
 

រមភកថ 

១៣ ទសវត មកេនះ បដិវត្តនក៍មពុជ្រតូវបនដំេណើ រករេ្រកមរបបសងគម
ខុស  ៗ គន  េ្រកមបរយិកសៃនសភពករណ៍ទងំកនងុ នងិេ្រក្របេទសខុសៗ 
គន ។ ជំ ននីមយួៗ ្រតូវេទមុខ និងថយេ្រកយ ្រតូវេដើរ្រតង ់និងបតែ់បន
កនុងយុទធ ្រស្ត យុទធវធិីសមុគ ម ញ រហូតដល់ “ករបដវិត្តន៍មយួែដល
្រតូវេធ្វីេឡងីវញិ” ជមយួនឹងជយ័ជំនះមយួ ែដលមនិ ចប៉ន់ ម នបន 
និងក្រមមនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត ៃនបដវិត្តនន៍នេលើសកលេ ក។ 

ជមយួនឹងចរតិៃន្រកឹតយ្រកមរមួ ្រស័យេ យ “កមពុជ” កជ៏ចំែណក
មយួេនេលើែផនទីសកលេ ក ចរតិពេិសសេ យែឡកៃនបដិវត្តនរ៍បស់
្របេទសេនះ មនលកខណៈសមុគ ម ញពិបកយល់ជេ្រចើន េហើយ្រតូវេធ្វើ
ដំេណើ រ មរេបៀបមយួមនិធមម  េ្រពះថ៖ 

 មុខី្លួនៃនសងគមកមពុជ ប៉នុម នជំននត់ៗ មកេហើយ សុទធែតមន 
លកខណៈសមុគ ម ញ 

 សភពករណ៍អន្តរជត ិមនករវវិត្តនែ៍្រប្របលួសមុគ ម ញ, េហើយ 
 មុបីដិវត្តនក៍មពុជខ្លួនឯងផទ ល់ កម៏នលកខណៈសមុ្រគ ម ញជ

េ្រចើន 

ចរតិពេិសសេ យែឡកៃនដំេណើ រកមពុជ កធ៏្ល បជ់មូលបទៃនករ្រ វ
្រជវរបស់អនកនិពនធ អនក្រ វ្រជវនន កនុង និងេ្រក្របេទស។ 

េនកនុង្របេទស េ្រកពេីសៀវេភ “១០ ឆន ៃំនដំេណីរកមពុជ” ែដល
ខ្លួនខញុផំទ ល់បនសរេសរ េហើយេបះពុមពផ យកនុងឳកសខួបទ ី១០ ទិ បុណយ
ជតិ ៧ មក  កេ៏នមនករ្រ វ្រជវខ្លះេទៀត ែដលមនជចេងក មសរបុ
របស់គណៈ្រ វ្រជវ្របវត្តិ ្រស្តបក ្របជជនបដិវត្តកមពុជ។ 



 

េនេ្រក្របេទស ករ្រ វ្រជវែដលមនករេលចេធ្ល  មនជ ទិ៍ 
“្រពឹត្តកិរណ៍បនទ ប់បន ”ំ របស់េ ក វលិយម ស្ហវ្រកសស៍, “េពល
ស្រងគ មចប់” របស់អនក្រសី េអលីហ ែបត េបឃរ័, “បងប្អូនែដលជ
ស្រតូវនឹងគន ” របស់េ ក យ៉ន ់ ចន់ , “េតី បុ៉ល ពត េឡងី
កន់អំ ចរេបៀប ” របស់េ ក ែបន េគៀរេណន, “្របវត្តិ
្រស្តសេងខបៃន្របេទសកមពុជ” របស់េ ក យ. យ. មេីហេយវ៉។ 

េ យែឡក កនុង “១៣ ទសវត ៃនដំេណីរកមពុជ” ែដលខញុបំន
្រ វ្រជវ និងសរេសរនេពលេនះ ចនិយយបនថ កម៏នលកខណៈ
េ យែឡករបស់ខ្លួន ឬថមីពីករ្រ វ្រជវខងេលើ ែដលករ្រ វ្រជវនិពនធ
ខងេលើេនះែដរ េទះបីមនខ្លះនិយយ្រតងច់ំបញ្ហ កមពុជ ឬខ្លះនិយយដល់ 
ឥណ្ឌូ ចិន ែដលកនុងេនះមនមយួែផនកទកទ់ងដល់កមពុជ កេ៏្រចើនែតជ “ករ
េរៀប ប្់រពតឹ្តកិរណ៍ វភិគសភពករណ៍” ប៉ុេ ្ណ ះ។ ជធមម េទ េនេពល
េគជជនបរេទស េហើយសិក  និងសរេសរពបីញ្ហ កមពុជ េទះបីយ៉ង
កម៏នលកខណៈមនិដូចជជនកមពុជ ែដលសិក  និងសរេសរបញ្ហ របស់
្របេទសខ្លួនផទ ល់ែដរ។  

បញ្ហ ផទ ល់េ យែឡកៃនបដិវត្តនក៍មពុជែដលបន្រ វ្រជវ និង ត
្រត ងកនុងេសៀវេភេនះ ចមនចំណុចថមីែប្លកពអីនក្រ វ្រជវមុនៗ េហើយ
មនចំណុចខ្លះេទៀត េទះបមីនិថមសុីទធ ធ នងិទងំ្រសុងពអីនក្រ ្រជវមុនៗ 
ែត កេ៏នែតជចំណុចថមីេលើករវភិគបែនថម និងេលើករវភិគខ្លះ ែដលេផ ង
ទងំ្រសុងពកីរវភិគមុនៗ។ េហតុេនះ សូមបែីតករវភិគពចីរតិវណ្ណ ៈរបស់ 
សីហនុ ឬធតុពតិៃនរបប ប៉ុល ពត ែដលបនអនុវត្តេនកមពុជមកទល់នឹង
េពលេនះ កជ៏បញ្ហ វភិគដច៏្រមូងច្រមស់ មនិទនឯ់កភពគន េនេឡើយ។ 

ទនទឹមនឹងេនះែដរ មនិ្រគនែ់តអនក្រ វ្រជវ អនកនិពនធ អនកវទិយ ្រស្ត



 

នេយបយ ទស នវទូិ ្របវត្តវិទូិ និងអនកនេយបយបរេទស េនមនករ
វភិគខុសៗ គន  េនកនុង្រកបខណ័្ឌ អងគករចត់ ងំបដិវត្ត កេ៏នមនិទនម់ន
ករវភិគចុះស្រមុងគន េនេឡើយែដរ។ 

រមួចំែណកជអនកវភិគ ជអនកទទួលខុស្រតូវមន កច់េំពះមុខ្របវត្តិ ្រស្ត 
និងជតកិមពុជ ករ្រ វ្រជវែដលបេងកើតេឡើងបននូវេសៀវេភ “១៣ ទស
វត ៃនដំេណីរកមពុជ” នងឹបញជ កេ់នេពលេនះ េលើជំពូកពរីធំ៖ ទី ១ - 
ករបដវិត្តន ៍ នងិករកបតប់ដវិត្តន ៍ និង ទី ២ - ករបដវិត្តនម៍យួែដល្រតូវេធ្វើ
េឡើងវញិ។ 

កនុង “ករបដិវត្តន៍ និងករកបត់បដិវត្តន៍” ករ្រ វ្រជវរបស់ខញុ ំ
្របមូលផ្តុ ំជសំខនេ់ទេលើ៖ 

 ថ នភពសងគមមុនឆន  ំ១៩៥៥ និងករបដិវត្តន ៍
 ថ នភពសងគមមុនឆន  ំ១៩៧០ និងករបដិវត្តន ៍
 ករតសូ៊រេំ ះជត ិនិងករកបតប់ដិវត្តន ៍
រឯីកនុង “ករបដវិត្តន៍មយួែដល្រតវូេធ្វេីឡងីវញិ” បញ្ហ ែដលបន

្របមូលផ្តុ ំ សំខនគឺ់េលើ៖ 

 ធតុពតិៃនរបប ប៉ុល ពត 
 កររកីចំេរ ើនេឡើងៃនកម្ល ងំេសន ជត ិេ្រកមរបប្របល័យពូជ សន ៍

ប៉ុល ពត និងករគួបផ រំ ងកម្ល ងំបដិវត្តជត ិ និងកម្ល ងំអន្តរជត ិ
កនុងករផ្តួលរលំំរបប្របល័យពូជ សន ៍ប៉ុល ពត 

 កររស់េឡើងវញិរបស់ជត ិកនុង ថ នភពមនសន្តភិពផង នងិមន
ស្រងគ មផង 

េសៀវេភែដល្រតូវេបះពុមពផ យេលើកេនះ ្រតូវបនដក្រសងម់យួែផនកព ី



 

និេកខបបទ ែដលមនចំណងេជើងថ “លកខណៈពិេសសេ យែឡក
ៃនដំេណីរករបដិវត្តន៍កមពុជ” ជនេិកខបបទថន កប់ណ្ឌិ តទស នវជិជ ។ 
្រស័យេ យបនេចញផ យរចួេហើយនូវេសៀវេភ “១០ ឆន ៃំនដំេណីរ

កមពុជ” ដូចេនះកនុងេសៀវេភេនះ មនិបនេរៀប បលំ់អតិេឡើងវញិអំពរីយៈ
េពល ១២ ឆន ចុំងេ្រកយេនះ និងទិសសំ បេ់ពលខងមុខេឡើយ។ 

មុននងឹចបេ់ផ្តើម នេសៀវេភេនះ អនកនិពនធមនក្តីសងឃមឹថ មតិ្តអនក
នទងំអស់ពតិជមនករេយគយល់ ចេំពះករខ្វះខតខ្លះែដល ចេកើត

មន េហើយេនះកជ៏្របករមយួ ែដល ្រស័យេ យេពលេវ ៃនករសរ
េសរមនរយៈេពលខ្ល ី េហើយេពលេវ ដខ៏្លេីនះ ែតងែត្រតូវែបងែចកភគធំ
បំផុតេ យភរទទួលខុស្រតូវធងនធ់ងរ ៃនករងររបស់រ ្ឋ ភបិល។ ករ
ពយយមដម៏ុតមំ ស់្រតូវបនបំេពញ ជំនួសនូវេពលេវ ែដល្រតូវករ
ចបំចទ់ងំ យ េដើមបសីរេសរ និង្រ វ្រជវេនះ។ 

 

ភនេំពញ ៃថងទី ៧ មក  ឆន  ំ១៩៩១ 

ហ៊នុ ែសន 
 

 
 
 
 
 



 

 

មតកិេរឿង 

ជំពូក ១ 
ករបដវិត្តន៍ នងិករកបត់បដវិត្តន៍   ទំពរ័ ១ 

ថ នភពសងគមមុនឆន  ំ១៩៥៥ និងករបដិវត្តន ៍....................... ៣ 
ថ នភពសងគមមុនឆន  ំ១៩៧០ និងករបដិវត្តន ៍....................... ៤៦ 

ករតសូ៊រេំ ះជត ិនិងករកបតប់ដិវត្តន ៍.................................... ១០០ 
 

ជំពូក ២ 
ករបដវិត្តន៍មយួ ្រតូវេធ្វេីឡងីវញិ   ទំពរ័ ១១៨ 

ធតុពតិៃនរបប ប៉ុល ពត ........................................................ ១២០ 
កររកីចេំរ ើនេឡើងៃនកម្ល ងំបដវិត្តន ៍នងិកម្ល ងំេសន ជត ិេ្រកមរបប 
្របល័យពូជ សន ៍ប៉លុ ពត នងិករគួបផ រំ ងកម្ល ងំបដវិត្ត 
ជត ិនងិកម្ល ងំអន្តរជត ិកនុងករផ្តួលរលំំរបប្របល័យពូជ សន ៍
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