិ្វហី្វែដលគម ន្របេទស គម នពួក
្ត  ំ ឬពួកេឆ្វង មួយធ្ល ប់បនគតិ និង្រប្រពឹត្តដូចពួក បុ៉ល ពត 

ែដលចង់កេំទចេចលជនជតមួិយ ែដលជ្របេទសមនឯក ជយ អធបិ
េតយយេនះេឡើយ  សូមបែីតពួក និគមមក្រតួត្រ ក៏ រក ទុកនូវ
មនុស ៃនជនជតេិនះែដរ។ 

សរុបមកករ យតៃម្លធតុពិតៃនរបប បុ៉ល ពត ្របសិនេបើមនិឈរ
េលើទស នវជិជ ម៉ក -េឡនីន គលឺទធិសភំរនិយមវចិរវទិយ និងលទធិសំ
ភរនិយម្របវត្តិ ្រស្ត េហើយែបរជឈរេលើទស នៈគនិំតនិយមអពីំ
្របវត្តិ ្រស្ត ែដលចត់ទុកមូលេហតុៃនករវវិត្តន៍ែ្រប្របួលៃន្របវត្តិ 

្រស្ត ្រស័យេ យករផ្ល ស់ប្តូ រៃនសតិ រមមណ៍របស់មនុស  គឺ
នេយបយមនតួនទីកណំត់សេំរច កនុងករេធ្វើេ យែ្រប្របួល្របវត្តិ

្រស្ត េគ ចចត់ទុកថ របប បុ៉ល ពត គជឺរបបសងគមនិយម 
្រស័យេ យ បុ៉ល ពត បនេ្របើ្របស់នូវនេយបយសតិ រមមណ៍ និង
ហិង  បេងកើតេឡើងនូវទនំក់ទនំងផលិតកមម សមូហភពមួយ េហើយេបើ
្រគន់ែតចត់ទុកថេ យែតសមូហភព គសឺងគមនិយម ក៏ ចចត់ទុក
របប បុ៉ល ពត គជឺសងគមនិយមែដរ។ ្របករេនះេហើយែដលេធ្វើេ យ
្របជជនមួយចនួំនចត់ទុករបប បុ៉ល ពត ជសងគមនិយម េហើយមន
ករខុសឆគងកនុងករអនុវត្តន៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្តេបើឈរេលើទស នៈសភំរ
និយមវចិរវទិយ និងទស នៈសភំរនិយម្របវត្តិ ្រស្តៃនលទធិម៉ក -េឡ
នីន ែដលែផ្អកេលើដេំណើ ររកីចេំរ ើនៃន្របវត្តិ ្រស្ត ្រស័យេ យែបប
ែផនផលិតកមម ផលិតេចញ្រទពយសមបត្តសិភំរៈរបស់សងគម ែដលជ
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ក ្ត កណំត់ជវីភពសងគមេលើ្រគប់ែផនក កណំត់កររកីចេំរ ើនរបស់សងគម 
េហើយជពិេសស េបើែផ្អកេលើ្រកតឹយ្រកមទនំក់ទនំងរ ងកម្ល ងំផលិត
កមម និងទនំក់ទនំងផលិតកមម េដើមបពិីនិតយរបប បុ៉ល ពត របបេនះ ពិត
ជមនិែមនសងគមនិយមេឡើយ។ 

ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ ្របសិនេបើយករបប បុ៉ល ពត េទេធ្វើ
ករេ្រប បេធៀបជមួយរបបសងគម ែដលមនុស េ កបនឆ្លងកត់
កន្លងមក េគេឃើញនូវចណុំចមួយចនួំន្រប ក់្របែហលរបបសងគម
ទសភព សខំន់េន្រតង់រចនសមព័នធថន ក់េ្រកម និងរចនសម័ពនធថន ក់
េលើែដលទក់ទងសខំន់ចេំពះបញ្ហ កមមសិទធិរបស់្របជជន ែដល្រតូវ
ដកហូត េហើយ្របមូលផ្តុកំ្ត ប់កមមសិទធិទងំអស់ េ យ្រសទប់មនុស
មួយក្ត ប់តូចែដលកន់អំ ច ែដលេ ថ អងគករ បែនថមេទេ យ
នេយបយ្របតកិរិយិទងំកនុង និងេ្រក្របេទស ែដលរុញ្របជជន
កមពុជេ យធ្ល ក់េទកនុងេ្រគះ ៃនករ្របល័យពូជ សន៍។ បុ៉ែន្ត កនុង
របបទសភព មច ស់ទសករជវណ្ណៈតំ ងេ យែបបែផនផលិត
កមមមួយ ែដលកេកើតពីករចបំច់ៃន្របវត្តិ ្រស្ត េហើយកនុងសងគម
ទសភពក៏េនមនអនកេសរែីដលមនកមមសិទធិតូច ច។ ចែំណករបប 
បុ៉ល ពត វញិ គឺ ច់ខតគម នអនកេសរេីទ។ ពិនិតយេលើទិដ្ឋភពវទិយ

្រស្ត គពួឺក បុ៉ល ពត ពុែំមនជវណ្ណៈមួយេទ ែតពួកេនះ្រគន់ែតជ
្រកុមកន់អំ ចមួយ្រតួត្រ សងគម េ យេ្របើ្របស់ហិង េឃរេឃ
េដើមបរីក បុព្វសិទធិរបស់ពួក ។ 

ចេំពះករេ្រប បេធៀបរបប បុ៉ល ពត ជមួយលទធិសងគមនិយម គឺ
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ច់ខតមនិ ចេ្រប បេធៀបបនេឡើយ ្រស័យេ យលទធសិងគម
និយមជកររេំ ះមនុស  រេំ ះ្របជពលករ េចញពីករជះិជន់សងកត់
សងកនិ ឯរបប បុ៉ល ពត ជរបប្របល័យពូជ សន៍ ្របឆងំកររស់ ន
របស់មនុស  ែ្របក្ល យអនកែដលសល់ពី ្ល ប់េ យេទជទសករ។  

ចនឹងេធ្វើករសននិ ្ឋ នចេំពះពួក បុ៉ល ពត បនថ ងំពីេដើម
ដល់ចប់ ពួកេនះសថិតេនេលើេគលជហំរៃនលទធិេឆ្វង្រជុលហួសេហតុ 
និងនិយម្រជុលហួសេហតុ េហើយេដើរ មលទធិគនិំតនិយមអត្តេនម័ត
ទងំ្រសុង។ េឆ្វង្រជុលហួសេហតុ និងេដើរ មលទធិគនិំតនិយមអត្តេន
ម័ត គជឺ្របករងយ្រសួលយល់ចេំពះបតុភព បុ៉ល ពត បុ៉ែន្តបញ្ហ  
ជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ហួសេហតុ និងនិយម្រជុលហួសេហតុ គជឺ
ករពិបកយល់។ ្របករេនះេហើយ បនជមនមនុស មួយចនួំនចត់
ទុក បុ៉ល ពត ថ ជអនកជតនិិយមចេង្អ តចង្អល់ ែតេបើពិនិតយអពីំករ
អនុវត្តន៍របស់ បុ៉ល ពត ងំពីេដើមដល់ចប់ ចេំពះជត ិ េឃើញថ 
អេំពើកបត់ផល្របេយជន៍ជត ិបនេកើតមនេឡើងជេរៀងរហូតមក រហូត
ដល់ករ្របល័យពូជ សន៍ជតរិបស់ខ្លួន គឺ ខុសនឹងទម្ល ប់ៃនពួកជតិ
និយមចេង្អ តចង្អល់ែដលបនេធ្វើ ប់ទងំពួកេឆ្វង្រជុល និង ្ត ្ំរជុល។ 

េឆ្វង្រជុលហួសេហតុ បូកនឹងនិយម្រជុលហួសេហតុ បនជរុំញេ យ 
បុ៉ល ពត េធ្វើសកមមភពយ៉ងឆកួតេល  េទះជផល្របេយជន៍ជតដ៏ិ
សម្រសប និងទបបផុំតក៏មនិគតិដល់ែដរ។ ្របករសខំន់ គរឺក េ យ
បននូវផល្របេយជន៍េ យអងគករចត់ ងំកបត់របស់ ។  
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ែផនកទី ២ 

 
កររកីចំេរ ើនេឡើងៃនកម្ល ងំបដិវត្តន ៍និង
េសន ជតិ េ្រកមរបប្របល័យពូជ សន ៍
ប៉លុ ពត និងករគបួផ រំ ងកម្ល ងំ បដិវត្ត
ជតិ និងកម្ល ងំអន្តរជតិ កនុងករផ្តួលរលំំ
របប្របល័យពូជ សន ៍ប៉លុ ពត 

អេំពើកបត់របស់ពួក បុ៉ល ពត មនសភពែប្លកពីអងគករចត់ ងំ
កបត់េផ ងេទៀត េន្រតង់ពួក បុ៉ល ពត មនអងគករចត់ ងំេ យ
ែឡកមួយ និងមនមគ៌េ យែឡកមួយសថិតកនុងចលនបដវិត្ត េ យ
េ្របើ្របស់ចលនបដវិត្តផង និងកចំត់ចលនបដវិត្តផង។ ទីចុងបផុំត
អងគករចត់ ងំកបត់របស់  និងមគ៌របស់ បន្រគបដណ្ត ប់ទងំ
្រសុងេទេលើចលនបដវិត្ត។ ករព្រងកីនូវមេនគមវជិជ របស់ បុ៉ល ពត 
បនរុញ្រចនេ យថយេ្រកយ និងឈនេទជនួំសជលំ ប់ នូវ
មេនគមវជិជ ៃនលទធិម៉ក -េឡនីន ែដលបក ្របជជនបដវិត្តែខមរបន
្របកន់យក។ ចណុំចខ យបផុំតរបស់បដវិត្តន៍កមពុជគជួឺរកមម ភបិល
បកខជនតចិតួច ស់ ែដលមនករយល់ដងឹអពីំ្រទឹស្តីពិត្របកដៃន
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លទធិម៉ក -េឡនីន។ េគមនករយល់ដងឹអពីំ្រទឹស្តីបដវិត្ត និងសភព
ករណ៍ពិតរបស់ជត ិ ក៏ដូចជ សភពករណ៍អន្តរជត ិ មនករំតិដ៏ច
េង្អ ត។ មយង៉េទៀត ្រស័យេ យសភពករណ៍សតយនុម័តរបស់
សងគម ែដលលេំអៀង ្ត យូំរយរមកេហើយ េពលមនករបដវិត្តន៍
េហើយបញចូ លនូវមេនគមវជិជ េឆ្វង្រជុល គជឺ្របករឆប់ទទួលយកសំ
ប់្រសទប់យុវជន និងមនុស  េទើបែ្របក្ល យជជនកុមមុយនិស្តថមេីថម ង 

ករឈនពី ្ត េំទេឆ្វង គជឺ្របករេធ្វើេទបនយ៉ងឆប់សំ ប់្រសទប់
យុវជន  ែដលធ្ល ប់បនរស់េន កនុងសងគមមននិនន ករ ្ត ។ំ កនុងសភព
ករណ៍ែដលជួរបដវិត្តខ្វះករេចះដងឹអពីំ្រទឹស្តីម៉ក -េឡនីនពិត្របកដ 
បុ៉ល ពត បនព្រងកីនូវមេនគមវជិជ េឆ្វង្រជុលរបស់ បនយ៉ងឆប់
រហ័ស េ យ្រជកេ្រកមផ្ល កលទធិម៉ក -េឡនីន ែដលេធ្វើេ យចលន
បដវិត្តបត់បង់អស់នូវមេនគមវជិជ ម៉ក -េឡនីន។ ្រពមេពលនឹងករ
ព្រងកីខ្លួន ខងមេនគមវជិជ  និង្រទឹស្តី បុ៉ល ពត បនដេំណើ រករែ្រប
ក្ល យអងគករចត់ ងំទងំអស់របស់បដវិត្តន៍ េ យេទជឧបករណ៍
របស់ ។ ដេំណើ រករែ្របក្ល យអងគករចត់ ងំបដវិត្តេ យេទជអងគ
ករកបត់របស់ បុ៉ល ពត បនអនុវត្តេ យជំ ន្រពម  ៗគន  រ ងមេនគម
វជិជ  និងចត់ ងំ។ ដេំណើ រករចត់ ងំបនអនុវត្ត មរេបៀបកចំត់ផង 
និងក ងផង គកឺចំត់េចលចេំពះជនបដវិត្តបរសុិទធ េហើយក ង
ចេំពះជនែដលបន្រជបចូលេទកនុងខ្លួន នូវមេនគមវជិជ េឆ្វង្រជុល
របស់ បុ៉ល ពត េហើយ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជឧបករណ៍សំ ប់អនុវត្តកល
លបចិនេយបយដ៏េខម ងងតឹ។ ជបេណ្តើ រៗ ពួកេឆ្វង្រជុល និងនិយម
្រជុល បនកន់តែំណងសខំន់ៗ ទងំអស់ េនកនុងអងគករចត់ ងំរបស់
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បដវិត្តន៍។ េ យេហតុេនះេហើយ បនជ បុ៉ល ពត មនលទធភពនឹង
អនុវត្តនេយបយរបស់ ទងំ្រសុង េ្រកយេពល ដេណ្តើ មបនអំ ច 
ែ្របក្ល យអងគករចត់ ងំទងំេនះ េ យេទជអងគករកបត់ជត ិ កបត់
បដវិត្តន៍ ជឧបករណ៍សំ ប់ករអនុវត្តនេយបយ្របល័យពូជ សន៍
របស់ បុ៉ល ពត។ 

េនែកបរអេំពើកបត់ែដលកពុំងព្រងកីខ្លួន ករតសូ៊បដវិត្ត េទះជ្រតូវ 
បផំ្លចិបផំ្ល ញ ក៏េនែតមនជវីតិ។ ករ្របឆងំចេំពះមគ៌ និងសកមម
ភពរបស់ពួក បុ៉ល ពត បនេកើតមនេឡើងទងំសមង ត់ទងំចហំ។ 
្របជជនជេ្រចើន  ែដលគម នករដកឹនរំបស់កមម ភបិលបដវិត្ត បនន ំ
គន រត់ចូលតបំន់ លន់ នល់ ្រតួត្រ  ែដលមនជបន្តបនទ ប់ ងំពីឆន  ំ
១៩៧០-១៩៧៥។ អនកទងំេនះ ភគេ្រចើនមនិែមនចូលចតិ្ត របប លន់ 
នល់ ឬគ្ំរទករឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិេទ បុ៉ែន្ត េគមនិ ច
្រទ្ំរទរស់េនបន ជរុំញេ យេគក្ល យេទជចំ ប់ខម ងំៃនរបប លន់ 
នល់។ កមម ភបិល បកខជនមួយចនួំន េធ្វើករតសូ៊ មមេធយបយេផ ងៗ 
េហើយទីៃទៗពីគន ។ ចលនតសូ៊ែដលខ្ល ងំបផុំត េហើយែដលមនករ
ដកឹនពីំកមម ភបិលបដវិត្តបរសុិទធ គចឺលនបដវិត្តរបស់្របជជនេន
េខត្តេកះកុង និងចលនតសូ៊បដវិត្តរបស់្របជជនេនភូមភិគឦ ន។ 
ចលនទងំពីរេនះ បនេ្រកកេឡើង្របឆងំ ងំពីឆន  ំ ១៩៧៤ េហើយ
ករពរបននូវកម្ល ងំេរៀងរហូតមក។ ឯករតសូ៊េផ ងៗេទៀត ែដលេន
យប៉យទូទងំ្របេទស ្រតូវប្រងក បទងំ្រសុង។  

េ្រកយែខេម  ១៩៧៥ ទនំស់បនេកើតេឡើងយ៉ង្រជលេ្រជទូ
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ទងំសងគម និងទូទងំៃផទកនុងែដលមនកម្ល ងំបដវិត្ត និងកបត់បដវិត្ត 
កពុំងសថិតេសថរជមួយគន ។ ពិតែមនែតពួក បុ៉ល ពត មនឧត្តមភព
ទងំ្រសុង កនុងករចត់ែចងមគ៌នេយបយ និងអងគករចត់ ងំ បុ៉ែន្ត
ក៏េនេសសសល់កមម ភបិលបដវិត្តបរសុិទធខ្លះ បនសថិតេនទីេនះ កនុង

ថ នភពជអនកទល័្រចកខងសតិ រមមណ៍ និងចត់ ងំ។ គួររលឹំកថ 
ងំពី្របេទសធ្ល ក់ចូលកនុងស្រងគ ម ្របជជនកមពុជទូេទ បនក្ល យជ

ចំ ប់ខម ងំៃនស្រងគ ម េបើមនិេនខងបដវិត្តន៍្របឆងំ លន់ នល់ ក៏
្រតូវេនខង លន់ នល់ ្របឆងំបដវិត្តន៍ែដរ េ្រពះទងំសងខងសុទធែត
្រតូវករកម្ល ងំ ដូេចនះគម នផ្លូ វទីបសីំ ប់េ្រជើសេរ ើសេទ។ សំ ប់ខងតបំន់
រេំ ះ ្រស័យេ យអេំពើកបត់របស់ បុ៉ល ពត ្របជជនទូេទបន
ក្ល យជចំ ប់ខម ងំទងំ្រសុង េទះបជីេពញចតិ្ត ឬមនិេពញចតិ្តក៏
្រតូវ្រទ្ំរទរស់េនជមួយេគ។ ពិបកបផុំត គសឺំ ប់មនុស េនកនុងជួរ
បដវិត្តែដលេគមនិ ចសុចំកេចញពីជួរ ឬ ែលងពីតែំណងបន។ 
េ្រកកេឡើង្របឆងំនឹង្រតូវកេំទចភ្ល ម ដូេចនះេទះេពញចតិ្តក្ត ីមនិេពញ
ចតិ្តក្ត ី ្រតូវបន្តសថិតេនកនុងជួរតេទេទៀត។ ករពិបកមយង៉េទៀត នមុន
ឆន  ំ១៩៧៥ ្រស័យេ យមគ៌បដវិត្ត និងមគ៌កបត់បដវិត្ត បនសថិត
េសថរកនុងអងគករចត់ ងំជមួយគន  ជនបដវិត្ត្រតមឹ្រតូវ និងពួកកបត់បដវិត្តន៍ 
សថតិកនុងជួរជមួយគន  បែនថមេទេ យេគលនេយបយរណសិរ  បន
អនុវត្តខ្លះនដំ ក់កលេនះ ្រពមទងំយុទធវធិ ី មគគផីង កចំត់ផង 
របស់ បុ៉ល ពត បនេធ្វើេ យកមម ភបិល បកខជនខងេ្រកម ពិបក
យល់យ៉ងខ្ល ងំ ្រចបូក្រចបល់យ៉ងខ្ល ងំ រ ងបដវិត្តន៍ និងកបត់បដវិត្តន៍។ 
េហើយេទះបបីនេមើលេឃើញអេំពើេឃរេឃបនេកើតមនេឡើង ក៏ជ
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ទូេទ េគពិបកនឹងសននិ ្ឋ នថ េតើ ជកហុំសរបស់ថន ក់មូល ្ឋ ន ឬជ
អេំពើកបត់របស់ថន ក់មជឈមិ េហើយេទះបបីនដងឹចបស់ថ  ជអេំពើកបត់
របស់ថន ក់មជឈមិ ទងំមគ៌ និងសកមមភព ក៏េគពិបកនឹងេ ះ្រ យ
ថ េតើ្រតូវេធ្វើអ្វី េហើយ្រតូវេធ្វើយ៉ង ។ តបំន់មួយចនួំន ែដលមន
ភពអនុេ្រគះ េហើយមនករដកឹនពីំកមម ភបិលបដវិត្ត ដូចជ េន
ភូមភិគឦ ន និងេខត្តេកះកុង ចេគចខ្លួនេចញ េហើយេធ្វើករ
្របយុទធេ យមនទឹកដេីវៀត ម និងៃថឡង់ដ៍េធ្វើជបែង្អកេ្រកយ
ខនង បុ៉ែន្តតបំន់េផ ងេទៀតជេ្រចើនខ្វះលកខណសមបត្តេិនះ ដូេចនះជន
បដវិត្ត និងអនកេសន ជតជិេ្រចើន បនសថិតេនកនុងសភពទល័្រចក។ 
េ យេហតុេនះេហើយ បនជជនបដវិត្តជេ្រចើន ្រតូវបនកប់សម្ល ប់
ជបន្តបនទ ប់ មរយៈវធិនករសរំតិសំ ងំរបស់ពួក បុ៉ល ពត ។ 

កនុងចេន្ល ះឆន  ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ទនំស់បនវវិត្តកន់ែត្រជលេ្រជ 
មនិែមន្រគន់ែតរ ងបដវិត្តន៍ និងកបត់បដវិត្តន៍ កនុងអងគករចត់ ងំ

មួយបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតទនំស់្រជលេ្រជបផុំត ែដលនដំល់ករផ្ល ស់ប្តូរ 
របបសងគម គទឺនំស់កនុងបញ្ហ ែបបែផនផលិតកមម ្រស័យេ យែបប
ែផនផលិតកមម ែដលពួក បុ៉ល ពត េ្របើ្របស់នេយបយ និងហឹង
កបត់បដវិត្តន៍ បេងកើតេឡើងេនះ ផទុយនឹង្រកតឹយ្រកមរកីចេំរ ើនជសតយនុ
ម័តរបស់សងគម េហើយែ្របក្ល យមនុស ្រគប់រូប េ យេទជទសករ។ 
ករតសូ៊បន្របមូលផ្តុ  ំ មុខ្រពួញជបឋម គលុឺបបបំត់េចល ែបបែផន
ផលិតកមមរេបៀបទសភពេនះ។ ្រស័យេ យទនំស់ដ៏្រជលេ្រជ 
កនុងទនំក់ទនំងផលិតកមម ករតសូ៊បដវិត្ត មនិែមនេកើតមន្រតមឹករំតិ 
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ែតជនបដវិត្តបរសុិទធ ្រតូវរេំ ះខ្លួនេចញ ពីករកប់សម្ល ប់បុ៉េ ្ណ ះេទ 
ែត ជចលនរួមរបស់្របជជនកមពុជ ្របឆងំរបប បុ៉ល ពត។ ចលន
េនះ បនបេងកើតេឡើងនូវលកខណសមបត្តថិមសីំ ប់កមម ភបិល បកខជន
របស់បក ែដល្រតូវែបកែខញកផ្ត ច់ខ្លួនេចញពីអងគករចត់ ងំកបត់របស់ 
បុ៉ល ពត ឬសមងកំនុងជួរ បុ៉ល ពត បេងកើតេឡើងនូវកម្ល ងំនេយបយ កនុង
ករតសូ៊។ េទះបជីទូេទ ្របជជន្របឆងំនឹងរបប្របល័យពូជ សន៍ 
បុ៉ល ពត បុ៉ែន្តករតសូ៊ជួបករលបំកយ៉ងខ្ល ងំ ្រស័យេ យក ្ត
មួយចនួំន៖  

ទីមួយ ថ នភពសងគមមន្រទង់្រទយដូចជបនទ យទ ន ែដល
រស់េន សីុចុក េធ្វើករជសមូហភព កបលម៉សីុនប្រងក បមនទហំំធ ំ
េហើយេឃរេឃៃ្រពៃផ បផុំត គម នករចយ យ្របក់កស គម នករ
លក់ដូរផលិតផល ្រតូវ្របមូលផ្តុ ្ំរគប់្រគង េ យពួកកន់អំ ច ដូេចនះ
េគពិបកនឹងព្រងកី្រកបខណ័្ឌ ៃនករតសូ៊។ ្របសិនេបើបែំបកខ្លួនេចញ
េទតសូ៊្រប ប់ វុធេន មតបំន់ៃ្រពភន ំ ក៏ពិបកនឹងេធ្វើសកមមភព 
េ យគម នបែង្អកេលើ្រគប់ែផនក ដបូំងគេឺសដ្ឋកចិចសំ ប់ចញិចឹ មខ្លួន។ 

ទីពីរ កនុង ថ នភពសងគមរេបៀបេនះ ករតសូ៊បនេកើតមនេ យ
ច់េ យដុ ំគម នករដកឹន ំគម នមគ៌ គម នករចត់ ងំ ពិតែមនែត

មនបកខជនដឹកន ំឬកែន្លងខ្លះ មនរហូត ខបក ដកឹន ំែតធតុពិត
្រគន់ែតជករ្របមូលផ្តុ កំម្ល ងំតូច ច តសូ៊ ម្រកបខណ័្ឌ ដ៏ចេង្អ ត 
គម នករផ រភជ ប់គន  ពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយ េហើយគម នែខ រយៈ
ចត់ ងំអ្វទីងំអស់ សខំន់គគឺម នមគ៌។ 
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ទីប ី ្រគដបូំងសកលេ ក មនិបនយល់អស់សភពករណ៍េន
ៃផទកនុងកមពុជេឡើយ ប់ទងំេវៀត មផង។ អនករត់េទខងៃថ មួយ
ចនួំនរក បនកម្ល ងំ មួយចនួំន្រតូវៃថបងខេំ យចូលជពួកែខមរេសរ ី
េដើមបកីរពរ្រពំែដនេ យៃថ មួយចនួំនសុ្ំរជកេកនេន្របេទសទីប។ី 
សភពករណ៍េនះ បន ក់េ យជនបដវិត្តកមពុជជេ្រចើន ្រតូវសថិត
កនុងសភពករណ៍ទល័្រចក េហើយតសូ៊កនុង្រកបខណ័្ឌ ដ៏ចេង្អ ត និងរកី
ចេំរ ើនយឺតបផុំត កនុង្រគដបូំង។ 

សភពករណ៍បនវវិត្តឆប់រហ័ស មរយៈៃនករអនុវត្តន៍នេយ 
បយ្របល័យពូជ សន៍របស់ បុ៉ល ពត។ ករតសូ៊របស់្របជជន
កន់ែតខ្ល ងំ លទធភពរបស់ជនបដវិត្ត និងេសន ជតមិនកន់ែតេ្រចើន 

្រស័យេ យចលនតសូ៊របស់្របជជនកន់ែតខ្ល ងំផង និង ្រស័យ
េ យេវៀត ម វ បនយល់សភពករណ៍ពិត្របកដរបស់កមពុជផង។ 

ករបដវិត្តន៍មួយ្រតូវេធ្វើេឡើងវញិទងំ្រសុង េនះជករទមទរដ៏
ចបំច់ និងបនទ ន់របស់្របជជតទិងំមូល េដើមបសីេ្រងគ ះជតេិចញពី 
របប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ែន្តអនក ជអនកេធ្វើ េហើយេធ្វើ មរេបៀប

។ ខុសែប្លកពីដំ ក់កល បដវិត្តនេពលមុន េហើយក៏ខុសែប្លកពី
បដវិត្តៃន្របេទសននេលើសកលេ ក ទងំខ្លឹម រ ទងំរូបភព ៃន
ដេំណើ រករបដវិត្តន៍ បុ៉ែន្តេយលេទ ម ថ នភពទនំស់កនុងសងគម 
ចរតិៃនបដវិត្តន៍ ក៏្រតូវដេំណើ រករ ម្រកតឹយ្រកមរួម េន្រតង់េលចេចញ
ពីសណូំមពររបស់ម ជន ជបុព្វេហតុរបស់ម ជន ជសណូំមពរ
ៃនករបបំត់េចលរបប បុ៉ល ពត បបំត់េចលែបបែផនផលិតកមម
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ចស់ េហើយេរៀបចនូំវែបបែផនផលិតកមមថម ីនមំកនូវឯក ជយ េសរភីព 
ជូន្របជជន។ មរយៈៃន ថ នភពទនំស់កនុងសងគម េគ ចសននិ ្ឋ ន
បនថ ករបដវិត្តន៍មួយែដល្រតូវេធ្វើេឡើងវញិេនះ គសឺថិតកនុង្រកបខណ័្ឌ  
និងខ្លឹម រៃនបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយ្របជជន។ ខ្លឹម រ
បដវិត្ត្របជជតនិេពលេនះ ខុសពីេពលមុនេន្រតង់កមពុជមនិសថិតេន
ជ្របេទសេ្រកម និគម ឬករឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ
និគមេទ។ ពិតែមនេហើយ េគ្រតូវទទួល គ ល់ថចនិមនតួនទីដ៏សំ
ខន់កនុងករគ្ំរទករ្របល័យពូជ សន៍របស់ បុ៉លពត ចេំពះ្របជ
ជនកមពុជ ក៏ដូចជកនុងដេំណើ រឈ្ល នពនេវៀត មរបស់ បុ៉ល ពត 
បុ៉ែន្តចរតិពិតែដលចនិបនេធ្វើេនកមពុជ មនខ្លឹម រែប្លកពីច្រកពត្តិ
េមរកិ ប ងំ ឬជបុ៉ន បនេធ្វើេនកមពុជនេពលមុន។ មេនគមវជិជ ៃន
ម បដវិត្តន៍វបបធម៌អធនរបស់ចនិ្រតូវបនអនុវត្តេនកមពុជ េហើយ

មរយៈជនួំយរបស់ចនិបនផ្តល់លទធភពេ យ បុ៉ល ពត អនុវត្ត
េ យេពញេលញនូវនេយបយេឆ្វង្រជុល និងនិយម្រជុលរបស់ ។ 
ខ្លឹម រៃនបដវិត្តន៍្របជជតនិេពលេនះ ខុសពីេពលមុនេន្រតង់មនិ
្របមូលផ្តុ មុំខ្រពួញ្របឆងំករឈ្ល នពនបរេទសេឡើយ ែត្របមូលផ្តុ ំ
មុខ្រពញួ យេទេលើរបប្រគប់្រគងផ្ត ច់ករ្របល័យពូជ សន៍ ែដល
មនចនិេនពី េ្រកយេដើមបសីេ្រងគ ះជត ិ ។ មនិែមនជកររេំ ះជតិ
េចញពីករកន់កប់របស់បរេទសេឡើយ ែតជករសេ្រងគ ះជតពីិរលំ
រ យៃនករ្របល័យពូជ សន៍ ែដលមនបរេទសេនពីេ្រកយ។ 
ដូចេនះ ធតុពិតៃនបដវិត្តន៍្របជជតេិនេពលេនះគកឺរ «សេ្រងគ ះ
ជត»ិ។ ឯខ្លឹម រៃនបដវិត្តន៍្របជធបិេតយយ្របជជន គកឺរលុប
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បបំត់េចលនឹម្រតួត្រ របស់ បុ៉ល ពត ែបបែផនផលិតកមមរេបៀប
ទសភព បេងកើតេឡើងរបបនេយបយ និងែបបែផនផលិតកមមថមមួីយ
េជឿនេលឿន។ មនិយមន័យេនះ ចរតិៃនបដវិត្តន៍្របជជត ិ និងចរតិ
ៃនបដវិត្តន៍្របជធបិេតយយ្របជជនមនខ្លឹម រែតមួយ េហើយ្រតូវ
េ ះ្រ យកនុងេពលជមួយគន  សេ្រងគ ះជតបិន និងបបំត់េចល
បនកបលម៉សីុន្រតួត្រ ្របតកិរិយិ បបំត់េចលបននូវឥទធពិលមេន
គមវជិជ  «ម បដវិត្តន៍វបបធម៌អធន» របស់ចនិ បបំត់េចលបននូវទនំក់
ទនំងផលិតកមមែបបទសភពរបស់ បុ៉ល ពត។ ខុសពីដំ ក់កល
្របជជត្ិរបជធបិេតយយនេពលមុន ែដល្របមូលផ្តុេំ ះ្រ យបញ្ហ
្របជជតមុិន េហើយដេំណើ រករ្របជធបិេតយយជបេណ្តើ រៗ ែតេពល
េនះ គេឺ ះ្រ យ្រសបគន កនុងេពលជមួយគន ។ 

ម ថ នភពទនំស់ៃនសងគម ខ្លឹម រៃនបដវិត្តន៍្រតូវដេំណើ រករ
មរេបៀបេនះឯង បុ៉ែន្តបញ្ហ េចទេឡើង េតើ្រតូវដេំណើ រកររេបៀប
។ កហឹំងរបស់្របជជន ចេំពះរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត 

េ្រប បដូច្រគប់ែបកមួយែដលរង់ចែំតផទុះ េ្រកយេពលដកគន្លឹះ េន
ខ្វះែតអនកដកគន្លឹះ េពលគេឺនខ្វះែតមគ៌ និងអនកដកឹន។ំ បដវិត្តន៍
េនេពលេនះមនករលបំកដូចេពលខងេលើ បុ៉ែន្តមនចណុំចងយ
្រសួលេន្រតង់្របជជនជទូេទចងកហឹំងជមួយពួក បុ៉ល ពត ចង់ផ្តួល
រលំរំបប្របល័យពូជ សន៍េនះ និងងយ្រសួលេ យពួក បុ៉ល ពត 
បនអនុវត្តនេយបយអត្តឃតខ្លួនឯង មរយៈៃនករសរំតិសំ ងំៃផទ
កនុង មករដុតបេញឆះកហឹំងរបស់្របជជន និង មរយៈៃនករអនុវត្តន៍
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នេយបយបរេទស្របតកិរិយិ សខំន់គកឺរឈ្ល នពនេទេលើ្របេទស
េវៀត ម។ 

សថិតកនុងកលៈេទសៈ ែដលបដតិ្តន៍មួយ្រតូវបផំ្លញិបផំ្ល ញទងំ
្រសុង ទងំមគ៌ ក៏ដូចជអងគករចត់ ងំ ករប្រងក ប តតបត កប់
សម្ល ប់មនករំតិកន់ែតធ ំ ។ ករេ្រជើសេរ ើសល្អបផុំត ែដល ចេធ្វើបន 
នេពលេនះ គកឺរផ្ត ច់ខ្លួនេ យែឡកជបុគគល ជពួក ជ្រកុម 
េហើយេធ្វើសកមមភព្របឆងំជមួយ បុ៉ល ពត ។ ករេធ្វើរេបៀបេនះ 
អនុេ្រគះសំ ប់ែតតបំន់ជប់្រពែំដនេវៀត ម និង វបុ៉េ ្ណ ះ េ្រពះ
្របេទសទងំពីរ ជ្របេទសសងគមនិយម េហើយរងេ្រគះេ យករ យ
្រប ររបស់ បុ៉ល ពត ែដរ ។ ចែំណក េន្រពំែដនៃថ ជួបករលបំក
េ្រចើន ម៉យងេ យៃថ ្រតូវបនែ្របក្ល យេទជសមរភូមបិែង្អក េ្រកយ
ខនងរបស់ពួក បុ៉ល ពត បនទ ប់ពីពួកេនះ បន យេទេលើេវៀត ម 
ម៉យងេទៀត ៃថមនិ្រតូវករជួយកុមមុយនិស្តេឡើយ េគ ចជួយែតពួកែខមរ
េសរ ី ែដលជកម្ល ងំខង ្ត បុ៉ំេ ្ណ ះ។ ឯកម្ល ងំបដវិត្តែដលេភៀសខ្លួន
េទ្របេទសៃថ េហើយមនិ្រពមចូលរួមជមួយែខមរេសរ ី ក៏កម្ល ងំេនះ 
សថិតកនុងសភពករណ៍ដ៏លបំក។ 

ករផ្ត ច់ខ្លួនេចញ និងករ្របឆងំជមួយ បុ៉ល ពត ជបុគគល ជ
ពួក ជ្រកុម បនេកើតមនេឡើងជបន្តបនទ ប់ មួយចនួំនបន្រតូវ បុ៉ល 
ពត កេំទច មួយចនួំនបនេទដល់្របេទសេវៀត ម និង វ េហើយ
ករេ្រកកឈរេឡើង្របឆងំ បុ៉ល ពត ែដលមន្រទង់្រទយធ ំគចឺលន
បះេបររបស់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និង្របជជនេនភូមភិគបូព៌ទិស 
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នែខ ឧសភ ១៩៧៨។ ករបះេបររបស់កម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និង្របជ
ជនេនភូមភិគបូព៌ទិស រួមមន េខត្ត ្វ យេរៀង ៃ្រពែវង មួយែផនកៃន
េខត្ត កពំង់ចម និងមួយែផនកៃនេខត្ត្រកេចះ  គួបផ ជំមួយកម្ល ងំមន
្រ ប់ មួយចនួំនៃនេខត្តេកះកុង ភូមភិគឦ ន ពីឆន  ំ១៩៧៤ និង
កម្ល ងំេផ ងេទៀតែដលបនក ងេឡើងេនកនុងទឹកដេីវៀត ម នឆន  ំ
១៩៧៧-១៩៧៨ គួបផ ជំមួយកមម ភបិល បកខជន មួយចនួំន ែដល
បនេទេរៀនសូ្រត េនភគខងេជើង េវៀត ម ែដលបនផ្ត ច់ខ្លួន
េចញពី បុ៉ល ពត ងំពីឆន  ំ ១៩៧៣-១៩៧៤ ឬ ១៩៧៥ ្រពមទងំ
្របជជន ប់មុនឺនក់ែដលបនេភៀសខ្លួនេទេវៀត ម និង វ បន
ក្ល យេទជមូល ្ឋ នៃនកម្ល ងំបដវិត្តនេពលេ្រកយេនះ។ មនកម្ល ងំ 
បុ៉ែន្តគម នអងគករចត់ ងំឯកភព គម នមគ៌នេយបយឯកភព បញ្ហ
េនះបនក្ល យជចេំ ទដ៏សខំន់មួយ បុ៉ែន្តេគបនេឃើញនូវចណុំច
ងយ្រសួលេន្រតង់កម្ល ងំភគេ្រចើន ្រតូវដកឹនេំ យកមម ភបិលបដវិត្ត
ពីេពលមុន េហើយមនេគលេ ្រសបគន  គផឺ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត 
េហើយក ង្របេទស មមគ៌ៃនលទធិសងគមនិយម និងេដើរ មលទធិ
ម៉ក -េឡនីនដូចគន ។ ្របករេនះ គជឺក ្ត ងយ្រសួលកនុងករឯកភព
កម្ល ងំទងំេនះ មនិ្រគន់ែតកម្ល ងំែដលមនកនុង្របេទសេវៀត ម និង

វបុ៉េ ្ណ ះេទ កម្ល ងំបដវិត្តែដលេនៃថ ក៏មនបណំងដូចេនះែដរ។ 

្របសិនេបើេធ្វើករេ្រប បេធៀប រ ងរណសិរ  ែដលបេងកើតេឡើងនែខ
ធនូ  ឆន  ំ១៩៧៨ ជមួយនឹងរណសិរ របស់ពួកែខមរ្របតកិរិយិ ែដលបន
បេងកើតេឡើងនូវរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រតភីគ ីែខមថុិន ១៩៨២ េនកូ ំ



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 168 

ពួរ ្របេទសម៉េឡសីុ េគេឃើញថ មនករខុសគន ទងំ្រសុង។ រណសិរ
មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ បេងកើតេឡើងនែខធនូ  ១៩៧៨ គបឺេងកើតេឡើង

េលើមូល ្ឋ នបញចភគ ី «៥ ភគ»ី ពិតែមនែតភគមួីយេនៃថ មនិទន់
េចញមុខ ្រស័យេ យ្រតូវរក ករសមង ត់ េដើមបកីរពរកម្ល ងំ។ ្រប ំ
ភគេីនទីេនះ គជឺចលនតសូ៊េ យែឡកៗពីគន  េនតបំន់េផ ងពីគន  
េនេពលេវ ខុសគន  ែតសថិតកនុងេគលេ ដូចគន ។ េគគម នផល
្របេយជន៍អ្វីេផ ង េ្រកពីសេ្រងគ ះជតេិ យេចញផុតពីរបប្របល័យ
ពូជ សន៍ បុ៉ល ពត េហើយក ង្របេទសឈន មមគ៌សងគម
និយមបរសុិទធេនះេឡើយ ដូេចនះេគគម នករលបំកេនកនុងករឯកភព
កម្ល ងំទងំេនះ េ្រកមអងគករចត់ ងំឯកភពែតមួយ និងមគ៌ែតមួយ
េនះេឡើយ។ ករងយ្រសួលម៉យងេទៀត គកឺរជួយឧបតថមភរបស់បក
កុមមុយនិស្តេវៀត មកនុងករជួយក ងកម្ល ងំ បងកលកខណៈេ យ
កម្ល ងំទីៃទៗ ពីគន  បនជួបគន េនេលើទឹកដេីវៀត ម ជួយដល់ជន
េភៀសខ្លួន និងជួយក ងកម្ល ងំ ពិេសសកម្ល ងំដកឹន ំ និងកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធ េធ្វើេ យកម្ល ងំេនះបនឯកភពគន យ៉ងឆប់ េហើយរកី
ចេំរ ើនយ៉ងឆប់ េលើ្រគប់វស័ិយ។ 

ែខ ធនូ  ១៩៧៨ ជដំ ក់កល្របវត្តិ ្រស្តថមមួីយ ៃនកររកីចេំរ ើន
របស់កម្ល ងំបដវិត្តកមពុជ មរយៈៃនករបេងកើតេឡើងនូវរណសិរ មគគី
សេ្រងគ ះជតកិមពុជ។ មរយៈៃនេគលនេយបយរណសិរ មគគី
សេ្រងគ ះជតកិមពុជ េគ ចពិនិតយេឃើញយ៉ងចបស់ ស់នូវ ចរតិ
បដវិត្ត្របជជត្ិរបជធបិេតយយ្របជជន េហើយ មរយៈៃនេគល
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នេយបយេនះ បនផ្តល់នូវលទធភពដ៏ធេំធងសំ ប់ករ្របមូលកម្ល ងំ
្របឆងំរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត។ ករបដវិត្តន៍មួយ ្រតូវបន
េធ្វើេឡើងវញិ េ យចប់េផ្តើមពីកម្ល ងំតូច  ៗខ្វះមគ៌ និងអងគករចត់ ងំ 
េទជកម្ល ងំែដលមនអងគករចត់ ងំ និងមនមគ៌ដកឹន្ំរតមឹ្រតូវ។ 
ករបេងកើតបនអងគករចត់ ងំរណសិរ  និងេគលនេយបយរណ
សិរ នេពលេនះ គជឺដំ ក់កលរកីចេំរ ើនដ៏ឆប់រហ័សមួយ។ មនិ
្រគន់ែតក្ល យជកម្ល ងំនេយបយ និងេយធដ៏មនអតថន័យសំ ប់
ករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត បេងកើតបននូវភព
្រសបចបប់សំ ប់ករទទួល គ ល់ និងករគ្ំរទពីសំ ក់អន្តរជត ិ និង
ភព្រសបចបប់ សំ ប់ករអពំវនវេ យសហគមន៍អន្តរជតជួិយឧបតថមភ 
ពិេសសផ្តល់ភព្រសបចបប់េ យករេសនើសុរំបស់្របជជនកមពុជ ចេំពះ
ករជួយឧបតថមភរបស់ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម កនុងករផ្តួល
រលំរំបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត។ មនអងគករចត់ ងំរណសិរ  
និងមនេគលនេយបយរណសិរ  គមឺន រៈសខំន់សំ ប់ករតសូ៊
សេ្រងគ ះជត ិ បុ៉ែន្តករបដវិត្តន៍មួយ មនិសថិតេនមួយកែន្លង ្រតង់ករ
រេំ ះជតេិនះេឡើយ គ្ឺរតូវមនេគលេ ចុងេ្រកយដ៏ចបស់ ស់ គឺ
ករក ងសងគមនិយមេនកមពុជ។ ដូេចនះភពចបំច់្រតូវមនបក
នេយបយមួយដកឹន ំមនមគ៌យុទធ ្រស្ត យុទធវធិកីនុងដំ ក់កល
នីមួយៗ។ និយយដល់បក នេយបយ បក បន្រតូវ បុ៉ល ពត បផំ្លចិ
បផំ្ល ញដល់ឫសគល់ ទងំមគ៌ និងអងគករចត់ ងំ។ ករក ងបក
នេយបយមួយ មនិែមនជបញ្ហ ដ៏ មញញេនះេឡើយ មនករ
លបំកជងករបេងកើតេឡើងនូវអងគកររណសិរ  ទងំចត់ ងំ ទងំ
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មគ៌ និងេគលករណ៍។ បញ្ហ េចទេឡើង េតើ្រតូវក ងបក ម
រេបៀប  េហើយេលើមូល ្ឋ ន េដើមបកី ងបក  េហើយក ងេន
េពល ។ ចណុំចេនះ ទក់ទងសខំន់ថ េតើ្រតូវបេងកើតបក ថម ីឬ្រតូវ
ក ងបក េឡើងវញិ។ ្របសិនជ ្រតូវបេងកើតបក ថម ី មនន័យថ បក
្របជជនបដវិត្តែខមរ្រតូវអស់ជវីតិេទេហើយ ដូេចនះ្របករសម្រសបបផុំត
នេពលេនះ គកឺរក ងបក េឡើងវញិ។ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃន
ករ្របែម្របមូលបកខជនរបស់បក  ែដលបននិងកពុំងេធ្វើករតសូ៊្រប
ឆងំពួក បុ៉ល ពត ចូលកនុងអងគករចត់ ងំឯកភពមួយ េហើយេរៀបចំ
េឡើងនូវមគ៌េគលនេយបយសំ ប់ដំ ក់កលថម ីដូេចនះបក ្របជ
ជនបដវិត្តែខមរ្រតូវបនបន្តជវីតិ ទងំនេយបយសតិ រមមណ៍ទងំចត់

ងំ មរយៈៃនម សននិបតក ងបក េឡើងវញិែដលបនដេំណើ រ
ករ ពីៃថង ៥ -៧ មក  ១៩៧៩ ែដលមនសមជកិបក  ៦២ នក់ ចូល
រួម។ ម សននិបតេនះ ្រតូវបនចត់ទុកជម សននិបតេលើកទី ៣ 
របស់បក  ែដលបនេរៀបចេំឡើងនូវមគ៌េគលនេយបយរបស់បក  
លកខន្តិកៈ និងរេបៀបរបបេធ្វើករងររបស់បក  បេងកើតេឡើងនូវអងគករ
ដកឹនទូំទងំ្របេទសមួយមនេឈម ះថ គណៈក ងបក េឡើងវញិ 
ែដលេ្រកយេនះក្ល យេទជមជឈមិបក ។ 

ដូចេនះ កម្ល ងំបដវិត្តកមពុជ បនមនរចនសមព័នធមួយសម្រសប 
មនបក ដកឹនទំងំអងគករចត់ ងំ ទងំមគ៌ មនរណសិរ ធទូំ យ
មួយ និងមនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េដើមបបីេំរ ើេ យករតសូ៊។ េគ ច
នឹងេលើកថ បក មនិបនចូលរួមដកឹនរំេំ ះ្របេទសេទ ្រស័យ
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េ យេពលរេំ ះ្របេទសៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ បក កពុំងដេំណើ រករ
ម សននិបតេនេឡើយ។ េគ ចនិយយបនយ៉ងដូចេនះ ្របសិនេបើ
េគមនិបនគតិដល់ចរតិបក កនុងេគលនេយបយរណសិរ  និងតួនទី
បកខជន កមម ភបិលរបស់បក កនុងរណសិរ  និងកនុងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ។ 
េទះមនិទន់បនដេំណើ រករម សននិបត េដើមបេីរៀបចអំងគករដកឹន ំ
និងមគ៌ បុ៉ែន្តបកខជន កមម ភបិលរបស់បក  គជឺអនកមនតួនទីសខំន់ 
កនុងករបេងកើតនូវរណសិរ  ទងំអងគករចត់ ងំទងំេគលនេយបយ។ 
ដូេចនះេហើយ បនជេ្រកយម សននិបតក ងបក  េគពិនិតយេឃើញ
នូវមគ៌របស់បក  និងេគលនេយបយរណសិរ  មនភព្រសបគន
ទងំ្រសុង។ មករវវិត្តន៍រេបៀបេនះ េគ ចសននិ ្ឋ នបនថ ករបដិ
វត្តន៍មួយ្រតូវបនេធ្វើេឡើងវញិ េ យចប់េផ្តើមពីករក ងេឡើងវញិ 
នូវកម្ល ងំបដវិត្តែដលេនេសសសល់ពីករកប់សម្ល ប់របស់ បុ៉ល ពត។ 
ដូេចនះករបដវិត្តន៍្រតូវេធ្វើេឡើងវញិ ឯកម្ល ងំបដវិត្ត គជឺករបន្តចលន
របស់បក ្របជជនបដវិត្តែខមរ។ េនះជករតសូ៊មនិ ច់រយៈៃនបដវិត្តន៍
កមពុជ េ្រកមករដកឹនរំបស់បក ម៉ក -េឡនីន។ ចណុំចេនះ មនឡូ
ហ ុកី (្រតមឹ្រតូវ មតកកវជិជ ) េន្រតង់បក បន្តយកៃថង ២៨ មថុិន 
១៩៥១ ជៃថងកេំណើ តរបស់បក  នេពលបចចុបបននេនះ។  

កនុងដេំណើ ររកីចេំរ ើនៃនកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជ ឈនេទផ្តួលរលំរំបប 
្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត េគេឃើញនូវក ្ត ដ៏សខំន់មួយគ ឺករគួប
ផ រំ ងកម្ល ងំបដវិត្តជត ិនិងកម្ល ងំបដវិត្តអន្តរជត ិេនះគតួឺនទីរបស់
បដវិត្តន៍េវៀត ម កនុងករជួយឧបតថមភចេំពះបដវិត្តន៍ និង្របជជន
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កមពុជ។ េនះជចណុំចសខំន់មួយ ែដល្រតូវបនបញជ ក់េនកនុងសមព័នធ
ភព មនចរតិចប់បងខនិំងចរតិស័ម្រគចតិ្ត ែដលចរតិទងំពីរេនះមន
លកខណៈយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង (េលើកេឡើងកនុងជពូំក ១ ៃនេសៀវេភ
េនះ)។ ករបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយទងំពីរេលើក នេពលមុន 
ក៏បនេកើតេឡើងនូវបញ្ហ េនះ េហើយករបដវិត្តន៍េដើមបផី្តួលរលំរំបប
្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត ក៏កន់ែត្រតូវករជងេទៀតនូវសមព័នធភព
េនះ។ ដូេចនះករបដវិត្តន៍កមពុជទងំបដីំ ក់កល គសុឺទធែតបនេ្របើ
្របស់កម្ល ងំពីរគួបផ គំន  គកឺម្ល ងំបដវិត្តកមពុជផទ ល់ និងករជួយ
ឧបតថមភរបស់បដវិត្តន៍េវៀត ម។ ករគួបផ ពិំេសសរ ងកម្ល ងំបដវិត្ត
កមពុជផទ ល់ និងកម្ល ងំជួយឧបតថមភរបស់បដវិត្តេវៀត មមនតួនទី
កណំត់សេំរចនូវជ័យជនំះ ែដលមនអតថន័យជរបត់្របវត្តិ ្រស្ត ន
ៃថង ៧ មក  ១៩៧៩។ 

ចសននិ ្ឋ នបនថ ្របសិនេបើគម ន្របេទសេវៀត មមួយសងគម
និយម គម នបក កុមមុយនិស្តេវៀត ម ែដល្របកន់ខជ ប់នូវលទធិម៉ក -
េឡនីន មន ម រតអីន្តរជតអិធនបរសុិទធេទ បដវិត្តន៍កមពុជមនិ ចដេណ្តើ ម
បនជ័យជនំះ នៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ េនះេឡើយ។ េ ះ្រ យបញច ប់
បនរបប បុ៉ល ពត នែខមក  ១៩៧៩  គឺ មរយៈៃនសមព័នធភពរ ង
បក បដវិត្ត ្របជជនបដវិត្តៃន្របេទសមួយជមួយបក បដវិត្ត ្របជ
ជនបដវិត្តៃន្របេទសមួយេផ ងេទៀត គសឺមព័នធភពកមពុជ-េវៀត ម
កនុង្រកបខណ័្ឌ បដវិត្ត។ ្របសិនជេវៀត មមនិែមនជ្របេទសសងគម
និយម គឺ ពិតជមនបញ្ហ ខុសពីេនះ។ ៃថក៏ជ្របេទសមួយជប់
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ជមួយកមពុជ េហើយក៏មនកម្ល ងំបដវិត្តមួយចនួំនរត់េទ្រជកេកនេន
្របេទសៃថែដរ ែតៃថមនិជួយកម្ល ងំេនះេឡើយ។ ផទុយេទវញិ ៃថបន
ែ្របក្ល យេទជសមរភូមេិ្រកយេ យពួក បុ៉ល ពត បនទ ប់ពីចនិបន
ជួយផ ះផ ជេម្ល ះរ ងពួក បុ៉ល ពត និងៃថ េហើយបនទ ប់ពីពួក បុ៉ល 
ពត បនបែង្វរមុខ្រពួញសខំន់មក យេវៀត ម ែដលត្រមូវេ យ
ពួក បុ៉ល ពត ្រតូវែតស្រមុះស្រមួលជមួយៃថ ។ កនុងេពលជមួយគន  
ៃថក៏បនអនុវត្តនេយបយមុខពីរ គសឺ្រមុះស្រមួលជមួយ បុ៉ល ពត 
ផង និងជួយពួកែខមរេសរ ីេដើមបម៉ីយងករពរ្រពំែដនេ យខ្លួន និងម៉យង
េទៀតសំ ប់េធ្វើជកូនជញជី ងសំ ប់ឧត្តមភព កនុងទនំក់ទនំងជមួយ
របប បុ៉ល ពត ផង។ ដូេចនះ ពិត្របកដ ស់ ៃថមនិ ចជួយកនុងករ
ផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត េឡើយ េទះជកម្ល ងំ ក៏េ យ។ 

ែផ្អកេលើចណុំចពិេសសៃនសភពករណ៍កមពុជ ករេ្របើ្របស់
កម្ល ងំពីរគួបផ គំន  គជឺករចបំច់ខនមនិបន គម នករេ្រជើសេរ ើស

េផ ងពីេនះេឡើយ។ កម្ល ងំផទ ល់របស់បដវិត្តន៍កមពុជ េទះសថិតកនុង
េ្រប ប និងកម្ល ងំតចិ ឬេ្រចើនក៏មនតួនទីសេំរចកណំត់ េ្រពះថ េបើគម ន
ចលនតសូ៊េនខងកនុងេទ គម ន្របេទស មួយ ចជួយបនេឡើយ។ 
ករជួយឧបតថមភពីបរេទស ្រតូវេចញពីសណូំមពរៃនបដវិត្តន៍កនុង្របេទស 
មនិ្រគន់ែតជបញ្ហ ឯក ជយ អធបិេតយយ បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ជ

្រកតឹយ្រកមសតយនុម័តៃនករបដវិត្តន៍ពិត្របកដមួយ ែដលជនិចចកល 
្រតូវេផ្តើមេចញពីជតរិបស់ខ្លួន ែដលជនជតេិផ ងមនិ ចេធ្វើជនួំសបន។ 
ខងេ្រក ចជួយបន ែតេពល មនសណូំមពរពីខងកនុង។ បដវិត្តន៍
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កមពុជ សថិតកនុងសភពករណ៍េនះឯង កម្ល ងំ្រគប់ែផនក ពិតែមនែតមន
កររកីចេំរ ើន ទងំមុន និងេ្រកយេពលបេងកើតរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះ
ជតកិមពុជ បុ៉ែន្តពុំមនលទធភពនឹងផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត កនុងរយៈ
េពលខ្លីេនះបនេឡើយ។ បុ៉ែន្តេទះជកម្ល ងំពុំទន់ខ្ល ងំ ែត បនក្ល យ
េទជ ក ្ត សេំរចកណំត់ ្រស័យេ យកម្ល ងំេនះជមច ស់របស់
បដវិត្តន៍ តំ ងេ យឆនទៈរបស់្របជជនកមពុជ េហើយេ យេផ្តើម
េចញពីភពជមច ស់េនះេហើយ ែដលបេងកើតេឡើងនូវភព្រសបចបប់សំ
ប់ករអពំវនវសុជំនួំយបរេទស។ ករជួយរបស់បដវិត្តន៍េវៀត ម

មនភពចបំច់ និងមន រសខំន់ខ្ល ងំ ស់ កនុងករផ្តួលរលំរំបប 
បុ៉ល ពត។ េបើគម នករជួយរបស់កងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត មេទ ពិតជ
មនិ ចផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត កនុងែខមក  ១៩៧៩ បនេឡើយ។ ករ
ជួយរបស់េវៀត មនេលើកទីបេីនះ មនភពចបំច់ និងបនទ ន់ជង
េពល ៗ ទងំអស់។ បនទ ន់េន្រតង់ថ ្របជជនកមពុជមនិែមន
្រគន់ែតសថិតេនកនុងករជះិជន់សងកត់សងកនិធមម េនះេទ បុ៉ែន្តកពុំង
សថិតេនកនុងករ្របល័យពូជ សន៍ េ្រប បដូចជជងំឺមួយ ែដល្រតូវ
សេ្រងគ ះបនទ ន់ មនិ ចពនយរបនតេទេទៀតេឡើយ។ ្របសិនេបើេ្របើ
្របស់ែតកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជែតមន ក់ឯងគនឹឺងបន្តជវីតិរបស់របប បុ៉ល 
ពត តេទេទៀត េហើយវនិសកមមចេំពះជត ិ និង្របជជនកមពុជ មន
កន់ែតេ្រចើន េហើយែផនក េនះ ្របជជនេវៀត មេន ម្រពំែដន
ជមួយកមពុជ ក៏នឹងជួប្របទះវនិសកមមែដរ។  

ដេំណើ រករវវិត្តន៍ប្រញច សទិសគន  រ ងបដវិត្តន៍ និងកបត់បដវិត្តន៍ 
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បេងកើតេឡើងនូវឧត្តមភពយ៉ង ច់ខតេ យកម្ល ងំបដវិត្តន៍ េដើមបផី្តួល
រលំរំបប បុ៉ល ពត។ កនុងេពលែដលកម្ល ងំបដវិត្តន៍កមពុជកពុំងរកីចេំរ ើន
េហើយរកបននូវករជួយឧបតថមភរបស់បដវិត្តន៍េវៀត ម ពួក បុ៉ល 
ពត បនបន្តអនុវត្តនេយបយអត្តឃតខ្លួនកន់ែតខ្ល ងំ ឯេកខ្លួនកន់
ែតខ្ល ងំ។ នេយបយកនុង្របេទស និងនេយបយេ្រក្របេទស្របតកិរិ ិ
យ គជឺវតថុធតុពីរគួបផ គំន  េដើមបបីញច ប់ជវីតិរបប បុ៉ល ពត។ 

ករបេងកើតេឡើងនូវរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជត ិ និងកររកីចេំរ ើន
ៃនកម្ល ងំ្រប ប់ វុធបដវិត្តកមពុជ បនេកើតមនេឡើងចេំពលែដលេវៀត

មបន យបបំក់កងពលសខំន់ៗ របស់ បុ៉ល ពត ែដលចូល
ឈ្ល នពនេវៀត ម។ ករ យបបំក់របស់េវៀត មេទេលើកម្ល ងំ
ឈ្ល នពនរបស់ បុ៉ល ពត បនបងកេឡើងនូវតុលយភពកម្ល ងំមនភព
អនុេ្រគះេ យបដវិត្តន៍ និងបេងកើតេឡើងនូវឱកសយុទធ ្រស្តសំ ប់
ករ យលុករបស់បដវិត្តន៍េទេលើរបប បុ៉ល ពត។ ងំពីយូរមកេហើយ 
កហឹំងរបស់្របជជនចេំពះរបប បុ៉ល ពត េ្រប បដូចជ្រគប់ែបកមួយ 
ែដលរង់ចេំពលផទុះ េ្រកយេពលដកគន្លឹះ ែតខ្វះអនកដកគន្លឹះ។ េ្រកយ
ករបេងកើតរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ គជឺឱកសសខំន់បំ
ផុតសំ ប់ករេ្រកកឈរេឡើងរបស់្របជជន ដូេចនះ ករ យលុករបស់
កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធបដវិត្តកមពុជ េ យមនករជួយឧបតថមភេ យ
្រទង់្រទយធពីំកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត ម ្រតូវបនករចូលរួមពី្របជ
ជនេន្រគប់ទីកែន្លង េធ្វើេ យជំ នរុលេទមុខៃនកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ
ទងំពីរកមពុជ-េវៀត ម េលឿន និងឆប់រហ័សហួសពីករេ្រគងទុក។  
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នេយបយកនុង្របេទសេ្រក្របេទសរបស់ បុ៉ល ពត គជឺនេយ 
បយអត្តឃតខ្លួន  េនះគជឺក ្ត សខំន់បផុំតបេងកើតេឡើងនូវក ្ត
េផ ងេទៀត។ ចរន្តបដបិកខដ៏្រជលេ្រជកនុងែបបែផនផលិតកមម ជមូល
េហតុសខំន់បផុំត បេងកើតេឡើងនូវករតសូ៊បដវិត្តន៍របស់្របជជន ែដល
ធតុពិតជករតសូ៊ េដើមបលុីបបបំត់េចលែបបែផនផលិតកមមែបប
ទសភពរបស់ បុ៉ល ពត បេងកើតេឡើងនូវែបបែផនផលិតកមមថម។ី ករ
ឈ្ល នពនរបស់ពួក បុ៉ល ពត េទេលើេវៀត ម បេងកើតបនជចណុំច
េខ យសខំន់មួយេទៀត សំ ប់ករដួលរលៃំនរបបេនះ។ ដូេចនះ ករ
ដួលរលដ៏ំឆប់រហ័សៃនរបប បុ៉ល ពត មនិែមនជករៃចដនយេឡើយ។ 
ជ្រកតឹយ្រកមែដលេជៀស ងមនិផុត។ បុ៉ែន្តក៏គួរបញជ ក់ផងែដរថ េបើ
សិនជគម នករ យលុកដ៏ខ្ល ងំរបស់កងទព័កមពុជ និងកងទព័េវៀត

មេទ ក៏មនិ ចបញច ប់ជវីតិរបប បុ៉ល ពត បនឆប់រហ័សេនះែដរ 
ែតក៏្រតូវេឃើញថ េបើគម នករចូលរួមពី្របជជនេទ េយើងមនិ ចេបើក
ទូ យតបំន់រេំ ះ និងឈនេទបេងកើតរដ្ឋអំ ច្រគប់ថន ក់បនឆប់
រហ័សែដរ េ្រពះថេពលេនះ កងទព័ទងំកមពុជទងំេវៀត ម មន
ភរកចិចសខំន់ យរុលេទមុខ សូមបែីតរេំ ះភនេំពញេហើយក្ត ីក៏្រតូវបន្ត
យេបសសំ តខម ងំ។ ដូេចនះ ្រស័យេ យករចូលរួមរបស់្របជ

ជន េទើបបេងកើតេឡើងនូវចលនបផំ្ល ញេចលរដ្ឋអំ ច្របតកិរិយិ 
ក ងេឡើងនូវរដ្ឋអំ ចថមរីបស់្របជជនេនមូល ្ឋ ន ែដលេពល
េនះេ ថ គណៈកមម ធកិរ្រគប់្រគងខ្លួនឯង េ្រពះកែន្លងជេ្រចើន 
កងទព័ ឬកមម ភបិលបដវិត្តមនិបនេទដល់ ឬេទដល់ ែតមនិបន
ចត់ ងំ។ ្របជជនេគចត់ ងំរដ្ឋអំ ច្រគប់្រគងេ យខ្លួនឯង េហើយ
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ជរដ្ឋអំ ចបដវិត្តរបស់្របជជន។ ្របជជនបនមច ស់ករបបំត់
េចលនូវែបបែផនផលិតកមមែបបទសភព របបេធ្វើរួមសីុរួម រស់េនរួម 
ពលកមមេ យចប់បងខ ំបេងកើតេឡើងនូវទនំក់ទនំងផលិតកមមថមមួីយ។  

ដូេចនះករចូលរួមរបស់្របជជន ជក ្ត សខំន់បផុំតកនុងករបបំត់
េចលរដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ នចស់ ែបបែផនផលិតកមមចស់ បេងកើតេឡើង
នូវរដ្ឋអំ ចបដវិត្តេនមូល ្ឋ ន និងែបបែផនផលិតកមមថមជីក ្ត ជំ
រុញដ៏សកមម េដើមបកីងទព័ យកេំទចកម្ល ងំរស់ និងកបលម៉សីុន្រតួត
្រ របស់ បុ៉ល ពត េន្រគប់ថន ក់។ 

កម្ល ងំទងំពីរ កមពុជ-េវៀត ម ជធតុពីរមនិ ចខ្វះ មួយ
បនេឡើយ។ កម្ល ងំផទ ល់របស់បដវិត្តន៍កមពុជ មនតួនទីសេំរចកណំត់ 
ែតករសេំរចកណំត់េនេពលេនះៃនក ្ត ៃផទកនុង មុនបង្អស់គេឺលើែផនក 
នេយបយ េ្រពះ ជធតុៃនកម្ល ងំខងកនុង បេងកើតជមូល ្ឋ ន្រសប
ចបប់ េ យករេសនើសុជំនួំយឧបតថមភពីអន្តរជត។ិ ឯករជួយឧបតថមភ
របស់េវៀត ម មនតួនទីសខំន់ ែតមនចរតិកណំត់សខំន់ចបំច់
េលើែផនកេយធ េ្រពះថកម្ល ងំ្រប ប់ វុធផទ ល់ របស់បដវិត្តន៍កមពុជ  
មនបរមិណ និងគុណភព មនិ្រគប់្រគន់សំ ប់ករផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល 
ពត ែដលមនកម្ល ងំេយធរហូត ១៨០.០០០ នក់េនះេឡើយ។ ដូេចនះ
តួនទីរបស់កងទព័េវៀត មមនចរតិកណំត់អពីំែផនកេយធ។ ម
រេបៀបេនះ េគេឃើញនូវចណំងទក់ទងជះឥទធិពលេ យគន  បេងកើត
េឡើងនូវកម្ល ងំសរុបមនអតថន័យេដើមបសីេំរចេជគជ័យ កនុងករផ្តួលរ ំ
លរំបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត។ ក ្ត ៃផទកនុងបេងកើតេឡើង នូវមូល
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្ឋ ននេយបយ សំ ប់ក ្ត អន្តរជត ិ េហើយក ្ត អន្តរជត ិ មន រ
សខំន់េលើេ្រចើនវស័ិយ ែតេដើរតួនទីជកណំត់សខំន់ចបំច់េលើែផនក
េយធ។  ករែដលកងទព័េវៀត ម មនតួនទីសេំរចកណំត់ខង
េយធ កនុងករផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត បនបេងកើតេ យ មនករមួល
បងក ច់ពីស្រតូវ អពីំរបស់ែដលេ ថេវៀត មឈ្ល នពនកមពុជ េហើយ
េចញពីេនះ មនុស មួយចនួំនក៏បនចត់ទុកថ បដវិត្តន៍កមពុជ េដើរមនិ
្រតូវ ម្រកតឹយ្រកម េ្រពះបដវិត្តន៍េនះ្រតូវបនេវៀត មេធ្វើេ យេសទើរ
ទងំ្រសុង។ 

មរយៈៃនករវវិត្តន៍សភពករណ៍េនេពលេនះ េគសននិ ្ឋ ន
បនថ បដវិត្តន៍កមពុជ បនេដើរ្រតមឹ្រតូវ ម្រកតឹ្រកម េហើយេវៀត ម 
ចូលមកជួយកមពុជ គ្ឺរសបចបប់ទងំ្រសុង ។ បដវិត្តន៍កមពុជ េដើរ្រតូវ

ម្រកតឹយ្រកមេន្រតង់បដិវត្តន៍េនះ ផុសេចញពី្របជជនកមពុជខ្លួន
ឯង េហើយែដលមនមូលេហតុ្រគប់្រគន់េដើមបដីេំណើ រករបដវិត្តន៍។ 

្រស័យេ យមនករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ ែដលមនអងគករ
ចត់ ងំខងនេយបយេយធ្រតមឹ្រតូវេនះេហើយ េទើបផ្តល់ភព
្រសបចបប់ េ យករេសនើសុជំនួំយបរេទស និងករគ្ំរទពីបរេទស េនះ 
ជទម្ល ប់ធមម ។ 

ករជួយឧបតថមភរបស់កងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត ម គមឺនភព្រសប
ចបប់ទងំ្រសុង ្រស័យេ យេចញពីសណូំមពររបស់្របជជនកមពុជ។ 
េនះក៏ជទម្ល ប់ធមម  មនិែមន្រគន់ែតសំ ប់ករបដវិត្តន៍បុ៉េ ្ណ ះេទ 
្របេទសជេ្រចើនេនេពលែដលកលៈេទសៈចប់បងខ ំ និងកនុងករណី
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សម្រសបបនេ កងទព័បរេទសចូលមកជួយ េគែតងនិយយពីភព
្រសបចបប់ែដរ។ េនមនចណុំចមួយេទៀត េវៀត មក៏ ច យ បុ៉ល 
ពត បនែដរ ្របសិនេបើមនិនិយយដល់ករែដលេវៀត មមនិជួយ
បដវិត្តន៍ និង្របជជនកមពុជ កនុង ម រតអីន្តរជតអិធនេនះេទ េនះគឺ
ករអនុវត្តន៍សិទធិ យតបរបស់្របជជនេវៀត ម េទេលើករឈ្ល ន
ពនរបស់ពួក បុ៉ល ពត។ សិទធិ យតបរបស់េវៀត ម គជឺសិទធិ្រសប
ចបប់។ ្របករេនះ េគបនេឃើញនូវទម្ល ប់ ែដលបនេកើតមនេឡើងេន
កនុងស្រងគ មេ កេលើកទី២ គកឺងទព័សម័ពនធមតិ្តែដលមនសហភពសូ
េវៀត សហរដ្ឋ េមរកិ ប ងំ អង់េគ្លស យលុកចូល្របេទស ល្លឺម៉ង់ 
េដើមបផី្តួលរលំពួំក ្វ សីុស្តហីុែត្លរ េ្រកយេពល្របេទសេនះ េទឈ្ល ន
ពន្របេទសេផ ងេទៀត ឬសហភពសូេវៀត និងសហរដ្ឋ េមរកិ យ
ពួក ្វ សីុស្តជបុ៉ន េ្រកយេពលជបុ៉ន េដើរឈ្ល នពន្របេទសដៃទ។  

ករជួយរបស់េវៀត មសថិត កនុង ម រតីអន្តរជតអិធនទងំ្រសុង 
កនុងេគលបណំងជួយសេ្រងគ ះ្របជជនកមពុជ េ យេចញផុតពីរបប
្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត។ មនមតមួិយចនួំន បនេលើកេឡើងថ 
េវៀត មមនករចបំច់កនុងករផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត េដើមបរីក
សន្តិសុខរបស់ខ្លួនេនភគខងតបូង េដើមបបីនធូ រកម្ល ងំសងកត់េនភគ
ខងេជើងពីសំ ក់ចនិ។ មតេិនះ ជេហតុផលមួយ បុ៉ែន្តមនិ្រតមឹ្រតូវ

មចរតិពិត្របកដៃនបណំងរបស់បក  រ ្ឋ ភបិល និង្របជជនេវៀត
មេឡើយ។ ្របសិនេបើេវៀត មគតិ្រតមឹែតសន្តិសុខរបស់ខ្លួន ករ

េធ្វើសកមមភព យបក និងករេ្របើ្របស់សិទធិ យតបេទេលើករឈ្ល ន 
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ពនរបស់ បុ៉ល ពត លមម្រគប់្រគន់ េដើមបកីច់បបំក់ បុ៉ល ពត បនថយ 
ឬ ងំ ក ត់បនអេំពើឆកួតេល របស់ េទេលើឯក ជយ អធបិេតយយ 
របស់េវៀត ម ។ ដូេចនះករចូលមកកមពុជរបស់កងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត

ម មនិែមនជករឈ្ល នពន ឬជផល្របេយជន៍ផទ ល់របស់េវៀត
មេនះេឡើយ ែត ជផល្របេយជន៍ជ យុជវីតិរបស់្របជជន

កមពុជ។ ពិតែមនេហើយ េវៀត មមនផល្របេយជន៍ខងសន្តិសុខ
របស់ខ្លួន ែតផល្របេយជន៍ជបឋមេចញមកពីផល្របេយជន៍្របជ
ជនកមពុជ។ ករែដលេវៀត មជួយកមពុជ យរលំរំបប បុ៉ល ពតគឺ
េដើមបកីររស់ នមនជវីតិរបស់្របជជនកមពុជ សន្តិសុខរបស់េវៀត ម
េន ម្រពែំដនជមួយកមពុជក៏្រតូវបនធន  មតិ្តភពរ ងកមពុជ-េវៀត

ម ែដល្រតូវបន បុ៉ល ពត បផំ្ល ញ ្រតូវបន ្ត រេឡើងវញិ។ 

គួររលឹំកថ េវៀត មបនសេំរចចតិ្ត េដើមបជួីយបដវិត្តន៍កមពុជ 
កនុងសភពករណ៍នេពលេនះមនករលបំកយ៉ងធេំធង ម៉យង េវៀត

មេទើបេចញពីស្រងគ ម េទើបឯកភពទឹកដេីឡើងវញិ ្រតូវ្របមូលផ្តុ ំ
កម្ល ងំេដើមបកី ង្របេទសេឡើងវញិ ម៉យងេទៀត ករេលើកកងទព័ពី
្របេទសមួយចូលមក្របេទសមួយេទៀត ពិតជបេងកើតេ យមន្របតកិមម
អន្តរជតមិនិអនុេ្រគះ េទះជករចូលមកេនះ កនុងទិសេ ជួយ្របជ
ជនកមពុជសុទធ ធ ក៏ស្រតូវពិតជេឆ្ល តេ្របើ្រពឹត្តកិរណ៍េនះ េដើមប ី
្របឆងំបដវិត្តន៍េវៀត ម និងបដវិត្តន៍កមពុជែដរ។ ដូេចនះមនិែមនជ
បញ្ហ ដ៏ មញញេទ េដើមបេីធ្វើករសេំរចចតិ្តេលើបញ្ហ ដ៏សខំន់មួយរេបៀប
េនះ។ េបើេវៀត មឈរែតេលើផល្របេយជន៍ជត ិ េហើយគម នេគល
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ជហំរអន្តរជតអិធន ្របជជនកមពុជនឹងបន្ត ្ល ប់ េ្រកមរបប្របល័យ
ពូជ សន៍ េហើយមនិ្របកដថ កមពុជ ចេចញផុតពីរបប្របល័យ
ពូជ សន៍បនេទ ្របសិនជេ្របើ្របស់ែតកម្ល ងំបដវិត្តន៍កមពុជផទ ល់។ 

េគ ច ក់សណួំរថ ្របសិនជេវៀត មមនិជួយសេ្រងគ ះ្របជ
ជនកមពុជ េ យ ម រតអីន្តរជតអិធនេទ ែតែបរជេធ្វើសមព័នធមតិ្តជ 
មួយ បុ៉ល ពត ឬអពយ្រកតឹចេំពះពួក បុ៉ល ពត ឬ យ បុ៉ល ពត ែត
កនុងករំតិអនុវត្តសិទធិ យតបេដើមបកីរពរឯក ជយ អធបិេតយយរបស់ខ្លួន 
េតើមន្របេទស ខ្លះ នឹងជួយ្របជជនកមពុជ េហើយេបើរបប្របល័យ
ពូជ សន៍ បុ៉ល ពត បន្តជវីតិរហូតដល់សព្វៃថង េតើេគនឹងបនេឃើញអ្វី
ខ្លះេនេលើទឹកដកីមពុជដ៏អភ័ព្វេនះ។ េទះជអនក្របឆងំេវៀត ម 
្របឆងំកមពុជដល់ករំតិ  ក៏មនិ ចរកចេម្លើយបនេឡើយ សូមបែីត 
នេ ត្តម សីហនុ ែដលជសមព័នធមតិ្តរបស់ បុ៉ល ពត ងំពីេដើមដល់ចប់ 
ក៏បននិយយេ្រចើនេលើកេ្រចើន  កនុងឱកសចរចសីហនុ-ហុ៊ន ែសន 
ថ េបើគម នកងទព័ឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន គម នកងទព័េវៀត ម យ បុ៉ល 
ពត េទ ខញុ ំ(សីហនុ) ក៏នឹង ្ល ប់ែដរ។ កូន និងេចរបស់សេម្តច សីហនុ ជ
េ្រចើន្រតូវបន បុ៉ល ពត សម្ល ប់ េហើយផទ ល់ខ្លួនសេម្តច ក៏្រតូវជប់ឃុ ំ
េនមួយកែន្លង។ អនកមនកតិ្តយិស េហើយបនរួមដេំណើ រ េធ្វើករជមួយ 
បុ៉ល ពត ្រតូវ បុ៉ល ពត សម្ល ប់កូនេច និងេធ្វើទរុណកមមេទបន ចុះ
្របជជន មញញ េតើ បុ៉ល ពត នឹងេធ្វើយ៉ង ចេំពះពួកេគ។ 
េ្រកយេពលេវៀត មបនដកកងទព័េចញពីកមពុជ ្របេទសជេ្រចើន 
កនុងេនះ មនទងំសហរដ្ឋ េមរកិ និងេ កខងលិចផង បន្រពយួ
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បរមភពីករវលិ្រតឡប់ៃនរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត ដូេចនះមន
ន័យថ េគទទួល គ ល់ថ េវៀត ម ជួយផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត និង
ជួយ ងំ ក ត់កុេំ យបេងកើតេឡើងវញិនូវរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល 
ពត គជឺករចបំច់កនុងផ្លូ វចបប់ និងសីលធម៌ េហើយទទួល គ ល់ថ 
េវៀត មចូលមកកមពុជ កនុងបណំងជួយ្របជជនកមពុជ េ យពិត
្របកដ។ េបើេគមនិទទួល គ ល់្របករេនះ េតើចបំច់្រពួយបរមភពីករ
វលិ្រតឡប់ៃនរបប្របល័េយពូជ សន៍ បុ៉ល ពត េធ្វើអ្វី? ជង ១០ ឆន  ំ
េ្រកយករដួលរលៃំនរបប បុ៉ល ពត េគេន្រពួយបរមភពីករវលិ្រត
ឡប់ៃនរបប បុ៉ល ពត ដូេចនះករ យរលំរំបប បុ៉ល ពត នែខមក  
១៩៧៩ ជករចបំច់ខនមនិបន។  

របប្របល័យពូជ សន៏ បុ៉ល ពត ្រតូវបនដួលរល ំសក ជថមមួីយ 
បនចប់េផ្តើម សំ ប់្របជជនកមពុជ។  
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ែផនកទី ៣ 
 

កររស់េឡើងវញិរបស់ជតិកនុង ថ នភព
មនសន្តភិពផង និងមនស្រងគ មផង 

េដើមបពិីនិតយេឃើញ្រគប់្រគន់ អពីំកររស់េឡើងវញិរបស់ជត ិ ចំ
បច់្រតូវេឃើញអពីំចណុំចពិេសសៃនករេចញដេំណើ រ និងចណុំច
ពិេសសៃនសភពករណ៍ែដលបនឆ្លងកត់។ េនះគផឺលវបិកៃនរបប 
បុ៉ល ពត និងស្រងគ មបន្ត។ 

្របេទសមួយែដលបនឆ្លងកត់ស្រងគ ម េហើយជពិេសសឆ្លងកត់
របប្របល័យពូជ សន៍ ផលវបិករបស់  បន ល់ទុក គជឺផលវបិក
ធងន់ធងរបផុំត ែដលប ្ត ្របេទសេលើសកលេ ក មនិែដលជួប្របទះ 
ប់ទងំ្របេទស ែដលបនឆ្លងកត់ស្រងគ មេ កទងំពីរេលើកផង។ 

ដូចបនេលើកេឡើងកនុងេសៀវេភេនះ អពីំធតុពិតៃនរបប បុ៉ល ពត ករ
បផំ្លចិបផំ្ល ញៃនរបបេនះ មនទហំំនិងករំតិធងន់ធងរបផុំត។ ្របជជន
ជង ៣ ននក់ កនុងចេំ ម្របជជនជតិ ៨ ននក់ ្រតូវបន

្ល ប់ ។ អនកែដលេនេសសសល់ ្រតូវបក់កម្ល ងំ ្រពត់្របសែបកបក់
្រគួ រ កុមរក្ំរព ប់មុនឺនក់  មនុស មន គម នទីពំនក់ មនេ្រចើន
សនធឹកសនធ ប់។ មូល ្ឋ នផលិតកមម មូល ្ឋ នសភំរៈបេចចកេទស ្រតូវ
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បផំ្លចិបផំ្ល ញេសទើរគម នសល់ គជឺករបផំ្ល ញ្រតង់េទេលើកម្ល ងំផលិត 
កមមរបស់្របេទសជត។ិ េរៀន មនទីរេពទយ វត្ត ម វបបធម៌ 
្របៃពណី ទី្រកុង ទី្របជុជំន ្របក់កស ទីផ រ ករលក់ដូរ ។ល។ 
សុទធែត្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញ។ ដូេចនះចណុំចេចញដេំណើ រសំ ប់្របជជន
កមពុជ ក ងសងគមថម ីគ ឺ េចញពីេលខសូនយ ឬពីបតៃដទេទ ជមួយ
នឹងផលវបិក ប់មនិអស់ េហើយផលវបិកែដលធងន់ធងរជងេគ គេឺ្រគះ
អត់ឃ្ល ន បនគំ មកែំហងេនទូទងំ្របេទស។ ជមួយនឹងផលវបិក
យ៉ងធងន់ធងរេលើវស័ិយេសដ្ឋកចិច និងសងគម េ្រគះថន ក់ៃនករវលិ្រតឡប់
ៃនរបប បុ៉ល ពត មនិទន់បនបេញជ សទងំ្រសុងេនេឡើយ។ ពិតែមន
ែតរបប បុ៉ល ពត ្រតូវបនដួលរល ំ បុ៉ែន្តកម្ល ងំរបស់  េនេសសសល់
េ យមនករជួយឧបតថមភរបស់ នុភពច្រកពត្ត ិ និង្របតកិរិយិខង
េ្រក។ មរយៈៃនករជួយឧបតថមភពី នុភពច្រកពត្ត ិ និង្របតកិរិយិ
ខងេ្រក េគបន្របមូលពួក្របតកិរិយិេឆ្វងបផុំត និង ្ត បំផុំត េ យ
សថិតកនុងរណសិរ ជមួយគន  ្របឆងំនឹងកររស់េឡើងវញិ របស់ជត។ិ 
ដូេចនះសភពករណ៍កមពុជ ងំពីេពលបនរេំ ះមក គសឺថិតកនុង ថ ន
ភព និងកលៈេទសៈ មនសន្តិភពផង និងមនស្រងគ មផង។ ពិត
ែមនែតសន្តិភពបនេកើតមនេលើចែំណកភគេ្រចើនៃនែដនដី និង
េពលេវ  េហើយស្រងគ មបនេកើតមនេ យ ច់េ យដុ ំ និងេពល
េវ ខ្លះ ក៏ស្រងគ មេនះ បន ងំសទះនូវដេំណើ រករក ង្របេទស
េឡើងវញិ បផំ្លចិបផំ្ល ញនូវ្រទពយសមបត្ត ិ យុជវីតិ្របជជនកមពុជ ជ
បន្តេទៀត។  
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្រស័យេ យមនិទន់បនបេញជ សផុតទងំ្រសុង នូវេ្រគះថន ក់
ៃនករវលិ្រតឡប់ៃនរបប បុ៉ល ពត េទើបបដវិត្តន៍កមពុជ បនបន្តេ្របើ
្របស់ កម្ល ងំពីរគួបផ គំន  គកឺម្ល ងំបដវិត្តន៍កមពុជផទ ល់ និងករជួយ
ឧបតថមភ របស់កងទព័េវៀត មរហូតមកដល់ែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៨៩។ 
េនះជចណុំចពិេសសៃនករេចញដេំណើ រៃនបដវិត្តន៍កមពុជ េ្រកយ
េពលដេណ្តើ មបនរដ្ឋអំ ច។ ្រស័យេ យលកខណៈពិេសសៃន
សភពករណ៍ បដវិត្តន៍កមពុជ ្រតូវ្របឈមមុខជមួយនឹងរណសិរ ពីរ
កនុងេពលជមួយគន ។ េនះគភឺរកចិចករពរ េ យរងឹមនូំវឯក ជយ 
អធបិេតយយ បូរណភពទឹកដ ីទប់ ក ត់ករវលិ្រតឡប់ៃនរបប បុ៉ល ពត 
និង ្ត រេឡើងវញិេសដ្ឋកចិចសងគម សខំន់ករេ ះ្រ យករអត់ឃ្ល ន 
ែដលកពុំងគំ មកែំហងជវីតិ្របជជន េនទូទងំ្របេទស។ បនក្ល យ
េទជ ភរកចិចយុទធ ្រស្តពីរ គកឺរពរ្របេទស និងក ង្របេទស 
ែដល្រតូវេធ្វើកនុងេពលជមួយគន ។ ្រស័យេហតុេនះ ងំពី្រគដបូំង 
បក បន ក់េចញនូវចលនបដវិត្តទងំបរីបស់ម ជន គចឺលន
យខម ងំ និងចលនអូសទញខម ងំ ចលនក ងកម្ល ងំពិតបដវិត្តេលើ

្រគប់ែផនក ចលនបងកបេងកើនផលេ ះ្រ យ និងេធ្វើេ យមនេសថរភព
ជវីភព្របជជន។ ចលនបដវិត្តទងំប ីជខ្លមឹ រសនូលសខំន់ៃនចលន
បដវិត្តរបស់ម ជន មនិ្រតមឹែត្រតមឹ្រតូវន្រគដបូំងបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត
្រតមឹ្រតូវកនុងរយៈេពលឆ្លងកត់ និងកពុំង្រតមឹ្រតូវេពលបចចុបបនន ក៏ដូច

ជេពលខងមុខ។ 

កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនភរកចិចករពរ្របេទស ែដលបក ្របជជនបដវិត្ត 
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កមពុជ បន ក់េចញ ងំពី្រគដបូំងនូវេគលករណ៍ដ៏្រតមឹ្រតូវ េនះ
គ ឺ េខឿនករពរ្របេទសរបស់្របជជនទងំមូល។ េនះជមគ៌ស្រងគ ម
្របជជន េដើមបអីនុវត្តភរកចិចករពរជត។ិ ្រស័យេ យមគ៌េយ 
ធ្រតមឹ្រតូវេនះ ករចូលរួមរបស់្របជជន បនក្ល យេទជចលនដ៏ទូលំ
ទូ យ បេងកើតេឡើងនូវលកខណៈសមបត្តងិយ្រសួលសំ ប់ករក ង
កងទព័ទងំប្ីរបេភទ (្រសួច-តបំន់-ឈ្លប) នគរបល្របជជន និង
បេងកើតេឡើងនូវចលន យខម ងំ អូសទញខម ងំយ៉ងសកមមផុសផុល។ 
កររកីចេំរ ើននូវកម្ល ងំករពរជតរិបស់្របជជនកមពុជផទ ល់ បនបងក 
លកខណសមបត្តេិ យកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត មដកជបេណ្តើ រៗ ងំ
ពីឆន  ំ១៩៨២ និងឈនេទដកទងំ្រសុង នែខកញញ  ១៩៨៩ ែដលជ  
ដំ ក់កលេផទរពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំពីរគួបផ គំន  មកកន់ដំ ក់
កលេ្របើ្របស់កម្ល ងំបដវិត្តន៍កមពុជផទ ល់ េដើមប ី ៉ ប់រងភរកចិចករពរ
ជត។ិ រយៈេពលែដលកងទព័េវៀត មជួយបដវិត្តន៍កមពុជ មនជង 
១០ ឆន ។ំ ជង ១០ ឆន  ំគជឺរយៈេពលដ៏យូរ បុ៉ែន្តេបើេ្រប បេធៀបជមួយ
្របេទសនន ែដលមនេសដ្ឋកចិចរកីចេំរ ើន គម នស្រងគ មបផំ្លចិបផំ្ល ញ 
ដូចជកូេរខ៉ងតបូង ជបុ៉ន ប ្ត ្របេទសអឺរ ៉ុបខងលិច ឬ្របេទសមួយ
ចនួំនេទៀត េហើយែដល្រតូវករកងទព័បរេទសជួយករពរ ប់សិបឆន  ំ
េឃើញថ វត្តមនកងទព័េវៀត មេនកមពុជមនរយៈេពលខ្លី។ ្របករ
េនះបង្ហ ញពីកររកីចេំរ ើនៃនកម្ល ងំផទ ល់របស់បដវិត្តន៍កមពុជ ពីសុឆឆនទៈ 
ពីលកខណ៍ករណ៍សម្័រគចតិ្ត ៃនសមពន័ធភពរ ង្របេទសទងំពីរ កមពជុ-េវៀត ម។ 

កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនភរកចិច ្ត រ និងក ងជត ិគជឺភរកចិចដ៏លបំក



ហុ៊ន ែសន៖ ១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ 

ទំពរ័ 187 

បផុំត សំ ប់បដវិត្តន៍កមពុជ។ កនុងភរកចិចករពរ្របេទស មនកងទព័
េវៀត មជួយឧបតថមភ ែតកនុងភរកចិច ្ត រ និងក ង្របេទស ពិតែមន
ែតមនករជួយឧបតថមភរបស់េវៀត ម សហភពសូេវៀត ប ្ត ្រប
េទសសងគមនិយម ែតេនះជកចិចករដ៏លបំក ្រស័យេ យលកខណៈ
ពិេសសៃន ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកចិចរបស់កមពុជផទ ល់។ 

សងគមមួយែដល្រចបូក្រចបល់្រក ប់ចក់ទងំ្រសុង ករចប់េផ្តើម
ពិតជមនិដូចបដវិត្តន៍្របេទសនន ែដលបនផ្តួលរលំរំបបចស់ 
េហើយក ងេលើមូល ្ឋ នមន្រ ប់ េដើមបែីកែ្របេ យរកីចេំរ ើនេនះ
េទ។ បដវិត្តន៍កមពុជ ្រតូវេធ្វើេឡើងវញិទងំ្រសុង កនុងសភពករណ៍ដ៏
ែសនលបំក និង្រចបូល្រចបល់។ បុ៉ែន្តក៏មនចណុំចងយ្រសួល ែដល
េធ្វើេ យមនេសថរភពបនឆប់ ក ងបនឆប់ មុនបង្អស់ករ
បដវិត្តន៍េនះ្រសបនឹង្រកតឹយ្រកមសតយនុម័ត ៃនករបដវិត្តន៍របស់សងគម
មនុស ។ មនបក  មនរដ្ឋអំ ច មនកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ មនករ
ជួយឧបតថមភរបស់េវៀត ម និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយម ផ្តល់នូវ
ភពងយ្រសួលមួយជមូល ្ឋ នរួចេទេហើយ បុ៉ែន្តប ្ត  ក ្ត ទងំ
េនះ បនក្ល យេទជបចច័យដ៏ធេំធង នមំកនូវជ័យជនំះដ៏អ ច រយ 

្រស័យេ យមនសកមមភព្រសបនឹង្រកតឹយ្រកមសតយនុម័ត េឆ្លើយ
តបេទនឹងករទមទរដ៏ចបំច់របស់ម ជន េហតុេនះេហើយ ្រប
មូលផ្តុបំនយ៉ងឆប់រហ័សនូវកម្ល ងំម ជនដ៏កុះករ។ របប បុ៉ល ពត 
បនេ្របើ្របស់នូវនេយបយ និងហឹង សុទធ ធ េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវ
ែបបែផនផលិតកមមមួយ ផទុយទងំ្រសុងេទនឹង្រកតឹយ្រកមរកីចេំរ ើនៃន
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សងគមមនុស ។ ដូេចនះ បេងកើតេឡើងេ យឯកឯង នូវទនំស់ដ៏្រជល
េ្រជកនុងទនំក់ទនំងផលិតកមម។ េនះជទនំស់របស់មនុស ្រគប់្រសទប់
វណ្ណៈ កនុងសងគមជមួយរបប បុ៉ល ពត។ ករទមទរជបឋមៃនករ
បដវិត្តន៏ គលុឺបបបំត់ទងំ្រសុងកកសណំល់ៃន្របពន័ធរដ្ឋអំ ច បុ៉ល 
ពត ក ងរដ្ឋអំ ចបដវិត្ត លុបបបំត់េចលនូវែបបែផនផលិតកមម
ែបបទសភពរបស់ បុ៉ល ពត បេងកើតេឡើងនូវែបបែផនផលិតកមមថមី 
ែដលេនះជ្រកតឹយ្រកមសតយនុម័តមនិ ចេជៀស ងបន។ ដូេចនះ
េហើយបនជមនករចូលរួមពី្រគប់្រសទប់្របជជន។ ករចូលរួម
របស់្របជជនេនះេហើយ ែដលជក ្ត ផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់ករ
យរលំរំបប បុ៉ល ពត អនុវត្តភរកចិចករពរ្របេទស បផំ្ល ញេចលជ

ស័្វយ្របវត្តនូិវែបបែផនផលិតកមមចស់ ក ងេឡើងនូវែបបែផនផលិត
កមមថម។ី ដូេចនះេហើយបនជេ្រកយេពលរេំ ះភ្ល ម ្របជជនមនិ្រតឹម
ែតបនចត់ ងំគណៈកមម ធកិរ្រគប់្រគងខ្លួនឯង ែដលជរដ្ឋអំ ច
្របជជនបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តមច ស់ករេរៀបចេំឡើងនូវទនំក់ទនំងផលិត
កមមថម ី ែដលទនំក់ទនំងផលិតកមមេនះ ្រសបនឹងករចង់បនរបស់បក  
និងរដ្ឋ េហើយ្រសបជមួយសមតថភពជក់ែស្តងៃនកម្ល ងំផលិតកមមន
េពលេនះ។ 

្របសិនេបើេធ្វើករេ្រប បេធៀបជមួយបដវិត្តន៍្របេទសនន ែដល
េ្រកយករដេណ្តើ មបនរដ្ឋអំ ចេហើយ េហើយ្រតូវដេំណើ រករជបេណ្តើ រៗ 
កនុងករេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមមថម ី ែដល្រតូវចំ យេពលេវ
យ៉ងយូរេនះ េឃើញថ បដវិត្តន៍កមពុជមនភពអនុេ្រគះេ្រចើន កនុង
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ករេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមមថម ី ្រស័យេ យែបបែផនផលិតកមម
របស់ បុ៉ល ពត េដើរផទុយទងំ្រសុងជមួយ្រកតឹយ្រកម ដូេចនះ្របជជន
គម នរួញ កនុងករបផំ្ល ញ េចល េហើយបេងកើតេឡើងនូវែបបែផន
ផលិតកមមថមមួីយេជឿនេលឿនេឡើយ។ 

ៃថង ១ មក  ១៩៧៩ រណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ បន
េចញនូវេគលនេយបយ ៨ ខ ចេំពះមុខកនុងតបំន់រេំ ះ ែដលកនុង
េនះមន និយយដល់ករចត់ ងំ្រកុម មគគបីងកបេងកើនផលកសិកមម 
បុ៉ែន្ត ្រស័យេពលេវ រេំ ះទូទងំ្របេទសមនរយៈេពលខ្លី េហើយ
ខ្វះកមម ភបិល ដូេចនះេសទើរជទូេទ ្របជជនបនមច ស់ករេរៀបចទំនំក់
ទនំងផលិតកមមថម ី និងរេបៀបរកសីុេ យខ្លួនឯង។ េទះជករេរៀបចំ
េ យខ្លួនឯង េ យគម នគរូំ និង្រទឹស្តីឯកភព បុ៉ែន្ត ្រសបបផុំត
ជមួយសភពករណ៍នេពលេនះ សខំន់បផុំតគកឺរ្រសបគន រ ង
ទនំក់ទនំងផលិតកមមជមួយកម្ល ងំផលិតកមម។ ្រស័យេហតុេនះ 
បនជ្របជជន មគគជួីយទនុំកបរុំងគន បន ជរុំញផលិតកមមេ ះ
្រ យជវីភពបន។ 

មនចណុំចពិេសសមួយ េនកនុងករេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមម 
ន្រគដបូំង គ ឺ កនុងេពលែដល្របជជនបផំ្ល ញេចលនូវរេបៀបេធ្វើករ 
សីុចុក ជសមូហភពមកកន់របបកមមសិទធិវញិក៏េ យ ក៏្របជជនេន
បនមច ស់ករេរៀបចេំឡើងនូវរេបៀបរកសីុជសមូហភព កនុងករំតិមួយ
ែដលទងំអស់គន ចទទួលយកបន សខំន់កនុងវស័ិយកសិកមម េ យ
ចត់ ងំ្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល ឬ្រកុម្រប ស់ៃដ។ េគ ច
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សននិ ្ឋ នបនថ ករមច ស់ករេរៀបចរំបស់្របជជនែផ្អកេលើក ្ត ពីរជ
សខំន់គ៖ឺ  

ទីមួយ៖ មេធយបយ និងឧបករណ៍ផលិតកមម េទះបីជទប និង
ស្តួចេស្តើងក៏េ យ  បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យេហតុេនះេហើយ េទើបទមទរ
េ យេ្របើេធ្វើជរបស់រួមមនិ ចេធ្វើេផ ងបនេឡើយ។ ម្រទឹស្តី េហើយ

មទម្ល ប់ែដលធ្ល ប់េកើតមន កនុងដេំណើ ររកីចេំរ ើនៃនផលិតកមម កម្ល ងំ
ផលិតកមមខពស់មនចរតិសងគមូបនីយកមម ត្រមូវេ យេរៀបចទំនំក់
ទនំងផលិតកមមៃនរបបកមមសិទធិរួមសងគមនិយម េទើប្រសបនឹងកម្ល ងំ
ផលិតកមម បុ៉ែន្តេនកមពុជ កម្ល ងំផលិតកមមទបបផុំតែតែបរជទមទរ
េ យមនរូបភពកមមសិទធិរួមមួយជកណំត់។ មូលេហតុសខំន់េនទី
េនះ ្រស័យេ យរបប បុ៉ល ពត បនរបឹអូសយកអស់នូវកមមសិទធិ
របស់្របជជន បផំ្ល ញេសទើរទងំ្រសុងនូវឧបករណ៍ និងមេធយបយ
ផលិតកមម ដូេចនះេ្រកយេពលរេំ ះ ឧបករណ៍ផលិតកមមែដលេន
េសសសល់តចិតួចេនះ ក្ល យេទជក ្ត ្របមូលផ្តុ ្ំរបជជនេ យរួម
គន ជុវំញិឧបករណ៍ផលិតកមមេនះ។ េ យេគមនិ ចែចក្រគប់គន បន 
ដូេចនះ េគ្រតូវេ្របើ្របស់មេធយបយ និងឧបករណ៍េនះរួមគន ។ េចញពី
េនះ េគស្រមុះស្រមួលរករូបមន្តដ៏សម្រសបអពីំករែចកចយផល។ ្រប
ករេនះបញជ ក់ថ ្របជជនបនអនុវត្ត្រតមឹ្រតូវ ម្រកតឹយ្រកម េ យ
យកកម្ល ងំផលិតកមមកណំត់ទនំក់ទនំងផលិតកមម។ េគពុំទន់យល់
្រសប្របករេនះ មរេបៀបវទិយ ្រស្តេទ ែតករជក់ែស្តងកនុងជវីភព
រស់េន បនបង្ហ ញេ យេគនូវវធិដ៏ីសម្រសបេនះ។ 
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ទីពីរ៖ ្របៃពណីដ៏ល្អកនុងករជួយឧបតថមភគន  កនុង្របជជនកមពុជ 
្របករេនះ បនក្ល យជចណុំចងយ្រសួលកនុងករក ងេឡើងនូវទនំក់
ទនំងផលិតកមមថមែីដលគម នករជះិជន់ ជួយសេ្រងគ ះគន  េធ្វើេ យកុមរ
ក្ំរព ជនគម នទីពឹងពំនក់ដ៏េ្រចើន បនរស់ នមនជវីតិ ស្រមលនូវ
បនទុកដ៏ធងន់ធងររបស់សងគម។ 

េ្រកពីទនំក់ទនំងកនុងវស័ិយកសិកមម វស័ិយេផ ងេទៀត ក៏បនចប់
េផ្តើមមនចរតិជរដ្ឋ ជសមូហភព ជឯកជន។ ករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ
បនចប់េផ្តើមេឡើងភ្ល ម ងំពីមនិទន់មន្រក ស្របក់េ្របើ្របស់ 
េ យេ្របើ្របស់ទនិំញសភំរៈ ផ្ល ស់ប្តូ រជមួយគន  េហើយ រកីចេំរ ើន
យ៉ងឆប់រហ័ស បនទ ប់ពីរដ្ឋេបះផ យនូវ្រក ស្របក់។ មរយៈៃន
ករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ ទនំក់ទនំងរ ងរូបយិវតថុ  និងទនិំញ កររកីចេំរ ើនៃន
ទីផ រ បនជរុំញយ៉ងខ្ល ងំដល់ផលិតកមមេលើ្រគប់ែផនក។ 

្រស័យេ យករ្របងឹែ្របងផទ ល់របស់្របជជនកមពុជ និងេ យ 
ករជួយឧបតថមភពីអន្តរជត ិ កមពុជបនឆ្លងផុតនូវដំ ក់កលែដល
ពិបកបផុំត េហើយែដលជ័យជនំះធបំផុំត គបឺបំត់បននូវេ្រគះអត់
ឃ្ល នបន ល់ទុកពីរបប បុ៉ល ពត េធ្វើេ យមនេសថរភពជវីភព្របជ
ជនបនឆប់រហ័ស េធ្វើេ យ្រគប់ែផនកបនរស់ នមនជវីតិេឡើងវញិ 
េហើយកពុំងសថិតកនុងដំ ក់កល ្ត រ និងអភវិឌ ន៍េលើ្រគប់វស័ិយ។ 
េ្រប បេធៀបសភពករណ៍េពលេចញដេំណើ រ េ យបូកបែនថមនឹង
សភពករណ៍ដ៏លបំកែដលបនឆ្លងកត់ ជមួយសភពករណ៍ន
េពលេ្រកយេនះ េគ ចេមើលេឃើញថ កម្ល ងំរស់របស់ជតមិនករំតិ
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ខ្ល ងំក្ល  ទូលទូំ យ និងសីុជេំ  គកឺររស់េឡើង ងំពីបុគគលមន ក់  ៗ្រគួ រ
នីមួយ  ៗភូម ិឃុ ំនីមួយ  ៗរហូតដល់ទូទងំ្របេទសេលើ្រគប់ែផនក (*)។ 

អពីំករក ងកម្ល ងំពិតេលើ្រគប់ែផនក ពិេសសករក ងបក ដកឹ 
ន ំ ពិតែមនែតមនចណុំចពិេសសេ យែឡក ែដលបក មួយ្រតូវ
ក ងេឡើងវញិ េហើយក ងពីេលើចុះេ្រកម ែតជំ នរកីចេំរ ើនបន
េធ្វើេ យបក ្រតួត្រ  និងដកឹនបំនសភពករណ៍េលើ្រគប់វស័ិយ 
ក្ល យជកម្ល ងំដកឹន ំសេំរចកណំត់េជគជ័យរបស់បដវិត្តន៍ (**)។ 

កររស់េឡើងវញិេលើ្រគប់ែផនករបស់ជត ិ គជឺេមទនភពរបស់
្របជជនកមពុជផទ ល់ របស់មតិ្តភក្ត ិ ែដលបនជួយកមពុជ ពិេសសេវៀត

ម វ សហភពសូេវៀត និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយម។ បុ៉ែន្ត
ទនទឹមនឹងគុណសមបត្ត ិក៏គួរពិនិតយនូវករខ្វះខតជអត្តេនម័ត េដើមបជី
េមេរៀនពិេ ធន៍នេពលខងមុខ។ ករខ្វះខតសខំន់គកឺរមនិេគរព
្រកតឹយ្រកមេសដ្ឋកចិចសតយនុម័ត។ េចញពីេនះ ករកណំត់ដំ ក់កល
បដវិត្តមនិបន្រតមឹ្រតូវ មករជក់ែស្តងៃន ថ នភពសងគម ភពគនិំត
និយម អត្តេនម័ត ឆនទនិយម សតិ រមមណ៍តក់្រកហល់បន្រគបដណ្ត ប់
េលើេគលករណ៍ និងករអនុវត្តន៍អស់មួយរយៈកល កនុង្រកបខណ័្ឌ
ផលិតកមម និងរចនសម័ពនធ្រគប់្រគង។ មនុស មនិតចិេទ ែដលចត់ទុក
ថ បដវិត្តន៍កមពុជបនសថិតកនុងដំ ក់កលសងគមនិយម ដូេចនះេហើយ 

(*) ១០ ឆន ៃំនដំេណើ រកមពុជ ១៩៧៩/១៩៨៩ ទំពរ័  ២២៧/៣៣៣ សរេសរេ យ ហុ៊ន ែសន េបះពុមព
ៃថង ០១ ធនូ ១៩៨៨ េ ងពុមព ណុប បូផន។់ 
(**) ១០ ឆន ៃំនដំេណើ រកមពុជ ១៩៧៩/១៩៨៩ ទំពរ័ ៤០៧/៤២៧ សរេសរេ យ ហុ៊ន ែសន េបះពុមព
ៃថង ០១ ធនូ ១៩៨៨ េ ងពុមព ណុប បូផន។់ 
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បនជយកចតិ្តទុក ក់ែតេលើចរតិវណ្ណៈៃនេគលនេយបយ េ យ
មនិបនគតិដល់ចរតិអន្តរកល េហើយ ចរតិវណ្ណៈ្រតូវបនេគយល់ ម
រេបៀប មញញ េឆ្វងនិយមេកមងខចី អនុវត្តមនិបន្រតមឹ្រតូវនូវ្រកតឹយ្រកម
ៃនទនំក់ទនំងផលិតកមម ែដល្រតូវែត្រសបជមួយនឹងចរតិ និងករំតិៃន
កម្ល ងំផលិតកមម ចេង្អ តចង្អល់ ចេំពះសមសភពេសដ្ឋកចិចេផ ង
េទៀត េ្រកពីសមសភពេសដ្ឋកចិចរដ្ឋ សមូហភព េ្របើ្របស់វធិនករ
នេយបយ សតិ រមមណ៍ េធ្វើជកម្ល ងំចលករសខំន់ខងេសដ្ឋកចិច េហើយ
មនិយកចតិ្តទុក ក់េ យបនេពញេលញ ចេំពះកម្ល ងំចលករខង
កនុងៃនេសដ្ឋកចិច។ ករែកស្រមួលនូវទនំក់ទនំងេសដ្ឋកចិច កនុងវស័ិយ
កសិកមម េធ្វើេ យយឺតយ៉វេនេពលែដលទនំក់ទនំងទងំេនះែលង
សម្រសបនឹងសភពករណ៍ែដលបនផ្ល ស់ប្តូ រ។ ករខ្វះខតេនះ ពុំ
មនន័យថ មនចរតិទនំស់រហូតដល់្រតូវបផំ្ល ញេចលែបបែផនផលិតកមម
េនះេទ បុ៉ែន្តែផនក មួយេនះ បនថយេលប នៃនផលិតកមម ែដលទម
ទរេ យមនករែកទ្រមង់ េលើចណុំចែដលែលងសម្រសបជមួយ
សភពករណ៍។ 

េ្រកយករែកទ្រមង់ េហើយេ យមនករជះឥទធិពលមនិល្អពីករ
ែ្រប្របួលេនប ្ត ្របេទសអឺរ ៉ុបខងេកើត ករអនុវត្តន៍បនេចញពីេឆ្វង
េទ ្ត  ំេ យេមើលធងន់ែតេលើចរតិអន្តរកល េហើយេមើល្រ លចរតិវណ្ណៈ
ៃនេគលនេយបយ ែដលមនែផនកខ្លះ ករែកទ្រមង់ចង់េចញផុតពីរង្វង់
ដកឹន ំ និង្រតួត្រ របស់បក  និងរដ្ឋ បេងកើតជនិនន ករឱកសនិយម
ខងនេយបយ ទមទរករែកទ្រមង់ខងនេយបយេលឿនជងករ
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ែកទ្រមង់ខងេសដ្ឋកចិច េហើយឈនរហូតដល់ករទមទរពហុនិយម
ខងនេយបយ េ យេភ្លចគតិដល់ ថ នភពពិត្របកដរបស់្របេទសជត។ិ 

ករែកទ្រមង់េនះជបញ្ហ មួយ កនុងបញ្ហ េផ ងៗេទៀត ែដលកពុំង
ែតេចទេឡើង។ ងំពីេពលបនរេំ ះេចញពីរបប បុ៉ល ពត បដវិត្តន៍
កមពុជ បននិងកពុំងសថតិេលើផ្លូវែកទ្រមង់ជបន្តបនទ ប់ ពិេសសេលើវស័ិយ
េសដ្ឋកចិច។ ជំ នបន្តៃនករែកទ្រមង់ខងេសដ្ឋកចិច គជឺដេំណើ រសតយ 
នុម័តេដើមបកីររកីចេំរ ើនរបស់្របេទសជត ិនិងសុខមលភព្របជជន។ 
កររះិរកផ្លូ វអភវិឌ េសដ្ឋកចិចសងគមេ យបនឆប់រហ័ស គជឺភរកចិច
បដវិត្តមួយ។ បុ៉ែន្ត្រតូវកណំត់ចបស់ថ ករែកទ្រមង់ខងេសដ្ឋកចិច ្រតូវ
េចញដេំណើ រពីេសថរភពខងនេយបយ ករបត់េសថរភពខងនេយ
បយ មនិ្រតមឹែតមនិ ចេធ្វើេ យេសដ្ឋកចិចរកីចេំរ ើនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតនឹង
េធ្វើេ យេសដ្ឋកចិច មនករធ្ល ក់ចុះដូច្របេទសមួយចនួំន បនេធ្វើកន្លង
េទ។ មតមួិយចនួំន ពិេសសប ្ត ្របេទសេ កខងលិច ទមទរ
េ យកមពុជ ែកទ្រមង់ខងនេយបយ ែដលេផ្ត តសខំន់េលើពហុបក  
ពហុខងនេយបយ។ សភពករណ៍កមពុជ ខុសែប្លកពីប ្ត ្របេទស
េនអឺរ ៉ុបខងេកើត េន្រតង់្របេទសេនះ េនមនេ្រគះគំ មកែំហង ៃន
របប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត េនមនស្រងគ ម។ ជក់ែស្តងេន
កមពុជកពុំងមនពហុបក  ពហុខងនេយបយ ែដលកពុំងតសូ៊ជមួយ
គន េលើវស័ិយនេយបយផង និងេយធផង។ េពលមនដេំ ះ
្រ យនេយបយ ប ្ត បក ែដលមនជេម្ល ះនឹងសថិតេសថរជមួយគន  
កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនកចិច្រពមេ្រព ងមួយ។ មុនេពលមនដេំ ះ្រ យ
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នេយបយ េគមនិគួរ្របឈមមុខនឹងទិសពីរកនុងេពលជមួយគន េទ 
មនិគួរបែង្វរទិស ពីករទប់ទល់ជមួយពួក បុ៉ល ពត និងសមព័នធមតិ្ត េទ
ទប់ទល់ជមួយគន ឯង េនៃផទកនុងេឡើយ េហើយមនិគួរបែំបកនូវករឯក
ភពកម្ល ងំ កនុងករទប់ ក ត់របប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត ែដរ។ 
េធ្វើយ៉ងេនះ គដូឺចជេបើក្រចកេ យពួក បុ៉ល ពត វលិ្រតឡប់មកកន់
អំ ចវញិយ៉ងងយ្រសួល។ ្របេទសជេ្រចើនេលើសកលេ ក មន
បក ែតមួយដកឹន ំកនុងេនះមន្របេទសែដលជសមព័នធមតិ្ត មរកិ និង
េ កខងលិចផង។ េហើយក៏មន្របេទសមួយចនួំន បន្របកស ក់
្របេទសជតកិនុង្រគ សនន ឬេ្របើ្របស់ចបប់កែំណនទូេទ ឬេ្របើ្របស់
ចបប់ ជញ សឹក េដើមបទីប់ទល់ជមួយស្រងគ មបផំ្លចិបផំ្ល ញ។ កមពុជមនិ
ចបំច់ ក់្របេទសកនុង្រគមន សនន ឬកែំណនទូេទ ឬចបប់ ជញ
សឹក ែដលប៉ះពល់ចេំពះសិទធិ្របជជនេនះេឡើយ ែតក៏មនិចបំច់
បេងកើតបក េ្រចើនេនៃផទកនុង ែដលនេំ យបក់ែបកកម្ល ងំ ្របឆងំនឹង
ករបេងកើតេឡើងវញិ នូវរបប្របល័យពូជ សន៍េនះែដរ។  

ប ្ត ្របេទសេនអឺរ ៉ុបខងេកើត មនសភពករណ៍េផ ង ឯេន
កមពុជមនសភពករណ៍េផ ង មនិ ចអនុវត្តដូចគន បនេឡើយ។ 
បញ្ហ មន្របជធបិេតយយ ឬគម ន្របជធបិេតយយ មនិសថិតេន្រតង់ពហុ
បក េនះេឡើយ សថិតេន្រតង់បក កន់អំ ច ្ត ប់េយបល់្របជ
ជន បេំរ ើ្របជជនេ យេ ម ះឬេទ? ព្រងកី្របជធបិេតយយេនកនុងបក  
និងកនុង្របជជនឬេទ? ្របជជនកមពុជ ធ្ល ប់បនជួប្របទះនូវរបស់
ែដលេ ថ ្របជធបិេតយយពហុបក  ពីឆន  ំ១៩៥៤-១៩៧០ និងពីឆន  ំ
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១៩៧០-១៩៧៥ រួមមកេហើយៗ ក៏ធ្ល ប់ជួប្របទះនូវ្របជធបិេតយយពី
ឆន  ំ១៩៧៥-១៩៧៨ េហើយែដរ។ េគធ្ល ប់បន ្ល ប់ បនជប់គុក្រច ក់
េខន ះឃន ង ពីពួកអនកេ្របើផ្ល ក្របជធបិេតយយ។ ្រគប់ែបក ប់ ន
េ នបនធ្ល ក់េលើកបល្របជជតេិនឥណ្ឌូ ចនិ ពីអនកមនេឈម ះថ 
្របជធបិេតយយេសរនិីយម។ េគលេ របស់បដវិត្តន៍ គសិឺទធេិសរភីព ្របជ
ធបិេតយយពិត្របកដគម នែក្លងក្ល យ េទះមន ឬគម នពហុបក  ពហុ
ខងនេយបយក៏េ យ។ មនិ្រតូវផ ងេ្រពងេទ មអ្វីែដលជករ
្រសេមើ្រសៃម េគ្រតូវ្របកដនិយមចេំពះបញ្ហ េនះ។ 

រួមមក ករេចះគួបផ េំ យឈ្ល សៃវនូវប ្ត ក ្ត វជិជមន ករ
ក្ត ប់ជប់នូវលកខណ៍ករណ៍ជ រវន័្ត និងករអនុវត្តន៍យុទធវធិេី យ
រស់រេវ ើកទន់ភ្លន់ គជឺក ្ត ចបំច់របស់បដវិត្តន៍កមពុជនេពលេនះ។ 
្រតូវក្ត ប់ជប់នូវលកខណ៍ករណ៍ និងេគលេ ចុងេ្រកយរបស់បក ។ 
ជមួយេនះ ្រតូវេ្របើ្របស់េ យអស់លទធភពនូវប ្ត ក ្ត វជិជមន 
ែដល ចេធ្វើបន េដើមបនីបំដវិត្តន៍ឈនេឡើង៕  
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ឯក រពចិរ  
 

1. េឡនីន - ្របជំុ ន ៃដ - កបលទី ១១ - េ ងពុមព វឌ នភព មូសគូ
១៩៧៨ (ភ េវៀត ម) 

2. េឡនីន - ្របជំុ ន ៃដ - កបលទី ២៩ - េ ងពុមព វឌ នភព មូសគូ 
១៩៧៩ (ភ េវៀត ម) 

3. េឡនីន - ្របជំុ ន ៃដ - កបលទី ៣៤ - េ ងពុមព វឌ នភព មូសគូ 
១៩៧៦ (ភ េវៀត ម) 

4. េឡនីន - ្របជំុ ន ៃដ - កបលទី ៤១ - េ ងពុមព វឌ នភព មូសគូ 
១៩៧៨ (ភ េវៀត ម) 

5. ហូ ជីមញិ - ស្រងគ ម្របជជនេវៀត ម - េ ងពុមពកងទព័្របជជន, 
ណូយ ១៩៨០ 

6. ហុ៊ន ែសន - ១០ ឆន ៃំនដំេណើ រកមពុជ «១៩៧៩ - ១៩៨៩» េ ងពុមព 
ណុប បូផន ់ភនេំពញ ១៩៨៨ 

7. េសចក្ត្ីរពង្របវត្តិ ្រស្តបក ្របជជនបដិវត្តនក៍មពុជ ភគទី១ 
«១៩៣០-១៩៥៤» និងភគទី២ «១៩៥៥-១៩៧៩» គណៈ្រ វ្រជវ
្របវត្តិ ្រស្តមជឈមិបក  (មនិទនេ់បះពុមពផ យ) 

8. របយករណ៍នេយបយ ៃនម សននិបតបក ្របជជនបដិវត្តនក៍មពុ
ជ េលើកទី ៥  - ១៩៨៥ 

9. េសចក្តសំីេរចចិត្ត សននិបតកមម ភបិលទូទងំ្របេទសេលើកទី ២ - 
១៩៨៩ 

10. យ.យ. មេីហេយវ៉ - ្របវត្តិ ្រស្តសេងខបៃន្របេទសកមពុជ េ ងពុមព 
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វឌ នភព មូសគូ ១៩៨៥ (ភ ែខមរ) 
11. សម រ ី- អំពីកិចច្រពមេ្រព ងៃន្រកុងហ ែឺណវ និងករេបះេឆន តេន

្របេទសែខមរ កនុងសននិសីទ ធរណៈ ៃថង ២២ សី  ១៩៥៥ - េ ង
ពុមព ជ ងំ ភនេំពញ ១៩៥៥  

12. រពតម៌ន្របជជន «ចបបច់ស់» េលខ ៩៤ - ៃថង ៨ មក  ១៩៥៧ 
- ភនេំពញ 

13. រដ្ឋធមមនុញញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែខ កុមភៈ ១៩៦២ េ ងពុមព ្រកសួង
េឃសនករ ភនេំពញ 

14. រដ្ឋធមមនុញញ ធរណរដ្ឋែខមរ នៃថង ១០ ឧសភ ១៩៧២ ភនេំពញ 
15. អំពីបដិវត្តនស៍ងគមនិយម -ទស នវដ្តីទងប់ដិវត្ត - េលខពិេសស 

«កញញ  - តុ  ១៩៧៦» (ឯក រ ប៉ុល ពត) 
16. បទឧេទទសនមរបស់ ប៉លុ ពត កនុងឱកសខួបទី ៣ ៃនជយ័ជំនះ ១៧ 

េម  - ទស នវដ្តីទងប់ដិវត្ត -េលខ ៤ េម  ១៩៧៨ 
17. អំពីលទធផលៃនែផនករឆន  ំ១៩៧៦ (ឯក រ ប៉ុល ពត) 
18. សរបុលទធផលវគគេរៀនសូ្រត ឆន  ំ១៩៧៦ (ឯក រ ប៉ុល ពត) 
19. របយករណ៍សកមមភពរបស់មជឈមិបក  មភរកិចចនេយបយរមួឆន  ំ

១៩៧៦ (ឯក រ ប៉ុល ពត)  
20. កំណតេ់ហតុ្របជំុមជឈមិ ពីៃថង ២១.៨.៧៦ - ២៣.៨.៧៦ េដើមបពិីនិតយ

ជេលើកទីមយួ អំពីគំេ ងែផនករ ៤ ឆន  ំក ងសងគមនិយមរបស់
បក  ឆន  ំ១៩៧៧ - ១៩៨០ (ឯក រ ប៉ុល ពត)  

21. េរម៉ ី្រពុយដូម - េសដ្ឋកិចចៃន្របេទសកមពុជ - សកលវទិយល័យ ប ងំ 
- ប៉រសី ១៩៦៩ (ភ ប ងំ)៕ 


