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ង្មង្រៀនទី៣ ៖ សាធារណ្រដឋកខមរ(១៩៧០-១៩៧៥) ............................................. ៣៣
ង្មង្រៀនទី៤ ៖ រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩) ....................................... ៣៩
ង្មង្រៀនទី៥ ៖ សាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ និងរដឋរមពុជ្(១៩៧៩-១៩៩៣) ......... ៤៩
ង្មង្រៀនទី៦ ៖ ក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្«ទី២»(១៩៩៣-បច្ចុប្បនន) ............................. ៥៩
ង្សច្រតកី ងៃងអំណ្រគុណ្.......................................................................................................................៦៥

III

IV

ង្សច្រតង្ី ផដម
ើ ននក្បវត្តវិ ទ
ិ ា
្
I.និយមន័យ
ក្បវត្តិសាក្រសតគឺជ្៖


រក្មងង្ហត្ុការណ្៍ និងក្ពឹត្តិការណ្៍1អត្ីត្កាលរបស់មនុស្សជ្ត្ិ



ច្ំង្ណ្េះដឹងអំពីអត្ីត្កាលននមនុស្សជ្ត្ិ និងសងគមមនុស្ស។

ក្បវត្តវិ ទ
ិ ្ាគឺជ្៖


ការសិរ្ាអំពីង្ហត្ុការណ្៍ ក្ពឹត្តិការណ្៍ បទពិង្សាធន៍អត្ីត្កាលរបស់មនុស្សជ្ត្ិង្ោយពឹង
កផអរង្លើរំណ្ត្់ក្ានិងសរេីរមម2 សក្មាប់សហសម័យ



មុខវិជ្ជ្កដលសិ រ្ាអំពីអត្ីត្កាលននមនុសស្ ជ្ត្ិ
រសាងង្

ើងវិញ និងបរក្សាយង្

និងសងគមមនុសស្ កដលក្បវត្តិវិទូ ព្ាយម

ើងវិញង្ោយពឹងកផអរង្លើរំណ្ត្់ក្ាក្បវត្តិសាក្រសតនិងសរេីរមម

សក្មាប់សហសម័យ។

II.សារក្បង្យជន៍ និងគុណ្ត្នមៃននក្បវត្តវិ ទ
ិ ា
្
ក្បវត្តិវិទ្ាផដល់នូវសារក្បង្យជន៍ និងគុណ្ត្នមៃយ្ងង្ក្ច្ើនដូច្ជ្៖
ត្នមៃអប់រំ


ផដល់ច្ំង្ណ្េះដឹងដល់អនរសិរ្ាឱ្យក្បកាន់យរគំរូលអ៖
ក្បទារ់ក្រឡាគ្ន្អាច្ង្ធវើឱ្យអនរអានជរ់ច្ិត្ត

បទពិង្សាធន៍អត្ីត្កាលកដលមានភាព

និងអាច្យរង្ៅនិទានក្បប់ដល់មិត្តភរដិរូនង្ៅ

ជំនន់ង្ក្កាយ ង្ដើម្បីក្បកាន់យរគំរូលអ និងង្ជៀសវាងគំរូអាក្ររ់


ផដល់ច្ំង្ណ្េះដឹងដល់អនរសិរ្ាឱ្យមានឧត្តមគត្ិជ្ត្ិនិយម ង្សនហាជ្ត្ិ និងឆនទៈច្ូលរួមការពារ
ជ្ត្ិ មាត្ុភូមិ៖ ក្បវត្តិកដលង្គយរមរបង្ក្ងៀន មានបំណ្ងផតល់នូវការអប់រំ និងបណ្តដេះឧត្តមគត្ិ
ដល់អនរសាត្ប់អំពីបញ្ហ្អវីមួយ…។

* ក្បវត្តិគឺជ្រក្មងក្ពឹត្តិការណ្៍ ង្ហត្ុការណ្៍ និងដំណារ់កាល កដលរំណ្ត្់នូវការវិវត្តននមនុស្សមួយក្រុម ត្ំបន់ណាមួយ ឬទីក្រុង
ណាមួយ។
ង្ហត្ុការណ្៍ គឺអវីកដលពិត្ ជ្រ់កសតង មិនអាច្ក្បកររបន(មិនកមនជ្ពារ្យច្ចាមអារមង្ទ)។

1

ក្ពឹត្តិការណ្៍ គឺជ្ង្ហត្ុការណ្៍កដលសំខន់ ដូច្ជ្ក្ពឹត្តិការណ្៍ជ្ត្ិ ក្ពឹត្តិការណ្៍អនតរជ្ត្ិជ្ង្ដើម។
ភសតុាងផាទ្ល់មាត្់(Oral evidence) ពីអនរកដលដឹងឮក្ពឹត្តិការណ្៍។

2

1



ឧទាហរណ្៍ ៖ ក្បវត្តិអនរាក្រហមរ ឬង្ត្ង្ជ្មាសបង្ហ្ញពីឧត្តមគត្ិបង្ក្មើជ្ត្ិ អាចារ្យ កហម
ង្ច្ៀវ… គឺឧត្តមគត្ិជ្ត្ិនិយម និងក្ពេះរជបូជនីយរិច្ចននក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុ គឺឧត្តមគត្ិ
ឯររជ្យជ្ត្ិ ជ្ង្ដើម។

ត្នមៃជ្វប្បធម៌


ផដល់ច្ំង្ណ្េះដឹងដល់អនរសិរ្ាឱ្យសាគ្ល់ពីអត្តសញ្ញ្ណ្អរិយធម៌ជ្ត្ិ និងអនតរជ្ត្ិ



បណ្តដេះសាម្រត្ីង្សនហាង្បត្ិរភណ្ឌជ្ត្ិ និងអនតរជ្ត្ិ



បណ្តដេះសាម្រត្ីទទួលខុសក្ត្ូវច្ំង្ពាេះរល់ការក្បក្ពឹត្តរបស់ខៃួន



បង្ងកើនការយល់ដឹងពីអត្ីត្កាលង្ដើម្បីង្រៀបច្ំអនគត្កាលឱ្យកាន់កត្ក្បង្សើរង្

ើង និងង្ជៀសវាង

រំហុសក្ច្ំកដល។
ត្នមៃជ្សីលធម៌


បណ្តដេះមង្នសង្ចចត្នសាមគគីជ្ត្ិ-អនតរជ្ត្ិ



បង្ងកើត្ទំនរ់ទំនងលអជ្សរល មិនង្រីសង្អើងពូជសាសន៍



បណ្តដេះសាម្រត្ីរត្ចញូរត្ង្វទី ង្កាត្សរង្សើរនិងយរគំរូលអាមបុពវបុរសង្ដើម្បីធាននិរនតរភាព និង
សុខដុមភាពននក្បជ្ជ្ត្ិរបស់ខៃួន



បណ្តដេះគំនិត្ក្ត្ិេះរិេះពីច្ំណ្ុច្ខុសឆគង និងខវេះខត្របស់បុពវបុរស ង្ដើម្បីពិចារណាររផៃូវវិជជមាន
សក្មាប់ជ្ត្ិ និងកា្្យជ្ពលរដឋលក្អ បរបង្ោយការទទួលខុសក្ត្ូវ

ដូង្ច្នេះ ការសិរ្ាក្បវត្តិវិទ្ាមានសារៈសំខន់ណាស់សក្មាប់ក្បជ្ជ្ត្ិនីមួយៗ។

III.លរេណ្ៈវិនច្
ិ យ
ឆ័ ននក្បវត្តសា
ិ ក្រសត
ក្បវត្តិសាក្រសតជ្ច្ំង្ណ្េះដឹង និងមិនកមនជ្គមពីរកដលមិនអាច្ករកក្បបនង្នេះង្ទ។ ក្បវត្តិវិទូច្ងក្រង
អត្ថបទក្បវត្តិសាក្រសតាមរយៈការវិភាគង្ៅង្លើព័ត្៌មាន និងក្បភពឯរសារកដលររង្ឃើញ។ ដូង្ច្នេះក្បវត្តិសាក្រសត
អាច្មានការផា្្ស់បដូរង្ៅង្ពលកដលង្គច្ង់បនលទធផលអវម
ី ួយ

ឬង្ៅង្ពលង្គររង្ឃើញនូវសំណារឯរសារ

ឬភសតុាងជ្រ់ោរ់ កដលផដល់ព័ត្៌មានបកនថមង្ផ្សងង្ទៀត្ ឬខុសពីមុន។

2

ក្បវត្តសា
ិ ក្រសតននក្បង្ទសរមពជ្
ុ
ក្បង្ទសរមពុជ្សថិត្ង្ៅង្ក្កាមអាណាព្ាបលបរំងអស់រយៈង្ពល៩០ឆនំំា(១៨៦៣-១៩៥៣)។
ង្ក្កាយសម័យអាណាព្ាបល រមពុជ្បនឆៃងកាត្់សម័យ និងរបបជ្ង្ក្ច្ើនដូច្ជ្ ៖


សងគមរក្រសតនិយម(ច្ុងក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្3«ទី១»)

៖ ១៩៥៥-១៩៧០



សាធារណ្រដឋកខមរ

៖ ១៩៧០-១៩៧៥



រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ

៖ ១៩៧៥-១៩៧៩



សាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្

៖ ១៩៧៩-១៩៨៩



រដឋរមពុជ្

៖ ១៩៨៩-១៩៩១



អនតរកាល(អ៊ុនារ់ UNTACនិងឧត្តមក្រុមក្បឹរ្ាជ្ត្ិ SNC) ៖១៩៩១-១៩៩៣



ក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្«ទី២»

៖ ១៩៩៣-បច្ចុប្បនន

សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុបនទាមទារឯររជ្យពីបរំងង្ោយង្ជ្គជ័យង្ៅនងៃទី៩ កខវិច្ឆិកា ឆន្ំ
១៩៥៣។ បនទ្ប់មរ ង្ៅឆន្ំ១៩៥៥ ក្ពេះអងគបនបង្ងកើត្អងគការនង្យបយមួយមានង្

ម្េះថ្«សងគមរក្រសត

និយម» និងបនកាន់អំណាច្ពីឆន្ំ១៩៥៥ ដល់ឆន្ំ១៩៧០។
ង្ៅឆន១
្ំ ៩៧០ ង្ោយរមពុជ្រងឥទធិពលសក្រង្គ្មក្ត្ជ្រ់ សក្រង្គ្មបនផទុេះង្
បចចប់ង្ៅឆន១
្ំ ៩៧៥

ើងង្ៅរនុងក្បង្ទស និង

ង្ហើយរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យកដលមានការសមា្្ប់មនុស្សអស់ជ្ងពីរោននរ់

ង្នេះបនច្ូលមរបនតរហូត្ដល់ង្ដើមឆន្ំ១៩៧៩។
ង្ៅនងៃទី៧ កខមររ ឆន្ំ១៩៧៩ រមពុជ្ក្ត្ូវបនរំង្ោេះឱ្យរួច្ផុត្ពីរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ ង្ហើយ
ង្ផតើមរសាងក្បង្ទសង្

ើងវិញ ង្ោយបង្ងកើត្ង្

ើងនូវរបបសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ រ៏ប៉េុកនតសក្រង្គ្មរនុង

ក្សុរង្ៅកត្បនត។
ចាប់ពីឆ១
ន្ំ ៩៨៧ ង្ដើម្បីសនតិភាព សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ និងង្ោរ ហ៊ុន កសន បនររង្ឃើញមាគ្្
បចចប់សក្រង្គ្មាមរិច្ចច្រចារវាងភាគីទំនស់
ក្រុងប្រីសឆន្ំ១៩៩១

និងង្ធវើការបក្ងួបបក្ងួមជ្ត្ិកខមរង្

បនង្បើរផៃូវមរកាន់ការង្បេះង្ឆន្ត្ឆន្ំ១៩៩៣

ើងវិញ។

រិច្ចក្ពមង្ក្ពៀង

ការបង្ងកើត្របបក្បជ្ធិបង្ត្យ្យង្សរី

ពហុបរ្ស និងក្ពេះរជ្ណាច្ក្រទី២ ក្ពមទាំងការសាត្រ និងរសាងក្បង្ទសរមពុជ្ង្

ើងវិញ រនុងសម័យង្ក្កាយ

សក្រង្គ្ម។

«រជ្ណាច្ក្រទី១» គឺរប់ចាប់ពីសម័យនគរង្គ្រធៃរ ពីសត្វត្្សរ៍ទី៣មុនគ.ស. មរដល់ឆន្ំ១៩៧០។

3

មុនរដឋធមមនុចញដំបូងរបស់រមពុជ្ឆន្ំ១៩៤៧ និងរនុងសម័យបរំង ង្គង្ក្បើពារ្យ «ក្រុងរមពុជ្ធិបត្ី» និងជ្ភាសាបរំង«Royaume
du Cambodge»សក្មាប់ង្ៅក្បង្ទសរមពុជ្។

3

4

ង្មង្រៀនទី១

ក្បង្ទសរមពជ្
ុ ង្ក្កាមអាណាព្ាបលបរំង4
(១៨៦៣-១៩៥៣)
សម័យអាណាព្ាបលបរំងមានក្ពេះរជ្កខមរង្សាយរជ្យ៤អងគគឺ៖


ក្ពេះបទ នង្រត្តម ១៨៦០-១៩០៤



ក្ពេះបទ សុីសុវត្ថិ ១៩០៤-១៩២៧



ក្ពេះបទ សុីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ១៩២៧-១៩៤១



ក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុ ១៩៤១-១៩៥៥«ង្លើរទី១»។

I . ការកសវងរររិច្កា
ច រពារពីបរំង (១៨៥៣-១៨៦០)
១. ការង្ធវទ
ើ ន
ំ រ់ទន
ំ ងរបស់ក្ពេះបទអងគដួង5ជ្មួយបរំង
មូលង្ហត្ុ


ក្ពេះបទអងគដួងមានការក្ពួយបរមភច្ំង្ពាេះការប៉េុនប៉េងកបងកច្រទឹរដីរមពុជ្ពីសំណារ់ង្សៀម

និង

អណាណ្ម6 ង្ោយយរទង្នៃង្មគងគជ្ក្ពំក្បទល់ននក្បង្ទសទាំងពីរ កដលនឹងអាច្ង្ធវើឱ្យរមពុជ្បត្់បង់
ទឹរដី និងង្


ម្េះពីកផនទីពិភពង្ោរ

ង្ដើម្បីបង្ចចៀសក្បង្ទសរមពុជ្ឱ្យរួច្ផុត្ពីមហិច្ឆារបស់ង្សៀម និងអណាណ្ម ដំង្ណាេះក្សាយកត្មួយ
គត្់ង្នេះ គឺក្ត្ូវកត្មានមហាអំណាច្ណាមួយជ្បកងអរង្ដើម្បីការពាររមពុជ្ ង្ពាលគឺបរំង។

ទំនរ់ទំនង និងលទធផល
ក្ពេះបទអងគដួងបនង្ផញើក្ពេះរជសារង្ៅថ្វ្យអធិរជណាប៉េូង្លអុងទី៣ ននក្បង្ទសបរំង ច្ំនួន២
ង្លើរ គឺ ៖


ង្លើរទី១ង្ៅឆន១
្ំ ៨៥៣៖ ង្ៅរនុងក្ពេះរជសារង្នេះ ក្ពេះបទអងគដួងច្ង់សាថ្បនសមពនធភាពជ្មួយ
បរំង។

ក្ពេះរជសារង្នេះមានខៃឹមសារថ្៖

«ពួរង្បសរបពវជិត្បរំងបនក្បប់ឱ្យង្យើងដឹងថ្

អធិរជបរំងមានច្ិត្តសប្បុរសច្ំង្ពាេះក្គប់ក្បជ្ជ្ត្ិ។ ក្ពេះអងគជួយការពារក្បជ្ជ្ត្ិទាំងង្នេះ ង្ដើម្បី
ធានសថិរភាព និងសុខុមាលភាពង្ោយមិនង្ធវើឱ្យប៉េេះពាល់ដល់ផលក្បង្យជន៍ជនមាច្ស់ក្សុរ និងថ្
អធិរជបរំងលអ

និងពុំមានការប៉េុនប៉េងដូច្ក្ពេះមហារ្សក្ត្ននននទវីបអឺរុប

ពារ្យផៃូវការកដលង្គង្ក្បើង្ៅសម័យង្នេះគឺ«អាណាព្ាបល» មិនកមន«អាណានិគម»។

4

ាមរជពង្ាវារ ក្ត្ូវសរង្សរ«អងគដួង» មិនកមន«អងគឌួង»ង្ទ។

5

ពារ្យផៃូវការកដលង្គង្ក្បើសក្មាប់សមាគ្ល់ង្វៀត្ណាម កដលច្ិនង្ៅថ្ «អានណាម»។

6

5

កដលគិត្កត្ជិេះជ្ន់

ក្បង្ទសដនទង្ក្ៅពីក្បង្ទសរបស់ខៃួន។ ង្ោយង្ហត្ុង្នេះ ង្យើងមានង្សច្រតីរីររយនឹងច្ងសមពនធភាព
មួយរឹងមាំ ជ្មួយក្ពេះង្ៅអធិរជកដលនឹងង្ធវើឱ្យក្បង្ទសរបស់ង្យើងធំ និងសម្បូណ្៌ ង្ដើម្បីង្សច្រតី
រុងង្រឿងរបស់ក្បង្ទសង្យើង»7។


ង្លើរទី២ង្ៅឆន១
្ំ ៨៥៦ ៖ ក្ពេះរជសារង្នេះ មានខៃឹមសារជ្អាទិ៍ថ្៖«ចាប់ពីឆន្ំ១៨៤៦ ង្សតច្ង្ៅ
រូសាំងសុីនបនក្បកាសថ្ បណាត្ង្ខត្តកដលង្គយរបនពីរមពុជ្ង្នេះ មិនក្ត្ូវសាត្ប់បង្គ្ប់ខញុំ និងមិន
ក្ត្ូវបង់សួយសាអាររមរឱ្យខញុំង្ទៀត្ង្ទ។

ង្លើសពីង្នេះ

ង្គបនររំងមិនឱ្យង្ធវើពាណ្ិជជរមមង្ៅរនុង

ក្បង្ទសខញុំ និងង្ៅាមរំពង់កផនន។ ង្នេះង្ហើយជ្សាថ្នភាពជ្រ់កសតងននក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្។
សូមក្ពេះអងគទទួលសាគ្ល់ង្ខត្តទាំងង្នេះ កដលមានង្

ម្េះដូច្ត្ង្ៅ៖ ង្ខត្តដូននណ្8 កដលបនបត្់

ជ្ង២០០ឆនម
្ំ រង្ហើយ ប៉េុកនតង្ខត្តជ្ង្ក្ច្ើនង្ទើបបនបត្់ង្ពលងមីៗង្នេះគឺ៖ ង្ខត្តនក្ពនគរ លង់ង្ហា
ផ្ារកដរ ង្មសរ ក្ពេះក្ត្ពាំង អុងម៉េ ក្រមួនស ទឹរង្្ម្ ពាម ឬហាង្ទៀង ង្កាេះក្ត្ល់ និងង្កាេះក្ត្ឡាច្។
ក្បសិនង្បើ

ង្ោយនច្ដន្យ

ពួរអណាណ្មក្បគល់ង្ខត្តណាមួយថ្វ្យក្ពេះអងគ

សូមក្ពេះអងគរុំទទួល

ពីង្ក្ពាេះគឺជ្ង្ខត្តរបស់រមពុជ្ង្ទ។ សូមក្ពេះអងគង្មាត្ររុណាដល់ខញុំ និងក្បជ្ជនខញុំផង ង្ដើម្បីបចចប់
នូវការបត្់បង់ង្នេះ»9។
ង្ោរសាល ដឺ ម៉េុងទីញី(Charles de Montigny)អនរការទូត្បរំងបនមរដល់រំពត្ង្ៅនងៃទី៧ កខ
ត្ុោ ឆន្ំ១៨៥៦ ង្ោយមានបំណ្ងច្ុេះហត្ថង្លខង្លើអនុសញ្ញ្ពាណ្ិជជរមម និងសាសន ជ្មួយក្ពេះបទ
អងគដួង។ ង្ៅទីង្នេះ ង្ោរបនារ់កត្ងអត្ថបទអនុសញ្ញ្ង្នេះ កដលច្ុេះកាលបរិង្ច្ឆទនងៃទី១៨ កខត្ុោ ឆន្ំ
១៨៥៦ ង្ហើយបនច្ុេះហត្ថង្លខ មុននឹងបនតដំង្ណ្ើរង្ៅកាន់អណាណ្ម និងង្ផញើមរថ្វ្យក្ពេះបទអងគដួង ង្ៅ
រជវាំងឧដុងគ។ ក្ពេះអងគមិនបនឡាយក្ពេះហសតង្លខង្លើអនុសញ្ញ្ង្នេះង្ទ ង្ោយសារមានការគ្បសងកត្់ពី
ង្សៀម។ ដូង្ច្នេះ ក្ពេះរជបំណ្ងច្ង់សាថ្បនសមពនធភាពជ្មួយបរំងង្ៅង្ពលង្នេះក្ត្ូវទទួលបរជ័យ។
២. វត្តមានបរំងង្ៅក្បង្ទសអណាណម
្ និងការង្មើលង្ឃើញពីអត្ថក្បង្យជន៍របស់រមពជ្
ុ
ង្ៅនងៃទី១ កខរញ្ញ្ ឆន១
្ំ ៨៥៨ ទ័ពបរំង និងង្អស្ា្ញបនវាយច្ូលក្រុងោណាង ង្ដើម្បីង្ក្សាច្
ក្សង់ជីវិត្ពួរអនរផ្សពវផ្ាយសាសនកាត្ូលិរ កដលង្សសសល់ពីការសមា្្ប់របស់ង្សតច្អណាណ្មង្

ម្េះ ធូ ឌឹរ

(Tu Duc)។
កក្បសក្មួលពីភាសាបរំងង្ោយឯរឧត្តមបណ្ឌិត្សភាចារ្យ ស៊ន សំណាង ពីក្ពេះរជសាររបស់ក្ពេះបទអងគដួង៖ Lettre de

7

S.M. Ang Duong à l’Empereur Napoléon III, in Norodom Sihanouk, La Monarchie cambodgienne et la croisade royale
pour l’indépendance,Ministère de l'Education Nationale, Direction des Services Péagogiques, (sans date de
publication), p. 34.
គឺត្ំបន់វាលង្ក្បើស(សត្វត្្សរ៍ទី១៧)ាមក្ាំងឆត្ប៊ុត្ុ,រមពុជ្ង្ក្កាមអំណាច្គ្ម្នកខមរង្ក្កាម,ការផ្ាយរបស់ឥក្រនទង្ទវី, ឆន្ំ

8

២០០៥, ទំព័រ៤១។
9

កក្បសក្មួលពីភាសាបរំងង្ោយអនុគណ្ៈរមមការក្បវត្តិវិទ្ាពីនិង្រេបបទKhin Sok, Le Cambodge entre le Siam et le

Vietnam, (1775 à 1860), EFEO, 1991, p. 268.

6

ង្ៅនងៃទី១៨ កខរុមភៈ ឆន្ំ១៨៥៩ រងទ័ពបរំងបនច្ូលកាន់កាប់ក្រុងនក្ពនគរ និងត្ំបន់ជិត្ខង។
បរំងបនង្ធវើដំង្ណ្ើរង្

ើងាមដងទង្នៃង្មគងគ

រនុងបំណ្ងច្ូលង្ៅកាន់ក្បង្ទសច្ិនកប៉េរខងត្្បូង

ប៉េុកនត

ង្បសររមមង្នេះក្ត្ូវបរជ័យ ង្ោយសារទង្នៃង្មគងគមានឧបសគគង្ក្ច្ើន។ រនុងដំង្ណ្ើរង្នេះបរំងបនយល់ថ្
រមពុជ្ជ្ក្បង្ទស ៖


សម្បូរង្ៅង្ោយទង្នៃ

កដលជ្ផៃូវគមនគមន៍យ្ងសំខន់សក្មាប់ដឹរជចជូនផលិត្ផលរសិរមមង្ៅ

កាន់ទីផ្ារអឺរុប


មាននផទដីរសិរមមង្ក្ច្ើន មានក្បជ្ជនត្ិច្ អាច្បង្ងកើត្ជ្ដីោំដំណារ
ំ សិរមមបនផលង្ក្ច្ើន



សម្បូរង្ោយនក្ពភនំក្បរបង្ោយង្ឈើកដលមានគុណ្ភាពខពស់



សម្បូរង្ៅង្ោយករង្ៅង្ក្កាមដី កដលង្ធវើឱ្យបរំងប៉េុនប៉េងយរង្ៅបង្ក្មើវិស័យឧស្ាហរមមជ្ត្ិខៃួន។

II. ដំណារ់កាលសាថប
្ នក្គឹេះននរបបអាណាព្ាបល(១៨៦៣-១៨៩៧)
១. ទំនរ់ទន
ំ ងរបស់ក្ពេះបទនង្រត្តមជ្មួយបរំង
បនទ្ប់ពីក្ពេះបទអងគដួងង្សាយទិវងគត្ង្ៅឆន១
្ំ ៨៦០

ក្រុមក្បឹរ្ារជបលៃ័ងកបនង្លើររ្សក្ត្អងគវត្ី

ឱ្យសនងរជ្យបនត។ ង្ោយមានការក្បឆំងពីអនុជទាំងពីរ(សុីវាថ្ និងសិរីវង្ស)10 និងការបេះង្បរដឹរនំង្ោយ
កដលបណាត្លមរពីក្បនពណ្ី«រជ្ធិបង្ត្យ្យង្ក្ជើសាំង»11ង្នេះ

សនងសូរ

អងគវត្ីបននំយរង្ក្គឿងរជ្-

ភិង្សរ12ង្ៅបងររនកខសីហា ឆន១
្ំ ៨៦១។ រនុងឱកាសង្នេះ ក្ពេះអងគមាច្ស់សុីសុវត្ថិទទួលរ្ប់រងរិច្ចការ
ក្បង្ទស និងរុញក្ចានច្លនបេះង្បររបស់សុីវាថ្ឱ្យងយង្ៅខងង្ជើងក្បង្ទស។ អងគវត្ីបនយងពីបងររ
មរកាន់ក្រុងឧដុងគវិញង្ៅកខមីន ឆន១
្ំ ៨៦២។
ង្ៅកខង្មសា ឆន្ំ១៨៦២ ង្ទសាភិបលបរំងក្បចាំង្ៅរូសាំងសុីនង្
Grandière)បនបចជូននយទាហានង្ជើងទឹរង្

ម្េះ ដឺឡាក្រង់ឌីកយរ (De La

ម្េះ ឌូោដឺឡាង្ក្រ(Doudart de Lagrée) មរកាន់ក្ពេះបរម

រជវាំងឧដុងគង្ដើម្បីបចចុេះបចចូលអងគវត្ីឱ្យច្ងមិត្តភាពជ្មួយបរំងវិញ ក្បសិនង្បើក្ពេះអងគមាច្ស់ច្ង់ង្គច្ង្ច្ញ
ពីអំណាច្ង្សៀម និងអណាណ្ម។ ង្ក្កាយពីមានសនធិសញ្ញ្អាណាព្ាបលង្ៅឆន្ំ១៨៦៣ បរំងបនជួយឱ្យ
អងគវត្ីបនង្

ើងង្សាយរជ្យង្ៅនងៃទី៣ កខមិងុន ឆន្ំ១៨៦៤ ជ្សាថ្ពរង្ៅក្រុងឧដុងគ ង្ោយមាននម

សក្មាប់រជ្យថ្«ក្ពេះបទនង្រត្តម»13។
ង្បើាមង្សៀវង្ៅវក្បវត្តិសាក្រសតរមពុជ្របស់ង្ោរAdhémard Leclère, Histoire du Cambodge, Paris, 1914, p. 479 សិរីវង្សជ្

10

ក្ពេះជ្យរបស់សុីវាថ្ ច្ំកណ្រក្ពេះរជពង្ាវារក្ពេះអងគមាច្ស់នុប្បរត្ណ្៍(នពវរ័ត្ន) ឆន្ំ១៨៧៧ ថ្ សិរីវង្សជ្ក្ពេះអនុជ និងជ្
រជបុក្ា។
ាមក្បនពណ្ី«រជ្ធិបង្ត្យ្យង្ក្ជើសាំង»(Elective monarchy/ Monarchie élective) ការង្ក្ជើសាំងក្ពេះមហារ្សក្ត្ងមីឱ្យសនង

11

រជ្យ ង្ធវើង្

ើងង្ក្កាយពីង្ពលច្ូលទិវងគត្ននក្ពេះមហារ្សក្ត្មុន កដលជ្ញឹរញាប់បនបណាត្លឱ្យមានវិបត្តិរជបលៃ័ងក ង្ោយសារ

ការក្បរួត្ក្បកជងគ្ន្ពីរជបុក្ាង្ក្ច្ើនអងគ កដលសុទធកត្ជ្ង្បរេជនសក្មាប់រជបលៃ័ងកង្នេះ។
ក្ពេះរជពង្ាវារ ក្បង្ទសរមពុជ្ ទំព័រ១.១១៦។

12
13

A. Dauphin-Meunier, Histoire du Cambodge, PUF, 1961, p. 104.

7

២. សនធស
ិ ញ្ញអា
្ ណាព្ាបលបរំង-កខមរ នងៃទ១
ី ១ កខសីហា ឆន១
្ំ ៨៦៣
ង្ៅនងៃទី១១ កខសីហា ឆន១
្ំ ៨៦៣ សនធិសញ្ញអា
្ ណាព្ាបលបរំង-កខមរ ក្ត្ូវបនច្ុេះហត្ថង្លខ ង្ៅ
រជវាំងឧដុងគ ង្ោយច្ំណ្ុច្សំខន់បំផុត្មានកច្ងថ្៖


ក្ពេះង្ៅអធិរជបរំងផតល់នូវរិច្ចការពាររបស់ខៃួនច្ំង្ពាេះក្ពេះរជ្រមពុជ្(មាក្ា១)



ក្ពេះង្ៅអធិរជបរំង កដលទទួលសាគ្ល់អធិបង្ត្យ្យភាពននក្ពេះរជ្រមពុជ្ង្នេះ សន្ាថ្នឹង
ជួយររ្ាសណាត្ប់ធាន្ប់ និងភាពសៃប់សាង្ត្់ង្ៅរនុងក្បង្ទស ក្ពមទាំងការពាររមពុជ្ទល់នឹងរល់
ការវាយក្បហារពីខងង្ក្ៅ ជួយរមពុជ្រនុងការទារពនធោរពាណ្ិជជរមម និងផតល់នូវភាពង្យក្សួល
រនុងការសាថ្បនគមនគមន៍រវាងរមពុជ្ និងកដនសមុក្ទ(មាក្ា១៦)14។

៣. សនធស
ិ ញ្ញប
្ រំង-ង្សៀមនងៃទ១
ី ៥កខររកោឆន១
្ំ ៨៦៧15
៤កខង្ក្កាយច្ុេះសនធិស ញ្ញ្ោរ់រមពុជ្ង្ៅង្ក្កាមអាណាព្ាបលបរំង ក្ពេះបទ នង្រត្តមបនច្ុេះ
សនធិសញ្ញ្សមាង្ត្់មួយជ្មួយង្សៀម។ ង្សៀមកដលធា្្ប់កត្មានអំណាច្ង្លើរមពុជ្ និងកផអរង្លើសនធិសញ្ញ្
សមាង្ត្់ង្នេះមិនទទួលសាគ្ល់ការោរ់រមពុជ្ជ្ក្បង្ទសង្ក្កាមអាណាព្ាបលបរំងាមសនធិសញ្ញ្នងៃទី១១
កខសីហា ឆន១
្ំ ៨៦៣ង្នេះង្ទ។ បញ្ហ្ង្នេះត្ក្មូវឱ្យបរំងច្រចាជ្មួយង្សៀម។ ជ្លទធផលបរំង និងង្សៀម
បនច្ុេះសនធិសញ្ញ្ង្ៅនងៃទី១៥ កខររកោ ឆន១
្ំ ៨៦៧ កដលមានខៃឹមសារសំខន់ដូច្ត្ង្ៅ ៖


ក្ពេះរជ្ង្សៀមទទួលសាគ្ល់ជ្ឱឡារិរនូវរបបអាណាព្ាបលរបស់ក្ពេះង្ៅអធិរជបរំងង្លើ
ក្បង្ទសរមពុជ្(មាក្ា១)។



សនធិសញ្ញ្កដលក្ត្ូវបនច្ុេះហត្ថង្លខង្ៅកខធនូ ឆន១
្ំ ៨៦៣ រវាងក្ពេះរជ្ណាច្ក្រង្សៀម និង
ក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្ ក្ត្ូវក្បកាសជ្ង្មាឃៈ ង្ោយរោឋ្ភិបលង្សៀមមិនអាច្ង្លើរយរមរ
សំអាងង្ៅង្ពលអនគត្ រនុងកាលៈង្ទសៈណារ៏ង្ោយ(មាក្ា២)។



ក្ពេះរជ្ង្សៀមកលងទទួលរល់សួយសារអាររវត្ថុអនុស្ាវរីយ៍ ឬសញ្ញ្ង្ផ្សងៗង្ទៀត្ននភាពជ្
ច្ំណ្ុេះពីសំណារ់ក្បង្ទសរមពុជ្ សក្មាប់ក្ពេះអងគ ឬអនរសនងរជ្យននបនតពីក្ពេះអងគ។ ច្ំកណ្រ
ក្ពេះង្ៅអធិរជបរំងវិញសន្ាថ្ នឹងមិនដង្ណ្តើមយររជ្ណាច្ក្រង្នេះ(ង្សៀម) ង្ៅបចចូល
រនុងទឹរដីជ្រមមសិទធិរបស់ខៃួន ង្ៅរូសាំងសុីនង្



ើយ(មាក្ា៣)។

ង្ខត្តបត្់ដំបង និងអងគរ(ង្សៀមរប) នឹងសថិត្ង្ៅរនុងរជ្ណាច្ក្រង្សៀម។ ក្ពំក្បទល់ននង្ខត្ត
ង្នេះ និងង្ខត្តង្ផ្សងៗង្ទៀត្ង្ៅជ្ប់អាណាង្ខត្តង្សៀម កដលសពវនងៃង្នេះ(ឆន១
្ំ ៨៦៧)មានការ
ទទួលសាគ្ល់ង្ៅវិញង្ៅមរង្នេះ នឹងក្ត្ូវរំណ្ត្់ង្ោយបង្ង្គ្លក្ពំកដន ឬង្ោយសញ្ញ្ង្ផ្សងៗ

កក្បសក្មួលពីអត្ថបទង្ដើមជ្ភាសាបរំងង្ោយអនុគណ្ៈរមមការក្បវត្តិវិទ្ា។ សនធិសញ្ញ្ង្នេះមានច្ំនួន ១៩មាក្ា។

14

កក្បសក្មួលពីអត្ថបទង្ដើមជ្ភាសាបរំង ង្ោយបណ្ឌិត្ស៊ន សំណាង ៖ Traité franco-siamois du 15 juillet 1867 signé à

15

Paris et promulgué le 14 juillet 1870។

8

ង្ទៀត្ ង្ៅង្ពលឆប់ៗ ង្ោយគណ្ៈរមមការមួយមានសមាសភាពនយទាហានង្សៀម និងកខមរ
ង្ោយមានវត្តមាន និងជំនួយពីនយទាហានបរំង កដលចាត្់ាំងង្ោយង្ទសាភិបលរូសាំងសុីន។ ង្ៅង្ពលណាកដលមានការរំណ្ត្់ក្ពំកដនរួច្ង្ហើយង្នេះ កផនទីជ្រ់ោរ់មួយនឹងក្ត្ូវគូរ
ង្ោយនយទាហានបរំង(មាក្ា៤)។
៤. បរំងដង្ណ្តម
ើ អំណាច្មិនបនង្ជ្គជ័យ(អនុសញ្ញប
្ រំង-កខមរ នងៃទ១
ី ៧ កខមិងន
ុ ឆន១
្ំ ៨៨៤)
បរំងបនសារល្បងដង្ណ្តើមអំណាច្ពីក្ពេះរជ្រមពុជ្ ាមរយៈអនុសញ្ញ្បរំង-កខមរ នងៃទ១
ី ៧ កខ
មិងុន ឆន១
្ំ ៨៨៤ កដលង្រើត្ង្ច្ញពីការបងេិត្បងេំ និងង្ៅង្ក្កាមផា្្ររំកណ្ទក្មង់16។ ង្ទាេះជ្យ្ងង្នេះរតី រ៏
អនុសញ្ញ្ង្នេះក្ត្ូវបនចាត្់ទុរថ្ ជ្ច្ំណ្ុច្ចាប់ង្ផតើមននវិស័យរដឋបលទំង្នើបង្ៅរនុងក្បង្ទសរមពុជ្ ង្ហើយ
មាក្ាសំខន់ៗមួយច្ំនួន មានខៃឹមសារជ្អាទិ៍ ដូច្ខងង្ក្កាមង្នេះ៖
ក្ពេះរជ្រមពុជ្ទទួលយរនូវរំកណ្ទក្មង់រដឋបល ត្ុោការ ហិរចញវត្ថុ និងពាណ្ិជជរមមសក្មាប់អនុវត្ត
របបអាណាព្ាបលរបស់ខៃួន ង្ៅង្ពលអនគត្17(មាក្ា១)។
ក្ពេះរជ្រមពុជ្នឹងបនតក្គប់ក្គងរដឋ និងដឹរនំរដឋបល ដូច្រនុងអត្ីត្កាល ង្លើរកលងកត្ការរក្មិត្
នន កដលមានកច្ងង្ៅរនុងអនុសញ្ញ្ង្នេះ(មាក្ា២)។
មក្រនតីកខមរនឹងង្ៅបនតក្គប់ក្គងអាណាង្ខត្តង្ក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្្យពីអាជ្ញ្ធរបរំង ង្លើរកលងកត្រិច្ចការ
ណាកដលទារ់ទងនឹងការង្ធវើបចជី និងការទារពនធោរ គយ វិភាគទានមិនផាទ្ល់ សាធារណ្ការ និងជ្ទូង្ៅ
រិច្ចការកដលត្ក្មូវឱ្យមានការដឹរនំកត្មួយ ឬការង្ក្បើក្បស់វិសវររ ឬ ភាន្រ់ង្រអឺរប
ុ (មាក្ា៣)។
ទាសភាពក្ត្ូវលុបង្ចាល ង្ៅង្លើនផទននក្ពេះរជ្ណាច្ក្រទាំងមូល(មាក្ា៨) ។
ទីក្រុងភនំង្ពញនឹងក្គប់ក្គងង្ោយគណ្ៈរមមការក្រុងមួយ កដលមានសមាសភាព ៖


អគគង្រសុីដង់ ឬអនរត្ំណាង ជ្ក្បធាន



មក្រនតី ឬ ពាណ្ិជជររបរំង ៦នរ់ កត្ងាំងង្ោយង្ទសាភិបលរូសាំងសុីន



ជនជ្ត្ិកខមរ៣នរ់



ជនជ្ត្ិអណាណ្ម ១នរ់



ជនជ្ត្ិច្ិន ២នរ់



ជនជ្ត្ិឥណាឌ្ ១នរ់



ជនជ្ត្ិមា្ង្

១នរ់

បរំងបនបងេំឱ្យក្ពេះបទ នង្រត្តម ឡាយក្ពេះហសតង្លខទាំងយប់ ង្ោយមិនមានការយល់ក្ពមអវីង្

16

ើយ ង្ហើយយរង្លសថ្ង្ធវើ

រំកណ្ទក្មង់។ ដូង្ច្នេះង្ហើយបនជ្មានការបេះង្បរក្បឆំងបរំង ង្ៅង្ពលបនទ្ប់មរ។
របបអាណាព្ាបលជ្របបកដលង្រើត្ង្ច្ញពីរិច្ចក្ពមង្ក្ពៀង កដលង្ៅរនុងង្នេះ រដឋពីរង្ធវើការកបងកច្រអំណាច្មិនង្សមើគ្ន្។ រដឋ

17

អាណាព្ាបលទទួលសិទធិផាត្ច្់មុខខងរិច្ចការបរង្ទស ច្ំកណ្ររដឋង្ក្កាមអាណាព្ាបលង្ៅបនតរិច្ចការក្គប់ក្គងង្ក្កាមការក្ត្ួត្
ពិនិត្្យពីអាជ្ញ្ធរននរដឋអាណាព្ាបល។ រដឋអាណាព្ាបលដូច្ជ្បរំង ច្ំកណ្ររដឋង្ក្កាមអាណាព្ាបលដូច្ជ្រមពុជ្។

9

ជនជ្ត្ិទាំង៥ខងង្លើង្នេះក្ត្ូវកត្ងាំងង្ោយក្ពេះរជ្រមពុជ្ ាមបចជីមួយកដលោរ់ជូនង្ទសាភិបល
រូសាំងសុីន ។ ដូង្ច្នេះអនរត្ំណាងជនជ្ត្ិកខមរមានកត្៣នរ់រនុងច្ំង្ណាម១៥នរ់ ឬ១/៥(មាក្ា១០)។
បរំងសារល្បងដង្ណ្តើមអំណាច្ពីក្ពេះរជ្កខមរ ាមរយៈអនុសញ្ញ្បរំង-កខមរ នងៃទី១៧ កខមិងុន
ឆន១
្ំ ៨៨៤ ប៉េុកនតមិនបនសង្ក្មច្ ង្ោយសារមានការបេះង្បរក្បឆំងង្ៅឆន្ំ១៨៨៤-១៨៨៧។ បរំងបន
ង្បេះបង់ការប៉េុនប៉េងង្នេះង្ៅវិញ ង្ហើយបនសារល្បងមតងង្ទៀត្ ង្ោយបនង្ជ្គជ័យង្ៅឆន្ំ១៨៩៧ ាម
រយៈក្ពេះរជក្បកាសច្ុេះនងៃទី១១ កខររកោ ឆន១
្ំ ៨៩៧។
៥.ការបេះង្បររបស់ក្បជ្ជនរមពជ្
ុ ឆន្ំ១៨៨៤-១៨៨៧
មូលង្ហត្ុ
រិច្ចក្ពមង្ក្ពៀងឆន១
្ំ ៨៨៤

បនង្ធវើឱ្យមក្រនតីកខមរ

និងជ្ពិង្សសក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរបត្់បង់សិទធិ

អំណាច្កដលធា្្បមា
់ នពីមុនមរ ង្ទើបនំឱ្យមានច្លនក្បឆំងបរំងពីកខវិច្ឆិកា ឆន១
្ំ ៨៨៤ ដល់កខមររ ឆន្ំ
១៨៨៧18។
ការច្រចា និងលទធផល
ង្ោយខ្្ច្ច្លនបេះង្បរកា្្យជ្ការទាមទារឯររជ្យ

បរំងបនសង្ក្មច្សក្មបសក្មួលជ្មួយ

មក្រនតីកខមរង្ដើម្បីច្រចាររដំង្ណាេះក្សាយ។ ង្ៅឆន១
្ំ ៨៨៦ រិច្ចក្ពមង្ក្ពៀងង្ទវភាគីបរំង-កខមរក្ត្ូវបនច្ុេះហត្ថង្លខកដលបននំមរនូវ ៖


បរំងសន្ាថ្ នឹងមិនអនុវត្តខៃឹមសារអនុសញ្ញ្ឆន្ំ១៨៨៤



ក្ពេះមហារ្សក្ត្ និងមក្រនតីរជការកខមរបនទទួលមរវិញនូវត្ួនទីរនុងរដឋបល



ង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់បរំងបនតការង្រជ្ទីក្បឹរ្ាក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរដូច្មុនដកដល។
ចាប់ពីនងៃទី១ កខមររ ឆន្ំ១៨៨៧ ក្បព័នធរដឋបលរមពុជ្បនសាត្រង្

ើងវិញ ឯការប៉េុនប៉េងរបស់បរំង

ង្ដើម្បីករកក្បសងគម ក្បនពណ្ី និងទំង្នៀមទមា្្ប់កខមរឱ្យង្ៅជ្កបបកផនផលិត្រមម(រមា្្ំងផលិត្រមម និងទំនរ់
ទំនងផលិត្រមម)មូលធននិយម មិនទាន់បនទទួលង្ជ្គជ័យង្ទ។
៦.បរំងដង្ណ្តើមអំណាច្បនង្ជ្គជ័យ(ក្ពេះរជក្បកាស នងៃទ១
ី ១ កខររកោ ឆន១
្ំ ៨៩៧)
ក្រុមក្បឹរ្ាមួយ កដលមានមក្រនតីធំបំផុត្៥នរ់ នឹងមានភាររិច្ចពិនិត្្យ និងអនុវត្តច្្ាប់ក្ពមទាំងង្ធវើ
ការសិរ្ាង្លើរំកណ្ទក្មង់

ឬការផា្្ស់បតូរ

កដលអាច្នឹងង្រើត្មាន។

ក្រុមក្បឹរ្ាង្នេះមានង្

ម្េះថ្

រុង្សីយ៍ង្សនបត្ី(Conseil des Ministres)និងមានរដឋមក្រនតី៥រូបគឺ អគគមហាង្សន យមរជ ក្រឡាង្ហាម
ច្ក្រី វាំង។ ក្រុមក្បឹរ្ានឹងង្ធវើការសង្ក្មច្ ង្ោយមិនមានវត្តមានរបស់ក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរ ង្ៅង្ក្កាមអធិបត្ីភាព

18

ក្ត្ឹង ង្, ក្បវត្តិសាក្រសតកខមរ, ១៩៧៣ ភាគ២ ទំព័រ២៧៥-២៧៨។

10

របស់ង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់

បនទ្ប់មរោរ់ថ្វ្យមរក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរនូវវិធានការនង្យបយ

និងរដឋបល

កដលមានក្បង្យជន៍ច្ំង្ពាេះក្បង្ទស(មាក្ា១)។
ក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរកត្ងាំង និងដរត្ំកណ្ងពួរមក្រនតី ាមសំង្ណ្ើរបស់ក្រុមក្បឹរ្ារដឋមក្រនតី។ រល់
ង្សច្រតីសង្ក្មច្ ឬក្បកាស កដលង្ច្ញពីក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរ ង្បេះក្ារបស់ក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរក្ត្ូវច្ុេះហត្ថង្លខអម និងក្បកាសឱ្យង្ក្បើង្ោយង្រសុីដងជ្ន់ខពស់(មាក្ា២) ។
មក្រនតី៥រូបកដលជ្ជំនួយរបស់ក្រុមក្បឹរ្ារដឋមក្រនតី មានភាររិច្ចជំនួសរដឋមក្រនតីនីមួយៗ ង្ៅង្ពល
អវត្តមាន ឬមានឧបសគគ និងជ្ជំនួយរនុងរដឋបលទូង្ៅ ង្ោយមានង្លខររ្ាឯរសារមាន្រ់(មាក្ា៣) ។
ង្ទាេះជ្យ្ងង្នេះរតី រ៏អាជ្ញ្ធរបរំងង្ៅកត្បនតការក្គប់ក្គងកបបអាណាព្ាបល ង្ពាលគឺឱ្យមាន
រិច្ចសហការពីក្ពេះរជ្ និងមក្រនតីរមពុជ្ង្ៅរនុង«រដឋបលមិនផាទ្ល់»(Administration indirecte)។
៧.ការសាថ្បនក្គឹេះខងវិសយ
័ អប់រំ និងបណ្តដេះបណាតល
្ ធនធានមនុសស្
បំណ្ងរបស់បរំង និងកខមរកដលច្ង់ង្បើរសាោង្រៀនមួយង្ៅថ្«សាោង្រៀនកខមរ» ង្ៅក្រុងភនំង្ពញ
បនចាប់ង្ផតើមពីឆន្ំ១៨៦៩ ង្ពាលគឺ ៦ឆន្ំង្ក្កាយសនធិសញ្ញ្អាណាព្ាបលបរំង-កខមរ។ បនទ្ប់មរ ង្ៅឆន្ំ
១៨៧៣ សាោង្រៀនង្នេះមានដំង្ណ្ើរ ការង្ក្កាមការដឹរនំ របស់ង្ោរកហវរីរូ

ិច្ (FerreyRollex)កដលជ្

នយង្ទាននរងទ័ពង្ងមើរង្ជើងអាណានិគម(Caporal d’Infanterie Coloniale)។
ង្ក្កាយអនុសញ្ញ្បរំង-កខមរ ឆន្ំ១៨៨៤ មានការង្បើរសាោង្រៀនង្ៅាមង្ខត្ត។ អាជ្ញ្ធរបរំងបន
អេះអាងថ្ «ង្ោយសាររូនសិស្សកខមរ កដលជ្និច្ចកាលបង្ហ្ញសម្បទា និងច្ំណ្ង់រនុងការង្រខ្្ំងជ្ងមិត្ត
រួមថ្ន្រ់របស់ង្គ ជ្ងពូជសាសន៍ដនទង្នេះ ខញុំយល់ថ្មានផលក្បង្យជន៍នឹងបង្ងកើត្សាោង្រៀនមួយច្ំនួន
ង្ទៀត្ង្ៅាមង្ខត្ត»។
ង្ៅឆន១
្ំ ៨៨៤ ង្ោរ សាល ងមសុន(Charles Thomson)កដលជ្ង្ទសាភិបលរូសាំងសុីន បន
អនុញ្ញ្ត្ឱ្យង្បើរសាោង្រៀនមួយង្ៅង្ខត្តរំពត្។

ង្ៅរនុងឆន្ំ១៨៨៥ មានការង្បើរសាោបឋមសិរ្ាង្ៅ

រនុងង្ខត្តក្រង្ច្េះ និងរំពង់ចាម19 ។
ង្ៅឆន១
្ំ ៨៨៥ រូនកខមរជ្ង្ក្ច្ើននរ់ក្ត្ូវបនបចជូនង្ៅក្រុងប្រីស និងខៃេះង្ទៀត្ឱ្យង្ៅង្រៀនង្ៅអនុវិទ្ាល័យអនរបរកក្បង្ៅក្រុងនក្ពនគរ។

ង្ៅសម័យង្នេះង្គបនចាត្់ទុរថ្«សិស្សកខមរនវឆ្្ត្ជ្ងង្គបងអស់

រនុងការង្ក្បើក្បស់ភាសាបរំង» ។
៨.ការសាថប
្ នក្គឹេះខងវិសយ
័ សនតស
ិ ខ
ុ និងសណាត្បធា
់ ន្បស
់ ងគម
ការពក្ងឹងរមា្ង
្ំ នគរបលក្រុងភនង្ំ ពញ១៨៨៤
ង្ៅកខធនូ ឆន១
្ំ ៨៨៤ ង្ទសាភិបលរូសាំងសុីនបនង្ផញើលិខិត្មួយច្្ាប់ជូនដំណ្ឹងមរអនរត្ំណាង
អាណាព្ាបលបរំងង្ៅភនំង្ពញថ្ ោវមានកខ្សក្រវាត្់ច្ំនួន៣៦ កាំង្ភៃើងង្រវុលកវរច្ំនួន៦ង្ដើម និងក្គ្ប់
Simples notes sur l’histoire de l’enseignement au Cambodge de 1863 à 1890 ង្ៅរនុងក្ពឹត្តិបត្តិក្បចាំកខង្លខ១ របស់

19

សមាគមអនរក្បវត្តិសាក្រសត កខរញ្ញ្ ឆន្ំ២០១៣ ទំព័រ១៦។
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កាំង្ភៃើងច្ំនួន៥០០ក្គ្ប់នឹងក្ត្ូវបចចូនឱ្យមរនគរបលក្រុងភនំង្ពញ ង្ោយោវសក្មាប់ផតល់ឱ្យភាន្រ់ង្រមាច្ស់
ក្សុរ ឬក្សុរអាយ ឯកាំង្ភៃើងខៃីសក្មាប់ផតល់ឱ្យសនងការបរំង។
ការង្រៀបច្ំរព
ំ ង់កផក្រុងភនង្ំ ពញឆន្ំ១៨៨៥
ឆន្ំ១៨៨៥ នយរំពង់កផពាណ្ិជជរមមបនង្សនើសំុអនរ ត្ំណាងអាណាព្ាបលបរំងឱ្យ មាន«ការ
ង្រៀបច្ំនគរបលរំពង់កផ» ទីក្រុងភនំង្ពញង្ដើម្បីបង្ងកើនការក្ត្ួត្ពិនិត្្យង្លើនវា។
រំង្ណ្ើត្មនទរី ង្ពទ្យក្ពេះង្រត្ុមាោឆន១
្ំ ៨៨៥
ង្ៅកខសីហា ឆន១
្ំ ៨៨៥ មនទរី ង្ពទ្យក្បរ់សៃឹរមួយង្ៅខងង្ជើងវត្តភក្នំ ត្ូវបនសាងសង់ង្
ព្ាបលទាហានបរំង កដលរងរបួសង្ោយសារច្លនបេះង្បរក្បឆំងនឹងបរំង

ើងសក្មាប់

ង្ហើយង្ក្កាយមរបន

កា្យ
្ ជ្មនទីរង្ពទ្យក្ពេះង្រត្ុមាោ។ គួររត្់សមាគ្ល់ថ្ ចាប់ពីឆន្ំ១៨៨៥ រងទ័ពបរំងបនង្រើនង្

ើងពី៦០

នរ់ង្ៅដល់១ ២០០នរ់។
សរុបង្សច្រតីមរ ង្ៅពារ់រណាត្លទី២ននសត្វត្្សរ៍ទី១៩ អនររដឋបលបរំងបនព្ាយមក្គប់ក្គង
ក្បង្ទសរមពុជ្ ាមរយៈការខិត្ខំកសវងយល់អំពីក្បវត្តិសាក្រសត វប្បធម៌ នីត្ិសាក្រសត និងអត្ីត្កាលននក្បង្ទស
រមពុជ្ រនុងបំណ្ងបង្ងកើនក្បសិទធភាពននការក្គប់ក្គង និងបនទទួលនូវសមានច្ិត្តពីក្បជ្ជនរមពុជ្។ ពួរ
អនររដឋបល និងនយទាហានបរំង បនបំង្ពញការង្រជ្អនរក្គប់ក្គងផង និងជ្អនរក្សាវក្ជ្វផង ដូច្ជ្
ង្ោរង្អកជន នអមូនីង្ញ៉េ (Etienne Aymonier) ង្ោរហ្សង់ មូរ្(Jean Moura)20 និងង្ោរអាង្ដមា្

ឺកគៃរ

(Adhémard Leclère)21 ជ្ង្ដើម។

III. ដំណារ់កាលអភិវឌ្ឍរបបអាណាព្ាបល(១៩០០-១៩៤៥)
ចាប់ ពី ង្ដើ ម សត្វត្្ស រ៍ ទី ២ ០ របបអាណាព្ា បលបរំ ង បន

នច្ូ ល រនុ ង ដំ ណា រ់ កា លននការ

អភិវឌ្ឍ ង្ោយបនង្ធវើរំកណ្ទក្មង់ង្លើសាថ្ប័នមួយច្ំនួនកដលមានក្សាប់ និងបនបង្ងកើត្ងមីនូវបណាត្សាថ្ប័ន
ក្គប់ក្គង(ខងរដឋបល ត្ុោការ សនតិសុខ…) សាថ្ប័នបណ្តដេះបណាត្លបញ្ញ្ញាណ្ជ្ត្ិ(ខងអប់រំក្គប់កផនរ
និងក្គប់រក្មិត្) និងសាថ្ប័នវប្បធម៌(សក្មាប់រសាងរិត្្ានុភាពជ្ត្ិ)។ល។ជ្បនតបនទ្ប់ កដលជ្មូលោឋ្នក្គឹេះននការអភិវឌ្ឍក្បង្ទសរមពុជ្នពារ់រណាត្លទី១ ននសត្វត្្សរ៍ទី២០។

20

Jean Moura, Le Royaume du Cambodge, 1883 : « Le Cambodge, autrefois riche et puissant empire sous le nom
d’empire des Khmers” (Préface). (Moura : Représentant du Protectorat).
21
Adhémard Leclère, Histoire du Cambodge depuis le 1er siècle de notre ère, 1914.
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១. សាថ្ប័នសនតស
ិ ខ
ុ និងសណាត្បធា
់ ន្បស
់ ងគម
នគរបលរដឋបល និងយុត្ធ
តិ ម៌(ឆន១
្ំ ៩០៣)
ង្ៅនងៃទី២៧ កខមររ ឆន្ំ១៩០៣ អគគង្ទសាភិបលឥណ្ឌូច្ិនបនង្ច្ញង្សច្រតីក្បកាស សតីពីការង្រៀបច្ំ
នគរបលរដឋបលនិងយុត្តិធម៌និងនគរបលក្រុងភនំង្ពញ ។
នគរបលក្ត្ួត្ពិនត្
ិ យ្ ផៃវូ ទឹរ(ឆន១
្ំ ៩០៥)
នគរបលមួយរងទទួលបនទុរក្ត្ួត្ពិនិត្្យផៃូវទឹរង្ៅក្បង្ទសរមពុជ្ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងាមរយៈ

ក្បកាសច្ុេះនងៃទី១៩ កខរញ្ញ្ ឆន១
្ំ ៩០៥22។
នគរបលសុខភិបលសត្វពាហនៈ(ឆន១
្ំ ៩០៨)
ង្ោរអគគង្ទសាភិបលឥណ្ឌូច្ិនង្ច្ញបញ្ជ្ឱ្យង្ោរង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់អនុវត្តច្្ាប់ច្ុេះនងៃទី២១ កខ
ររកោ ឆន១
្ំ ៨៨១ សតីព«ី នគរបលសុខភាពសត្វពាហនៈ» ង្ោយត្ក្មូវឱ្យសមា្្ប់សត្វកដលមានជំងឺឆៃង និង
ឱ្យសងត្នមៃ៣/៤ននត្នមៃសត្វកដលសមា្្ប់ង្នេះង្ៅឱ្យមាច្ស់។
២. សារមនទរី ជ្ត្ិ និងការជួសជុលក្ពេះរជវាំង
សារមនទីរជ្ត្ិក្ត្ូវចាប់ង្ផតើមង្រៀបច្ំង្ៅឆន១
្ំ ៩០៥ ង្ៅរនង
ុ អគ្រក្ពេះបរមរជវាំងសក្មាប់ក្ពេះសុីសុវត្ថិ។
ង្ៅឆន១
្ំ ៩១៤ មានការសង្ក្មច្រសាងសារមនទីរជ្ត្ិង្ៅទីាំងបច្ចុប្បនន ង្ហើយពិធីសង្មាព្ធបនក្បក្ពឹត្តង្ៅ
ង្ៅនងៃទី១៣ កខង្មសា ឆន្ំ១៩២០ ង្ក្កាមអធិបត្ីភាពរបស់សង្មតច្ក្ពេះ សុីសុវត្ថិ និងមានង្

ម្េះាមអគគ-

ង្ទសាភិបលរូសាំងសុីនថ្ សារមនទីរ អាល់កប៊រ សារូ(Musée Albert Sarraut)។
ចាប់ពីឆ១
ន្ំ ៩០៤ នង្យបយរបស់បរំងគឺជួយង្លើរត្ង្មកើងរិត្្ានុភាព ននរជវង្សង្

ើងវិញ ាម

រយៈការជួស ជុល អគ្រមួ យច្ំ នួ នង្ៅរនុ ងក្ពេះបរមរជវាំង ង្ៅង្ដើ មរជជកាលក្ពេះបទ សុី សុ វ ត្ថិ( ១៩០៤១៩២៧)23។
៣. ការទទួលបនទឹរដីពង្ី សៀមមរវិញ
ង្ោយសាររិច្ចសហការបរំង-កខមរ ង្សៀមបនក្បគល់ទឹរដីមរឱ្យកខមរវិញចាប់ពីឆន្ំ១៨៩០ ច្ំនួន ៤
ដំណារ់កាល៖


ង្ៅឆន១
្ំ ៨៩០ ៖ ត្ំបន់ឆៃូងង្លើ(ង្ខត្តមណ្ឌលគិរីសពវនងៃ)



ង្ៅឆន១
្ំ ៨៩៣ ៖ ង្ក្ត្ើយខងង្រើត្ទង្នៃង្មគងគ(ង្ខត្តសទឹងកក្ត្ង)

22

Arrêté du 19 septembre 1905 portant création d’une brigade de police chargée de la surveillance des cours d’eaux
au Cambodge.
23
Alain Forest, Le Cambodge et la colonization française, op.cit., p. 78.
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ង្ៅឆន១
្ំ ៩០៤ ៖ ង្ខត្តមៃូនក្ព និងទង្នៃរង្ៅ កដលសថិត្ង្ៅាមជួរភនំដងកររ និងក្កាត្(ក្ាត្)24
កដលសថិត្ង្ៅាមត្ំបន់ង្ឆនរសមុក្ទ



ង្ៅឆន១
្ំ ៩០៧ ៖ ង្ខត្តបត្់ដំបង ង្សៀមរប និងសិរីង្សាភ័ណ្។

៤. រិច្ចអភិររ្សអងគរ
សាោបរំងច្ុងបូពា្ក្បង្ទសរបស់ពួរអនរក្បជញបរំងចាប់ង្ផតើមក្សាវក្ជ្វច្ងក្រង

និងផ្សពវផ្ាយ

អំពីក្បវត្តិសាក្រសត បុរណ្វិទ្ា និងវប្បធម៌កខមរ ក្ពមទាំងចាប់ង្ផតើមនូវរិច្ចអភិររ្សអងគរចាប់ពីឆន្ំ១៩០៨ បនទ្ប់
ពីបនទទួលង្ខត្តបត្់ដំបង ង្សៀមរប និងសិរីង្សាភ័ណ្ង្ៅឆន្ំ១៩០៧ពីក្បង្ទសង្សៀម។ ចាប់ពីង្ពលង្នេះ
មរ រិច្ចការរបស់សាោបរំងច្ុងបូពា្ក្បង្ទសមិនសូវបនង្ផាត្ត្ង្ៅង្លើបណាត្ក្បង្ទសង្ៅអាសុីច្ុងបូពា្ង្ទ
ង្ោយង្ហត្ុថ្ រិច្ចការរបស់ពួរង្គបនង្ផាត្ត្ជ្ពិង្សសង្លើរិច្ចអភិររ្សត្ំបន់ក្បសាទអងគរ កដលជ្សាថ្នីយ៍
បុរណ្វិទ្ាធំជ្ងង្គង្លើពិភពង្ោរ។ រិច្ចអភិររ្សអងគរបនបនតរហូត្ដល់ង្ដើមទសវត្្សរ៍ឆន្ំ១៩៧០(បនទ្ប់
ពីសក្រង្គ្មបនផទុេះង្

ើងង្ៅរមពុជ្)។

៥. រំកណ្ទក្មង់នផទរង
នុ របស់បរំង ង្ៅឆន១
្ំ ៩១១
ង្ៅឆន១
្ំ ៩១១ រោឋ្ភិបលបរំងបនង្ធវើរំកណ្ទក្មង់ង្ៅសហភាពឥណ្ឌូច្ិន ាមរយៈក្រឹត្្យ ច្ំនួន៤
របស់ក្បធានធិបត្ី កដលបនកច្ងអំពី៖ ការរំណ្ត្់អំណាច្របស់អគគង្ទសាភិបលឥណ្ឌូច្ិន, ការរំណ្ត្់
សមាសភាពនិងសមត្ថរិច្ចរបស់ក្រុមក្បឹរ្ារោឋ្ភិបលឥណ្ឌូច្ិន,

ការរំណ្ត្់អំណាច្របស់ង្ទសាភិបល

រូសាំងសុីននិងបណាត្ង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់(ង្ៅរមពុជ្ អណាណ្ម ត្ុងរឹង និងឡាវ) និងការង្រៀបច្ំង្
ងវិកាឥណ្ឌូច្ិន

និងងវិកាាមរដឋនីមួយៗននឥណ្ឌូច្ិន។

ក្គប់ក្គងរបស់បរំងង្ៅរមពុជ្

ើងវិញនូវ

ង្នេះជ្របត្់មួយយ្ ងធំននង្គ្លនង្យបយ

ពីង្ក្ពាេះរល់ក្បកាសរបស់ង្ោរង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់បរំងង្ៅរមពុជ្

រហូត្

ដល់ទសវត្្សរ៍ឆន្ំ១៩៤០បនកផអរង្លើក្រឹត្្យទាំងង្នេះ25។
៦. ដំង្ណ្ើរការអភិវឌ្ឍង្ៅក្បង្ទសរមពជ្
ុ ចាប់ពឆ
ី ១
ន្ំ ៩១១
បនទប
្ ់ពីបនង្ធវើរំកណ្ទក្មង់នផទរនុងង្ៅសហភាពឥណ្ឌូច្ិន

បរំងបនបង្ងកើត្សាថ្ប័នបញ្ញ្ញាណ្

ជ្ត្ិ និងរិត្្ានុភាពជ្ត្ិ កដលជ្សាថ្ប័នសាធារណ្ៈ សក្មាប់បង្ងកើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សង្ៅរនុង
ក្បង្ទសរមពុជ្ជ្បនតបនទ្ប់ដូច្ខងង្ក្កាមង្នេះ៖


ទីចាត្់ការដំបូងននការអប់រំច្ំង្ណ្េះទូង្ៅក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅឆន្ំ១៩១១ កដលជ្ការចាប់ង្ផតើមនូវ

ការអប់រំង្ៅាមវិធីសាក្រសត និងជ្ក្បព័នធង្ៅរមពុជ្ 26។ មានការអប់រំបីយ្ងង្ៅសម័យង្នេះគឺ ៖

ង្ខត្តក្ាត្ក្ត្ូវក្បគល់ឱ្យង្សៀមវិញង្ៅឆន្ំ១៩០៧។

24
25

Sorn Samnang, L’évolution de la société cambodgienne entre les deux guerres mondiales (1919-1939), Thèse
d’Histoire, Université Paris 7, 1995, p. 7.
26
Service local de l’enseignement du Cambodge dirigé par Mr. Henri Russier, Inspecteur de l’Enseignement
Primaire, dans Sorn Samnang, op.cit., p. 238, Chapitre II, L’enseignement officiel.
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o ការអប់រផ
ំ វៃូ ការរនុងសាោបរំង-កខមរ៖ អនុវិទ្ាល័យអាណាព្ាបលកដលក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្
ង្ៅឆន១
្ំ ៨៩៣ និងកា្្យជ្សាោបឋមសិរ្ាជ្ន់ខពស់ង្ៅឆន្ំ១៩០៥ង្នេះ បនង្

ើង

ើងជ្អនុ-

វិទ្ាល័យសុីសុវត្ថិង្ៅឆន១
្ំ ៩១១27 និងបនកា្្យជ្វិទ្ាល័យង្ៅឆន្ំសិរ្ា១៩៣៥-១៩៣៦។
មានក្គឹេះសាថ្នឧត្តមសិរ្ាពីរង្ៅឆន១
្ំ ៩៤៨ គឺវិទ្ាសាថ្នជ្ត្ិខងនីត្ិសាក្រសត នង្យបយ និង
ង្សដឋរិច្ច និងសាោភូមិនទង្វជជសាក្រសត28។
o ការអប់រា
ំ មក្បនពណ្ីរនុងសាោវត្តកបបងមី៖

បនទ្ប់ពីមានការបង្ងកើត្សាោវត្តករកក្បងមីង្ៅឆន្ំ

១៩០៨ង្ៅង្ខត្តរំពង់ចាម មានក្ពេះរជក្បកាសច្ុេះនងៃទី១០ កខវិច្ឆិកា ឆន្ំ១៩១១ កដលត្ក្មូវឱ្យ
ង្រៀនភាសាកខមរង្ៅក្គប់វត្តអារមទូទាំងក្បង្ទស។ ឪពុរមាត្យកដលមានរូនក្បុសក្គប់អាយុ៨ឆន្ំ
ក្ត្ូវបចជូនរូនឱ្យង្ៅង្រៀនង្ៅសាោវត្ត។ ចាប់ពីឆន្ំ១៩១២ អនរមិនង្គ្រពាមក្ពេះរជក្បកាស
ង្នេះក្ត្ូវទទួលការពិន័យ29។ សាោវត្តករកក្បងមីមានង្ជ្គជ័យពិត្ក្បរដង្ៅង្ខត្តរំពត្ ពីឆន្ំ
១៩២៤ ដល់ឆន្ំ១៩៣០ និងមានការអភិវឌ្ឍទូទាំងក្បង្ទសចាប់ពីឆ១
ន្ំ ៩៣១30។
o ការអប់រកំ បបសាសនរនង
ុ សាោបលី៖ ក្ពេះរជក្បកាសច្ុេះនងៃទី២៤ កខវិច្ឆិកា ឆន១
្ំ ៩១៤បន
បង្ងកើត្សាោបលីង្ៅភនំង្ពញសក្មាប់បណ្តដេះបណាត្លក្ពេះសង្ឃកខមរង្ៅរនុងក្បង្ទស និងទប់សាក្ត្់
មិនឱ្យង្ៅបនតការសិរ្ាង្ៅឯក្បង្ទសង្សៀម។
ខពស់ង្ៅឆន១
្ំ ៩២២ និងកក្បង្

សាោបលីង្នេះបនកា្្យជ្សាោបលីជ្ន់

ម្េះមរជ្ពុទធិរវិទ្ាល័យង្ៅឆន្ំ១៩៥៥។



ការង្រៀបច្ំរងទ័ពកខមរក្ត្ូវបនចាប់ង្ផតើមជ្ពិង្សសចាប់ពីសក្រង្គ្មង្ោរង្លើរទី១31



សាោសិល្បៈកខមរ

ឬសាោរច្នក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្ៅឆន្ំ១៩១៧

ទូទាំងក្បង្ទសឱ្យមរជួយសាត្រវិស័យវប្បធម៌កខមរង្


ើងវិញ

សាោក្រមការសក្មាប់បណ្តដេះបណាត្លមក្រនតីកដលបនបង្ងកើត្ង្
សាោរដឋ ប លត្ុ ោ ការកខម រ ង្ៅឆន្ំ ១ ៩១៧

ង្ដើម្បីក្បកមក្បមូលសិល្បររកខមរ

ើងង្ៅឆន្ំ១៩១៤ង្នេះ បនកា្្យជ្

និ ង បនកា្្ យ ជ្វិ ទ្ា សាថ្ ន ជ្ត្ិ ខ ងនី ត្ិ សា ក្រសត

នង្យបយ និងង្សដឋរិច្ច ង្ៅឆន្ំ១៩៤៨


ច្្ាប់សដីពីការបក្រង្ក្បភាពក្សវឹងង្ៅទីសាធារណ្ៈ ក្ត្ូវក្បកាសឱ្យង្ក្បើង្ោយក្បកាសរបស់អគគង្ទសាភិបលច្ុេះនងៃទី១០ កខធនូ ឆន្ំ១៩១៧32

27

Sorn Samnang, L’évolution de la société cambodgienne…, op.cit., p. 250.
Ibid., p. 258.
29
Ibid, p. 182. (Note : Ordonnance royale du 10 novembre 1911 rendant obligatoire l’enseignement de la langue
cambodgienne dans toutes les pagodes du royaume)
30
Sorn Samnang, L’évolution de la société cambodgienne…, op.cit., p. 182.
31
Alain Forest, Le Cambodge et la colonisation française, Histoire d’une colonisation sans heurts (1897-1920),
L’Harmattan, 1980, p. 136-139.
28

គួរបញ្ជ្រ់កដរថ្ ទាហានកខមរជ្ង១ ០០០នរ់ ក្ត្ូវបនង្រៀបច្ំសក្មាប់ង្ៅច្្ាំងង្ៅទវីបអឺរុបរនុងសក្រង្គ្មង្ោរង្លើរទី ១។
32

Loi sur la répression de l’ivresse publique et sur la police des débits de boissons, Promulguée en Indochine par
arrêté du Gouverneur Général du 10 décember 1917.
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នគរបលច្រច្រណ្៍ និងបទបញ្ជ្សតីពីច្រច្រណ្៍ង្ៅក្បង្ទសរមពុជ្ សក្មាប់រងយនតដឹរទំនិញ និង
ដឹរអនរដំង្ណ្ើរក្ត្ូវបនច្ុេះហត្ថង្លខង្ៅនងៃទី១០ កខធនូ ឆន១
្ំ ៩១៨33



រជការឃុំក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងាមក្ពេះរជក្បកាសច្ុេះនងៃទី២៤ កខរញ្ញ្ ឆន១
្ំ ៩១៩។

៧. ដំង្ណ្ើរការអភិវឌ្ឍសាថប
្ ន
័ រដឋបល និងសនតស
ិ ខ
ុ ចាប់ពឆ
ី ១
ន្ំ ៩២១
ការង្រៀបច្ំវស
ិ យ
័ រដឋបលង្

ើងវិញ

ង្ៅនងៃទី១១កខធនឆ
ូ ន្ំ១៩២១ វិស័យរដឋបលក្ត្ូវបនង្រៀបច្ំង្

ើងវិញាមរយៈក្ពេះរជក្បកាសង្លខ

១០២ ង្ោយមានការបង្ងកើត្«ខណ្ឌ» ង្ៅច្ង្ន្្េះ«ក្សុរ» និង«ឃុំ» ង្ពាលគឺរដឋបលថ្ន្រ់ង្ខត្តមានង្ខត្តក្សុរ
ខណ្ឌឃុំ។ ប៉េុកនតង្គបនលុបខណ្ឌង្ច្ញវិញង្ៅឆន្ំ១៩៣៤។
ការង្រៀបច្ំនគរបលច្ល័ត្ង្ៅឈូងសមុក្ទ
រិច្ចការរបស់នគរបលច្ល័ត្ាមឈូងសមុក្ទមានដូច្ជ្ ការកសវងររជនបរង្ទសកដលគ្ម្នលិខិត្
អនុញ្ញ្ត្សាន្រ់ង្ៅ ង្ៅាមសមុក្ទជ្ង្ដើម34។
ការបង្ងកត្
ើ និងការង្រៀបច្ំរងក្រកវលឃុឬ
ំ នគរបលជនបទ
រងក្រកវលឃុំ និងនគរបលជនបទង្ៅរមពុជ្ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងាមរយៈក្ពេះរជក្បកាសច្ុេះនងៃទី

៥ កខធនូ ឆន១
្ំ ៩២៥។ រងក្រកវលឃុំសថិត្ង្ៅង្ក្កាមឱវាទអាជ្ញ្ធរឃុំ ជ្ពិង្សសង្មឃុំ និងង្ក្កាមការក្ត្ួត្
ពិនិត្្យជ្អច្ិនក្រនតយ៍ពីង្ៅហាវ្យខណ្ឌ។ ង្ៅឆន១
្ំ ៩២៨ រងក្រកវលឃុំរនុងង្ខត្តទាំង១៤មានច្ំនួន៣៦៤នរ់។
ការបង្ងកើត្រងក្រកវលឃុំង្នេះ គឺជ្វិធានការនគរបលង្ដើម្បីពក្ងឹងសនតិសុខង្ៅាមឃុំង្ក្កាយពីមាន
ឧប្បត្តិង្ហត្ុសមា្្ប់ង្ោរង្រសុីដង់បកដស(Bardez)រនុងកខង្មសា ឆន១
្ំ ៩២៥ង្ៅឃុំក្កាំងោវង្ខត្តរំពង់ឆន្ំង។
ការបង្ងកត្
ើ រងក្រកវលង្ខត្ត ឬនគរបលង្ខត្ត
វិបត្តិង្សដឋរិច្ចពិភពង្ោរបនផទុេះង្

ើងង្ៅសហរដឋអាង្មរិរង្ៅឆន្ំ១៩២៩

អវិជជមានដល់ក្បង្ទសរមពុជ្ចាប់ាំងពីឆ១
ន្ំ ៩៣០។

ង្ហើយបនជេះឥទធិពល

រក្មិត្ជីវភាពរស់ង្ៅរបស់ក្បជ្ជនក្ត្ូវបនធា្្រ់ច្ុេះ

អសនតិសុខង្រើត្មានង្លើនផទក្បង្ទសបណាត្លមរពីការង្រើនង្

ើងននអំង្ពើង្ចាររមម។

Fond de le Résidence supérieure du Cambodge, No. 33798 – 1917.
Article premier : Sera puni d’une amende de 1 à 5 frs inclusivement, quiconque sera trouvé en état d’ivresse
manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, caberets ou autres lieux publics.
33
Le 10 décembre 1918 : Règlement sur la circulation au Cambodge des automobiles de charge ou de transport de
voyageur en commun (Police de la route, No. 30627).
របយការណ្៍នងៃទី២៧ កខឧសភា ឆនំ្១៩២៤សតីពីដំង្ណ្ើរការង្បសររមមនននគរបលច្ល័ត្ង្ៅឈូងសមុក្ទង្សៀមង្ដើម្បី កសវង

34

ររជនជ្ត្ិអាសុីជ្ង្ក្ច្ើននរ់កដលគ្ម្ន«លិខិត្អនុញ្ញ្ត្សាន្រ់ង្ៅ » ជ្ពិង្សសជនជ្ត្ិច្ិននហណាំង្ៅរនុងបណាត្ភូមិាមង្ឆនរ
សមុក្ទ។

16

រនុងទិសង្ៅ ររ្ាសណាត្ប់ធាន្ប់សាធារណ្ៈ ការពារក្បជ្ពលរដឋនិងក្ទព្យសម្បត្តិ ពិនិត្្យង្លើបទ
ង្លមើសនិងបទឧក្រិដឋ ាមររនិងចាប់ខៃួនពួរង្ចារ នំខៃួនជនជ្ប់ង្ចាទនិងអនរង្ទាស រងក្រកវលង្ខត្តក្ត្ូវបន
បង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅក្គប់ង្ខត្តននក្បង្ទសរមពុជ្ាមរយៈក្ពេះរជក្បកាសច្ុេះនងៃទី២៧ កខមររ ឆន១
្ំ ៩៣១។
ការបង្ងកើត្រងក្រកវលង្ខត្តង្នេះ

គឺជ្វិធានការនគរបលងមីថ្ន្រ់ង្ខត្តមួយង្ទៀត្បនទ្ប់ពីការបង្ងកើត្រង

ក្រកវលឃុំកាលពីឆន្ំ១៩២៥។
ការបង្ងកត្
ើ នគរបលផៃវូ កដរភនង្ំ ពញ-បត្់ដប
ំ ង
នគរបលផៃូវកដរភនំង្ពញ និងបត្់ដំបង ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅឆន្ំ១៩៣១ ង្ដើម្បីបក្រង្ក្បបទង្លមើស

កដលប៉េេះពាល់ដល់ក្ទព្យសម្បត្តិបុគគល និងសណាត្ប់ធាន្ប់សាធារណ្ៈង្ៅាមផៃូវកដរ ។
ការបង្ងកត្
ើ រងនគរបលទង្នៃសាប
រងង្នេះក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងាមរយៈអនុក្រឹត្្យរបស់ង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់ច្ុេះនងៃទី១៨

កខមររ

ឆន្ំ

១៩៣៣ និងក្ត្ូវបនករសក្មួលង្ៅនងៃទី៨ កខធនូ ឆន្ំ១៩៣៧ រនុងង្គ្លបំណ្ងធាននូវការក្ត្ួត្ពិនិត្្យ និង
ការពាររកនៃងង្នសាទង្ៅបឹងទង្នៃសាប។

រងនគរបលទង្នៃសាបមានទីសាន្រ់ការង្ៅក្រគរ(ង្ពាធិសាត្់)

កដលកបងកច្រជ្៥ ត្ំបន់គឺ ក្រគរ(ង្ពាធិសាត្់) រំពង់ឆន្ំង រំពង់ធំ រំពង់ឃ្ំង(ង្សៀមរប) និងបរ់ក្ពា
(បត្់ដំបង)។
នគរបលក្ពំកដនង្សៀម
រងរមា្្ំងមួយង្នេះមានត្ួនទីក្ត្ួត្ពិនិត្្យ និងរយការណ្៍ពីសាថ្នភាពង្ៅាមក្ពំកដនកខមរ-នង។
៨. ដំង្ណ្ើរការអភិវឌ្ឍសាថប
្ ន
័ វប្បធម៌ចាប់ពីទសវត្្សរ៍ឆ១
ន្ំ ៩២០
បរំងបនសង្មាព្ធបណាណ្ល័យជ្ត្ិង្ៅឆន១
្ំ ៩២៤

និងបណ្ណសារោឋ្នជ្ត្ិង្ៅឆន្ំ១៩២៦

ង្ដើម្បី

ត្មកល់ទុរនូវង្សៀវង្ៅ និងឯរសារង្ផ្សងៗ។ ង្ក្ៅពីង្នេះ បរំងរ៏បនអភិវឌ្ឍសាថ្ប័នសាសនាមរយៈរិច្ចការ
ង្ផ្សងៗដូច្ជ្ ៖
ការបង្ងកត្
ើ ពុទសា
ធ សនបណ្ឌត្
ិ យ្ ង្ៅឆន១
្ំ ៩៣០
ពុទធសាសនបណ្ឌិត្្យជ្មជ្ឈមណ្ឌលក្ពេះពុទធសាសនធំជ្ងង្គង្ៅរនុងសហភាពឥណ្ឌូច្ិន
សាខមួយង្ៅរូសាំងសុីន

និងមួយង្ទៀត្ង្ៅក្បង្ទសឡាវ។

និងមាន

ង្ៅរកនៃងង្នេះរ៏មានក្រុមជំនុំក្ពេះនក្ត្បិដរ

(១៩២៩) និងក្រុមជំនុំទំង្នៀមទមា្្ប់កខមរ(១៩៣៤)ផងកដរ។
ការពក្ងឹងអំណាច្បរំង-កខមរង្ៅកាន់ត្ំបន់ោច្់ក្សយល


ត្ំបន់ង្ឆនរសមុក្ទចាប់ពង្ី ក្កាយឆន១
្ំ ៩០៤
ង្ៅឆន១
្ំ ៩០៤-១៩០៦ ត្ំបន់ង្ឆនរសមុក្ទរបស់រមពុជ្មានង្ខត្តពីរ កដលក្គប់ក្គងង្ោយង្ៅហាវ្យ

ង្ខត្តបរំង គឺង្ខត្តរំពត្ និងង្ខត្តង្កាេះរុង-ក្កាត្។ ង្ៅឆន្ំ១៩៣៣-៣៤ មានក្ពេះសង្ឃពីរអងគពីវត្តអងគសុភី
17

ក្សុររំពង់ក្ាច្ ង្ខត្តរំពត្ កដលបនសម័ក្គច្ិត្តនិមនតង្ៅង្ខត្តង្កាេះរុង ង្ដើម្បីបង្ងកើត្វត្ត និងបង្ក្ងៀនភាសាកខមរ
ង្ៅទីង្នេះ35។
ភូមភា
ិ គឦសានចាប់ពីច្ង
ុ ទសវត្្សរ៍ឆន្ំ១៩២០



ង្ៅឆន១
្ំ ៩២៩ មានការចាប់ង្ផតើមង្ធវើផៃូវលំ(ពីសនួល) ច្ូលង្ៅរនុងភូមិភាគឦសានង្

ើងវិញ កដល

ង្ៅថ្«ការច្ូលង្ៅកាន់ត្ំបន់ឆៃូងង្លើ» គឺង្ខត្តមណ្ឌលគិរីសពវនងៃង្នេះ។ ង្ៅនងៃទី២៦ កខឧសភា ឆន្ំ១៩៣១
មក្រនតីននកដនក្បត្ិភូសនួល(Délégué de Snuol) ង្

ម្េះហាក្ទីយ(Gatille)កដលទទួលភាររិច្ចង្ធវើផៃូវច្ូលង្ៅកាន់

ឆៃូងង្លើ ក្ត្ូវបនសមា្្ប់ង្ោយពួរពនង។
ង្ៅឆន១
្ំ ៩៣៣ មក្រនតីននពុទធសាសនបណ្ឌិត្្យ ង្ោរក្សីស៊ូហ្ាន ការកប៉េល(Suzanne Karpeles) និង
ក្ពេះភិរេុ ហួត្ ាត្កដលជ្សាក្រសាត្ចារ្យសាោបលីជ្ន់ខពស់បនង្ៅកាន់ត្ំបន់ឆៃូងង្លើ ង្ៅង្ពលកដលត្ំបន់
ង្នេះមិនទាន់មានសនតិភាពទាំងក្សុងង្ៅង្

ើយ(ង្ោយសារការក្បឆំងពីជនជ្ត្ិភាគត្ិច្)ង្ដើម្បីង្រៀបច្ំរមម-

វិធីបង្ក្ងៀនភាសាកខមរ ដល់ជនជ្ត្ិភាគត្ិច្ង្ៅទីង្នេះ ង្ោយចាប់ង្ផតើមពីប៉េុសតិ៍

ឺ រូ ង់(Poste Le Rolland)36។

ង្ៅនងៃទី២៧ កខមិងុន ឆន្ំ១៩៣៤ ក្ពេះសង្ឃ៨អងគបននិមនតពីភនំង្ពញ ង្ៅកាន់ប៉េុសតិ៍

ឺ រូ

ង់ ង្ដើម្បី

ង្រៀបច្ំសង្មាព្ធវត្តមួយង្ៅទីង្នេះ និងចាប់ង្ផតើមបង្ក្ងៀនភាសាកខមរ37។
ទនទឹមនឹងការពក្ងឹងអំណាច្របស់បរំង

ច្លនជ្ត្ិនិយមកខមររ៏បនង្លច្រូបរងផងកដរពីង្ដើម

ទសវត្្សរ៍ឆន្ំ១៩៣០ ាមរយៈ ពុទធសាសនបណ្ឌិត្្យ វិទ្ាល័យសុីសុវត្ថិ(សមាគមអត្ីត្សិស្សអនុវិទ្ាល័យ)
កាកសត្នគរវត្ត និងរវីជ្ត្ិនិយមក្រមង៉េុយ។

IV. ដំណារ់កាលច្ុងង្ក្កាយននអាណាព្ាបល(១៩៤៦-១៩៥៣)
១. ឯររជ្យជ្ត្ិង្លើរទី១ ង្ៅឆន១
្ំ ៩៤៥


ង្ៅរក្ត្ីនងៃទី៩ កខមីនឆន១
្ំ ៩៤៥ ជប៉េុនបនង្ធវើពលក្បហារ និងចាប់បរំងឃុំឃំងទូទាំងឥណ្ឌូច្ិន



នងៃទី១២ កខមីន សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ បនក្បកាសឯររជ្យជ្ត្ិពីបរំង ង្ោយឯររជ្យង្នេះមាន
រយៈង្ពល៧កខ ៤នងៃ ៖
o នងៃទី១៨ កខមីន សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ បនបង្ងកើត្រជរោឋ្ភិបលឯររជ្យ
o រជរោឋ្ភិបលនង្រត្តម សីហនុ មានរយៈង្ពល ៤កខ ២៥នងៃ(១៨ មីន-១៣ សីហា
១៩៤៥)
o រជរោឋ្ភិបល សឺង ង៉េុរថ្ញ់ មានរយៈង្ពល ២កខ ២នងៃ(១៣ សីហា-១៦ត្ុោ)

35

Sorn Samnang, L’évolution de la société cambodgienne entre les deux guerres mondiales (1919-1939), Thèse de
Doctorat d’Histoire, Université Paris 7, Octobre 1995, p. 229.
ង្ៅាមផៃូវង្ៅកាន់ឆៃូងង្លើមានប៉េុសតិ៍ដូច្ជ្ ប៉េុសតិ៍ហាក្ទីយ កដលជ្ទីាំងក្បវត្តិសាក្រសតដ៏សំខន់ និងប៉េុសតិ៍ននង្ផ្សងង្ទៀត្ ដូច្ជ្

36

ប៉េុសតិ៍

ឺ រូ

ង់(Poste Le Rolland)និងប៉េុសតិ៍កម៉េក្ត្(Poste Maître) ជ្ង្ដើម។

37

Sorn Samnang, L’évolution de la société cambodgienne entre les deux guerres mondiales (1919-1939), Thèse de
Doctorat d’Histoire, Université Paris 7, Octobre 1995, p. 176.
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បរំងបនវិលមរវិញង្ៅនងៃទី១៦ កខត្ុោ ឆន្ំ១៩៤៥។

២. រិច្ក្ច ពមង្ក្ពៀងបង្ណាតេះ្ អាសនននងៃទី៧ កខមររ ឆន១
្ំ ៩៤៦(Modus Vivendi)
ាមរយៈរិច្ចក្ពមង្ក្ពៀងង្នេះ បរំងកលងក្គប់ក្គងក្បង្ទសរមពុជ្ដូច្ង្ពលមុន៖


ង្ោរង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់ក្ត្ូវបនជំនួសង្ោយសនងការសាធារណ្រដឋបរំង38



ង្ោរង្រសុីដង់ង្ខត្តក្ត្ូវបនជំនួសង្ោយទីក្បឹរ្ាត្ំបន់ច្ំនួន៧ ង្ហើយត្ំបន់នីមួយៗមានង្ខត្តពីរ។

៣.ការត្ស៊ង្ូ ដើមប្ ឯ
ី ររជ្យជ្ត្ិង្ពញបរិបរូ
ការត្ស៊ង្ូ ោយអាវុធ
ការត្ស៊ូង្ោយក្បោប់អាវុធង្នេះដឹរនំង្ោយកខមរឥស្សរៈកដលមាននិនន្ការង្សរីនិងរុមមុយនីសត និងកខមរ
ង្វៀត្មិញកដលគ្ំក្ទច្លនរុមមុយនីសត។ ង្ៅឆន្ំ១៩៤៩ រងទ័ពកខមរឥស្ស រៈបនង្ធវើ សរមមភាពយ្ងសរមម
និងពក្ងឹងការក្ត្ួត្ក្ារបស់ខៃួនង្លើនផទដី ១/៣ ននក្បង្ទស និងក្បជ្ជនក្បកហល១ោននរ់។ ក្ពឹត្តិការណ្៍
ង្នេះបនង្ធវើឱ្យក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុព្ាយមច្រចាជ្មួយបរំងង្ដើម្បីឯររជ្យ។
ជ្លទធផល

បរំងផតល់ឱ្យក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្ជ្រដឋឯររជ្យមួយសថិត្រនុងសហព័នឥ
ធ ណ្ឌូច្ិន-

បរំងង្ៅនងៃទី៨ កខវិច្ឆិកា ឆន្ំ១៩៤៩39។
ការត្ស៊ង្ូ ោយសនដវិ ធ
ិ ី
ការត្ស៊ូង្នេះដឹរនំង្ោយសង្មដច្ នង្រត្តម សីហនុ។
នងៃទី៩ កខរុមភៈ ឆន្ំ១៩៥៣ សង្មដច្ នង្រត្តម សីហនុបនយងង្ៅកាន់ក្បង្ទសបរំង។ ង្ក្កាយពី
បនង្ផញើសារលិខិត្ច្ំនួន២ដងង្ៅកាន់ថ្ន្រ់ដឹរនំបរំងង្ៅនងៃពុធ ទី២៥ កខ មីន ឆន១
្ំ ៩៥៣ ង្ោរ វាុ្ំងសង់
អូរីយ៉េូលកដលជ្ក្បធានធិបត្ីបរំងបនទទួលបដិសណាឋ្ររិច្ចរនុងពិធង្ី លៀងសាយង្ភាជន៍ង្ៅវិមានង្អលីង្ហ្ស ប៉េុកនដពប
ុំ នអនុញ្ញ្ត្ឱ្យក្ពេះអងគជកជរពីបញ្ហ្នង្យបយរមពុជ្ង្ទ។
ង្ៅនងៃទី១១ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៥៣ ក្ពេះអងគបនយងង្ៅកាន់ក្បង្ទសកាណាោ។ ង្ៅនងៃទី១២ កខ
ង្មសា ឆន១
្ំ ៩៥៣ ក្ពេះអងគបនង្ធវើសននិសីទកាកសត្មួយាមវិទ្យុកាណាោ ង្ោយបញ្ជ្រ់ថ្ ការផ្សពវផ្ាយ
របស់ពួរឥស្សរៈ និងរុមមុយនីសតមានឥទធិពលខ្្ំងរនុងការទារ់ទាញក្បជ្ជន កដលង្ធវើឱ្យប៉េេះពាល់ឯររជ្យភាព

38

(Commissaire de la République française)

មក្រនតីជ្ន់ខពស់បរំងង្ៅរមពុជ្៖
-ពីឆន្ំ១៨៦៣ ដល់១៨៨៥ មានង្

ម្េះថ្អនរត្ំណាងអាណាព្ាបល(Représentant du Protectorat)

-ពីឆន្ំ១៨៨៥ ដល់១៨៨៩មានង្

ម្េះថ្អគគង្រសុីដង់(Résident général)

-ពីឆន្ំ១៨៨៩ ដល់១៩៤៥មានង្

ម្េះថ្ង្រសុីដង់ជ្ន់ខពស់(Résident supérieur)។

សនធិសញ្ញ្បរំង-កខមរនងៃទី៨ កខវច្ឆិកា ឆន្ំ១៩៤៩ ក្ត្ូវបនច្ុេះហត្ថង្លខង្ៅទីក្រុងប្រីសង្ោយមាន២០ មាក្ា។ មាក្ាទី១
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កច្ងថ្ ៖ «សាធារណ្រដឋបរំងទទួលសាគ្ល់ថ្ ក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្ ជ្រដឋឯររជ្យ។ ក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្ អេះអាងង្ ើង
វិញនូវភាពជ្សមាគត្រដឋ(រដឋកដលច្ូលរួមផដុំជ្មួយរដឋង្ផ្សងៗគ្ន្)។
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ននក្បង្ទសរមពុជ្។ ក្ពេះអងគក្បកាសថ្ លទធផលង្ៅកត្អវិជជមានដកដល ង្បើក្បជ្ជនននក្បង្ទសង្ជឿនង្លឿនមិន
ច្ូលរួមរនុងបុពវង្ហត្ុននការត្ស៊ូដ៏ក្ត្ឹមក្ត្ូវង្នេះ។
ក្ពេះអងគយងចារង្ច្ញពីកាណាោ ង្ៅកាន់សហរដឋអាង្មរិរ។ រដឋមក្រនតីការបរង្ទសសហរដឋអាង្មរិរ
និយយថ្«សហរដឋអាង្មរិររ៏មានការង្ពញច្ិត្តច្ំង្ពាេះការផតល់ឯររជ្យដល់រមពុជ្កដរ។ សហរដឋអាង្មរិរ
សន្ានឹងជួយរមពុជ្ឱ្យទទួលបនឯររជ្យង្ពញង្លញង្ក្កាយសក្រង្គ្មឥណ្ឌូច្ិនច្ប់។ សង្មដច្ នង្រត្តម សីហនុ
ី ញ្ហ្របស់កខមរ។
ខរក្ពេះទ័យ ប៉េុកនដក្ទង់ង្ៅកត្មានរដស
ី ង្ឃឹមរនុងការទារ់ទាញអនរនង្យបយបរង្ទសឱ្យយល់ពប
ង្ៅទីក្រុងញូវយ៉េរ សង្មដច្ នង្រត្តម សីហនុបនផតល់បទសមាភ្ស ជ្មួយភាន្រ់ង្រកាកសត្ញូវយ៉េរកងម
(New York Times)។ ង្ៅនងៃអាទិត្្យ ទី១៩ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៥៣ កាកសត្បនច្ុេះផ្ាយង្ៅទំព័រមុខ ង្ោយ
បញ្ជ្រថ្
់
«ក្បសិនង្បើបរំងមិនផតលឯ
់ ររជ្យឱ្យរមពជ្
ុ ង្ទ ង្នេះក្បជ្ជនកខមរទូទាំងក្បង្ទសនឹងង្ក្ការង្
ការក្បឆំងនឹងអាណាព្ាបលង្ោយច្ូលរួមជ្មួយច្លនរបស់ពរ
ួ រុមមុយនីស»ដ ។

ើងង្ធវើ

ង្ៅរនុងបរិបទសក្រង្គ្ម

ក្ត្ជ្រ់ ង្ោយខ្្ច្រមពុជ្ធា្្រ់ង្ៅរនុងបៃុររុមមុយនីសត បរំងកដលជ្សមាជិរបៃុរង្សរីរ៏ង្សនើសច្
ុំ រចាជ្មួយ
រមពុជ្ង្ៅប្រីស។
ង្ៅឯត្ំបន់សវយ័ត្(ង្ខត្តង្សៀមរប រំពង់ធំ(១៩៤៩) និងង្ខត្តបត្់ដំបង(១៩៥២))វិញ ក្បជ្
ពលរដឋក្បុស-ក្សី ច្ំនួន៤០០ ០០០នរ់ សមក្័ គច្ិត្តច្ូលបង្ក្មើរនុងរងជីវពលនរីកា្ហាន ង្បដជ្ញ្ង្ដើរាមក្ពេះបទ
នង្រត្តម សីហនុ ង្ដើម្បីទាមទារឯររជ្យ។ ឯពួរក្បជ្ធិបង្ត្យ្យនិយមសា្្ំបនឈប់បងកជង្មា្្េះ ង្ហើយង្រ
មរច្ូលរួមជ្មួយរជរោឋ្ភិបល។
ង្ក្កាយពីមានការច្រចារវាងបរំង និងកខមរជ្បនតបនទ្ប់ នងៃទី៩ កខវិច្ឆិកា ឆន១
្ំ ៩៥៣ ង្ៅមុខក្ពេះបរម
រជវាំង មានក្បរពធពិធីង្ផទរអំណាច្ង្មបញ្ជ្ការង្យធាច្ុងង្ក្កាយង្ោយឧត្តមង្សនីយ ដឺ

ង់កា្ដថ្វ្យក្ពេះ

មហារ្សក្ត្កខមរកដលជ្និមិត្តរូបននឯររជ្យង្ពញង្លញរបស់រមពុជ្។
៤. សនធស
ិ ញ្ញក្្ រុងហ្សកឺ ណ្វ១៩៥៤
សននិសីទក្រុងហ្សឺ កណ្វ(សនធិ ស ញ្ញ្ក្រុងហ្សឺ កណ្វ)បនង្រៀបច្ំង្

ើងពីនងៃទី ២៦ កខង្មសាដល់នងៃទី

២០ កខររកោ ឆន្ំ១៩៥៤។ លទធផលសំខន់ៗទារ់ទងនឹងរមពុជ្គឺ ៖
សរមមភាពង្យធា


សរមមភាពង្យធាក្ត្ូវបនបច្ឈប់ទាំងក្សុងង្ៅង្លើទឹរដីក្បង្ទសរមពុជ្ចាប់ពីនងៃទី៧ កខសីហា ឆន្ំ
១៩៥៤



ការដរទ័ពបរង្ទសង្ច្ញពីទឹរដីក្បង្ទសរមពុជ្ឱ្យអស់រនុងអំ



រមា្្ំងរងទ័ពកខមរឥស្សរៈក្ត្ូវបនរំសាយរនុងអំ
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ុង៣០នងៃ

ុងង្ពល៩០នងៃ

ង្សច្រតក្ី បកាសរបស់រជរោឋ្ភប
ិ ល
រជរោឋ្ភិបលបនធានដល់អត្ីត្អនរច្ូលរួមរនុងច្លនត្ស៊ូ ធានដល់សិទធិពលរដឋ ការពារជីវិត្
ក្ទព្យសម្បត្តិ និងធានដល់សិទធិរនុងការអនុវត្តង្សរីភាព និងក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ។
រជរោឋ្ភិបលបនអេះអាងច្ំង្ពាេះង្សច្រដីសង្ក្មច្របស់ខៃួនថ្

«ក្បជ្ពលរដឋរមពុជ្ទាំងអស់រួមរស់

ង្ៅរនុងសហគមន៍ជ្ត្ិកត្មួយង្ោយមិនក្បកាន់ពូជសាសន៍ និងធានដល់ក្បជ្ពលរដឋរមពុជ្ទាំងអស់រនុង
ការង្ក្បើសិទធិ និងង្សរីភាពរបស់ខៃួនដូច្កដលមានកច្ងរនុងច្្ាប់រដឋធមមនុចញ»។
ង្ៅនងៃទី១១ កខរញ្ញ្ ឆន្ំ១៩៥៥ ការង្បេះង្ឆន្ត្ជ្សរលង្ៅរមពុជ្ក្សបាមសននិសីទក្រុងហ្ស-ឺ
កណ្វរ៏បនក្បក្ពឹត្តង្

ើង។

ជ ន និងអវិជមា
ជ នននអាណាព្ាបលរបស់បរំង
V . ច្ំណ្ុច្វិជមា
១. លទធផលវិជមា
ជ ន


បរំងបនបង្ងកើត្សាោច្ុងបូពា្ក្បង្ទសង្ដើម្បីក្សាវក្ជ្វ ច្ងក្រង ផ្សពវផ្ាយពីអរិយធម៌ សិល្បៈ
ច្មា្្រ់ ក្បវត្តិសាក្រសតរបស់កខមរ និងជួសជុលក្បសាទបុរណ្កខមរជ្ង្ក្ច្ើន...ង្ធវើឱ្យមរត្រអត្ីត្កាលកខមរ
កដលរប់បត្់បនរស់ង្

ើងវិញ។ រិច្ចការង្នេះបនផតល់ក្បង្យជន៍ជ្ង្ក្ច្ើនដល់កខមរ ដូច្ជ្ការមាន

ទំនុរច្ិត្ត និងង្មាទនភាពជ្ត្ិាមរយៈភាពរុងង្រឿងននច្ក្រភពអងគរ ក្ពមទាំងពញ្ញ្រ់សាម្រត្ីកខមរឱ្យង្ច្េះ
សាមគគី ាមរយៈង្មង្រៀនក្បវត្តិសាក្រសត


ង្ក្កាមការង្រៀបសងកត្់របស់បរំង ង្សៀមបនក្បគល់មរឱ្យកខមរវិញនូវង្ខត្តង្កាេះរុង មៃូនក្ព ទង្នៃរង្ៅ
សទឹងកក្ត្ង បត្់ដំបង ង្សៀមរប សិរីង្សាភ័ណ្...



ង្ៅឆន១
្ំ ៩០៨ បរំងបនង្ធវើកផនទីដងកររជ្ង្ក្ច្ើនផាទ្ំង កដលទទួលសាគ្ល់ង្ោយរោឋ្ភិបលបរំង
និងរោឋ្ភិបលង្សៀម។

កផនទីទាំងង្នេះបនផតល់សារៈក្បង្យជន៍យ្ងខ្្ំងដល់រមពុជ្រនុងង្រឿងរតី

ក្បសាទក្ពេះវិហារង្ៅត្ុោការអនតរជ្ត្ិទីក្រុងឡាង្អ ក្បង្ទសហូ


ង់។

រំកណ្ទក្មង់កដលនំមរនូវទំង្នើបរមមង្ៅរមពុជ្៖
o វិស័យរដឋបល៖ បរំងបនករទក្មង់វិស័យរដឋបលកខមរឱ្យមានក្បសិទធភាព និងមានរង្បៀប
ង្រៀបរយ។
o វិស័យសងគម ៖


ការករទក្មង់ង្លើក្បព័នធពនធោរ រដឋបល ការពក្ងឹងច្្ាប់រមមសិទធិដីធៃី និងការលុប
បំបត្់ទាសភាពបនង្ធវើឱ្យមានការកក្បក្បួលវិស័យច្ិត្តសាក្រសតសងគម



ការបង្ងកើត្ង្

ើងនូវការច្ុេះបចជដ
ី ីធៃី

ក្បនពណ្ីទំង្នៀមទមា្្ប់បុរណ្
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និងការបង្ងកើត្នូវរមមសិទធិង្លើដធ
ី ៃីបនផា្្ស់បតូរ



ការបង្ងកើត្ក្បព័នធច្្ាប់ងង្មី ធវើឱ្យសងគមកខមរមានភាពមាច្សកា
់ រ

និងសថិរភាព

ពិង្សស

មាច្ស់ដីត្ូច្ាច្
o វិស័យសិរ្ាធិការ ៖


មានការបង្ងកើត្សាោាមវត្ត សាោាមឃុំ និងសាោបឋមសិរ្ា រីឯសាោ
មធ្យមសិរ្ាកដលបង្ងកើត្ដំបូងមាន អនុវិទ្ាល័យក្ពេះសុីសុវត្ថិ



មានការោរ់ង្ទាសដល់ឪពុរមា្្យណាកដលមិនបចជូនរូនង្ៅង្រៀន



មានការបង្ងកើត្គណ្ៈរមាម្ធិការង្រៀបច្ំវច្ននុក្រមកខមរ

ង្ដើម្បីង្ធវើឱ្យភាសាជ្ត្ិមាន

លរេណ្ៈក្បរដនិយមង្ៅឆន្ំ១៩១៥
o វិស័យង្សដឋរិច្ច៖ ពឹងកផអរង្លើរសិរមម និងរសិ-ឧស្ាហរមមដូច្ជ្ ង្ក្មច្ ក្រង្ៅ ថ្ន្ំជរ់
ង្ៅស៊ូ...
o វិស័យរសិរមម ៖ បរំងបនបង្ងកើននផទដីរសិរមម និងដំណាំង្ៅស៊ូ។ រំកណ្ទក្មង់ង្នេះបន
ង្ធវើឱ្យរមពុជ្មានមុខមាត្់ង្លើទីផ្ារអនតរជ្ត្ិ ក្ពមទាំងបង្ងកើត្បននូវក្បព័នធផគត្់ផគង់ផលិត្ផល
ង្លើទីផ្ារ។
o វិស័យសុខភិបល៖ មានការបង្ងកើត្មនទីរង្ពទ្យ
o វិស័យគមនគមន៍ ៖ ការរសាងសាព្នក្ពេះមុនីវង្សឆៃងកាត្់ទង្នៃបសារ់ ផៃូវរងង្ភៃើងមួយកខ្ស
ក្បកវង២៧៥គី

កូ ម៉េក្ត្កដលត្ភាជ្ប់ពីភនំង្ពញង្ៅអារចញង្ោយកាត្់ាមង្ប្យកប៉េត្ ក្ពមទាំង

ផៃូវងនល់ជ្ង្ក្ច្ើនដូច្ជ្ផៃូវអាណានិគម(ផៃូវជ្ត្ិ) ផៃូវង្ខត្ត និងផៃូវលំជនបទ...
២. លទធផលអវិជមា
ជ ន


សងគមកខមរបនង្លច្ង្

ើងនូវសរមមភាពពាណ្ិជជរមមយ្ងសរមមរនុងការទិញដូរអច្លនវត្ថុ

ការ

ោរ់បញ្ច្ំ និងការង្ធវើជំនួញក្សូវ-អងករង្ៅទីក្រុង កដលជ្ទំនរ់ទំនងក្បព័នធ«ទីផ្ារ»។ ក្សប
ង្ពលជ្មួយគ្ន្ ង្យើងសង្ងកត្ង្ឃើញថ្ ពួរអនរមាន និងអនរជំនួញភាគង្ក្ច្ើនជ្ជនជ្ត្ិច្ិន និង
យួន ឯរសិររកខមរភាគង្ក្ច្ើនកា្្យជ្ជនរងង្ក្គ្េះអស់ដីធៃី ង្ោយការលរ់-បញ្ច្ំ។


បរំងបនង្ធវើការជិេះជ្ន់

គ្បសងកត្់

និងក្បមូលពនធោរក្គប់ក្បង្ភទយ្ងធៃន់ធៃរកដលង្ធវើឱ្យ

សងគមកខមរកាន់កត្ក្រីក្រ


បរំងបនង្រណ្ឌក្បជ្ពលរដឋកខមរឱ្យបង្ក្មើង្យធាបរំងរនុងសក្រង្គ្មង្ោរង្លើរទី១ និងង្លើរទី២



ទឹរដីរមពុជ្មួយច្ំនួនកដលសថិត្ង្ៅកប៉េរខងង្រើត្ទង្នៃង្មគងគដូច្ជ្អាាង្ពើ(Attopeu)ក្ត្ូវបន
បរំងសង្ក្មច្ក្បគល់ង្ៅឱ្យរូសាំងសុីនង្ៅឆន្ំ១៨៩៣។ ទឹរដីដ៏មានជីជ្ត្ិ និងសម្បូរង្ៅង្ោយ
ធនធានធមមជ្ត្ិង្នេះ ផដល់សារៈសំខន់យ្ងខ្្ំងរនុងការអភិវឌ្ឍវិស័យង្សដឋរិច្ច និងនង្យបយ

22

របស់នសហគន

ជ្ពិង្សសរូសាំងសុី នកដលជ្ទឹរដីង្ក្កាមការក្គប់ក្គងផាទ្ល់រ បស់បរំង។

បរំងបនពន្យល់ពីង្ហត្ុផលននការកាត្់ដីង្នេះង្ៅឱ្យរូសាំងសុីនថ្ ក្ពេះមហារ្សក្ត្កខមរ ក្ពេះបទ
នង្រត្ដមបដិង្សធមិនក្ពមទទួលង្ោយសាររងវេះខត្ងវិការនុងការក្គប់ក្គង។ ង្ក្កាយមរ ទឹរដី
អាាង្ពើក្ត្ូវបនបរំងកាត្់ង្ៅឱ្យឡាវវិញ40។


ង្ៅនងៃទី៣១ កខមររ ឆន១
្ំ ៩៣៩ បរំងបនោរ់បចជូលង្កាេះក្ត្ល់ង្ៅរនុងកដនរដឋបលរូសាំងសុីន41



បរំងបនកាត្់ទឹរដីរមពុជ្ង្ក្កាម(រូសាំងសុីន)42ង្ៅឱ្យអំណាច្ង្សតច្បវោយង្វៀត្ណាមង្ៅ
នងៃទី៤ កខមិងុន ឆន្ំ១៩៤៩



40

បរំងក្បមូលយរវត្ថុង្រត្នភណ្ឌរបស់កខមរង្ៅក្សុរបរំង។

Sarin Chhak, Les frontiers du Cambodge, Dalloz, 1966, pp26-35.

លិខិត្របស់ង្ោរក្បឺវីង្យ ច្ុេះនងៃទីនងៃទី៣១ កខមររ ឆន្ំ១៩៣៩។

41
42

សូមពិនិត្្យសាររបស់ក្ពេះបទអងគដួងរនុងទំព័រទី៦។
23

24

ង្មង្រៀនទី២

របបសងគមរក្រសតនយ
ិ ម
(១៩៥៥-១៩៧០)
I.ការបង្ងកត្
ើ របបសងគមរក្រសតនិយម


រដឋធមមនុចញឆ១
ន្ំ ៩៤៧ បនរំណ្ត្់ឱ្យរមពុជ្ជ្ក្បង្ទសរជ្និយមអាក្ស័យរដឋធមមនុចញ



រល់ទស្សនៈនង្យបយ ក្ពេះមហារ្សក្ត្ក្ត្ូវង្ធវើង្សច្រតីង្សនើង្ៅសភាង្ទើបមានសុពលភាព



គណ្បរ្សរនុងសភាជ្របំងរំងជ្និច្ចង្ទាេះបីរមមវិធីក្ពេះមហារ្សក្ត្លអយ្ងណារ៏ង្ោយ



ក្ពេះរជត្ក្មិេះរបស់ក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុ គឺច្ង់ឱ្យគណ្បរ្សនង្យបយមហាជនរស់ជុំវិញក្ពេះ
មហារ្សក្ត្។ ក្ពេះអងគមិនច្ង់ង្ឃើញបញ្ហ្នផទរនុងកដលង្ៅកត្ង្ក្បេះក្សាំ គ្ម្នឯរភាពជ្ត្ិ។
អាក្ស័យង្ហត្ុង្នេះង្ទើបង្ៅនងៃទី៣ កខមីន ឆន្ំ១៩៥៥ ក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុ បនថ្វ្យរជបលៃ័ងក

ង្ៅក្ពេះបិានម នង្រត្តម សុរក្មឹត្43។ ង្ៅនងៃទី២៣ កខមីន ឆន្ំ១៩៥៥ សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ បនបង្ងកើត្
អងគការនង្យបយ«សងគមរក្រសតនិយម» ង្ៅកាត្់ថ្«សងគម»44។ អងគការង្នេះច្ូលរួមង្បេះង្ឆន្ត្ង្ៅនងៃទី១១
កខរញ្ញ្ ឆន្ំ១៩៥៥ កដលមានបរ្សជ្ង្ក្ច្ើនច្ូលរួមក្បរួត្ក្បកជង។
II.រាតក្ ដលង្ធវឱ
ើ យ្ ក្បជ្ជនង្ជឿជ្រ់ង្លើ«សងគមរក្រសតនយ
ិ ម»


សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុកដលជ្សាថ្បនិរ និងជ្ក្បធានមានក្បជ្ក្បិយភាពខ្្ំង ង្ក្ពាេះក្បជ្រក្រសត
ទទួលសាគ្ល់ក្ពេះអងគជ្បិាឯររជជ្ត្ិ និងសនតិភាព



ភាពរឹងមាំននរច្នសមពនធដឹរនំរបស់«សងគមរក្រសតនិយម»ថ្ន្រ់មូលោឋ្ន ៖ រាត្ង្នេះង្ធវើឱ្យមានការគ្ំក្ទពី
មហាជនថ្ន្រ់មូលោឋ្ន និងមក្រនតីរជការកដលជ្រមា្្ំងច្លររង្ធវើឱ្យមានជ័យជមនេះរនុងការង្បេះង្ឆន្ត្



ង្ក្ៅពីសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ កដលជ្អនរដឹរនំ មានឥស្សរជននង្យបយសំខន់ៗជ្ង្ក្ច្ើនង្ទៀត្
បនច្ូលរួមរនុង«សងគមរក្រសតនិយម»ដូច្ជ្ង្ោរ សុឹម វារ្ ង្ោរ សឺន សាន ក្ពេះអងគមាច្ស់ នរិនទង្ដត្
ង្ោរ កយ៉េម សំបូរ ជ្ង្ដើម



គណ្បរ្សសងគមរក្រសតនិយមមានហិរចញវត្ថុរឹងមាំ កដលបនមរពីការបរិចាចគរបស់សមាជិរ និងអនរ
មានក្ទព្យសម្បត្តិភាគង្ក្ច្ើនរនុងក្សុរ។

43

ពុយ គ្, រោឋ្ភិបលរមពុជ្ពីឆន្ំ១៩៤៥ ដល់ឆន្ំ២០១០, ង្បេះពុមពង្លើរទីពីរ, រហុ៍, ២០១០, ភនំង្ពញ, ទំព័រទី៣៤។

44

Raoul Marc Jennar, Le clé du Cambodge, Maisonneuve & Larose, 326 p, p.58.
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រនុងការង្បេះង្ឆន្ត្នងៃទី១១ កខរញ្ញ្ ឆន១
្ំ ៩៥៥ គណ្បរ្សសងគមរក្រសតនិយម ដង្ណ្តើមបនសំង្
ជ្ង៨៣ភាគរយរនុងសភាកដលបង្ងកើត្រជរោឋ្ភិបលឯរង្ាភាគី។

ក្បព័នធពហុបរ្សក្ត្ូវបនបចចប់

ង
និង

ជំនួសង្ោយក្បព័នធឯរបរ្ស«សងគមរក្រសតនិយម»រហូត្ដល់នងៃទី១៨ កខមីន ឆន្ំ១៩៧០។
III.សមាជជ្ត្ិ45


សមាជជ្ត្ិគឺជ្ង្វទិកាននលទធិក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ កដលក្បជ្ពលរដឋក្គប់ក្សទាប់វណ្ណៈ ក្គប់និនន្ការ
នង្យបយ ជួបជ្មួយរជរោឋ្ភិបលង្ដើម្បីពិភារ្ាពីក្បង្យជន៍រួមរបស់ជ្ត្ិ ។



សមាជជ្ត្ិក្បរពធង្

ើងរនុង១ឆន២
្ំ ដង ង្ោយមានសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ ជ្ក្ពេះក្បធាន ។ សមាជ

ជ្ត្ិក្ត្ូវបនសងគមរក្រសតនិយមង្រៀបច្ំង្

ើងជ្ង្លើរដំបូងននងៃទ១
ី ៣ កខមិងុន ឆន១
្ំ ៩៥៥ កដល

មានការច្ូលរួមពីមហាជនក្គប់ក្សទាប់វណ្ណៈ ក្គប់និនន្កានង្យបយ និងត្ំណាងបរ្សង្ផ្សងៗ ។
ង្ៅនងៃទី២៥-២៦ កខរញ្ញ្ ឆន១
្ំ ៩៥៥ សមាជជ្ត្ិបនក្បរពធង្

ើងជ្ង្លើរទី២ង្ោយបនពិភារ្ា

គ្ន្ពីការផតល់សិទធិង្បេះង្ឆន្ត្ឱ្យក្រសតី និងង្គ្លការណ្៍ននការង្ក្ជើសង្រីសសភាង្ខត្ត។


ង្ក្កាយមរ សមាជជ្ត្ិបនកា្្យជ្សាថ្ប័នរដឋ កដលមានកច្ងរនុងរដឋធមមនុចញ។



សមាជជ្ត្ិសង្ក្មច្បនសមិទធផលជ្ង្ក្ច្ើនដូច្ជ្៖
o ការក្បឆំងនឹងអំង្ពើពុររលួយ
o ការរំណ្ត្់ភាសាកខមរជ្ផៃូវការ
o សភាត្ំណាងរក្រសតមានសិទធិច្ូលរួមរនុងការករលំអសរមមភាពរដឋបល និងទាមទារឱ្យោរ់
ទណ្ឌរមមច្ំង្ពាេះមក្រនតីអសរមម។
o ផតល់សិទធិដល់ក្រសតីរនុងការង្បេះង្ឆន្ត្ និងឈរង្

ម្េះឱ្យង្គង្បេះង្ឆន្ត្ (នងៃទី៦ កខមររ ឆន្ំ

១៩៥៨)។
IV.នង្យបយអព្ាក្រឹត្
ង្ៅង្ពលកដលពិភពង្ោររំពុងកត្រងការគំរមរំកហងពីការក្បណាំងក្បកជងរបស់មហាអំណាច្ង្សរី
និងង្ោររុមមុយនីសដ រមពុជ្បនក្បកាន់យរនង្យបយអព្ាក្រឹត្ និងច្ូលរនុងច្លនមិនច្ូលបរ្សសមពនធ
ទាត្់ង្ចាលការច្ូលរនុងអងគការង្យធាង្សអាត្ូ។
១. មូលង្ហត្ុននការក្បកាន់យរនង្យបយអព្ាក្រឹត្ង្ៅរនង
ុ របបសងគមរក្រសតនិយម
នង្យបយអព្ាក្រឹត្ជ្សាម្រត្ីននសននិសីទក្រុងហ្សឺកណ្វឆន១
្ំ ៩៥៤។ ង្សច្រតីស ង្ក្មច្ង្នេះគឺជ្ការ
ទាមទាររបស់ ច្ិន និងសូង្វៀត្ង្ដើម្បីបង្ចចៀសមិនឱ្យ សហរដឋអាង្មរិ ររសាងមូលោឋ្នទ័ពង្ៅរមពុជ្។
ង្ដើម្បីពក្ងឹងនង្យបយអព្ាក្រឹត្ង្ៅរមពុជ្ សងគមរក្រសតនិយមបនង្ធវើរិច្ចការដូច្ត្ង្ៅ ៖
សមាជជ្ត្ិគឺជ្មហាសននិបត្ថ្ន្រ់ជ្ត្ិ ឬការក្បជុំពិភារ្ាអំពីបញ្ហ្ង្ផ្សងៗកដលមានផលក្បង្យជន៍ជ្ទូង្ៅសក្មាប់ជ្ត្ិ។
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ង្ៅនងៃទី១៨ កខមីន ឆន្ំ១៩៥៥ រនុងដំង្ណ្ើរទស្សនរិច្ចង្ៅឥណាឌ្ សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ បនច្ុេះ
ហត្ថង្លខជ្មួយង្ោរ ង្នរុ(នយររដឋមក្រនតីឥណាឌ្) ង្លើង្សច្រតីក្បកាសរួមគឺការរួមរស់ជ្មួយគ្ន្
ង្ោយសុខសនតិភាព



ង្ៅនងៃទី១៨-២៤ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៥៥ រនុងសននិសីទក្បង្ទសអាសុី-អាក្ហិវរនក្រុងបនឌុង(ឥណ្ឌូង្ណ្សុី) សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុបនង្ធវើង្សច្រតីអេះអាងអំពីរមមវិធីនង្យបយអព្ាក្រឹត្របស់
រមពុជ្ និងការរួមរស់ជ្មួយគ្ន្ង្ោយសនតិភាព។ រនុងឱកាសង្នេះ ក្ទង់បនជួបជ្មួយង្មដឹរនំច្ិន
ជូ ង្អនឡាយ និងង្មដឹរនំង្វៀត្ណាម ផាម វា្ន់ដុង កដលក្បង្ទសទាំងពីរសុទធកត្បនក្បកាសពីការ
រសាងទំនរ់ទំនងជ្មួយរមពុជ្ ង្ោយឈរង្លើង្គ្លការណ្៍ង្គ្រពសិទធិគ្ន្ង្ៅវិញង្ៅមរ

ង្គ្រព

អធិបង្ត្យ្យភាព បូរណ្ភាពទឹរដី និងមិនលូរនដច្ូលបញ្ហ្នផទរនុងរបស់ក្បង្ទសជិត្ខង


ង្ៅរនុងឱកាសកដលរមពុជ្បនច្ូលជ្សមាជិរអងគការសហក្បជ្ជ្ត្ិង្ៅនងៃទី១៤ កខធនូ ឆន១
្ំ ៩៥៥
ង្នេះ ត្ំណាងរជរោឋ្ភិបលរមពុជ្បនក្បកាសពីការង្ដើរង្លើមាគ្្នង្យបយអព្ាក្រឹត្។

២. លទធផលននការក្បកាន់នង្យបយអព្ាក្រឹត្
ជំហានដំបង
ូ


ង្ធវើឱ្យរិត្្ានុភាពរមពុជ្ល្បីសុេះសាយរនុងត្ំបន់



ក្រុមអនរក្បឆំងពុំហា្នប៉េេះពាល់ ង្ហើយទទួលសាគ្ល់គុណ្សម្បត្តិនននង្យបយអព្ាក្រឹត្



ក្បង្ទសរមពុជ្រស់រនុងសុខសនតិភាពអស់រយៈង្ពល១៥ឆន្ំ

រនុងខណ្ៈកដលក្បង្ទសជិត្ខងដូច្ជ្

ង្វៀត្ណាមសថិត្រនុងង្ភៃើងសក្រង្គ្ម។
ដំណារ់កាលននសក្រង្គម
្ ក្ត្ជ្រ់
នង្យបយអព្ាក្រឹត្របស់រមពុជ្ច្ុេះង្ខ្ាយ ង្ោយសារកត្ក្បង្ទសជ្មហាអំណាច្ននបៃុរទាំងពីរមិន
ទុររមពុជ្រនុងមាគ្្សនតិភាព ង្ហើយង្គបនង្ធវើសរមមភាពក្បឆំងនឹងនង្យបយអព្ាក្រឹត្ដូច្ជ្៖


សហរដឋអាង្មរិរផតល់ជំនួយដល់រមពុជ្

ពិង្សសជំនួយកផនរង្យធាកដលជំនួយង្នេះមានទិសង្ៅ

ច្ិចចឹមពួរសាត្ំនិយម46


ក្បង្ទសនងបនគ្ំក្ទសរមមភាពកខមរង្សរី

កដលជ្រងទ័ពក្បឆំងរជរោឋ្ភិបល

រសាងជំរំហាត្់ទ័ព រសាងសាថ្នីយវិទ្យុផ្ាយសំង្


រងទ័ពង្វៀត្ណាមខងត្្បង
ូ បនង្ធវើសរមមភាព

ង ង្ដើម្បីក្បឆំងនង្យបយសងគមរក្រសតនិយម
្នពានង្លើទឹរដីកខមរាមក្ពំកដន

ពួរសាត្ំនិយមង្ៅទីង្នេះសំង្ៅយរអនរកដលមាននិនន្ការង្ៅររសហរដឋអាង្មរិរ(ង្សរីនិយម)។
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ង្ោយផតល់ដីឱ្យ

រងទ័ពង្វៀត្ណាមខងង្ជើងបនបង្ងកើត្មូលោឋ្នទ័ពង្លើទឹរដីកខមរង្ៅាមក្ពំ កដន។



ពួរង្នេះបន

បណ្តដេះបណាត្លរងរមា្្ំងកខមរក្រហមង្ដើម្បីង្ធវើបដិវត្តន៍។
សរមមភាពរបស់ក្បង្ទសខងង្លើមានទិសង្ៅក្បឆំងនឹងនង្យបយអព្ាក្រឹត្។
ការបចចបន
់ ង្យបយអព្ាក្រឹត្
នង្យបយអព្ាក្រឹត្ក្ត្ូវបចចប់ង្ោយសាររមា្្ំងខងរនុង គឺការង្ធវើរដឋក្បហារនងៃទី១៨ កខមីន ឆន្ំ
១៩៧០ ង្ោយង្ោរ លន់ នល់ និងក្ពេះអងគមាច្ស់សុីសុវត្ថិ សិរីមត្ៈកដលមាននិនន្ការង្ៅររសហរដឋអាង្មរិរ
ង្ដើម្បីទមា្្រ់សង្មតច្នង្រត្តម សីហនុ ពីក្បមុខរដឋ។
ង
ើ កាន់អណា
ំ
ច្ជ្ក្បមុខរដឋរបស់សង្មតច្នង្រត្តម សីហនុ

V.ការង្

១. ការង្ក្ជើសាំងក្ពេះមហារ្សក្ត្ងមី
ង្ៅនងៃទី៣ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៦០ ក្ពេះមហារ្សក្ត្ នង្រត្តម សុរក្មឹត្ ង្សាយទិវងគត្។ ការង្ក្ជើសង្រីសអនរ
បនតរជ្យគឺជ្បញ្ហ្សមុគសាម្ញ។ ាមរដឋធមមនុចញឆន្ំ១៩៤៧ អនរបនតរជ្យសម្បត្តិក្ត្ូវកត្ជ្រ្សក្ត្កដលមានកខ្ស
ង្ោហិត្ក្ពេះបទអងគដួង កដលក្ត្ូវង្ក្ជើសង្រីសង្ោយក្រុមក្បឹរ្ារជ្យសម្បត្តិ។
ង្ៅនងៃទី៦ កខង្មសា ឆន១
្ំ ៩៦០ ការក្បជុំក្រុមក្បឹរ្ារជ្យសម្បត្តិ ពុំអាច្ង្ក្ជើសង្រីសង្បរេជនណាមួយ
ជ្មហារ្សក្ត្ងមីបន។ ង្គរ៏បង្ងកើត្«ក្រុមក្បឹរ្ារជ្នុសិទធិ» ង្ោយមានក្ទង់សុីសុវត្ថិ មុនីង្រត្ ជ្ក្បធានកដល
មានត្ួនទីបំង្ពញការង្រជ្ក្ពេះមហារ្សក្ត្បង្ណាត្េះអាសនន។
២. ការង្ធវក្ើ បជ្មត្ិ រមមវធ
ិ ន
ី ង្យបយសងគមរក្រសតនយ
ិ ម
ង្ដើម្បីពក្ងឹងជំហរនង្យបយសងគមរក្រសតនិយមង្ក្កាយពីសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ សុំោកលងពី
ត្ំកណ្ងក្រុមក្បឹរ្ារដឋមក្រនតី រជរោឋ្ភិបលរ៏បនសង្ក្មច្ច្ិត្តង្រៀបច្ំង្ធវើក្បជ្មត្ិ។ ង្ៅនងៃទី៥ កខមិងុន ឆន្ំ
១៩៦០

ការង្ធវើក្បជ្មត្ិ ក្ត្ូវ បនក្បក្ពឹត្តង្

ើ ង។

ក្បជ្ជន៩៩.៩៨ភាគរយបនង្បេះង្ឆន្ ត្ឱ្យ រមមវិ ធី

នង្យបយសងគមរក្រសតនិយម និងសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ ។
៣. ការង្ក្ជើសង្រីសក្បមុខរដឋ
ង្យងាមរដឋធមមនុចញ

ង្ៅង្ពលកដលរមពុជ្មិនទាន់មានក្ពេះមហារ្សក្ត្ងមី

ត្ួនទីក្បមុខរដឋក្ត្ូវ

បំង្ពញង្ោយក្បធានសភា។
ង្ក្កាយពីបនលទធផលននការង្ធវើក្បជ្មត្ិ សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ បនកងៃងសុនទររថ្ច្ំង្ពាេះមុខ
ក្បជ្ជនក្រុងករប អំពីបំណ្ងរបស់ក្ទង់ច្ង់កាន់ត្ំកណ្ងជ្«ក្ពេះក្បមុខរដឋ» ង្បើក្បជ្រក្រសតង្សនើសុំក្ពេះអងគ។
ង្សច្រតីកងៃងការណ្៍ង្នេះង្ធវើឱ្យមានព្យុហយក្ាគ្ំក្ទរបស់ក្បជ្ជនង្ៅក្រុងករប និងរជធានីភនំង្ពញ។ សភា
ជ្ត្ិ និងក្រុមក្បឹរ្ារជ្នុសិទធិរ៏បនអនុម័ត្ង្សច្រតីសង្ក្មច្ច្ិត្តង្សនើសុំឱ្យសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ កាន់
ត្ំកណ្ងជ្ក្បមុខរដឋ ង្ោយបនបង្ងកើត្មាក្ាពិង្សសង្ៅរនុងរដឋធមមនុចញ។
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ទំនស់ជុំវិញបញ្ហ្រជបលៃ័ងកបនបចចប់ ង្ហើយក្ពេះមហារ្សក្ត្ិយនី រុសមៈនរីរត្ន៍ គង់ក្បថ្ប់ជ្
និមិត្តរូបននក្ពេះរជបលៃ័ងក។
VI.សមិទធផលសងគមរក្រសតនយ
ិ ម
១. វិសយ
័ ង្សដឋរច្
ិ ច
 រជរោឋ្ភិបលបនយរច្ិត្តទុរោរ់ង្លើវិស័យរសិរមម ង្ោយពក្ងីរនផទដីរសិរមម ង្ធវើការង្ក្ជើសង្រីស
ពូជ ង្ធវើនង្យបយទឹរ ង្ក្បើក្បស់ជី ចារ់ថ្ន្ំបង្ក្រដល់សត្វពាហនៈកដលជ្រមា្្ំងអូសទាញ បង្ងកើត្
រុរេទិវាក្គប់ង្ខត្ត-ក្រុង
 វិស័យង្នសាទមានការរីរច្ង្ក្មើនកដលអាច្បង្ក្មើជីវភាពក្បជ្ជនក្បចាំនងៃ

និងនំង្ច្ញង្ៅលរ់ង្ៅ

បរង្ទសកងមង្ទៀត្។
២. វិសយ
័ គមនគមន៍


ពក្ងីររំពង់កផភនំង្ពញ និងរសាងរំពង់កផង្ៅក្រុងក្ពេះសីហនុ



រសាងផៃូវជ្ត្ិង្លខ៤ ក្បកវង២២៦គី



ពក្ងីរអាកាសយនោឋ្នអនតរជ្ត្ិង្ពាធិ៍ច្ិនត្ុង(បច្ចុប្បននអាកាសយនោឋ្នអនតរជ្ត្ិភនំង្ពញ) និង

ូកម៉េក្ត្

រសាងអាកាសយនោឋ្នអនតរជ្ត្ិង្សៀមរប...


រសាងផៃូវរងង្ភៃើងកខ្សទី២ ពីភនំង្ពញ ង្ៅក្រុងក្ពេះសីហនុ ក្បកវង២៧០គី

ូកម៉េក្ត្ និងរសាងសាព្ន

ង្ក្ជ្យច្ង្វ្រ(សាព្នមិត្តភាពរមពុជ្-ជប៉េុន)


ភាជ្ប់កខ្សទូរសពទជ្មួយក្រុងត្ូរ្យូ សាន់ក្រហាវ្ន់សុីសកូ ក្រុងអូសាកា...។

៣. វិសយ
័ ពាណ្ិជរ
ជ មម និងឧស្ាហរមម
វិសយ
័ ពាណ្ិជរ
ជ មម


ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់បរំង និងសាខក្រុមហ៊ុនសហរដឋអាង្មរិរជ្ង្ក្ច្ើនបនោរ់ទុនវិនិង្យគង្ៅរមពុជ្



ង្ៅកខវិច្ឆិកា ឆន្ំ១៩៦៣ រជរោឋ្ភិបលបនសង្ក្មច្ និងអនុវត្តការករកក្បក្បព័នធធនគ្រ និងពាណ្ិជជរមមង្ក្ៅក្បង្ទស ង្ោយង្ធវើការហាមឃត្់ក្រុមហ៊ុនពាណ្ិជជរមមង្ក្ៅក្បង្ទស និងធនគ្រឯរជនខង
ពាណ្ិជជរមមង្ៅរនុងក្សុរ។ រជរោឋ្ភិបលបនអនុញ្ញ្ត្ឱ្យក្រុមហ៊ុនបរង្ទសខៃេះបនតសរមមភាពរបស់
ខៃួនដូច្ជ្ក្រុមហ៊ុន កសល ក្រុមហ៊ុនង្អសូ និងកាល់ត្ិច្



រដឋបនបង្ងកើត្ក្រុមហ៊ុនង្

ម្េះ ក្រុមហ៊ុនអាហរ័ណ្នីហរ័ណ្ជ្ត្ិ ង្ៅកាត្់ថ្ «សូណ្ិច្សុីម» កដល

មាន៦០ភាគរយជ្ទុនរបស់រដឋ និង៤០ភាគរយជ្ទុនពាណ្ិជជរររមពុជ្
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ង្ៅឆន១
្ំ ៩៦៤ ក្រុមហ៊ុនពាណ្ិជជរមមរដឋពីរង្ទៀត្ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងគឺ ៖ ក្រុមហ៊ុនកខមរននការទិញ

ផលិត្ផលរសិរមម ង្ៅកាត្់ថ្ សូរ្ប្ និងក្រុមហ៊ុនជ្ត្ិននការកច្ររំកលរទំនិញនំច្ូល ង្ៅកាត្់
ថ្ សូណាក្ពីម។
វិសយ
័ ធនគ្រ
ក្បរ់ង្រៀលកដលជ្រូបិយវត្ថរ
ុ នុងក្សុរក្ត្ូវបនច្រច្រទូទាំងក្បង្ទស។

ច្ំង្ពាេះវិស័យធនគ្រ

ង្គ

ង្ឃើញមានក្រុមហ៊ុនបរង្ទសពីរគឺ៖


អង់ង្គៃសមានធនគ្រឆកទរិច្ និងហុងរុងង្សៀងនហ



ជប៉េុនមានធនគ្រអូហូត្ូរ្យូ។
ធនគ្រទាំងង្នេះបនបចចប់ង្បសរមមរបស់ខៃួនង្ក្កាយពីរជរោឋ្ភិបលអនុវត្តការករកក្បក្បព័នធ

ធនគ្រ។ ការផតល់ឥណ្ទានក្ត្ូវបនង្ធវើង្ោយធនគ្រពាណ្ិជជរមមរដឋង្

ម្េះឥណ្ទានជ្ត្ិ។

វិសយ
័ ឧស្ាហរមម
រជរោឋ្ភិបលបនរសាងង្រងច្ក្រជ្ង្ក្ច្ើនដូច្ជ្ ង្រងច្ក្រវាយនភណ្ឌ ង្រងច្ក្រកាត្របនទេះ ង្រង
ច្ក្រករវ ង្រងច្ក្រក្រោស ង្រងច្ក្រសុីម៉េងត្៍ ង្រងច្ក្របវក្រង្ៅ ង្រងច្ក្រសករស ង្រងច្ក្រដំង្

ើងក្ារ់ទ័រ

ង្រងច្ក្រច្ក្មាញ់ង្ក្បងកាត្ និងង្រងច្ក្រក្សាង្បៀ។
ទនទឹមនឹងង្នេះរ៏មានការរសាងទំនប់វារីអគគិសនីង្ៅសទឹងក្ចាល គិរីរម្យ និងង្ៅកក្ពរង្ាន្ត្ រនុងង្ខត្ត
រំពង់សពឺ។
៤. វិសយ
័ វប្បធម៌
ការសិរ្ា
រជរោឋ្ភិបលបនយរច្ិត្តទុរោរ់វិស័យសិរ្ាធិការង្ោយបណ្តដេះបណាត្លក្គូបង្ក្ងៀន និងរសាង
សាោង្រៀនពីបឋមដល់សារលវិទ្ាល័យ ក្ពមទាំងង្ធវើយុទធនការបំបត្់អនរេរភាព។
រជរោឋ្ភិបលរ៏បនបចជូននិស្សិត្ង្ៅសិរ្ាង្ៅបរង្ទសពិង្សសក្បង្ទសបរំង

ក្ពមទាំងរសាង

អង្នតវាសិរោឋ្នង្ៅទីង្នេះផងកដរ។
វិសយ
័ រីឡា
រជរោឋ្ភិបលបនង្លើរសទួយវិស័យរីឡាឱ្យមានសនទុេះខ្្ំងកា្្
ង្ខត្តក្រុង និងជួលក្គូមរពីបរង្ទសមរបង្ហ្ត្់បង្ក្ងៀន និងរសាងពហុរី

ង្ោយបណ្តដេះបណាត្លរីឡាក្គប់
ោឋ្នជ្ត្ិអូឡាំពិរ។

សាសន
រជរោឋ្ភិបលបនយរច្ិត្តទុរោរ់យ្ងខ្្ំងច្ំង្ពាេះក្ពេះពុទធសាសនង្ោយបង្ងកើត្ពុទធិរបឋមសិរ្ា
រហូត្ដល់ពុទធិរមហាវិទ្ាល័យ។
30

សិលប្ ៈ
រជរោឋ្ភិបលបនចាត្់វិធានការកងររ្ាសម្ប ត្តិវ ប្បធម៌ ង្បត្ិរភណ្ឌជ្ត្ិ ក្ពមទាំងបង្ងកើត្សារល
វិទ្ាល័យភូមិនទវិច្ិក្ត្សិល្បៈ និងសាលមង្ហាក្សពាមង្ខត្ត-ក្រុង។
៥. វិសយ
័ សងគមរិច្ច
វិសយ
័ សុខភិបល
សុខភាពជ្បញ្ហ្ច្ម្បង ដូច្ង្នេះរជរោឋ្ភិបលបន៖


រសាងមនទីរង្ពទ្យជ្ង្ក្ច្ើនដូច្ជ្៖ មនទីរង្ពទ្យរុមារគនធបុបផ្ ឱសថ្ល័យក្ពេះសុរក្មឹត្ មហាវិទ្ាល័យ
ភូមិនទវិជ្ជ្ង្ពទ្យ មនទីរសមភពផេះង្្ង្្ម(មនទីរង្ពទ្យក្ពេះង្រត្ុមាោ) មនទីរង្ពទ្យក្ពេះរុសុមៈ(ង្ពទ្យង្ោរ
សង្ឃ)



ចាត្់វិធានការការពារ ង្ោយចារ់ថ្ន្ំការពារង្រគរត្ត្្ាត្ ក្ពមទាំងររ្ាអនម័យាមលំង្ៅោឋ្ន ជីរ
អណ្តូងទឹរ សង់ផទេះ ជីរក្សេះ។

ការអនុវត្តច្្ាប់


ទប់សាក្ត្់អំង្ពើង្ពស្ាចារ និងបង្ងកើត្មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រសតីង្ពស្ាង្ៅទួលង្គ្រ



ផតល់សិទធិឱ្យក្រសតីមានសិទធិង្បេះង្ឆន្ត្ និងឈរង្

ម្េះង្បេះង្ឆន្ត្(៦ មររ ១៩៥៨)។

ការអនុវត្តង្គ្លនង្យបយជ្ត្ូបនីយរមមង្សដឋរិច្ចង្ធវើឱ្យហិរចញវត្ថុសាធារណ្ៈជ្ពិង្សសងវិកា
ជ្ត្ិជួបនឹងឱនភាព រូបិយវត្ថុជ្ត្ិ«ក្បរ់ង្រៀល»បត្់បង់ត្នមៃបនតិច្មតងៗ និងការក្គប់ក្គងក្រុមហ៊ុនរដឋគ្ម្ន
ក្បសិទធភាព។ បរិបទននសក្រង្គ្មក្ត្ជ្រ់ និងសមាពធ
្ ពីសក្រង្គ្មង្វៀត្ណាមបនជំរុញឱ្យសង្មតច្ក្ពេះនង្រត្តម
សីហនុចាប់ង្ផតើមង្រមរររក្បង្ទសង្ោរខងលិច្ ជ្ពិង្សសសហរដឋអាង្មរិរង្ៅច្ុងទសវត្្សរ៍ឆ១
ន្ំ ៩៦០
ប៉េុកនតការសង្ក្មច្ច្ិត្តង្នេះមិនបនង្ធវើឱ្យសាថ្នភាពង្ៅរមពុជ្ក្បង្សើរង្

ើងង្

ើយ47។

របបសងគមរក្រសតនិយមបនដួលរលំង្ោយសារវិបត្តិង្សដឋរិច្ចវិបត្តិនង្យបយនផទរនុងវត្តមានរងទ័ព
ង្វៀត្ណាមខងង្ជើងង្លើទឹរដីកខមរ និងការក្បឈមគ្ន្រវាងពួរមហាអំណាច្ង្សរី និងរុមមុយនីសតរនុងបរិបទនន
សក្រង្គ្មក្ត្ជ្រ់ ង្ហើយរបបសាធារណ្រដឋកខមររ៏បនង្រើត្ង្

47

ើង។

Alain FOREST, Cambodge comptemporain, IRASEC-Les indes savants, 2008, p.68.
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ង្មង្រៀនទី៣

សាធារណ្រដឋកខមរ
( ១៩៧០-១៩៧៥)
ង
ើ ននរបបសាធារណ្រដឋកខមរ

I.ការង្លច្ង្

១. សាថន
្ ភាពក្បង្ទសរមពជ្
ុ មុនក្ពឹត្កា
តិ រណ្៍១៨ មីន ១៩៧០
វិសយ
័ ង្សដឋរច្
ិ ច


បញ្ហ្រសិរមម ៖ ជួបវិបត្តិង្ោយក្បព័នធធារសាក្រសតគ្ម្នក្បសិទធភាព ជ្ង្ហត្ុង្ធវើឱ្យទិននផលរសិរមម
ទាប



បញ្ហ្ឧស្ាហរមម ៖ រដឋក្គប់ក្គងឧស្ាហរមមមិនបនលអ ង្ហើយការច្ំណាយខវេះត្ុល្យភាព



បញ្ហ្ពាណ្ិជជរមម ៖ សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ បនង្ធវើជ្ត្ូបនីយរមមរនុងវិស័យនីហរ័ណ្ អាហរ័ណ្
កផនរង្សដឋរិច្ច និងបិទទាវ្រធនគ្រឯរជនកខមរទាំងឡាយ
o ការង្ធវើជ្ត្ូបនីយរមមពាណ្ិជជរមមង្ក្ៅក្បង្ទសបនជំរុញឱ្យមានពាណ្ិជជរមមលួច្ោរ់
ជ្មួយពួរបេះង្បររុមមុយនីសតង្ៅង្វៀត្ណាម
o ឆន១
្ំ ៩៦៧ ផលក្សូវរមពុជ្មួយភាគបួនក្ត្ូវបនលរ់ង្ោយង្គច្ពនធង្ៅឱ្យរមា្្ំងរុមមុយនីសត
ង្វៀត្ណាម ង្ក្ពាេះពួរង្គបនឱ្យត្នមៃខពស់ជ្ងរដឋ
បញ្ហ្ខងង្លើង្នេះបនង្ធវើឱ្យរជរោឋ្ភិបលបត្់បង់ក្បរ់ច្ំណ្ូល។



បញ្ហ្ជំនួយពីបរង្ទស ៖ ង្ដើម្បីង្គច្ង្ច្ញពីសក្រង្គ្មង្ៅង្វៀត្ណាមង្ៅឆន្ំ១៩៦៣ សង្មតច្ នង្រត្តម
សី ហនុ

បនបដិង្សធជំនួយង្យធាពីអាង្មរិរ

កដលមានត្នមៃច្ំនួន១៥ភាគរយននងវិកាជ្ត្ិ

ឯជំនួយពីក្បង្ទសច្ិនពុំអាច្សាត្រសាថ្នភាពច្ុេះង្ខ្ាយននរងទ័ពបនង្ទ។
ង្ៅរនុងឆន្ំ១៩៦៧-១៩៦៨ ង្សដឋរិច្ចរបស់រមពុជ្មានដំង្ណ្ើររំងសទេះ ឯក្បជ្ក្បិយភាពរបស់សង្មតច្
នង្រត្តម សីហនុរ៏មានការងយច្ុេះ។
ការពក្ងឹងរមា្ង
្ំ របស់បរ្សរុមយ
មុ នីសតរមពជ្
ុ


រនុងឆន១
្ំ ៩៦៥ សា ុត្ ស(ប៉េុល ពត្) ង្ៅង្វៀត្ណាមខងង្ជើងង្ដើម្បីច្ូលរួមការពិង្ក្គ្េះង្យបល់



រនុងដំង្ណ្ើរទស្សនរិច្ចង្ៅក្បង្ទសច្ិនឆន១
្ំ ៩៦៦ សា ុត្ ស បនង្ឃើញបដិវត្តន៍វប្បធម៌ច្ិន កដល
ង្ធវើឱ្យគ្ត្់យរគំរូាម
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ង្ក្កាយពីក្ត្ ប់មរពីក្បង្ទសច្ិនវិញ សា ុត្ ស បនាំងបញ្ជ្ការោឋ្នង្ៅត្ំបន់ោច្់ក្សយលនន
ក្បង្ទសរមពុជ្ ង្ហើយោរ់ង្

ម្េះច្លនរបស់ខន
ៃួ ថ្ បរ្សរុមមុយនីសតរមពុជ្(ប.រ.រ.)កដលមាន

មូលោឋ្នង្ៅភូមិភាគឦសាន និងពាយ័ព្យ។
ង្ៅង្ដើមឆន្ំ១៩៧០ រងរមា្្ំងបរ្សរុមមុយនីសតរមពុជ្(ទ័ពរបស់កខមរក្រហម) បនបងកអសនតស
ិ ុខ
និងបនកាន់កាប់ទឹរដីង្សមើ១/៥ ង្លើទឹរដីរមពុជ្ទាំងមូល។ រនុងង្ពលង្នេះ ពួរនិស្សិត្ និងក្គូបង្ក្ងៀនជ្
ង្ក្ច្ើនង្ៅទីក្រុងភនំង្ពញង្ពញច្ិត្តនឹងមង្នគមវិជ្ជ្ងមី កដលជ្លទធផលននបដិវត្តន៍វប្បធម៌ច្ិន។
វិបត្តនិ ផទរនុងរជរោឋភ
្ ប
ិ ល


ង្ៅច្ុងឆន្ំ១៩៦៩ មក្នីតអភិររ្សនិយមជ្ន់ខពស់មួយច្ំនួន ជ្ពិង្សសក្ទង់ សុីសវុ ត្ថិ សិរីមត្ៈបន
ចាប់ង្ផតើមង្ធវើកផនការរ្បត្់សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ



ច្ំកណ្រង្ោរលន់ នល់ កដលជ្នយររដឋមក្រនតីពុំបនជំទាស់នឹងសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ ច្ំង្ពាេះ
ការបដិង្សធជំនួយពីសហរដឋអាង្មរិរ និងច្ងសមពនធភាពជ្មួយរុមមុយនីសតរនុងការដឹរជចជូនអាវុធ
ឆៃងទឹរដីរមពុជ្ង្ទ។
ង្គសង្ងកត្ង្ឃើញមក្រនតីរបស់ង្ោរ លន់ នល់ កា្្យជ្អនរមានសតុរសតមភ ង្ោយសារការររសុីលរ់

អាវុធ ថ្ន្ំង្ពទ្យ និងផគត្់ផគង់ង្ក្គឿងង្ផ្សងៗដល់រុមមុយនីសតង្វៀត្ណាម។
ង្ៅឆន្ំ១៩៦៩ រងង្ខមរភូមិនទរ ងការវាយក្បហារពីច្លនបេះង្បររបស់ក្រុមរុមមុយនីសត ង្ហើយ
ក្បជ្ជនបនបតឹងពីវត្តមានង្វៀត្ណាម។ ង្ោរ លន់ នល់មានសុទិដឋិនិយមរនុងការជួយសង្ក្រង្គ្េះក្បង្ទសរមពុជ្
ឱ្យផុត្ពីការ

្នពានរបស់ក្បង្ទសជិត្ខង។

២. រដឋក្បហារ១៨ មីន ១៩៧០
រជរោឋភ
្ ប
ិ លង្ក្សាច្ក្សង់ជ្ត្ិ


នងៃទី១៤ កខសីហា ឆន្ំ១៩៦៩ សង្មតច្នង្រត្តម សីហនុ បនផតល់អំណាច្ឱ្យង្ោរ លន់ នល់ និង
អនរអងគមាច្ស់ សុីសុវត្ថិ សិរីមត្ៈ រនុងការដឹរនំរជរោឋ្ភិបលកដលមានង្

ម្េះថ្ «រជរោឋ្ភិបល

ង្ក្សាច្ក្សង់ជ្ត្ិ»


ង្ៅនងៃទី២៣ កខត្ុោ ឆន១
្ំ ៩៦៩ ក្ពេះអងគមាច្ស់ សិរីមត្ៈ បនកាន់ត្ំកណ្ងជំនួសង្ោរ លន់ នល់។
រនុងរំ

ុងជ្ងពីរកខបនទ្ប់មរង្ទៀត្ អនរអងគមាច្ស់ សុីសុវត្ថិ សិរីមត្ៈ និងសហង្សវិរបនខិត្ខំ

ង្រៀបច្ំសណាត្ប់ធាន្ប់សាធារណ្ៈរនុងក្បង្ទសដូច្ជ្៖
o បិទទាវ្រកាសុីណ្ូ បង្ងកើត្ង្សវាសាធារណ្ៈ និងឯរជន
o ង្ធវើឯរជនូបនីយរមមធនគ្រ...
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បត្ុរមមក្បឆំងង្វៀត្ណាម


នងៃទី៨-៩ កខមីន ឆន្ំ១៩៧០ មានបត្ុរមមក្បឆំងង្វៀត្ណាមខងង្ជើង និងង្វៀត្រុងកដលបំផុស
ង្ោយរងទ័ពង្ៅង្ខត្តសាវ្យង្រៀង



នងៃទី១១-១៦កខមីន ឆន១
្ំ ៩៧០ មានរុប្បរមមវាយរង្មទច្ បំផៃិច្បំផា្ញអគ្រសាថ្នទូត្ង្វៀត្ណាម
ខងង្ជើងនិងការិយល័យរណ្សិរ្សង្សរីកាជ្ត្ិង្វៀត្ណាមខងត្្បូងង្ៅក្រុងភនំង្ពញ។
សាថ្នការណ្៍ និងភាពច្ោច្លបន

នង្ៅរររដឋក្បហារ។

រដឋក្បហារ


នងៃទី១៨ កខមីន ឆន្ំ១៩៧០ ក្ពឹត្តិការណ្៍រដឋក្បហារផទុេះង្

ើងយ្ងង្សៃៀមសាង្ត្់ដឹរនំង្ោយង្ោរ

លន់ នល់ និងក្ទង់ សិរីមត្ៈ


ង្គររ្ាទុរសភាជ្ឧបររណ្៍ពក្ងឹងអំណាច្ ង្ោយនងៃទី១៨ កខមីន ឆន១
្ំ ៩៧០ដកដល ង្គបនង្កាេះ
ក្បជុំសភាទាំងពីរង្ដើម្បីង្បេះង្ឆន្ត្អនុម័ត្។ រនុងការក្បជុំង្នេះសំង្ ង៨៦ រនុងច្ំង្ណាម៨៩គ្ំក្ទឱ្យ៖
o ដរង្សច្រតីទុរច្ិត្ត និងដរសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុង្ច្ញពីក្បមុខរដឋ
o កត្ងាំងង្ោរ ង្ច្ង ង្ហង កដលជ្ក្បធានសភា ជ្ក្បមុខរដឋសតី ទី រ ហូត្ មានការង្បេះ
ង្ឆន្ត្ង្ក្ជើសង្រីសក្បមុខរដឋងមី
o ង្ោរ លន់ នល់ បនតជ្នយររដឋមក្រនតីដកដល ឯអនរអងគមាច្ស់ សិរីមត្ៈ ជ្ជំនួយការ។
មុននងៃរដឋក្បហារ សង្មតច្នង្រត្តម សីហនុ ង្ៅទីក្រុងប្រីស ក្បង្ទសបរំង។ រំ

ុងង្ពលរដឋក្បហារ

ក្ពេះអងគង្ៅបរង្ទស។
II.សងគមង្សដឋរច្
ិ ស
ច ម័យសាធារណ្រដឋកខមរ
១. សងគម
រមពជ្
ុ រងនូវការវាយក្បហារ


ការវាយក្បហាររបស់សហរដឋអាង្មរិរ
ពីឆ១
ន្ំ ៩៦៩ ដល់ឆ១
ន្ំ ៩៧៣ រមពុជ្រងការទមា្្រ់ក្គ្ប់កបរក្បមាណ្ជ្ងពីរោនង្ានពីសំណារ់

សហរដឋអាង្មរិរ ។


ការវាយក្បហារររបស់កខមរក្រហម
ចាប់ពីឆ១
ន្ំ ៩៧០ ពួរកខមរក្រហមបនបងកអសនតិសុខ និងកាន់កាប់ត្ំបន់ជនបទ និងទីក្បជុំជនត្ូច្ៗ

ង្ៅពាសង្ពញនផទក្បង្ទស។
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ចាប់ពឆ
ី ១
ន្ំ ៩៧២ ពួរកខមរក្រហមបនចាប់ង្ផដើមង្ផាត្ត្ង្ៅង្លើទីក្បជុំជនធំៗ ង្ោយបញ់ង្ផា្្ងច្ូល
ភនំង្ពញ និងរង្មទច្សាព្នង្ក្ជ្យច្ង្វ្រ...។
សាថ្នភាពក្បជ្ពលរដឋ
ការទមា្្រ់ក្គ្ប់កបរ ការបញ់ង្ផា្្ង ការបញ់រេះ ការបញ់ផតរ់រវាងភាគីជង្មា្្េះរមពុជ្បនង្ធវើឱ្យក្បជ្ជន
នំគ្ន្ង្ភៀសខៃួនមររស់ង្ៅទីរួមង្ខត្ត និងទីក្រុងភនំង្ពញ។
រនុងអំ

ុងសក្រង្គ្ម៥ឆន្ំ ក្រុងភនំង្ពញដូច្ជ្បនទ្យមួយកដលក្ត្ូវខម្ំងង្ឡាមព័ទធ និងបនជួបនូវ ៖



រំង្ណ្ើនក្បជ្ជនហួសក្បមាណ្ ង្ក្ពាេះក្បជ្ជន១/៣ ង្ភៀសខៃួនមរកាន់ទីក្រុង



ក្បជ្ជនរងទុរេលំបរង្វទន និងរំសត្់ទរុ គត្ ង្ក្ពាេះខវេះង្ស្បៀង មហូបអាហារង្



អនរកក្សច្មាក្រកដលឃ្្ត្ពីភូមិក្សុរបត្់បង់មុខរបរ គ្ម្នការង្រង្ធវើ ក្ពាត្់ក្បសក្គួសារ...



សក្រង្គ្មបនបន្សល់នូវក្រសតីង្មមា្យ ង្រមងរំក្ពា អនរមានជំងឺ អនររបួស ជនពិការជ្ង្ក្ច្ើនកសននរ់។
ក្រុងភនំង្ពញកដលធា្្ប់កត្ង្ឆើត្ឆយ

ើងនងៃហួសក្បមាណ្...

និងជ្គជ់ង្ៅអាសុីអាង្គនយ៍បនកា្្យជ្ទីក្បជុំជនកដលមាន

ក្បជ្ជនជ្ងពីរោននរ់រស់ង្ៅយ្ងលំបរង្ារយ្របំផុត្។
២. សាថន
្ ភាពង្សដឋរិច្ច
រនុងរំ

ុងង្ពលសក្រង្គ្ម ង្សដឋរិច្ចង្ៅក្ទឹងគ្ម្នសរមមភាព និងជួបនូវ ៖



ជនង្ភៀសខៃួនគ្ម្នការង្រង្ធវើ និងជួបក្បទេះនូវរងវេះង្ស្បៀងអាហារក្បចាំនងៃ



អត្ិផរណាក្បរ់ង្រៀលង្ច្េះកត្បនត



ត្នមៃទំនិញង្ច្េះកត្ង្

ើងនងៃហួសរក្មិត្។

ង្ដើម្បីផគត្់ផគង់ទីក្រុងភនំង្ពញ រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋកខមរពឹងកផអរង្លើង្ស្បៀងមួយច្ំនួន កដលរោឋ្ភិបល
អាង្មរិរផតល់ឱ្យង្ោយដឹរាមរងនវាាមដងទង្នៃង្មគងគ។ ប៉េុកនតង្ៅកខមររ ឆន១
្ំ ៩៧៥ កខមរក្រហមបន
កាត្់ផាត្ច្់ង្ស្បៀងកដលង្

ើងាមដងទង្នៃ ដូង្ច្នេះគឺង្ៅសល់កត្ផៃូវអាកាសប៉េុង្ណាណ្េះ។

III.សក្រង្គម
្ សុវី ល
ិ ឆន១
្ំ ៩៧០-១៩៧៥
ង្ក្កាយរដឋក្បហារនងៃទី១៨ កខមីន ឆន១
្ំ ៩៧០ សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុបនបង្ងកើត្រណ្សិរ្សរួបរួម
ជ្ត្ិរមពុជ្ង្ៅទីក្រុង រង់ត្ុង ក្បង្ទសច្ិន ង្ៅនងៃទី២៣ មីន ១៩៧០ ច្ំកណ្រឯក្រុមរបស់ង្ោរ លន់ នល់
រ៏បនក្បកាសរបបសាធារណ្រដឋកខមរង្ៅនងៃទី៩ កខត្ុោ ឆន្ំ១៩៧០ ។
រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋកខមរបនបនតរស់រនុងរយៈង្ពល៤ឆន្ំ ង្ោយសារជំនួយង្យធា និងង្សដឋរិច្ចពី
អាង្មរិរ។ ក្បង្ទសជួបសក្រង្គ្ម និងង្ពារង្ពញង្ោយអំង្ពើហិង្ានិងទុរេង្ក្រៀមក្រំ ក្ពមទាំងជួបសាថ្នភាពជ្
ង្ក្ច្ើនង្ទៀត្ដូច្ជ្ ៖


ង្សដឋរិច្ចជ្ត្ិក្ត្ូវរំងសទេះង្ោយសក្រង្គ្ម
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ទីក្រុង និងទីក្បជុំជនមួយច្ំនួនធំក្ត្ូវកាត្់ផាត្ច្់ពីគ្ន្ង្ោយរមា្្ំងកខមរក្រហម



រោឋ្ភិបលលន់ នល់ក្គប់ក្គងបនកត្ទីក្រុង និងទីក្បជុំជនមួយច្ំនួន
ង្ោយសាថ្នភាពជំងឺ(សា្្ប់មួយច្ំង្ហៀងខៃួនង្ៅឆន្ំ១៩៧១) ង្ោរ លន់ នល់ មិនអាច្ក្គប់ក្គង

នង្យបយដូច្មុនង្


ើយ។ ង្គសង្ងកត្ង្ឃើញថ្៖

ឥស្សរជននង្យបយង្ក្ច្ើនរូបង្ៅភនំង្ពញបង្ងកើត្បរ្សពួរ និងក្បមូលក្ទព្យសម្បត្តិ ង្ភៃច្ក្បង្យជន៍
ជ្ត្ិ រនុងង្នេះរ៏មានង្ោរលន់ ណ្ុន (បអូនក្បុស លន់ នល់) កដរ



នយទាហានខៃេះលរ់យុង្ទាធ្បររណ្៍ឱ្យពួរកខមរក្រហម។
បញ្ហ្ខងង្លើង្ធវើឱ្យង្ោរ លន់ នល់ អល់កអររនុងការោរ់ទណ្ឌរមមង្លើទាហាន និងមក្រនតីពុររលួយ

កដលមានសាវ្មីភរតិច្ំង្ពាេះង្ោរ។
ង្ៅង្ដើមឆន្ំ១៩៧៣

ពួរកខមរក្រហមបនពិង្សាធសហររណ្ូបនីយរមម

និងអនុវត្តង្ោយបងេំរនុង

ត្ំបន់មួយច្ំនួនកដលពួរង្គក្គប់ក្គង ក្សបង្ពលកដលសហរដឋអាង្មរិរទមា្្រ់ក្គ្ប់កបរ។
IV.ការដួលរលំរបបសាធារណ្រដឋកខមរ
១. ដំណារ់កាលច្ុងង្ក្កាយននរបបសាធារណ្រដឋកខមរ


ក្បជ្ជនត្ំបន់រំង្ោេះ និងក្រុងភនំង្ពញង្នឿយណាយនឹងរបបសាធារណ្រដឋកខមរកដលក្បរបង្ោយអំង្ពើ
ពុររលួយ និងង្ពារង្ពញង្ោយភាពអាប់អួរ



ក្បជ្ជនង្ភៀសសឹរមរកាន់ទីក្រុងភនំង្ពញកដលង្រើនក្បមាណ្ពីរោននរ់រស់ង្ៅង្ោយបត្់បង់
ការង្រ ខវេះង្ស្បៀងអាហារ...



ទំនិញង្

ើងនងៃ



ការដឹរជចជូនង្ស្បៀង និងក្គ្ប់រំង្សវរបស់សហរដឋអាង្មរិរមរឧបត្ថមភក្បជ្ជនក្រុងភនំង្ពញ និងរបប
លន់ នល់ ក្ត្ូវកខមរក្រហមកាត្់ផាត្ច្់ទាំងក្សុង



ង្ៅង្ដើមកខង្មសា ឆន្ំ១៩៧៥ ង្ោរលន់ នល់ បនង្ភៀសខៃួនាមយនតង្ហាេះង្ច្ញពីរមពុជ្ និងង្ៅ
រស់ង្ៅសហរដឋអាង្មរិរ



ពួរកខមរក្រហមបនង្ធវើការរឹត្បនតឹងការង្ឡាមព័ទធទីក្រុងភនំង្ពញ ពិង្សសការនំង្ស្បៀងច្ូល



ការច្រចារវាងរោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋកខមរ

និងរោឋ្ភិបលរណ្សិរ្សរួបរួមជ្ត្ិរមពុជ្ដឹរនំង្ោយ

សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុពុំទទួលបនលទធផល។
រនុងដំណារ់កាលច្ុងង្ក្កាយ សា ុត្ ស បនសង្ក្មច្ច្ិត្តដង្ណ្តើមយរក្រុងភនំង្ពញ ង្ោយមិន
ចាំបច្់រង់ចាំការយល់ក្ពមពីសមពនធមិត្តង្វៀត្ណាម ក្បរបង្ោយង្ជ្គជ័យនងៃទី១៧ កខង្មសា ឆន១
្ំ ៩៧៥។
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២. ជ័យជមនេះនងៃ១៧ ង្មសា ១៩៧៥
ង្ៅង្វោង្មា្ង៩និង៣០នទីក្ពឹរ នងៃទី១៧ កខង្មសា ឆន១
្ំ ៩៧៥ ទ័ពកខមរក្រហមបនង្ដើរជ្ជួរច្ូល
មរក្រុងភនំង្ពញង្ោយ ៖


ង្សៃៀរពារ់ឯរសណាឋ្នពណ្៌ង្្ម្ និងពណ្៌អាច្ម៍ង្សេះ



ក្បុងក្បយ័ត្ន និងមានអាវុធក្គប់ៗគ្ន្



ភាគង្ក្ច្ើនមានអាយុពី១៥ឆន្ំង្



មានទឹរមុខមាំមិនរីររយនឹងការសាវ្គមន៍ពីក្បជ្ជន។

ើង

ជ័យជមនេះង្នេះមិនកមនជ្ការនច្ដន្យង្ទ។ ពួរកខមរក្រហមមានគំនិត្ថ្ ឆន្ំខងមុខចាត្់ទុរដូច្ជ្ឆន្ំ
ទីមួយននបដិវត្តន៍ ង្ហើយកាត្់ផាត្ច្់ទំនរ់ទំនងទាំងអស់ជ្មួយបដិវត្តន៍ង្ៅរនុងក្បង្ទសង្វៀត្ណាម។
V.ការខូច្ខត្ង្ោយសារសក្រង្គម
្ និងផលវិបរ
សក្រង្គ្មសុីវិលឆបង្ឆេះអស់រយៈង្ពល៥ឆន្ំ(១៩៧០-១៩៧៥) កដលបងកនូវការខូច្ខត្ និងផល
វិបរដូច្ត្ង្ៅ ៖
សងគម


សក្រង្គ្មបនសមា្្ប់ក្បជ្ជនរមពុជ្ជ្ងមួយោននរ់ ក្ពមទាំងបន្សល់ទុរនូវអនររបួស ជនពិការ
ង្រមងរំក្ពា ក្រសតីង្មមា្យ...



ក្បជ្ជនង្ភៀសខៃួនពីជនបទច្ូលទីក្រុង រស់ង្ោយខវេះង្ស្បៀង ជួបភាពអនធិបង្ត្យ្យ អំង្ពើហិង្ា
ង្ចាររមម...



អំង្ពើសូរបន
្ ់រីរដុេះោលដល់វិស័យសិរ្ាធិការ



បំផា្ញធនធានមនុស្ស ក្គឹេះសាថ្នសិរ្ា វត្តអារម លំង្ៅោឋ្ន...

ង្សដឋរិច្ច


ដីកក្សច្មាក្រក្ត្ូវង្បេះបង់ង្ចាល ក្ពមទាំងកា្្យង្ៅជ្ច្មាក្រមីន និងរង្្ត្ក្គ្ប់ B ៥២



ង្រងច្ក្រឧស្ាហរមម៧៥ភាគរយ ក្ត្ូវបំផៃិច្បំផា្ញ



ច្មាក្រង្ៅស៊ូក្ត្ូវបត្់បង់



ផៃូវងនល់ និងសាព្នពី៧០ភាគរយ ង្ៅ៨០ភាគរយក្ត្ូវអនតរយ។

នង្យបយ
អសថិរភាពនង្យបយង្ោយសក្រង្គ្មសុីវិល បនបងកវិនសរមមង្លើក្គប់វិស័យកដលជ្ឱកាសឱ្យកខមរ
ក្រហមង្

ើងកាន់អំណាច្ង្ៅឆន្ំ១៩៧៥។
ដូច្ង្នេះសក្រង្គ្មបនបងកមហនតរយ និងបំផា្ញង្ហោឋ្រច្នសមពនធ ក្គឹេះង្សដឋរិច្ច សងគម និងនំរមពុជ្

ង្ៅរររបបក្បល័យពូជសាសន៍។
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ង្មង្រៀនទី៤

រមពជ្
ុ ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ
(១៩៧៥-១៩៧៩)
I .រច្នសមពនដ
ធ ឹរនំ
១. ការច្ូលកាន់អំណាច្របស់កខមរក្រហម
ការច្ូលកាន់កាប់ទក្ី រុងភនង្ំ ពញ
ង្ៅនងៃទី១៧ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៧៥ រងទ័ពកខមរក្រហមបនវាយលុរច្ូលទីក្រុងភនំង្ពញពីក្គប់ទិសទី។
កខមរក្រហមបនជង្មៃៀសក្បជ្ជនង្ច្ញពីទីក្រុងភនំង្ពញង្ោយបងេំ ង្ក្កាមង្លសថ្ អងគការខ្្ច្អាង្មរិរមរ
ទមា្្រ់ក្គ្ប់កបរ ច្ង់ង្បសសមាអ្ត្ខម្ំង និងខវេះមង្ធ្ាបយដឹរង្ស្បៀងឱ្យក្បជ្ជនង្ៅរនុងក្រុងភនំង្ពញ។ អនរ
រឹងទទឹងនឹងបញ្ជ្អងគការនឹងក្ត្ូវចាប់ច្ង ឬបញ់ង្ចាលភា្្មៗង្ៅនឹងរកនៃង។
ង្គ្លការណ្៍របស់ពួរកខមរក្រហម
ង្ៅនងៃទី២០ ដល់២៥ កខឧសភា ឆន១
្ំ ៩៧៥ កខមរក្រហមបនង្រៀបច្ំការក្បជុំធំមួយ និងបនក្បកាស
ង្គ្លការណ្៍៨ច្ំណ្ុច្សក្មាប់ការអនុវត្តង្ៅទូទាំងក្បង្ទស។ ង្គ្លការណ្៍ទាំងង្នេះរួមមាន ៖


ជង្មៃៀសក្បជ្ជនឱ្យង្ច្ញពីទីក្បជុំជនទាំងអស់ ជ្ពិង្សសពីទីក្រុងភនំង្ពញ



លុបបំបត្់ទីផ្ារ



លុបបំបត្់ការង្ក្បើក្បស់រូបិយប័ណ្ណ



ផ្សឹរង្ោរសង្ឃរនុងសំណារ់ក្ពេះពុទធសាសនទាំងអស់ ង្ហើយឱ្យង្ៅង្ធវើកក្សច្មាក្រង្ៅត្ំបន់មូលោឋ្ន
ជនបទ



ក្បហារជីវិត្ង្មដឹរនំរបស់របប លន់ នល់



បង្ងកើត្សហររណ្៍រក្មិត្ខពស់ទូទាំងក្បង្ទស



បង្ណ្តញជនជ្ត្ិភាគត្ិច្ង្វៀត្ណាមឱ្យង្ច្ញទាំងអស់



បចជូនទ័ពង្ៅាមក្ពំក្បទល់ ជ្ពិង្សសក្ពំក្បទល់ង្វៀត្ណាម។

២. ការបង្ងកត្
ើ រោឋ្ភប
ិ លរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ
អងគការ
ពារ្យអងគការមួយមា្ត្់ក្គបដណ្តប់ទាំងបរ្សរុមមុយនីសត ទាំងអងគការនីត្ិបចញត្តិ នីត្ិក្បត្ិបត្តិ និង
អំណាច្ត្ុោការ។

អងគការបដិវត្តន៍ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្
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ើងង្ោយសមាជិរបរ្សរុមមុយនីសតរមពុជ្។

ង្ៅកខ

រញ្ញ្ ឆន្ំ១៩៧៥ គណ្ៈរមាម្ធិការមជ្ឈិមបរ្សរុមមុយនីសតរមពុជ្រួមមាន ប៉េុល ពត្, នួន ជ្, ង្សា ភឹម, ង្អៀង
សារី, សុន ង្សន, ឈិត្ ង្ជឿន(ង្ៅាម៉េុរ) និងវន ង្វត្។
រដឋធមមនុចរ
ញ មពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ


ពីនងៃទី១៥ ដល់នងៃទី១៩ កខធនូ ឆន១
្ំ ៩៧៥ មហាសននិបត្ជ្ត្ិក្បរពធង្

ើងង្ៅភនំង្ពញ កដលមាន

សមាជិរច្ូលរួមច្ំនួន១ ០០០នរ់ និងបនអនុម័ត្រដឋធមមនុចញរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ


នងៃទី៥ កខមររ ឆន្ំ១៩៧៦ រដឋធមមនុចក្ញ ត្ូវបនោរ់ឱ្យង្ក្បើក្បស់ជ្ផៃូវការង្ោយមាន១៦ជំពូរ និង
កច្រង្ច្ញជ្២១មាក្ា



ាមរយៈរដឋធមមនុចញង្នេះ រមពុជ្ក្ត្ូវបនបតូរង្

ម្េះជ្ផៃូវការថ្ «រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ»



រដឋធមមនុចញបនបង្ងកើត្សភាត្ំណាងក្បជ្ជនច្ំនួន២៥០អាសនៈ កដលរនុងង្នេះ១៥០អាសនៈ
ត្ំណាងវណ្ណៈរសិររ ៥០អាសនៈត្ំណាងវណ្ណៈពលររនិងរមមររ និង៥០អាសនៈត្ំណាងរងទ័ព
បដិវត្តន៍រមពុជ្
ច្ង្ក្មៀងជ្ត្ិរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យមានង្

ម្េះថ្ «១៧ ង្មសា មហាង្ជ្គជ័យ»។

រច្នសមពនក្ធ គប់ក្គងរដឋ


បរ្សរុមមុយនីសតរមពុជ្គឺជ្អងគការកត្មួយគត្់ កដលមានអំណាច្ង្ៅរនុងរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ



បរ្សង្នេះមានប៉េុល ពត្(សា ុត្ ស) ជ្ង្លខបរ្ស48 និងនួន ជ្ ជ្អនុង្លខបរ្ស



គណ្ៈរមាម្ធិការអច្ិនក្រនតយ៍បរ្សគឺជ្«អងគការ»កត្មួយគត្់

កដលមានសិទអ
ធិ ំណាច្រនុងការង្ធវើង្សច្រតី

សង្ក្មច្ច្ិត្តអនុម័ត្ង្គ្លនង្យបយរោឋ្ភិបល និងលរេនតិរៈង្ផ្សងៗ។
៣. ភូមសា
ិ ក្រសតរដឋបល


បរ្សរុមមុយនីសតរមពុជ្បនកបងកច្រត្ំបន់រដឋបលននរដឋរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យជ្៧ភូមិភាគ កដលរួម
មាន៣២ត្ំបន់។ ភូមិភាគទាំងង្នេះរួមមាន ៖ ភូមិភាគបូពា្(ភូមិភាគ២០៣) ភូមិភាគនិរត្ី(ភូមិ
ភាគ៤០៥) ភូមិភាគឧត្តរ(ភូមិភាគ៣០៣) ភូមិភាគពាយ័ព្យ(ភូមិភាគ៥៦០) ភូមិភាគបសចិម(ភូមិ
ភាគ៤០១) ភូមិភាគឦសាន(ភូមិភាគ១០៨)49 ង្ហើយង្ៅឆន១
្ំ ៩៧៧ ភូមិភាគរណាត្លក្ត្ូវបន
បង្ងកើត្ង្

ើង កដលមានទីាំងង្ៅក្ត្ង់ភូមិភាគឧត្តរចាស់ ង្ហើយភូមិភាគឧត្តរក្ត្ូវបនបតូរង្ៅកាន់ត្ំបន់

ង្សៀមរប-ឧត្តរមានជ័យ និងត្ំបន់ក្ពេះវិហារវិញ។

ក្បធានបរ្ស។

48
49

មរដល់ឆំ្ន១៩៧៥ ភនំង្ពញក្ត្ូវង្គង្ៅថ្ ភូមិភាគពិង្សស។ ចាប់ពីឆំ្ន១៩៧៧ ភូមិភាគពិង្សសគឺសំង្ៅង្លើ៖ រំពង់ធំ និង

រំពង់ចាមង្ក្ត្ើយខងលិច្ដងទង្នៃង្មគងគ។
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ភូមិភាគ ត្ំបន់ និងក្សុរមួយច្ំនួនក្ត្ូវបនោរ់ង្លខសមាគ្ល់



ង្ៅង្ក្កាមភូមិភាគ មានត្ំបន់ក្សុរ ឃុ(
ំ សហររណ្៍រក្មិត្ខពស់) និងភូមិ(សហររណ្៍រក្មិត្ទាប)។

II. នង្យបយមហាង្ោត្ង្ផា្្េះមហាអសាចរ្ យ្
១. គង្ក្មាងកផនការបួនឆន្ំ(១៩៧៧-១៩៨០)
ង្គ្លនង្យបយ
ង្គ្លនង្យបយសំខន់បំផុត្របស់រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យគឺសនតិសុខជ្ត្ិ និងសមូហភាវូបនីយរមម។
ង្ៅរនុងគង្ក្មាងកផនការបួនឆន្ំ អងគការបនអនុវត្តនង្យបយសមូហភាវូបនីយរមម ង្ោយក្បមូល
យរក្ទព្យ សម្ប ត្តិឯរជនទាំងអស់ (រួមទាំងសមាភ្រ ផទេះបយ)ទុរជ្សម្ប ត្តិស មូហភាពនិងង្ក្បើក្បស់រួម
និងកបងកច្ររមា្្ំងពលរមមង្ៅាមក្រុមង្រៀងៗខៃួនង្ៅាមអាយុ ង្ភទ និងវណ្ណៈសងគម ដូច្ជ្ បុរស ក្រសតី
យុវជន រុមារ។
ាមរយៈកផនការង្នេះ

កខមរក្រហមក្រហមច្ង់ឱ្យក្បង្ទសរមពុជ្រីរច្ង្ក្មើន

កា្្យជ្ក្បង្ទសសងគម

រសិរមមទំង្នើបរនុងរយៈង្ពល១០ ង្ៅ១៥ឆន្ំ ង្ហើយកា្្យជ្សងគមឧស្ាហរមមមួយរនុងរយៈង្ពល១៥ ង្ៅ
២០ឆន50
្ំ ។
ង្គ្លង្ៅ


ង្គ្លង្ៅរបស់កផនការបួនឆន្ំ គឺង្ធវើយ្ងណាឱ្យទទួលបនលទធផលក្សូវជ្មធ្យមបីង្ានរនុងមួយ
ហិរាសក្មាប់ដីកក្សធមមា និងពី៦ង្ៅ៧ង្ានរនុងមួយហិរាសក្មាប់ដីកក្សង្លខ១ កដលអាច្ង្ធវើ
ក្សូវបនពីរដងរនុងមួយឆន្ំ។



ទិននផលក្សូវរនុងកផនការបួនឆនក្ំ ច្រជ្បួនច្ំកណ្រគឺ ៖
o សក្មាប់ជ្ង្ស្បៀងរបស់ក្បជ្ជន
o សក្មាប់ង្ធវើពូជ
o សក្មាប់បក្មុងទុរ
o សក្មាប់នំង្ច្ញង្ៅង្ក្ៅក្បង្ទស

ង្ហើយនំ ច្ូលមរវិញនូវមា្សុីនសក្មាប់ង្ធវើកក្សច្មាក្រ

ង្ក្គឿងសពាវ្វុធ និងសមាភ្រង្ក្បើក្បស់ង្ផ្សងៗ
ង្មដឹ រ នំ រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ សង្ឃឹមថ្នឹ ង ង្ធវើ ឱ្យ រមពុជ្ មានឯររជ្យ មាច្ស់ ការ ខៃួ នទី ពឹ ងខៃួ ន
និងខៃួនឧបត្ថមភខៃួនទាំងង្សដឋរិច្ចនិងនង្យបយ

ក្ពមទាំងកក្បកា្្យវិស័យរសិរមមអន់ងយឱ្យង្ៅជ្វិស័យ

រសិរមមកបបទំង្នើប។

50

ទស្សនវដតីទង់បដិវត្តង្លខ ៣៩ នងៃទី៨ កខសីហា ឆន្ំ១៩៧៦។
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២. ជីវត្
ិ រស់ង្ៅក្បចាំនងៃរនុងរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ
ការបង្ងកត្
ើ សហររណ្៍


សហររណ្៍កខមរក្រហមមានន័យថ្ ក្បជ្ជនរស់ង្ៅរួម ង្ធវើការរួម ហូបរួម និងកច្ររំកលរការរំសានត
ជ្សមូហភាព គ្ម្នការរស់ង្ៅជ្បុគគល និងគ្ម្នរមមសិទធិឯរជន



សហររណ្៍ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងង្ដើម្បីពក្ងឹងវណ្ណៈរមមររ

និងរសិររ

ង្ោយង្ឆព្េះង្ៅររការលុប

បំបត្់រមមសិទធិឯរជន និងរបបទាំងឡាយកដលមិនកមនសងគមនិយម


សហររណ្៍កខមរក្រហម គឺង្ធវយ
ើ ្ងណាឱ្យខៃួនអាច្ឧបត្ថមភខៃួនង្ោយខៃួនឯងបន(ឯររជមាច្ស់ការ)



ការង្រៀបច្ំសហររណ្៍មាន៣ដំណារ់កាល ៖
o ង្ៅអំ

ុងឆន្ំ១៩៧០-១៩៧៥

កខមរក្រហមបនង្រៀបច្ំក្បជ្ជនង្ៅត្ំបន់រំង្ោេះជ្«ក្រុម

ក្បវាស់នដ» មានសមាជិរពី១០ង្ៅ៣០ក្គួសារ
្ំ ៩៧៥
o បនទ្ប់ពីបនជ័យជមនេះង្ៅឆន១

ក្រុមក្បវាស់នដក្ត្ូវង្រៀបច្ំជ្«សហររណ្៍រក្មិត្ទាប»

កដលមានសមាជិរង្ក្ច្ើនក្គួសារ ឬមួយភូមិទាំងមូល
o ង្ៅឆន១
្ំ ៩៧៧ សហររណ្៍រក្មិត្ទាប

ក្ត្ូវង្រៀបច្ំជ្សហររណ្៍រក្មិត្ខពស់

កដលមាន

ក្គួសារចាប់ពី៣ ង្ៅ៤ភូមិ ឬឃុម
ំ ួយទាំងមូល។
វណ្ណៈសងគមងមព
ី រី
កខមរក្រហមបនបង្ងកើត្នូវវណ្ណៈងមីពីរ គឺ«ក្បជ្ជនចាស់» និង«ក្បជ្ជនងម»ី ៖


ក្បជ្ជនចាស់(ក្បជ្ជនមូលោឋ្ន)គឺក្បជ្ជនកដលរស់ង្ៅាមជនបទ ក្គប់ក្គងង្ោយបរ្សរុមមុយនីសតរមពុជ្មុននងៃទី១៧ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៧៥។ ក្បជ្ជនក្បង្ភទង្នេះអាច្កា្្យជ្ក្បធានសហររណ្៍
ឬក្បធានរងង្ផ្សងៗ។



ក្បជ្ជនងមី(ក្បជ្ជន១៧ង្មសា)ជ្ក្បជ្ជនកដលជង្មៃៀសង្ច្ញពីទីក្រុង ឬទីក្បជុំជននន ង្ក្កាយ
នងៃទី១៧ កខង្មសាឆន្ំ១៩៧៥។ អងគការគ្ម្នទំនុរច្ិត្ង្ត លើក្បជ្ជនងមង្ី នេះង្ទ ង្ក្ពាេះអងគការចាត្់ទុរ
ថ្ ពួរ១៧ ង្មសាជ្ជនបង្ចញើករអរ ជ្អនរចាញ់សក្រង្គ្ម និងជ្ង្ឈៃើយសឹរ។ អនរកដលង្ៅរស់បន
ច្ងចាំនូវពារ្យង្សា្្រ«ទុររ៏មិនច្ំង្ណ្ញ ដរង្ច្ញរ៏មិនខត្»។

ពិធង្ី រៀបមងគលការ ឬអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍
ពិធីង្រៀបការង្ៅរនុងរបបកខមរក្រហមមានលរេណ្ៈខុសពីក្បនពណ្ីទាំងក្សុង។

ពិធីង្រៀបការត្ក្មូវឱ្យ

រូនក្បុស-ក្សីឈរឬអងគុយជ្ពីជួរ ង្ហើយគូនីមួយៗកបរមុខររគ្ន្ កដលមានចាប់ពី៣ ង្ៅ១០គូសក្មាប់ពធ
ិ ី
ត្ូច្ ឬពី៣០ ង្ៅ៥០គូ និង

នង្ៅដល់ជ្ង១០០គូសក្មាប់ពិធីធំ។ បនទ្ប់មរក្បធានអងគក្បជុំបញ្ជ្ឱ្យគូ

ទាំងង្នេះចាប់នដគ្ន្ ង្ធវើការង្បតជ្ញ្ច្ិត្តថ្នឹងរួមរស់ជ្មួយគ្ន្ និងបង្ក្មើអងគការអស់មួយជីវិត្។ គូក្សររមួយ
ច្ំនួនមិនបនសាគ្ល់ ឬក្សឡាញ់គ្ន្ពីមុនមរង្នេះង្ទ។
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ការអប់រំ
ក្បព័នធអប់រំក្ត្ូវបនបំផា្ញង្ចាល សាោង្រៀនក្ត្ូវបនបិទទាវ្រ ក្គូបង្ក្ងៀនក្ត្ូវបនរំោយក្របខណ្ឌ
ង្ហើយអងគការអប់រំរុមារ រុមារីទាំងអស់កដលក្ត្ូវចាត្់ទុរជ្រូនអងគការឱ្យ៖


ក្សឡាញ់ និងដឹងគុណ្អងគការកត្មួយគត្់



មានឆនទៈោច្់ខត្ និងង្ជឿជ្រ់ង្លើអងគការកត្មួយគត្់



យរការណ្៍ពីឪពុរមាត្យរបស់ខៃួន

ង្ហើយង្ពលខៃេះរុមារហា្នសមា្្ប់ឪពុរមាត្យរបស់ខៃួនង្ោយ

ង្ចាទថ្ខម្ំង


ហា្នង្ធវើពលីរមមក្គប់យ្ងច្ំង្ពាេះអងគការ។
ក្បព័នធអប់ររ
ំ មពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យមានង្ក្គ្េះថ្ន្រ់យ្ងខ្្ំងច្ំង្ពាេះរុមារ។

សម័យង្នេះ

រុមារក្ត្ូវ

កច្រាមរង និងបងេំឱ្យង្ធវើការដូច្ជ្ ង្រីសអាច្ម៍ង្គ្ កាត្់ទក្រនទ្នង្ខត្ត ក្បមូលជីោមរមនុស្ស ជចជូនសមាភ្រ
សឹរង្ៅសមរភូមិ។ល។ រុមារមួយច្ំនួនក្ត្ូវបនង្ក្ជើសង្រីសឱ្យច្ូលបង្ក្មើរនុងជួររងទ័ពរបស់កខមរក្រហម។
III. ង្សារនដរមម
១. ការបងេឱ
ំ យ្ ង្ធវកា
ើ រជ្ទមៃន់


ក្បជ្ជនក្ត្ូវបនង្គបងេំឱ្យង្ធវើការជ្ង១២ង្មា្ងរនុងមួយនងៃ និង៧នងៃរនុងមួយសបត្ហ៍ ង្ោយគ្ម្ន
ង្ពលសក្មារក្គប់ក្គ្ន់ ង្ហើយទទួលបនរបបអាហារត្ិច្ត្ួច្បំផុត្



ក្បធានសហររណ្៍ មានភាររិច្ចក្គប់ក្គងសរមមភាព និងទង្ងវើរបស់ក្បជ្ជន



ជនណាមានរំហុស ឬត្វា្ក្ត្ូវបនង្ចាទថ្ជ្ខម្ំងក្បឆំងបដិវត្តន៍ និងក្ត្ូវបចជូនង្ៅោរ់គុរ ឬ
សមា្្ប់ង្ចាល។

២. ការសក្មិត្សក្មាំង និងការសមា្ប
្ រ់ ង្គល
្


កខមរក្រហមកត្ងកត្ក្សាវក្ជ្វររខម្ំងបងកបស
់ ុីរូងនផទរនុងក្គប់ទរ
ី កនៃង



ក្បជ្ជនជ្ង្ក្ច្ើនក្ត្ូវសា្្ប់ង្ោយការង្ចាទថ្ជ្ភាន្រ់ង្រសមាង្ត្រ់ បស់អាង្មរិរ(ង្ស.អ៊៊ី.អា) ភាន្រ់ង្រ
សមាង្ត្រ់ បស់សូង្វៀត្(កា.ង្ហ្ស៊.ង្ប)និងភាន្រ់ង្រសមាង្ត្់របស់ង្វៀត្ណាម។ ក្បជ្ជនទាំងង្នេះក្ត្ូវបន
ចាប់ខៃួន និងសមា្្ប់ង្ចាលជ្ក្បព័នធ



ង្ៅឆន១
្ំ ៩៧៨ មានការសក្មិត្សក្មាំងដ៏សាហាវយង់ឃនងបំផុត្ង្ៅង្លើក្បជ្ជននិងរមាម្ភិបលង្ៅ
ភូមិភាគបូពា។
្

កខមរក្រហមបនង្ចាទរមាម្ភិបល

និងក្បជ្ជនង្ៅរនុងភូមិភាគង្នេះថ្ជ្មនុស្ស

«រ្ាលយួន ខៃួនកខមរ»។ រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យបនបចជូនទ័ពពីភូមិភាគនិរត្ីង្ៅបក្រង្ក្បភូមិភាគបូពា្
ង្ហើយោរ់រមាម្ភិបលពីភូមិភាគនិរត្ី ង្ៅកាន់អំណាច្ជំនួសរមាម្ភិបលង្ៅភូមិភាគបូពា្ កដលង្ធវើ
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ឱ្យ មានការសមា្្ប់ ក្បជ្ពលរដឋ ជ្ងមួយ កសននរ់ ។

ក្បជ្ជនរប់ ពាន់ នរ់ ង្ទៀត្បនង្គច្ង្ៅ

ង្វៀត្ណាម។
៣. ក្បព័នស
ធ នតស
ិ ខ
ុ
មនទរី សនតស
ិ ខ
ុ


ក្បព័នធសនតិសុខរបស់កខមរក្រហម គឺគុរសក្មាប់ោរ់មនុស្ស កដលគុរទាំងង្នេះង្គង្ៅថ្ មនទីរសនតិសុខ



ង្ៅទូទាំងក្បង្ទសមានមនទីរសនតិសុខជិត្២០០រកនៃងសក្មាប់ឃឃ
ុំ ំង

សួរច្ង្មៃើយ

និងសមា្្ប់

មនុស្ស


អនរង្ទាសភាគង្ក្ច្ើនគឺជ្ក្បជ្ជនសៃូត្ក្ត្ង់ កដលក្ត្ូវបនង្ចាទក្បកាន់ង្ោយគ្ម្នភសតុាងថ្ជ្អត្ីត្
ទាហាន និងមក្រនតីរជការសុីវិលរបស់របបលន់ នល់ ជ្ភាន្រ់ង្រង្សុើបការសមាង្ត្់ ឬជ្ខម្ំងជ្ង្ដើម។

មនទរី ស-២១(គុរទួលកសៃង)


អរ្សរ«ស»ត្ំណាងឱ្យពារ្យសនតិបលង្ហើយង្លខ«២១»ត្ំណាងឱ្យង្លខសមាង្ត្់



មនទីរង្នេះមានទីាំងសថិត្ង្ៅរនុងវិទ្ាល័យទួលសាវ្យនក្ព(អត្ីត្វិទ្ាល័យពញាយ្ត្)។



មនទីរស-២១

គឺជ្មនទីរសនតិសុខថ្ន្រ់មជ្ឈិមង្ៅភនំង្ពញ

និងជ្គុរកដលសំខន់បផ
ំ ុត្ននរបបរមពុជ្

ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ។ ទីង្នេះជ្គុរសមាង្ត្់សក្មាប់ឃុំឃំង សួរច្ង្មៃើយ ង្ធវើទារុណ្រមម និងសមា្្ប់អនរ
ង្ទាសក្បមាណ្១៤ ០០០នរ់។


អនរង្ទាសភាគង្ក្ច្ើនង្ៅមនទីស-២១ជ្រមាម្ភិបល និងរងទ័ពកខមរក្រហម កដលក្ត្ូវបនង្ចាទថ្រ្បត្់
បដិវត្តន។
៍

ថ្ន្រដ
់ រ
ឹ នំមនទរី ស-២១


មនទីរស-២១សថិត្ង្ក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់ក្រសួងការពារជ្ត្ិ ដឹរនំង្ោយង្ោរសុន ង្សន ង្ៅ
សមមិត្តង្ខៀវ



កាំង ង្ហគច្អា្វ ង្ៅឌុច្ ជ្ក្បធាន, ឃឹម វាត្
្ ង្ៅ ហ៊ អនុក្បធាន, ង្ប៉េង បញ្ជ្ការង្លើអនរយម, ចាន់
ក្បធានអងគភាពសួរច្ង្មៃើយ និង ប៉េុន អនរសួរច្ង្មៃើយ



រមាម្ភិបលមនទីរស-២១មួយច្ំនួនជ្អត្ីត្ក្គូបង្ក្ងៀន។

រច្នសមពនចា
ធ ត្់ាង
ំ ង្ៅរនង
ុ ស-២១
មនទរី ស-២១មានបុគគលិរក្បមាណ្ជ្ង១ ០០០នរ់រនុងង្នេះ៖


ក្បមាណ្៣០០-៤០០នរ់បង្ក្មើការជ្បុគគលិរទូង្ៅ អនរោំសៃ ោំបកនៃ...សក្មាប់បង្ក្មើត្ក្មូវការរនុង
គុរ។
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អងគភាពង្រៀបច្ំឯរសារមានត្ួនទីច្មៃងច្ង្មៃើយសារភាពង្ច្ញពីកាកស្ស ត្

វាយអត្ថបទច្ង្មៃើយ

សារភាព សង្ងេបអត្ថបទច្ង្មៃើយសារភាព និងង្រៀបច្ំទុរោរ់ឯរសារ។ រនុងង្នេះរ៏មានអងគភាពរង
កផនរងត្រូបកដរ


អងគភាពការពារជ្អងគភាពធំបំផុត្ង្ៅមនទីរស-២១។ អងគភាពង្នេះភាគង្ក្ច្ើនជ្ង្រមងជំទង់កដលក្ត្ូវ
ង្គ្រពបទបញ្ជ្ដ៏ត្ឹងរឹង



អងគភាពសួរច្ង្មៃយ
ើ កច្រង្ច្ញជ្ក្រុមរងង្ៅ្្(ង្ៅរងកាច្) ក្រុមរងក្ត្ជ្រ់(ង្ៅរងសៃូត្) និងក្រុម
អង្ងគៀម។

ខម្ំងរបស់អងគការ
កខមរក្រហមបនកបងកច្រសក្ត្ូវជ្ពីរក្បង្ភទ គឺសក្ត្ូវខងរនុង និងសក្ត្ូវខងង្ក្ៅ៖


សក្ត្ូវខងរនុង ៖ គឺជ្ក្បជ្ជនងមី ឬក្បជ្ជន១៧ង្មសា និងអនរធា្្ប់ង្ធវើការរនុងរបបសាធារណ្រដឋ
កខមរ។ ង្ៅឆន១
្ំ ៩៧៥ កខមរក្រហមបនសមា្្ប់ចាប់ពម
ី ក្រនតីជ្ន់ខពស់ នយទាហានដល់រូនទាហាន
របស់របបចាស់ ក្ពមទាំងក្រុមក្គួសារ។ ក្រុមជនជ្ត្ិភាគត្ិច្រ៏ក្ត្ូវបនង្ធវើទុរេបុរង្មនញ និងសមា្្ប់
ង្ចាលកដរ ង្ោយក្ត្ូវង្ចាទថ្ជ្ខម្ំងរបស់អងគការ។ ង្ៅទីបចចប់រមាម្ភិបលកខមរក្រហមជ្ង្ក្ច្ើននរ់
ក្ត្ូវបនង្ចាទថ្ជ្ខម្ំងរ្បត្់បដិវត្តន៍ និងក្ត្ូវបនរង្មទច្ង្ចាល។



សក្ត្ូវខងង្ក្ៅ៖ រួមមានសហរដឋអាង្មរិរ នង ពិង្សសង្វៀត្ណាម និងសូង្វៀត្ និងសមពនធមិត្តរបស់
ក្បង្ទសទាំងង្នេះ។ កខមរក្រហមបនង្ចាទក្បជ្ជន រមាមភ
្ ិបល និងរងទ័ពរបស់ខៃួនជ្ង្ក្ច្ើន ថ្បន
បង្ក្មើមង្នគមវិជ្ជ្ក្បត្ិរិរិយ ក្បឆំងបដិវ ត្តន៍ជ្ «ខម្ំងបងកប់សុី រូងនផទរនុង»

និងបង្ក្មើនង្យបយ

បរង្ទស។ អនរទាំងង្នេះក្ត្ូវបនរង្មទច្ង្ចាល។
IV.ការដួលរលំននរបបរមពជ្
ុ ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ
មានមូលង្ហត្ុជ្ង្ក្ច្ើនកដលបណាត្លឱ្យរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យដួលរលំ។
១. ការសអបង្់ ខពម
ើ របបប៉េល
ុ ពត្របស់ក្បជ្ជនរមពជ្
ុ
ការអនុវ ត្តកផនការផលិត្ក្សូវ បីង្ានរនុងមួយហិច្ាពុំបនង្ជ្គជ័យង្ទ។

ប៉េុកនតរមាម្ភិបលកខមរ

ក្រហមបនង្ធវើរបយការណ្៍ករៃងកា្្យ និងបចជូនក្សូវាមកផនការរំណ្ត្់ង្ៅមជ្ឈិម។ ង្មដឹរនំមជ្ឈិមកត្ង
ង្ជឿង្លើរបយការណ្៍ ឯថ្ន្រ់ង្ក្កាមមិនហា្នរយការណ្៍ព័ត្៌មានមិនលអ ង្ហើយត្ំបន់នីមួយៗមិនអនុញ្ញ្ត្ឱ្យ
រំកលរព័ត្៌មានគ្ន្។ ក្បជ្ជនទទួលរងង្ក្គ្េះអត្់ឃ្ន សុខភាពក្ទុឌង្ក្ទាម និងសា្្ប់ង្ោយរងវេះអាហារ។
ជ្ងង្នេះង្ៅង្ទៀត្ ក្បជ្ជនង្ធវើការង្រហួសរមា្្ំង និងរងនូវការកាប់សមា្្ប់។ លរេខណ្ឌទាំងង្នេះង្ធវើឱ្យក្បជ្
ជនអស់ជំង្នឿង្ៅង្លើរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ។
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២. ការសក្មិត្សក្មាំងយរមនុសស្ បដិវត្តនប
៍ រិសទ
ុ ធ
ង្ៅពារ់រណាត្ល ឆនំ្១៩៧៦

មានការសក្មិត្សក្មាំងយរមនុស្សបដិវ ត្តន៍បរិសុទធរនុងច្ំង្ណាម

សមាជិរសំខន់ៗននបរ្សរុំមមុយនីសតរមពុជ្ កដលង្ធវើឱ្យមានការកបរបរ់នផទរនុងជ្ពិង្សសរនុងជួរអនរដឹរនំ
បរ្ស។
៣.ការង្ធវស
ើ ក្រង្គម
្ ជ្មួយង្វៀត្ណាម
ង្ៅឆន១
្ំ ៩៧៥ រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យចាប់ង្ផដើមបងកជង្មា្្េះាមក្ពំកដនជ្មួយង្វៀត្ណាម។ ចាប់ពី
ង្ដើមឆន្ំរហូត្ពារ់រណាត្លឆន្ំ១៩៧៧ រងទ័ពកខមរក្រហមបនវាយក្បហារង្ៅង្លើង្ខត្តច្ូវដុរ ក្សុរហាង្ទៀង
និងង្ខត្តង្ផ្សងៗង្ទៀត្របស់ង្វៀត្ណាម។ ង្ៅកខធនូ ឆន្ំ១៩៧៧ ង្វៀត្ណាមង្ក្បើយនតង្ហាេះ និងកាំង្ភៃើងធំង្បើរ
ការវាយក្បហារជ្ក្ទង់ក្ទាយធំ

រហូត្កាន់កាប់បនត្ំបន់ច្ំពុេះទារនុងង្ខត្តសាវ្យង្រៀង។

ង្ពលង្នេះរមពជ្
ុ

ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យបនផា្្ច្់ច្ំណ្ងការទូត្ជ្មួយង្វៀត្ណាម។
៤. រំង្ណ្ើត្រណ្សិរស្ សាមគគស
ី ង្ក្រង្គេះ្ ជ្ត្ិរមពជ្
ុ
ង្ៅនងៃទី២០ កខមិងុន ឆន១
្ំ ៩៧៧ សមមិត្ត ហ៊ុន កសន និងយុទធមិត្តបួនរូប បនសង្ក្មច្ច្ិត្តង្ភៀស
ខៃួនង្ច្ញពីរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ ង្ឆព្េះង្ៅកាន់ក្បង្ទសង្វៀត្ណាម
ក្បល័យពូជសាសន៍កខមរ ក្រហម

ង្ដើម្បីកសវងររការគ្ំក្ទវាយរំលំរ បប

និងរំង្ោេះក្បជ្ជននិងក្បង្ទសជ្ត្ិពីរ បបង្នេះ។

ដំង្ណ្ើរ ង្ភៀសខៃួនជ្

ក្បវត្តិសាក្រសតង្នេះ គឺជ្ការយរជីវិត្ង្ធវើជ្ង្ដើមទុន ង្ដើម្បីបតូរមរវិញនូវអាយុជីវិត្ សិទធិ និងង្សរីភាពរបស់ក្បជ្ជនរមពុជ្ទូទាំងក្បង្ទស។ ង្ោយមានការគ្ំក្ទពីកខមរអនរង្សនហាជ្ត្ិ និងង្វៀត្ណាម សមមិត្ត ហ៊ុន កសន
បនបង្ងកើត្ច្លនត្ស៊ូមួយកដលមានង្
ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ម្េះថ្អងគភាព១២៥ ឬរងទ័ពសាមគគីសង្ក្រង្គ្េះជ្ត្ិរមពុជ្ កដល

្ំ ៩៧៨។ ការបង្ងកើត្អងគភាពង្នេះគឺជ្ច្ំណ្ុច្ចាប់ង្ផតើមដំបូង
ើងង្ៅនងៃទី១២ កខឧសភា ឆន១

បងអស់ននច្លនត្ស៊ូរំង្ោេះក្បង្ទសជ្ត្ិពីរបបក្បល័យពូជសាសន៍។
ង្ៅនងៃទី៣ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៧៨ វិទ្យុក្រុងហាណ្ូយផ្ាយជ្ភាសាកខមរ បនអំពាវនវឱ្យក្បជ្ជន
ង្ក្ការឈរក្បឆំងរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ។ ង្ពលង្នេះ រមាម្ភិបល រងទ័ព ក្បជ្ជន បនសម័ក្គច្ិត្តច្ូល
បង្ក្មើទ័ព។ ច្លនត្ស៊ូកខមរង្ផ្សងង្ទៀត្រ៏ក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងបនតបនទ្ប់គ្ន្ ដូច្ជ្ច្លនត្ស៊ូកដលដឹរនំ

ង្ោយ សមមិត្ត ង្ហង សំរិន និងសមមិត្ត ជ្ សុីម ង្ៅភូមិភាគបូពា្ សមមិត្ត ប៊ូ ងង ង្ៅភូមិភាគឦសាន និង
សមមិត្ត សាយ ភូងង ង្ៅភូមិភាគបសចិម។ ច្លនត្ស៊ូទាំងង្នេះបនរួមគ្ន្បង្ងកើត្បនង្ៅជ្ច្លនត្ស៊ូរួម
របស់ជ្ត្ិ កដលមានង្

ម្េះថ្រណ្សិរ្សសាមគគីសង្ក្រង្គ្េះជ្ត្ិរមពុជ្ កដលក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅនងៃទី២ កខធនូ

ឆន១
្ំ ៩៧៨ ង្ៅរនុងទឹរដីក្សុរសនួល ង្ខត្តក្រង្ច្េះ។ រណ្សិរ្សង្នេះដឹរនំង្ោយសមមិត្ត ង្ហង សំរិន។ រងទ័ព
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របស់រណ្សិរ្សសាមគគីសង្ក្រង្គ្េះជ្ត្ិរមពុជ្ និងរងទ័ពង្វៀត្ណាមបនចាប់ង្ផដើមវាយក្បហារង្លើរងទ័ពរមពុជ្
ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ ង្ហើយបនកាន់កាប់ទីក្រុងភនំង្ពញង្ៅនងៃទី៧ កខមររ ឆន១
្ំ ៩៧៩។ ក្បជ្ជនរមពុជ្ក្ត្ូវ
បនរំង្ោេះពីរបបក្បល័យពូជសាសន៍។
ី ត្់ង្ទាសង្មដឹរនំកខមរក្រហម
V . ការបង្ងកើត្សាោរតកា
ង្ដើម្បីង្ឆៃើយត្បង្ៅនឹងអំង្ពើក្បល័យពូជសាសន៍របស់របបកខមរក្រហម និងជ្កផនរមួយននការច្ូលរួម
យុទធនការជ្សារលរនុងទប់សាក្ត្់ការង្រើត្ង្

ើងវិញនូវឧក្រិដឋរមមក្បល័យពូជសាសន៍ ការកសវងររយុត្តិធម៌

ជូនជនរងង្ក្គ្េះរមពុជ្ ការផ្សេះផ្ារបួសផៃូវច្ិត្ត និងការបចចប់និទណ្ឌភាព រជរោឋ្ភិបលរមពជ្
ុ និងអងគការ
សហក្បជ្ជ្ត្ិបនក្ពមង្ក្ពៀងគ្ន្បង្ងកើត្ច្្ាប់សតីពីការបង្ងកើត្អងគជំនុំជក្មេះវិសាមចញរនុងត្ុោការរមពុជ្ (អវ
ត្រ) កដលក្ត្ូវបនសាគ្ល់ថ្«សាោរតីកខមរក្រហម»។ ច្្ាប់ង្នេះក្ត្ូវបនរដឋសភាជ្ត្ិអនុម័ត្ និងឡាយក្ពេះ
ហសថង្លខច្ូលជ្ធរមានង្ោយក្ពេះមហារ្សក្ត្ង្ៅនងៃទី១០ កខសីហា ឆន២
្ំ ០០១។ ង្ទាេះជ្យ្ងង្នេះរតី
ត្ុោការង្នេះចាប់ង្ផតើមដំង្ណ្ើរការជ្ង្លើរដំបូងរបស់ខៃួនង្ៅកខរុមភៈ ឆន២
្ំ ០០៦។ ត្ុោការង្នេះមានយុាត្ធិការ
កាត្់ង្ទាសង្មដឹរនំជ្ន់ខពស់

និងអនរទទួលខុសក្ត្ូវខពស់បំផុត្ច្ំង្ពាេះឧក្រិដឋរមមកដលបនក្បក្ពឹត្តង្

ើងង្ៅ

រនុងរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ ច្ង្ន្្េះពីនងៃទី១៧ កខង្មសា ឆន១
្ំ ៩៧៥ ដល់នងៃទី៦ កខមររ ឆន១
្ំ ៩៧៩
កដលង្ៅរនុងរយៈកាលង្នេះ ក្បជ្ជនរមពុជ្ក្បមាណ្ជិត្ពីរោននរ់ក្ត្ូវបនសមា្្ប់ និងសា្្ប់ង្ោយការង្ធវើ
ទារុណ្រមម ការអត្់អាហារ ការង្ធវើការហួសរមា្្ំង និងជំងឺគ្ម្នថ្ន្ំព្ាបល។ បចញវនត និងជ្ពិង្សសក្គូ
បង្ក្ងៀនក្បមាណ្៨០ភាគរយរ៏បនបត្់បង់ជីវិត្ង្ៅរនុងរបបង្នេះផងកដរ
ង្ៅនងៃទី២៦ កខររកោ ឆន២
្ំ ០១០ កាំង ង្ហគច្អា្វ ង្ៅ ឌុច្ អត្ីត្ក្បធានមនទីរស-២១ ក្ត្ូវបនអងគ
ជំនុំជក្មេះសាោដំបូងននអវត្រ

កាត្់ង្ទាសោរ់ពនធនគ្រយៈង្ពល៣៥ឆនំ្ពីបទឧក្រិដឋរមមក្បឆំងនឹង

មនុស្សជ្ត្ិ និងការរំង្ោភយ្ងធៃន់ធៃរង្ៅង្លើអនុសញ្ញ្ទីក្រុងហ្សឺកណ្វឆន្ំ១៩៤៩។ ង្ៅនងៃទី៣ កខរុមភៈ ឆន្ំ
២០១២

អងគជំនុំជក្មេះត្ុោការរំពូលននអវត្របនកាត្់ង្ទាសឌុច្ ឱ្យជ្ប់ពនធនគ្អស់មួយជីវិត្ពីបទ

ឧក្រិដឋរមមដកដល។ មរក្ត្ឹមឆន្ំ២០១៧ អត្ីត្ង្មដឹរនំជ្ន់ខពស់ និងអនរទទួលខុសក្ត្ូវខពស់បំផុត្របស់កខមរ
ក្រហមច្ំនួនក្បំនរ់ក្ត្ូវបនត្ុោការអវត្រង្ចាទក្បកាន់ពីបទឧក្រិដឋរមមក្បល័យពូជសាសន៍
ក្បឆំងនឹងមនុស្សជ្ត្ិ

ឧក្រិដឋរមមសក្រង្គ្ម

ឧក្រិដឋរមម

ឧក្រិដឋរមមកដលមានកច្ងង្ៅរនុងក្រមក្ពហមទណ្ឌរមពុជ្ឆន្ំ

១៩៥៦ ការរំង្ោភបំពានយ្ងធៃន់ធៃរង្ៅង្លើអនុសញ្ញ្ទីក្រុងហ្សឺកណ្វឆន្ំ១៩៤៩ ការបំផា្ញក្ទព្យសម្បត្តិ
វប្បធម៌ង្ៅរនុងរំ

ុងង្ពលជង្មា្្េះក្បោប់អាវុធ

និងឧក្រិដឋរមមក្បឆំងនឹងអនរកដលទទួលបនការការពារជ្

អនតរជ្ត្ិ កដលមានកច្ងង្ៅរនុងអនុសញ្ញ្ទីក្រុងវីកយ៉េនឆន្ំ១៩៦១។ អនរទាំងង្នេះរួមមាន ឌុច្, ង្ខៀវ សំផន
(អត្ីត្ក្បធានគណ្ៈក្បធានរដឋ) នួន ជ្ (អត្ីត្ក្បធានសភាត្ំណាងក្បជ្ជនរមពុជ្) ច្ំកណ្រ ង្អៀង សារី
(រដឋមក្រនតីការបរង្ទស)បនសា្្ប់រនុងអំ

ុងង្ពលដំង្ណ្ើរការសាោរតី រីឯង្អៀង ធីរិទធ(រដឋមក្រនតីសងគមរិច្ច)ក្ត្ូវ

បនោរ់ឱ្យង្ៅង្ក្ៅឃុំង្ោយសារកត្ជំងឺវង្ងវងវង្វ្ន់សាម្រត្ីកដលង្ច្េះកត្វិវត្តង្ៅមុខ។
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ង្មង្រៀនទី៥

សាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពជ្
ុ និងរដឋរមពជ្
ុ
(១៩៧៩-១៩៩៣)
I.ការរំង្ោេះក្បង្ទសរមពជ្
ុ ពីរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ
១. រំង្ណ្ើត្រណ្សិរស្ សាមគគស
ី ង្ក្រង្គេះ្ ជ្ត្ិរមពជ្
ុ 51
ង្ៅនងៃទី២ កខធនូ ឆន្ំ១៩៧៨ រនុងមូលោឋ្នត្ស៊ូរនុងក្សុរសនួល ង្ខត្តក្រង្ច្េះ មហាសននិបត្បនក្បរពធ
ង្

ើងង្ោយមានត្ំណាងរមា្្ំងរំង្ោេះក្គប់ ត្ំបន់ ទូទាំងក្បង្ទសច្ូល រួម។

ឯរច្ឆនទបង្ងកើត្រណ្សិរ្សសាមគគីសង្ក្រង្គ្េះជ្ត្ិរមពុជ្

មហាសននិបត្បនសង្ក្មច្ជ្

និងង្ធវើការង្បេះង្ឆន្ត្ង្ក្ជើសង្រីសគណ្ៈរមមការមជ្ឈិម

រណ្សិរ្សកដលមានសមាជិរ១៤រូប រនុងង្នេះ សមមិត្ត ង្ហង សំរិន ជ្ក្បធាន។
មហាសននិបត្បនអនុម័ត្រមមវិធីនង្យបយដូច្ត្ង្ៅ៖


ង្គ្រពឆនទៈ និងង្គ្លបំណ្ងរបស់ក្បជ្ពលរដឋ



ផដួលរំលព
ំ ួរក្បត្ិរិរិយប៉េុល ពត្ កដលជ្ពួរឃត្រ



រសាងក្បង្ទសរមពុជ្ក្បរបង្ោយឯររជ្យសនតិភាព ង្សរីភាព និងសុភមងគល។

២. ជ័យជមនេះនងៃទី៧ កខមររ ឆន១
្ំ ៩៧៩
ង្ោយមានជំនួយពីរងទ័ពង្វៀត្ណាម និងការគ្ំក្ទពីក្បជ្ជនរមពុជ្ ង្ៅនងៃទី២៥ កខធនូ ឆន១
្ំ ៩៧៨
រណ្សិរ្សសាមគគីសង្ក្រង្គ្េះជ្ត្ិរមពុជ្បនង្ធវើការរំង្ោេះក្បជ្ជននិងក្បង្ទសពីរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យជ្
បនតបនទ្ប់។ ង្ៅនងៃទី៧ កខមររ ឆន១
្ំ ៩៧៩ ភនំង្ពញក្ត្ូវបនរំង្ោេះ។ រងទ័ពរណ្សិរ្ស និងរងទ័ពង្វៀត្ណាម
ង្ក្បើរយៈង្ពលបីសប្្ហ៍រនុងការរំង្ោេះក្បង្ទសរមពុជ្ង្សទើរកត្ទាំងក្សុង។
II.សាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពជ្
ុ (១៩៧៩-១៩៨៩)
ង្ក្កាយពីទទួលបនង្ជ្គជ័យរនុង ការរំង្ោេះក្បង្ទសរមពុជ្ពីរបបរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ ង្ៅនងៃទី៧
កខមររ ឆន្ំ១៩៧៩ របបងមីមួយកដលបនចាប់បដិសនធិង្

ើងង្ក្កាមជំនួយឧបត្ថមភពីរមា្្ំងរងទ័ពង្វៀត្ណាម

គឺរបបសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្។
រិច្ចការចាំបច្់ច្ំនួនពីរកដលរោឋ្ភិបលងមីមួយង្នេះក្ត្ូវង្ធវើ គឺការរសាងសនតិភាព និងការសាថ្បនជ្ត្ិ
ង្

51

ើងវិញ។

រណ្សិស្សសាមគីសង្ក្រង្គេះ្ ជ្ត្ិរមពុជ្បតូរជ្រណ្សិរ្យសាមគគីរសាងការពារមាត្ុភូមរ
ិ មពុជ្ង្ៅឆន្ំ១៩៨៥ និងបតូរជ្

រណ្សិស្សសាមគគីអភិវឌ្ឍន៍មាត្ុភូមិរមពុជ្ង្ៅឆន២
្ំ ០០៥។
49

១. អងគការក្គប់ក្គងសំខន់ៗននរោឋភ
្ ិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពជ្
ុ
របបងមីង្នេះក្គប់ក្គងង្ោយបរ្សកត្មួយគឺគណ្បរ្សក្បជ្ជនបដិវត្តន៍រមពុជ្ និងមានអងគការក្គប់ក្គង
សំខន់ៗច្ំនួន៤គឺ ៖


គណ្បរ្សក្បជ្ជនបដិវត្តនរ
៍ មពជ្
ុ ដឹរនំង្ោយសមមិត្ត កប៉េន សុវណ្ណកដលជ្អគគង្លខធិការ(អត្ីត្
កខមរឥស្សរៈកដលបនង្រៀនសូក្ត្ក្ទឹសតីរុមមុយនីសតង្ៅង្វៀត្ណាម)។ ង្ៅកខធនូ ឆន១
្ំ ៩៨១ សមមិត្ត
ង្ហង សំរិន បនកាន់ត្ំកណ្ងង្នេះជំនួសវិញ



ក្រុមក្បឹរ្ាក្បជ្ជនបដិវត្តន៍

ឬក្រុមក្បឹរា
្ រដឋមក្រនតីមានត្ួនទី យ្ ងសំ ខន់រនុងការង្ធវើឱ្យ សង្ក្មច្

ទិសង្ៅសំខន់ៗរបស់បរ្ស។ ក្រុមក្បឹរ្ាង្នេះមានសមមិត្ត កប៉េន សុវណ្ណជ្ក្បធាន។ ច្ុងឆន១
្ំ ៩៨១
សមមិត្ត ចាន់ សុី (អត្ីត្កខមរឥស្សរៈសិរ្ាង្ៅហាណ្ូយ)បនង្

ើងជំនួសសមមិត្ត កប៉េន សុវណ្ណ។

ក្រុមក្បឹរ្ារដឋមក្រនតីក្ត្ូវរំណ្ត្់ការក្បជុំយ្ងង្ទៀងទាត្់ង្ដើម្បី៖
o ចាត្់វិធានការរដឋបលយ្ងច្្ាស់ោស់ស ក្មាប់រ ដឋមក្រនតី យរង្ៅផ្ស ពវ ផ្ាយាមក្រសួ ង
មនទីរននង្ច្ៀសវាងការអនុវត្តខុសទិសង្ៅ
o ឱ្យ ត្ំណាងក្រសួ ងនី មួយៗង្

ើងរយការណ្៍បង្ហ្ញពីស មិទធផល និងបញ្ហ្ង្ផ្ស ងៗកដល

ង្រើត្មាន។


ក្រុមក្បឹរ្ារដឋកដលមានសមមិត្ត ង្ហង សំរិន ជ្ក្បធាន មានត្ួនទីង្ធវើការវិនិច្ឆ័យ ង្លើបញ្ហ្ច្្ាប់
របស់រដឋដូច្ជ្ង្រៀបច្ំច្្ាប់-ក្រមក្ពហមទណ្ឌ និងករកក្បង្ទាសក្បហារជីវិត្ជ្ង្ដើម



រដឋសភាជ្ត្ិមាន១១៧អាសនៈ។ នងៃទី២៧ កខមិងុន ឆន១
្ំ ៩៨១ សភាជ្ត្ិបនអនុម័ត្រដឋធមមនុចញ
ននសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ ក្ពមទាំងកត្ងាំងសមមិត្ត ង្ហង សំរិន ជ្ក្បធានក្រុមក្បឹរ្ារដឋ
និងសមមិត្ត កប៉េនសុវណ្ណ ជ្ក្បធានក្រុមក្បឹរ្ារដឋមក្រនតី។

២. សមាសភាពអនរក្គប់ក្គង
រដឋអណា
ំ
ច្កខមរ
រនុងដំណារ់កាលដំបូង ក្រសួងសំខន់ៗកាន់កាប់ង្ោយមនុស្សពីរក្រុមគឺ៖


ក្រុមអនរត្ស៊ូចាស់ៗង្ៅភូមិភាគបូពា្ ពិង្សសមរពីង្ខត្តរំពង់ចាម សាវ្យង្រៀង មានដូច្ជ្សមមិត្ត
ង្ហង សំរិន, សមមិត្ត ជ្ សុីម, សមមិត្ត ហ៊ុន កសន...



ក្រុមអនរបនង្ៅហាត្់ង្រៀនង្ៅក្បង្ទសង្វៀត្ណាមង្ក្កាយសននិសីទហ្សឺកណ្វ

ឆន១
្ំ ៩៥៤

មានដូច្

ជ្សមមិត្ត កប៉េន សុវណ្ណ, សមមិត្ត ចាន់ សុី។
ក្រុមទាំងពីរង្នេះមានឋានៈជ្រដឋមក្រនតី និងមានត្ួនទីាមសាថ្ប័នសំខន់ៗ ដូច្ជ្ក្រសួងមហានផទ
ក្រសួងការពារជ្ត្ិ គណ្ៈរមាម្ធិការក្បជ្ជនបដិវត្តន៍ង្ខត្តក្រុង។
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បនទ្ប់ពីសនតិសុខរនុងក្បង្ទសមានលំនឹង

សាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្បនង្ក្ជើសង្រីសអនរមាន

សមត្ថភាពកដលង្ៅរស់ឱ្យច្ូលបង្ក្មើការរនុងរ្ាលមា្សុីនដឹរនំរដឋ។
ជំនញការ និងរងទ័ពង្វៀត្ណាម
ង្ៅរនុងដំណារ់កាលង្នេះ មានវត្តមានរងទ័ពង្វៀត្ណាមង្ៅពាសង្ពញនផទក្បង្ទសង្ដើម្បីជួយទប់សាក្ត្់
ការវិលក្ត្ ប់មរវិញនូវរបបក្បល័យពូជសាសន៍ប៉េុលពត្ និងអនរជំនញការង្វៀត្ណាមជ្ង្ក្ច្ើនរូបកដលង្ធវើ
ការអមរដឋអំណាច្កខមរ ាំងពីថ្ន្រ់ក្រសួង រហូត្ដល់ថ្ន្រ់មូល ោឋ្ន ង្ដើម្បីជួយពក្ងឹងរដឋបលសាធារណ្រដឋ
ក្បជ្មានិត្រមពុជ្។
III.ការរសាងសនតិភាព និងការរសាងជ្ត្ិង្

ើងវិញ

ក្បង្ទសរមពុជ្ក្ត្ូវបនរំង្ោេះពីរបបក្បល័យពូជសាសន៍រមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យរ៏ពិត្កមន កត្រមពុជ្បន
កបរកខញរជ្៤ភាគី។
១. កខមរទាំង៤ភាគី
ភាគីទ១
ី គឺរោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ កដលដឹរនំង្ោយង្ហង សំរិន ៖ ភាគីទី១ង្នេះ
ជ្អនររំង្ោេះរមពុជ្ពីរបបកខមរក្រហម និងមានទិសង្ៅរសាងជ្ត្ិង្
របស់កខមរក្រហម។

ើងវិញ ក្ពមទាំងទប់សាក្ត្់ការវិលក្ត្ ប់

រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្កាន់កាប់ទឹរដីភាគង្ក្ច្ើនននក្បង្ទសរមពុជ្

ង្ោយមានរជធានីង្ៅទីក្រុងភនំង្ពញ។ ភាគីង្នេះទទួលការឧបត្ថមភគ្ំក្ទពីង្វៀត្ណាម សហភាពសូង្វៀត្និង
សមពនធមិត្តរបស់សូង្វៀត្។
ភាគីទី២គឺរមពុជ្ក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ ឬកខមរក្រហម កដលដឹរនំង្ោយប៉េុល ពត្ ៖ ង្ទាេះបីជ្កខមរក្រហម
កលងក្គប់ក្គងរមពុជ្រ៏ពិត្កមន រ៏ប៉េុកនតពួរង្គង្ៅកត្ររ្ាអាសនៈរបស់ខៃួនង្ៅអងគការសហក្បជ្ជ្ត្ិ។ រងទ័ព
កខមរក្រហមង្ៅកត្បនតក្គប់ក្គងទឹរដីរមពុជ្មួយភាគ និងជំរំជនង្ភៀសខៃួនមួយច្ំនួនកដលសថិត្ង្ៅាមក្ពំកដន
កខមរ-នង។ ភាគីង្នេះបនទទួលជំនួយជ្ង្ក្ច្ើនពីបរង្ទស ជ្ពិង្សសក្បង្ទសច្ិន។ ងវិកាកដលបនមរពីជំនួយ
បរង្ទស ការលរ់នក្ពង្ឈើនិងករត្្បូងង្ៅនប៉េលិន បនង្ធវើឱ្យរមា្្ំងកខមរក្រហមង្ៅកត្រឹងមាំ និងគំរមរំកហង
សនតិសុខជ្ត្ិក្គប់ង្ពលង្វោ។ កខមរក្រហមង្ៅកត្ព្ាយមវិលក្ត្ ប់មរកាន់អំណាច្វិញ។
ភាគីទី៣គឺរណ្សិរ្សជ្ត្ិរំង្ោេះក្បជ្ពលរដឋកខមរក្បជ្ធិបង្ត្យ្យ កដលដឹរនំង្ោយ សឺន សាន ៖ ភាគី
ង្នេះបង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅនងៃទី៩

កខត្ុោ

ឆន្ំ១៩៧៩។

អនរច្ូលរួមរនុងរណ្សិរ្សង្នេះមានក្បភពខុសៗគ្ន។
្

រណ្សិរ្សង្នេះមានទិសង្ៅសំខន់៣គឺ រំង្ោេះក្បង្ទសរមពុជ្ពីអំណាច្របស់ង្វៀត្ណាម ក្បឆំងការវិលក្ត្ ប់
មរកាន់អំណាច្របស់កខមរក្រហម និងរសាងជ្ត្ិង្

ើងវិញ។ រណ្សិរ្សង្នេះកាន់កាប់ទឹរដី និងជំរំជនង្ភៀស

ខៃួនមួយច្ំនួនង្ៅាមក្ពំកដនកខមរ-នង។
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ភាគីទ៤
ី គឺក្រុមរជ្និយមរបស់សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ(FUNCINPEC-ហ៊វុនសុិនបុិច្)52៖ ភាគីទ៤
ី
ង្នេះបង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅកខមីន

១៩៧៩។

ឆន្ំ ១៩៨១

ង្ោយមានការច្ូលរួមពីក្រុមម៉េូលីណាកាកដលបង្ងកើត្ាំងពីឆន្ំ

ទិសង្ៅសំខន់របស់ហ៊វុនសុិនបុិច្គឺក្បឆំងនឹងវត្តមានរបស់ង្វៀត្ណាមង្ៅង្លើទឹរដីរមពុជ្។

ភាគីទី៤ង្នេះកាន់កាប់ទឹរដី

និងជំរំជនង្ភៀសខៃួនមួយច្ំនួនង្ៅាមក្ពំកដនកខមរ-នង ង្ហើយជំរំកដលសំខន់

ជ្ងង្គរបស់ក្រុមង្នេះគឺសថិត្ង្ៅអូរសាម្ច្់ ង្ខត្តឧត្តរមានជ័យ។
ង្ៅឆន១
្ំ ៩៨២ ក្រុមកខមរក្រហម(ភាគីទី២) ក្រុមសឺន សាន(ភាគីទី៣) និងក្រុមរជ្និយម(ភាគីទី
៤)បនរួបរួមគ្នប
្ ង្ងើកត្ជ្រោឋ្ភប
ិ លសមពនក្ធ ត្ីភាគី ង្ហើយដឹរនំង្ោយសង្មដច្ នង្រត្តម សីហនុ។ ង្គ្ល
ជំហររបស់រោឋភិបលក្
្
ត្ីភាគីង្នេះ

គឺក្បឆំងនឹងវត្តមានង្វៀត្ណាមង្ៅរមពជ្
ុ

និងរោឋភិបលសាធារណ្រដឋ
្

ក្បជ្មានិត្រមពុជ្(ភាគីទី១) ាមរយៈការទូត្ និងសក្រង្គ្មឈៃប។ ង្ហត្ុដូង្ច្នេះ សក្រង្គ្មរនុងក្សុរង្ៅកត្បនត
ឥត្ឈប់ឈរ។
២. សក្រង្គម
្ រនង
ុ ក្សុរ
ក្រុមកខមរក្រហមកដលង្ៅង្សសសល់ោរ់ខៃួនង្ៅាមត្ំបន់នក្ពក្កាស់កដលពិបរច្ូលង្ៅដល់។
ពួរង្គកត្ងង្ធវើសរមមភាពជ្ក្រុមត្ូច្ៗរនុងក្ទង់ក្ទាយជ្សក្រង្គ្មឈៃប ង្ដើម្បីឆរ់បៃន់ង្ស្បៀង អុរ

ុរបងក

អសនតិសុខដល់រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ និងផតួលរំលំរដឋអំណាច្ភូមិ ឃុំ រនុងង្គ្លបំណ្ង
វិលមរកាន់អំណាច្ង្

ើងវិញ។ ាមបង្ណាត្យក្ពំកដនកខមរ-នង និងជុំវិញបឹងទង្នៃសាបបនកា្្យង្ៅជ្ត្ំបន់

អសនតិសុខ រីឯត្ំបន់ង្ផ្សងង្ទៀត្ង្ក្ៅពីង្នេះ រ៏រងការគំរមរំកហងជ្ញឹរញាប់ផងកដរ។
៣. ការទប់សាក្ត្កា
់ រវិលក្ត្ ប់របស់ពួរកខមរក្រហម
ការរំង្ោេះត្ំបន់ង្ៅាមក្ពំកដន
ង្ដើម្បីការពារសនតិសុខ

ក្បជ្ជននិងមក្រនតីរដឋការក្គប់ជ្ន់ថ្ន្រ់បនច្ូលរួមជ្មួយរងរមា្្ំងក្បោប់

អាវុធរនុងការយមកាមង្ៅាមត្ំបន់កដលខៃួនរស់ង្ៅ។
ង្រៀងរល់រដូវក្បំង រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្កត្ងវាយសក្មុរង្ៅង្លើពួរកខមរក្រហម
និងក្គប់ក្គងត្ំបន់មួយច្ំនួនង្ៅាមក្ពំកដន។ រ៏ប៉េុកនត រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ក្ត្ូវដរទ័ព
មរវិញង្ៅរដូវវស្ា ជ្ង្ហត្ុង្ធវើឱ្យពួរកខមរក្រហមដង្ណ្តើមយរបនវិញនូវទីាំងកដលវាយបន។
មូលង្ហត្ុកដលរោឋ្ភិបលក្ត្ូវដរទ័ពក្ត្លប់មរវិញង្ៅរដូវវស្ាគឺ ៖


ក្បព័នធផៃូវងនល់មានការលំបរខ្្ំង ពិបររនុងការដឹរជចជូនផគត្់ផគង់ង្ស្បៀង និងសពាវ្វុធ

FUNCINPECមរពីអរ្សរកាត្់ជ្ភាសាបរំងFront uni national pour un Cambodge indépendant, neutre,
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pacifique et coopératifកដលមានអត្ថន័យជ្ភាសាកខមរថ្រណ្សិរ្សបក្ងួបបក្ងួមជ្ត្ិង្ដើម្បីរមពុជ្ឯររជ្យ អព្ាក្រិត្ សនតិភាព
និងសហក្បត្ិបត្តិការ។
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រមា្្ំងង្ៅសមរភូមិង្ក្កាយង្ៅមិនទាន់រឹងមាំ កដលទាមទារការដររមា្្ំងពីក្ពំកដន ឬសមរភូមិមុខ
មរពក្ងឹង។
ង្ៅឆន១
្ំ ៩៨៤ រងរមា្្ំងង្ៅសមរភូមិង្ក្កាយរបស់រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្មាន

ការរីរច្ង្ក្មើនង្ក្ច្ើនកដលអាច្បនតវាយលុរង្ៅរដូវវស្ា និងការពារទីាំងកដលដង្ណ្តើមបនកាលពីរដូវក្បំង។
កផនការ រ៥
ង្ៅនងៃទី១២ កខររកោ ឆន្ំ១៩៨៤ ការិយល័យនង្យបយមជ្ឈិមបរ្សបនង្ច្ញង្សច្រតីសង្ក្មច្ច្ិត្ត
មួយសតីពីការបង្ងកើនការការពារង្ៅាមក្ពំកដនរមពុជ្-នងង្ោយឱ្យង្

ម្េះថ្ «កផនការ រ៥» ឬ «ករនរមា្្ំង

កាប់ឆក្រនក្ពការពារក្ពំកដនរមពុជ្»។
កផនការង្នេះត្ក្មូវឱ្យមានការច្ូលរួមពីក្បជ្ជនកខមរង្ដើម្បី៖


សាងសង់ផៃូវង្ៅាមក្ពំកដនង្ដើម្បីសក្មួលរនុងការដឹរជចជូនរងទ័ព អាវុធ ង្ស្បៀង ។ល។



កាប់ឆរក្ នក្ពង្ៅករ្បរភូមិ ជុំវិញផៃូវងនល់ ផៃូវកដរ និងផៃូវទឹរ ាមជនបទ និងាមត្ំបន់ក្ពំកដនង្ដើម្បី
បំផា្ញជក្មរោរ់ខៃួនរបស់ពួររងទ័ពននរោឋ្ភិបលក្ត្ីភាគី



ង្រៀបច្ំរសាងក្បព័នធការពារង្ៅាមបង្ណាត្យក្ពំកដនកខមរ-នងង្ោយរនុងង្នេះមានការោរ់ច្ក្មូង
ឫស្សី ោរ់មីន ង្លើរទំនប់ និងជីរង្លណ្ោឋ្នជ្ង្ដើម។
ង្ៅរដូវក្បំងច្ុងឆន្ំ១៩៨៤ ង្ដើមឆន្ំ១៩៨៥ រងទ័ពរោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្បន

ទទួលង្ជ្គជ័យង្ក្ច្ើនជ្ងមុនង្ៅាមក្ពំកដន រ៏ប៉េុកនតពួររងទ័ពក្ត្ីភាគីបនង្ឆៃៀត្ឱកាសង្នេះង្ក្បើក្បស់ក្រុម
ត្ូច្ៗរនុងការបំផា្ញ និងបងកអសថិរភាពង្ៅសមរភូមិង្ក្កាយ។
រនុងសាថ្នភាពកបបង្នេះ រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្បនរំណ្ត្់ង្ៅនងៃទី៣ កខត្ុោ
ឆន១
្ំ ៩៨៥ នូវកាត្ពវរិច្ចង្យធារយៈង្ពល៥ឆន្ំសក្មាប់ពលរដឋកខមរកដលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆនង្្ំ
សក្រង្គ្មសុីវិលង្ៅកត្អូសបន្្យង្ោយគ្ម្នអនរឈនេះអនរចាញ់

ើង។

គឺមានកត្ជនរងង្ក្គ្េះ និងអនរសា្្ប់

ង្ោយសារសក្រង្គ្ម ង្ោយជនទាំងង្នេះសុទធសឹងកត្ជ្ជនជ្ត្ិកខមរ។
៤. ការរសាងជ្ត្ិង្

ើងវិញ

រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្

កដលបង្ងកត្
ើ ង្

ើងាមរយៈការជួយង្ក្ជ្មកក្ជងរបស់

ង្វៀត្ណាម មិនក្ត្ូវបនអងគការសហក្បជ្ជ្ត្ិ សហគមន៍អនតរជ្ត្ិ ក្ពមទាំងក្បង្ទសសមាជិរអាសា្ន
ទទួលសាគល
្ ់ង្នេះង្ទ។

ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងប៉េុនម្នក្ត្ូវបកងវរង្ៅផគត្់ផគង់ក្បជ្ជនកខមរកដលរស់ង្ៅាមជំរំ

ជនង្ភៀសខៃួនង្ៅាមក្ពំកដនកខមរ-នង កដលជំរំនីមួយៗសថិត្ង្ៅង្ក្កាមអំណាច្របស់ក្រុមដឹរនំ៣ង្ផ្សងង្ទៀត្
គឺក្រុមកខមរក្រហម, ក្រុមរជ្និយមដឹរនំង្ោយសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ ឬក្រុមរបស់ង្ោរសឺន សាន។ រោឋ្-
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ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ក្ត្ូវរសាងក្បង្ទសង្

ើងវិញពីច្ំណ្ុច្សូន្យ ង្ោយពឹងកផអរទាំងក្សុង

ង្លើជំនួយពីង្វៀត្ណាម សហភាពសូង្វៀត្ និងក្បង្ទសសងគមនិយម។
សាថ្នភាពសងគមរមពជ្
ុ ង្ក្កាយនងៃរង្ំ ោេះ ៧ មររ ១៩៧៩
ក្បជ្ជនកដលបនរួច្ផុត្ពីការសមា្្បរ់ ង្គ្លរបស់កខមរក្រហមភាគង្ក្ច្ើនជ្ក្រសតង្ី មមា្យ

ង្រមងរំក្ពា

មនុស្សចាស់ជរ និងមនុស្សបរ់រមា្្ំង។ ពួរង្គមានកត្បត្នដទង្ទ ពុមា
ំ នង្គ្ ក្របី រង្ទេះ នងគ័ល សក្មាប់ង្ធវើ
កក្សច្មាក្របងកបង្ងកើនផលង្នេះង្ទ។ អនរខៃេះវិលមរក្សុររំង្ណ្ើត្របស់ខៃួនវិញ។ អនរខៃេះបនជួបជុំឪពុរមា្្យ
សាច្់ញាត្ិ អនរខៃេះក្ពាត្់ក្បស់ឪពុរមា្្យសាច្់ញាត្ិ អនរខៃេះសា្្ប់ង្សទើរផុត្ពូជកត្មដង។ អនរកដលអស់សង្ឃឹម
នឹងរស់ង្ៅក្សុរកខមរ បននំគ្ង្ន្ ភៀសខៃួនង្ៅកាន់ជំរំជនង្ភៀសខៃួនាមក្ពំកដនរមពុជ្-នង។
ង្ស្បៀងអាហារ និងក្សូវមួយភាគធំក្ត្ូវពួរកខមរក្រហមបំផា្ញង្ចាលមុនង្ពលចារង្ច្ញ សូម្បីកត្វាល
កក្សកដលង្ពារង្ពញង្ៅង្ោយក្សូវទុំរ៏ក្ត្ូវពួរកខមរក្រហមដុត្រង្មទច្កដរ។ រីឯកខមររកដលជ្ង្ពលរំង្ោេះគឺជ្
រដូវក្បំងកដលមិនអាច្បងកបង្ងកើនផលបន។
ក្បង្ទសទាំងមូលគ្ម្នច្រច្រណ្៍ទំនិញ

និងគ្ម្នរូបិយវត្ថុ។

ក្បជ្ជនក្បមាណ្៨០ភាគរយរំពុង

កសវងររញាត្ិមិត្ត និងមិនអាច្បងកបង្ងកើនផលបន។ សាោង្រៀន មនទីរង្ពទ្យ និងវត្តអារមរំពុងកត្កា្្យង្ៅ
ជ្ទីសាន្រ់អាក្ស័យរបស់ក្បជ្ជនកដលមិនទាន់អាច្ររជក្មរបន...។
ការសាថ្បនង្សដឋរិច្ច
ង្ក្កាយសម័យកខមរក្រហម រមពុជ្ទទួលរងនូវការោរ់ទណ្ឌរមមង្សដឋរិច្ច និងក្បឈមង្ៅនឹងង្ក្គ្េះ
ទុរភិរ្ស។ បញ្ហ្ច្ម្បងកដលរោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ក្ត្ូវង្ធវើគឺង្ោេះក្សាយបញ្ហ្ង្ស្បៀងរបស់
ក្បជ្ជនទូទាំងក្បង្ទស។
សហភាពសូង្វៀត្ ង្វៀត្ណាម និងក្បង្ទសសងគមនិយមបនផគត្់ផគង់ង្ស្បៀងអាហារ សមាភ្រ ង្ក្បើក្បស់
បង្ច្ចរង្ទស ពូជក្សូវ ដំណាំ វត្ថុធាត្ុង្ដើម និងបង្ច្ចរង្ទស ង្ដើម្បីចាប់ង្ផតើមឱ្យមានផលិត្រមម សិប្បរមម និង
ឧស្ាហរមមង្ៅរមពុជ្។
ជំហានដំបូងរនុងការសាថ្បនង្សដឋរិច្ច

រោឋ្ភិបលបនបង្ងកើត្ក្រុមសាមគគីបងកបង្ងកើនផល

ឬក្រុម

ក្បវាស់នដរនុងង្គ្លបំណ្ងឱ្យក្បជ្ជនង្ច្េះជួយគ្ន្រនុងកាលៈង្ទសៈកដលខវេះខត្ឧបររណ្៍និងមង្ធ្ាបយបងក
បង្ងកើនផល រមា្្ំងពលរមម ង្គ្ក្របី ក្គ្ប់ពូជ និងធនធាន។ ការបង្ងកើត្ក្រុមសាមគគីង្នេះរ៏ង្ដើម្បីជួយសក្មាល
បនទុរដល់ក្រសតីង្មមា្យ ង្រមងរំក្ពា មនុស្សចាស់ជរ អនរបរ់រមា្្ំងកដលគ្ម្នឧបររណ្៍បងកបង្ងកើនផលផង
កដរ។ ក្រុមសាមគគីនម
ី ួយៗមានសមាជិរ១០ក្គួសារ ឬអាច្ង្ក្ច្ើនជ្ងង្នេះ។
ង្សដឋរិច្ចក្បង្ទសរមពុជ្បនពឹងកផអរង្លើវិស័យរសិរមមកបបយថ្ផល។

ក្បជ្ជនកខមរ៩០ភាគរយ

ក្បរបមុខរបររសិរមមពិង្សសដំណាក្ំ សូវ។ ង្ក្ៅពីដំណាំក្សូវ មានដំណាំង្ស្បៀង និងដំណាំឧស្ាហរមម
ង្ផ្សងង្ទៀត្សក្មាប់ឧបត្ថមភរនុងក្សុរ និងសក្មាប់នំង្ច្ញដូច្ជ្ ផលិត្រមមង្ៅស៊ូ អាជីវរមមនក្ពង្ឈើ ការ
ង្នសាទ ការោំក្រង្ៅ...។
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ង្ៅឆន១
្ំ ៩៨០ រោឋ្ភិបលបនង្បេះពុមពក្រោសក្បរ់ និងោរ់ឱ្យង្ក្បើក្បស់ង្

ើងវិញ។ រ៏ប៉េុកនតង្ល្បឿន

ននការោរ់លុយឱ្យង្ក្បើក្បស់មានង្ល្បឿនយឺត្។ ក្បជ្ជនក្ត្ូវង្ក្បើការង្ោេះដូរង្ោយយរអងករជ្ង្គ្ល។
ង្ក្កាយមរ ង្ៅឆន្ំ១៩៨៣-១៩៨៦ ង្គ្លនង្យបយរបស់រណ្សិរ្សបនបដូរពីក្រុមសាមគគីង្ៅជ្
មាច្ស់ការទាំងក្សុង ង្ោយ

នង្ៅរររបបរមមសិទធិឯរជន។

ការសាថ្បនសងគម
ត្ក្មូវការ និងរិច្ចការកដលក្ត្ូវង្ធវើង្ដើម្បីសាថ្បនសងគមង្លើក្គប់វិស័យមានទំហំធំង្ធង ប៉េុកនតរមពុជ្ជួប
ក្បទេះនូវបញ្ហ្រងវេះខត្ធនធានមនុស្ស រងវេះខត្ងវិកា រងវេះខត្ធនធានក្គប់សពវកបបយ្ង និងរងគំនប
របស់មហាអំណាច្ង្សរី និងក្បង្ទសកដលជ្សមពនធមិត្ត។
វិស័យអប់រំ
ង្ក្កាយនងៃទី៧ កខមររ ឆន្ំ១៩៧៩ វិស័យអប់រំ និងវប្បធម៌កដលពួរកខមរក្រហមព្ាយមរង្មទច្
ង្ចាលក្ត្ូវបនសា្្រង្

ើងវិញភា្្មៗ។ ការក្បមូលក្គូបង្ក្ងៀនកដលង្ៅរស់ និងសិស្ានុសិស្សក្ត្ូវបនក្បក្ពឹត្ត

ង្ៅក្គប់ទិសទី។ រោឋ្ភិបលបនង្ក្បើង្គ្លនង្យបយមួយគឺ«អនរង្ច្េះង្ក្ច្ើនបង្ក្ងៀនអនរង្ច្េះត្ិច្ ឯអនរង្ច្េះ
ត្ិច្បង្ក្ងៀនអនរមិនង្ច្េះ»។ ការបង្ក្ងៀន និងង្ផទរច្ំង្ណ្េះដឹងបនចាប់ង្ផតើមង្

ើងយ្ងផុសផុលរនុងសាោង្រៀន

វត្តអារម ាមផទេះក្បជ្ជន និងង្ក្កាមង្ដើមង្ឈើជ្ង្ដើម។ សិស្ានុសិស្សង្ក្បើក្រោសចាស់ៗ និងធ្យូងមរ
សរង្សរ។
បនតិច្មតងៗ


រដឋបនង្រៀបច្ំក្បព័នធអប់រឱ
ំ ្យង្បើរទូោយ និងពក្ងីងបកនថមពីទីក្រុងរហូត្ដល់ត្ំបន់ោច្់ក្សយល



សាោង្រៀនបនង្បើរទាវ្រទទួលសិស្សពីមង្ត្តយ្យសិរ្ា រហូត្ដល់ឧត្តមសិរ្ា



រដឋបនបំផុសច្លនអរេររមម ក្ពមទាំងបណ្តដេះបណាត្លក្គូ និងអនរជំនញង្ផ្សងៗ



សមាភ្រសិរ្ារ៏មានសមរម្យាមរយៈអំង្ណាយរបស់ង្វៀត្ណាម

សហភាពសូង្វៀត្

និងក្បង្ទស

សងគមនិយមដនទង្ទៀត្។
វិស័យវប្បធម៌


រដឋបនក្បមូលផតុំអនរសិល្បៈ និងសាក្រសាត្ចារ្យកផនរសិល្បៈកដលង្ៅង្សសសល់



សាោវិច្ិក្ត្សិល្បៈបនង្បើរទាវ្រង្



ង្រងភាពយនតមួយច្ំនួនចាប់ង្ផតើមង្បើរទាវ្រង្

ើងវិញជ្បង្ណ្តើរៗ



វត្តអារមក្ត្ូវបនជួសជុល និងដំង្ណ្ើរការង្

ើងវិញ



ការង្រីសគូក្សររ និងការង្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ាមក្បនពណ្ីមានការង្បើរទូោយង្

ើងវិញង្ៅនងៃទី២៧ កខមររ ឆន្ំ១៩៨១

55

ើងវិញ។

វិស័យសងគមរិច្ច


មជ្ឈមណ្ឌលរុមាររំក្ពាជ្ង្ក្ច្ើនបនង្បើរទាវ្រ និងទទួលរុមារក្បមាណ្ ៦ ០០០នរ់ង្ៅទូទាង
ំ
ក្បង្ទស



ជនពិការ

និងក្រសតីង្មមា្យក្ត្ូវបនកបងកច្រង្ៅាមក្រុមសាមគគី

ឯសាោបណ្តដេះបណាត្លវិជ្ជ្ជីវៈ

សក្មាប់ជនពិការមួយច្ំនួនរ៏បនង្បើរទាវ្រ


ការផគត្់ផគង់ទឹរសាអ្ត្ និងង្ភៃើងអគគិសនីបនចាប់ង្ផតើមបនតិច្មតងៗ



ច្្ាប់ការពាររមមសិទធិឯរជនង្ោយផដល់រមមសិទធិដល់ក្បជ្ពលរដឋកខមរក្ត្ូវបនបង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅឆន្ំ

១៩៨៧។
វិស័យសុខភិបល


មនទីរង្ពទ្យជ្ង្ក្ច្ើនបនដំង្ណ្ើរការង្

ើងវិញ ប៉េុកនតរងវេះខត្ធនធានមនុស្ស ង្ក្គឿងបរិកាខ្រ ថ្ន្ំសងកូវង្ៅ

កត្ជ្បញ្ហ្ក្បឈមដ៏សំខន់


មហាវិទ្ាល័យង្វជជសាក្រសត ឱសងសាក្រសត និងទនតសាក្រសតក្ត្ូវង្បើរឱ្យដំង្ណ្ើរការវិញង្ៅនងៃទី១៩ កខ
មររ ឆន១
្ំ ៩៨០



សាោសុខភិបលមជ្ឈិម និងង្ខត្តក្រុងបនង្បើរឱ្យដំង្ណ្ើរការវិញជ្បនតបនទ្ប់។

៥. ការច្រចាររសនតភា
ិ ព និងការបក្ងួបបក្ងួមជ្ត្ិ
ការច្រចាររសនតភា
ិ ព
ង្ៅកខវិច្ឆិកា ឆន្ំ១៩៨៤ គង្ក្មាងជួបច្រចាង្ៅក្បង្ទសបរំង រវាងរោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ និងសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ កដលជ្ត្ំណាងរោឋ្ភិបលសមពនធក្ត្ីភាគីក្ត្ូវអារ់ខនង្ោយសារ
ច្ិន និងកខមរក្រហមបនោរ់គំនបង្លើសង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ។
ចាប់ពីឆ១
ន្ំ ៩៨៥ សាថ្នភាពនង្យបយង្ៅអាសុី និងរនុងពិភពង្ោរមានភាពធូរក្សាលជ្ងមុន។
សហភាពសូង្វៀត្បនក្បកាសយររំកណ្ទក្មង់ង្សដឋរិច្ច

និងសងគមកដលមិនធា្្ប់មានពីមុនមរង្

ម្េះថ្

«Perestroika» ក្ពមទាំងដរទ័ពង្ច្ញពីអាហវហាគ្នីសាថ្នង្ៅឆន១
្ំ ៩៨៩។ រាត្ទាំងង្នេះបនអនុង្ក្គ្េះដល់
ការច្រចាសនតិភាពង្ៅរមពុជ្។ កផនការសតី ពីការោរ់រំហិត្ឱ្យរងទ័ពង្វៀត្ណាមដរង្ច្ញពីរមពុជ្ឱ្យអស់
ង្ៅឆន១
្ំ ៩៨៩ក្ត្ូវបនង្រៀបច្ំង្

ើង។

ង្ៅឆន១
្ំ ៩៨៧ ជំនួបរំពូលរវាងសហរដឋអាង្មរិរ និងសហភាពសូង្វៀត្ បនង្ធវើឱ្យសាថ្នការណ្៍
នង្យបយង្ៅរមពុជ្ក្បង្សើរជ្ងមុន។
ង្ៅនងៃទី២ កខធនូ ឆន្ំ១៩៨៧ មានការជួបគ្ន្ង្លើរទី១ង្ៅកហវអង់ាដឺន័រ ក្បង្ទសបរំងរវាងសង្មដច្
នង្រត្តម សីហនុ និងង្ោរ ហ៊ុន កសន កដលជ្ត្ំណាងសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្។ ភាគីទាំងពីរបន
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ច្ុេះហត្ថង្លខក្ពមង្ក្ពៀង និងច្រចាររដំង្ណាេះក្សាយង្ៅរមពុជ្ង្ោយរំណ្ត្់កាលបរិង្ច្ឆ ទរនុងការជួបគ្ន្
ង្លើរទី២ និងទី៣។
ង្ក្កាមអនតរគមន៍របស់បរង្ទស ង្ោរ សឺន សាន និងង្ោរ ង្ខៀវ សំផនរ៏ក្ពមច្ូលត្ុច្រចា។ ង្ៅនងៃ
ទី២៤ កខររកោ ឆន្ំ១៩៨៨ ការច្រចាង្លើរដំបូងង្ោយមានការច្ូលរួមទាំង៤ភាគី និងក្បង្ទសកដលពារ់ព័នធ
បនក្បក្ពឹត្តង្

ើងង្ៅក្បង្ទសឥណ្ឌូង្ណ្សុ។
ី ជំនួបង្នេះបនផតល់នូវលទធផលជ្ង្ក្ច្ើនដូច្ជ្ ៖



ការរំណ្ត្់ការដររងទ័ពង្វៀត្ណាមង្ច្ញពីក្បង្ទសរមពុជ្



ការទប់សាក្ត្់អំង្ពើក្បល័យពូជសាសន៍មិនឱ្យវិលក្ត្ ប់មរវិញ



ការបច្ឈ ប់ ជំនួយរបស់បរង្ទស ង្ៅឱ្យក្រុមកដលក្បឆំងនឹងរោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋ ក្បជ្មានិត្
រមពុជ្



ការបច្ឈប់ការង្ក្ជៀត្កក្ជរពីខងង្ក្ៅរនុងរិច្ចការរបស់រមពុជ្។

ការដរទ័ពង្វៀត្ណាមង្ច្ញពីទរ
ឹ ដីរមពុជ្ និងវិង្សាធនរមមរដឋធមមនច
ុ ញ
ង្ៅនងៃទី៥ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៨៩ ង្វៀត្ណាមបនក្បកាសថ្ រងទ័ពរបស់ខៃួននឹងដរង្ច្ញឱ្យអស់ពី
រមពុជ្ង្ៅច្ុងកខរញ្ញ្ ឆន្ំ១៩៨៩ ង្ហើយង្ៅនងៃទី២៩-៣០ កខង្មសា ឆន្ំ១៩៨៩ សភាជ្ត្ិននរោឋ្ភិបល
សាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្បនង្បើរសម័យក្បជុំវសា
ិ មចញមួយង្ោយសង្ក្មច្ង្ធវើវិង្សាធនរមមរដឋធមមនុចញ
ននសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ ៖


បដូរង្

ម្េះក្បង្ទសពី«សាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្» ង្ៅជ្«រដឋរមពុជ្»



បដូរទង់ជ្ត្ិ និងង្ភៃងជ្ត្ិ



លុបបំបត្់ច្្ាប់ក្បហារជីវិត្(លុបង្ទាសក្បហារជីវិត្)



ទទួលសាគ្ល់ក្ពេះពុទធសាសនជ្សាសនរបស់រដឋ និងលុបង្ចាលការរំហិត្(លរេខណ្ឌ) អនរសាង
ផនួស(អនរបួស)



បង្ងកើត្ទីផ្ារង្សរីផដល់ង្សរីភាពសារព័ត្៌មាន និងការបង្ងកើត្អងគការសងគមសុីវិល។
រដឋធមមនុចញងមីង្នេះបនលុបបំបត្់ង្ចាលនូវការង្ក្បើក្បស់ពារ្យសងគមនិយម

ក្ពមទាំងបនកច្ងថ្

ក្បង្ទសរមពុជ្ជ្ក្បង្ទសអព្ាក្រឹត្ និងមិនច្ូលបរ្សសមពនធ។
ដំង្ណាេះក្សាយវិបត្តន
ិ ង្យបយង្ៅរមពជ្
ុ
ង្ក្កាយពីការង្ធវើវិង្សាធនរមមរដឋធមមនុចញ និងង្ក្កាយពីការដររងទ័ពង្វៀត្ណាមង្ច្ញពីក្បង្ទសរមពុជ្
ង្ៅនងៃទី២៦ កខរញ្ញ្ ឆន្ំ១៩៨៩មរ ង្វទិការបស់សង្មដច្ នង្រត្តម សីហនុ និងង្ោរ ហ៊ុន កសន ង្ដើម្បីកសវង
ររដំង្ណាេះក្សាយវិបត្តិនង្យបយង្ៅរមពុជ្បនក្បក្ពឹត្តង្ៅជ្បនតបនទ្ប់ង្ៅទីក្រុងប្រីស(ក្បង្ទសបរំង)
ទីក្រុងហ្ាការា(ឥណ្ឌូង្ណ្សុី) ទីក្រុងត្ូរ្យូ(ក្បង្ទសជប៉េុន) និងទីក្រុងប្ាយ(
្ ក្បង្ទសនង)។
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ាមរយៈសននិសីទអនតរជ្ត្ិង្លើរទី១ ង្ៅទីក្រុងប្រីសនងៃទី៣០ ររកោ-៣០ សីហា ១៩៨៩ ក្រុម
ក្បឹរ្ាជ្ត្ិជ្ន់ខពស់(SNC: Supreme National Council) បនបង្ងកើត្ង្

ើងង្ៅនងៃទី១០ កខរញ្ញ្ ឆន្ំ

១៩៩០ កដលមានសង្មដច្ នង្រត្តម សីហនុជ្ក្បធាន និងមានសមាជិរ១២រូប កដលមរពីរដឋរមពុជ្៦រូប និង
សមពនធក្ត្ីភាគី៦រូប។ ក្រុមក្បឹរ្ាង្នេះបនង្ធវើការក្បជុំច្ំនួន៦ង្លើរង្ៅទីក្រុងបងររ ក្រុងប្រីស ក្រុងញូវយ៉េរ
ក្រុងហ្ាការា និងក្រុងង្ប៉េកាំង។
នងៃទី២៣-២៤ កខមិងុន ឆន្ំ១៩៩១ ង្ៅទីក្រុងប្ាយ្ គូបដិបរេកខមរទាំងបួនបនជួបជុំគ្ន្ និងបន
ច្ុេះសក្មុងគ្នអ
្ ំពីគង្ក្មាងការង្ោេះក្សាយបញ្ហ្ជ្ត្ិ។
ង្ក្កាយពីមានការជួបច្រចារវាងបណាត្ភាគីកខមរនិងក្បង្ទសពារ់ព័នធ ភាគីជង្មា្្េះទាំងបួនង្ៅរមពុជ្ និង
ក្បង្ទសច្ំនួន១៨ បនច្ុេះហត្ថង្លខង្លើរិច្ចក្ពមង្ក្ពៀងសនតិភាពក្រុងប្រីស ង្ៅនងៃទី ២៣ កខត្ុោ ឆន្ំ
១៩៩១។ បញ្ហរ
្ មពុជ្រ៏បនង្ោេះក្សាយ។
រិច្ក្ច ពមង្ក្ពៀងទីក្រុងបរ្ ស
ី នងៃទ២
ី ៣ កខត្ុោ ឆន១
្ំ ៩៩១
រិច្ចក្ពមង្ក្ពៀងក្រុងបរ្ ីសនងៃទី២៣ កខត្ុោ ឆន្ំ១៩៩១ ង្ផា្្ត្ង្ៅង្លើច្ំណ្ុច្ពីរសំខន់ៗគឺ៖


រិច្ចក្ពមង្ក្ពៀងទារ់ទងង្ៅនឹងអធិបង្ត្យ្យភាព បូរណ្ភាពទឹរដី អព្ាក្រឹត្ ឯររជ្យជ្ត្ិរមពុជ្



ង្សច្រដីកងៃងការណ្៍សព
ដី ីការសា្្រ និងរសាងក្បង្ទសរមពុជ្ង្

ើងវិញ។

ភាគីជង្មា្្េះបនចាប់នដគ្ន្ យល់ក្ពមង្ធវើការង្បេះង្ឆន្ត្ជ្សរលកដលមានអាជ្ញ្ធរបង្ណាត្េះអាសនន
ននអងគការសហក្បជ្ជ្ត្ិង្ៅរមពុជ្កដលង្ៅកាត្់ថ្អ៊ុនារ់(UNTAC53)ង្មើលការទទួលខុសក្ត្ូវ។
អ៊ុនារ់មានងវិកាច្ំនួន ៣ ០០០ ោនដុោរ្ ង្ដើម្បីបំង្ពញង្បសររមម៤យ្ងគឺ ៖


ដរអាវុធពីរងទ័ពរដឋរមពុជ្ រងទ័ពកខមរក្រហមរណ្សិរ្សជ្ត្ិរំង្ោេះក្បជ្ពលរដឋកខមរ(FNLPK) និងរង
ទ័ពរជ្និយមហ៊វុនសុិនបុិច្



បចចូលរដឋអំណាច្ទាំងសងខងឱ្យរួមគ្ន្(រដឋរមពុជ្ និងរោឋ្ភិបលសមពនធក្ត្ីភាគី)



ង្រៀបច្ំការង្បេះង្ឆន្ត្ង្ោយង្សរីង្ោយអ៊ុនារ់



នំជនង្ភៀសខៃួនក្បកហល៣៥០ ០០០ នរ់ក្ត្ ប់មរមាត្ុភូមិវិញ។
ក្ពឹត្តិការណ្៍មួយដ៏សំខន់ និងសរេីភាពននការរួមរួមគ្ន្ង្

ើងវិញរបស់រមពុជ្ គឺការយងក្ត្ ប់មរ

រមពុជ្វិញរបស់សង្មតច្ នង្រត្តម សីហនុ ង្ៅកខវិច្ឆិកា ឆន្ំ១៩៩១ ង្ោយមិនរង់ចាំការមរដល់ននទាហាន
អ៊ុនារ់ ឬការង្បេះង្ឆន្ត្...។
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UNTAC: United Nations Transitional Authority in Cambodia.
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ង្មង្រៀនទី៦
ក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពជ្
ុ «ទី២»
(១៩៩៣-បច្ចប
ុ ប្ នន)
I.របបក្គប់ក្គងងមី
១. ការង្បេះង្ឆនត្
្
ការង្បេះង្ឆន្ត្ជ្សរល

និងង្ោយង្សរីក្ត្ូវបនង្រៀបច្ំង្

ើងង្ោយអ៊ុនារ់។

ការង្បេះង្ឆន្ត្មាន

គណ្បរ្សច្ំនួន២០ច្ូលរួម ប៉េុកនតក្រុមកខមរក្រហមបនង្ធវើពហិកា។ ង្ហត្ុដូង្ច្នេះ អសនតិសុខង្ៅមានទូទាំង
ក្បង្ទស។ ការង្បេះង្ឆន្ត្ង្នេះបនក្បក្ពឹត្តង្ៅចាប់ពីនងៃទី២៣ ដល់នងៃទី២៨ កខឧសភា ឆន១
្ំ ៩៩៣ កដលបន
ទទួលលទធផលដូច្ត្ង្ៅ៖


គណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្(នង្រត្តម រណ្ឫទធិ)ទទួលបន ៥៨អាសនៈ



គណ្បរ្សក្បជ្ជនរមពុជ្(អត្ីត្រោឋ្ភិបលសាធារណ្រដឋក្បជ្មានិត្រមពុជ្ និងរដឋរមពុជ្)ទទួល
បន ៥១អាសនៈ



គណ្បរ្សក្បជ្ធិបង្ត្យ្យង្សរីនិយមក្ពេះពុទសា
ធ សន(សឺន សាន)ទទួលបន ១០អាសនៈ



គណ្បរ្សម៉េូលីណាកា និងអនរត្ស៊ូកខមរទទួលបន ១អាសនៈ។

២. ការបង្ងកត្
ើ រជរោឋភ
្ ិបលងមី
ង្ក្កាយពីការង្បេះង្ឆន្ត្ សភាធមមនុចប
ញ នង្រៀបច្ំារ់កត្ងរដឋធមមនុចញ។ រដឋធមមនុចញងមីង្នេះក្ត្ូវបន
អនុម័ត្ននងៃទី២១ កខរញ្ញ្ ឆន្ំ១៩៩៣ និងក្ត្ូវបនក្បកាសឱ្យង្ក្បើជ្ផៃូវការង្ៅនងៃទី២៤ កខរញ្ញ្ ឆន្ំ
១៩៩៣។
កផអរង្លើរដឋធមមនុចញ ៖


ក្បង្ទសរមពុជ្បនកា្្យជ្ក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្ កដលក្បកាន់លទធិក្បជ្ធិបង្ត្យ្យង្សរីពហុបរ្ស
និងអាក្ស័យរដឋធមមនុចញ



ក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុ បនង្

ើងង្សាយរជ្យជ្ង្លើរទី២(១៩៩៣-២០០៤)



រជរោឋ្ភិបលងមីននក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្កដលជ្រជរោឋ្ភិបលច្ក្មុេះបនង្រើត្ង្
ការសក្មបសក្មួ ល នង្យបយរវាងគណ្បរ្ស ហ៊វុ ន សុិ នបុិ ច្

ើងបនទ្ប់ពីមាន

និ ងគណ្បរ្ស ក្បជ្ជនរមពុជ្ ។

ក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុ បនកត្ងាំងនយររដឋមក្រនតីពីររូប គឺសង្មតច្ក្រុមក្ពេះ នង្រត្តម រណ្ឫទធិជ្
នយររដឋមក្រនតីទី១ និងសង្មដច្ ហ៊ន
ុ កសន ជ្នយររដឋមក្រនតីទី២


អាជ្ញ្ធរបង្ណាត្េះអាសននអងគការសហក្បជ្ជ្ត្ិ(អ៊ុនារ់) បនបចចបង្់ បសររមម។
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II.ការរសាងសនតិភាពពិត្ក្បរដ
របបងមីននក្បង្ទសរមពុជ្មានការទទួលសាគ្ល់ជ្ផៃូវការពីក្បង្ទសននង្លើសរលង្ោរ រ៏ប៉េុកនតរមពុជ្
ង្ៅមិនទាន់មានសនតិភាពង្ពញង្លញង្ៅង្

ើយង្ទ។ ពួរកខមរក្រហមកដលកាន់កាប់ត្ំបន់មួយភាគធំាម

ក្ពំកដនកខមរ-នង ង្ៅកប៉េរខងង្ជើង និងកប៉េរពាយ័ព្យននក្បង្ទសរមពុជ្ មិនក្ពមច្ូលរួមរនុងការង្បេះង្ឆន្ត្ និង
ង្ៅកត្បនតគំរមរំកហងសនតិសុខជ្ត្ិ។ រជរោឋ្ភិបលខិត្ខំច្រចាជ្មួយពួរកខមរក្រហម ង្ដើម្បីឱ្យពួរង្គច្ុេះ
ច្ូល កត្វាជ្ការឥត្ក្បង្យជន៍។ ង្ៅនងៃទី៦ កខររកោ ឆន្ំ១៩៩៤ សភាជ្ត្ិបនសង្ក្មច្ោរ់ពួរកខមរក្រហម
ឱ្យង្ៅង្ក្ៅច្្ាប់។
១. អសនតស
ិ ខ
ុ និងអសថរិ ភាពនង្យបយង្ៅក្បង្ទសរមពុជ្
ចាប់ពីឆ១
ន្ំ ៩៩៤មរ គណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្ និងគណ្បរ្សក្បជ្ជនរមពុជ្កដលជ្គណ្បរ្សកាន់
អំណាច្ចាប់ង្ផតើមមានភាពរង្ង្គ្េះរង្ងគើ។ ពីមួយនងៃង្ៅមួយនងៃ សាថ្នភាពនង្យបយកាន់កត្ានត្ឹងង្

ើងៗ។

ង្ឆៃៀត្ឱកាសង្នេះ ពួរកខមរក្រហមបនបងកវិនសរមម និងសក្រង្គ្មក្បឆំងនឹងរជរោឋ្ភិបលកដលបណាត្លឱ្យ
ខូច្ខត្ក្ទព្យសម្បត្តិ និងអាយុជីវិត្ក្បជ្ជនយ្ងង្ក្ច្ើន។
ង្ដើម្បីសនតិសុខ និងការរួបរួមមួយដ៏ពិត្ក្បរដ រជរោឋ្ភិបលង្ៅកត្បនតច្រចាជ្មួយពួរកខមរក្រហម
ាមង្គ្លនង្យបយឈនេះ-ឈនេះរបស់សង្មតច្ ហ៊ុន កសន។ ង្ៅនងៃទី៨ កខសីហា ឆន្ំ១៩៩៦ ង្អៀង សារីបន
ក្បកាសផាត្ច្់ទំនរ់ទំនងជ្មួយប៉េុល ពត្ និងច្ុេះច្ូលជ្មួយរជរោឋ្ភិបល និងង្សនើសុំការង្លើរកលងង្ទាស
ពីសំណារ់ក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុ ។
ង្ៅពារ់រណាត្លឆន្ំ១៩៩៧

គណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្បនបនតច្រចាជ្មួយក្រុមកខមរក្រហមកដល

ដឹរនំ ង្ោយាម៉េុរ និងង្ខៀវ សំ ផន ង្ៅអនៃង់ កវង។ ក្សបង្ពលជ្មួយគ្ន្ង្នេះ ពួរកខមរ ក្រហមរំពុងកត្
កបរបរ់គ្ន្។ ង្ោយកលងទុរច្ិត្តសហការីរបស់ខៃួន ប៉េុល ពត្បនឃត្់ខៃួនង្ខៀវ សំផន និងសមា្្ប់សុន ង្សន
ក្ពមទាំងក្រុមក្គួសារ។ ង្ៅនងៃទី៤ កខររកោ ឆន្ំ១៩៩៧ ាម៉េុររ៏បនច្ុេះច្ូលជ្មួយគណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្។
ង្ៅនងៃទី៥-៦ កខររកោ ឆន្ំ១៩៩៧ មានក្ពឹត្តិការណ្៍ផទុេះអាវុធក្បយុទធគ្ន្រវាងរងរមា្្ំងង្សាម្េះក្ត្ង់នឹង
គណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្ និងគណ្បរ្សក្បជ្ជនង្ៅទីក្រុងភនំង្ពញ។ ជ្លទធផល ៖


ង្ៅទីក្រុងក្ត្ូវបនង្រៀបច្ំឱ្យមានសណាត្ប់ធាន្ប់ និងសនតិសុខង្

ើងវិញ



មក្រនតី និងទាហានកដលង្សាម្េះក្ត្ង់នឹងសង្មតច្ក្រុមក្ពេះ នង្រត្តម រណ្ឫទធប
ិ នង្ភៀសខៃួនង្ៅអូរសាម្ច្់
ង្ដើម្បីបនតការក្បយុទធពីជ្យកដនក្បឆំងនឹងរងទ័ពរជរោឋ្ភិបល



ឯរឧត្តម អ៊ឹ ង ហួត្កដលមរពីគណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្ជ្អនរង្

ើងកាន់ត្ំកណ្ងជ្នយររដឋមក្រនតីទី១

ជំនួសសង្មតច្ក្រុមក្ពេះ នង្រត្តម រណ្ឫទធិ ង្ដើម្បីបនតការង្ររនុងរជរោឋ្ភិបលរមពុជ្ កដលមាន
សង្មតច្ ហ៊ុន កសនជ្នយររដឋមក្រនតីទី២។
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ង្ៅកខង្មសា ឆន្ំ១៩៩៨ ប៉េុល ពត្បនសា្្ប់ង្ោយសារជំងឺគ្ំងង្បេះដូង។ ពួរកខមរក្រហមរ៏ចាប់ង្ផតើម
កបរបរ់គ្ន្។ ក្រុមកខមរក្រហមកដលង្ៅង្សសសល់ ជ្ពិង្សសក្រុមកខមរក្រហមកដលង្ៅអនៃង់កវងបនច្ុេះ
ច្ូលជ្បនតបនទ្ប់។
២. ការង្បេះង្ឆនត្
្ ឆន១
្ំ ៩៩៨ និងអាណ្ត្តិបនទប
្ ់
ង្ៅនងៃទី២៦ កខររកោ ឆន្ំ១៩៩៨ ការង្បេះង្ឆន្ត្ជ្ត្ិង្លើរទី២បនដំង្ណ្ើរការាមការង្ក្គ្ងទុរ
ង្ោយមានវត្តមានរបស់សង្មតច្ក្រុមក្ពេះ នង្រត្តម រណ្ឫទធិ។ គណ្បរ្សក្បជ្ជនរមពុជ្ឈនេះង្ឆន្ត្ង្ោយ
ទទួលបន ៦៤អាសនៈរនុងរដឋសភា រីឯគណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្ទទួលបន៤៣អាសនៈ។
ាមរដឋធមមនុចញ

រជរោឋ្ភិបលក្ត្ូវង្ក្ជើសាំងង្ោយសំង្ ងគ្ំក្ទពីរភាគបីននច្ំនួនត្ំណាងរក្រសត។

រាត្ង្នេះបនជំរុញឱ្យមានរិច្ចក្ពមង្ក្ពៀងរវាងគណ្បរ្សក្បជ្ជនរមពុជ្

និងគណ្បរ្សហ៊វុនសុិនបុិច្រនុងការ

បង្ងកើត្រជរោឋ្ភិបលមួយរួមគ្ន្។ សង្មតច្ក្រុមក្ពេះ នង្រត្តម រណ្ឫទធិក្ត្ូវបនកត្ងាំងជ្ក្បធានរដឋសភា សង្មតច្
ជ្ សុីមជ្ក្បធានក្ពឹទធសភា ឯសង្មតច្ ហ៊ុន កសនជ្នយររដឋមក្រនតី។
ង្ៅច្ុងឆន១
្ំ ៩៩៨
រជរោឋ្ភិបល។

និងង្ដើមឆន្ំ១៩៩៩

ក្រុមកខមរក្រហមបនង្ធវើសមាហរណ្រមមទាំងក្សុងជ្មួយ

រមពុជ្បនទទួលនូវសនតិភាពង្ពញង្លញបនទ្ប់ពីការអនុវត្តនូវង្គ្លនង្យបយឈនេះ-

ឈនេះរបស់សង្មតច្ ហ៊ុន កសន។
រនុងការង្បេះង្ឆន្ត្ជ្ត្ិង្លើរទី៣(២០០៣) ង្លើរទី៤(២០០៨) និងង្លើរទី៥(២០១៣) គណ្បរ្ស
ក្បជ្ជនរមពុជ្បនឈនេះង្ឆន្ត្ជ្បនតបនទ្ប់។ សង្មតច្ ហ៊ុន កសនក្ត្ូវបនកត្ងាំងជ្នយររដឋមក្រនតីរហូត្
មរ។
III.ការអភិវឌ្ឍក្បង្ទស
ង្ៅរនុងការអភិវឌ្ឍក្បង្ទស រជរោឋ្ភិបលមានទិសង្ៅ និងកផនការច្្ាស់ោស់។ យុទធសាក្រសតពីរ
កដលរជរោឋ្ភិបលបន និងរំពុងង្ធវើគឺយុទធសាក្រសតក្ត្ីង្កាណ្ និងយុទធសាក្រសតច្ត្ុង្កាណ្។
១. យុទសា
ធ ក្រសតក្ត្ីង្កាណ្
ង្ក្កាយការង្បេះង្ឆន្ត្ឆន្ំ១៩៩៨ រជរោឋ្ភិបលរមពុជ្បនអនុម័ត្យុទធសាក្រសតក្ត្ីង្កាណ្កដលមាន
ទិសង្ៅជំរុញការអភិវឌ្ឍក្បរបង្ោយច្ីរភាពង្ៅរមពុជ្ ៖
មុំទម
ី យ
ួ ៖

សនតភា
ិ វូបនីយរមមគឺការនំសុខសនតិភាពនិងសថិរភាពមរវិញ

និងររ្ាបននូវសនតិសុខ

សក្មាប់ក្បង្ទស និងក្បជ្ជនខៃួន។ ច្ំណ្ុច្ង្នេះរជរោឋ្ភិបលង្ធវើបនសង្ក្មច្ង្ហើយ។
មុំទព
ី រី ៖

សមាហរណ្រមមក្បង្ទសរមពុជ្ច្ូលរនង
ុ ត្ំបន់

និងសហគមន៍អនតរជ្ត្ិសង្ក្មច្បន

ង្ជ្គជ័យដូច្ជ្៖


ក្បង្ទសរមពុជ្បនទទួលអាសនៈរបស់ខៃួនង្ៅអងគការសហក្បជ្ជ្ត្ិមរវិញកដលអាសនៈង្នេះបន
បត្់បង់ង្ក្កាយការក្បឈមគ្ន្ខងក្បោប់អាវុធង្ៅកខររកោ ឆន្ំ១៩៩៧
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ង្ៅឆន១
្ំ ៩៩៩ រមពុជ្បនកា្្យជ្សមាជិរទី១០ ននសមាគមក្បជ្ជ្ត្ិអាសុីអាង្គនយ៍(អាសា្ន)។
ការកដលរមពុជ្បនច្ូលជ្សមាជិរអាសា្នបនង្ធវើឱ្យរមពុជ្កលងជ្ក្បង្ទសឯង្កាត្ង្ៅង្ទៀត្។
o ខងកផនរនង្យបយ រមពជ្
ុ អាច្ឈរង្សមើមុខង្សមើមាត្់ជ្មួយក្បង្ទសកដលជ្សមាជិរ និង
ច្ូលរួមនូវរល់ការសង្ក្មច្ច្ិត្តង្ៅរនុងត្ំបន់។
o ខងកផនរង្សដឋរច្
ិ ច ៖ រមពុជ្បនកា្្យជ្រកនៃងវិង្យគទុនដ៏ទារ់ទាញ។ ការង្ធវើពាណ្ិជជរមម
រ៏មានភាពង្យក្សួលជ្ងមុន។

ក្បជ្ជនអាច្ររការង្រង្ធវើបនយ្ងទូលំទូោយទាំង

រនុងក្បង្ទស និងរនុងត្ំបន់។ ង្ទសច្ររ៏មានការង្រើនង្

ើង។ ដូង្ច្នេះការច្ូលជ្សមាជិរ

អាសា្នរ៏ជ្កផនរមួយកដលជំរុញឱ្យង្សដឋរិច្ចរមពុជ្មានរំង្ណ្ើនជ្ង្រៀងរល់ឆន្ំផងកដរ។
o ខងកផនរទំនរ់ទន
ំ ង ៖ គឺជំរុញឱ្យមានការរសាងង្ហោឋ្រច្នសមពនធនិងផៃូវងនល់ ក្ពមទាំង
ការង្លើរកលងទិោឋ្ការ។
o ខងកផនរសងគម ៖ រមពុជ្ទទួលបននូវរិច្ចសហការជ្មួយក្បង្ទសរនុងត្ំបន់រនុងការកងររ្ា
សនតិភាពនិងសនតិសុខសងគម ទប់សាក្ត្់ការជួញដូរមនុស្ស ថ្ន្ំង្ញៀន និងអំង្ពើង្ភរវរមម។ ការ
ជួយគ្ន្ង្ៅវិញង្ៅមររវាងក្បង្ទសសមាជិ រាមរយៈការង្ផទរ បទពិង្សាធន៍ ច្ំង្ណ្េះដឹ ង
អាហារូបររណ្៍សក្មាប់និស្សិត្បនង្ធវើឱ្យមក្រនតីរជការ ក្បជ្ជន និងយុវជនរមពុជ្បនង្រៀន
សូក្ត្ និងទទួលបននូវឱកាសលអៗជ្ង្ក្ច្ើន...


ង្ៅកខត្ុោ ឆន្ំ២០០៤រមពុជ្បនច្ូលជ្សមាជិរននអងគការពាណ្ិជជរមមពិភពង្ោរ។
មុំទី៣៖

ការអភិវ ឌ្ឍសងគមង្សដឋរិច្ច ក្ត្ូវង្ធវើង្ ើង ាមរយៈរមមវិធីរំកណ្ទក្មង់ទូលំ ទូោយកដល

ពារ់ព័នធនឹងរំកណ្ទក្មង់សាធារណ្ៈ វិមជ្ឈការ ការរំសាយរងទ័ពរំកណ្ទក្មង់ច្្ាប់និងក្បព័នធត្ុោការ
សមភាពង្យនឌ័រ ហិរចញវត្ថុសាធារណ្ៈ ការលុបបំបត្់អំង្ពើពុររលួយ និងការក្គប់ក្គងធនធានធមមជ្ត្ិ
ក្បរបង្ោយច្ីរភាព។
ជ្រួម យុទធសាក្រសតក្ត្ីង្កាណ្(១៩៩៨-២០០៣)ក្ត្ូវបនអនុវត្តង្ោយង្ជ្គជ័យដូច្មានរនុងរំង្ណ្ើន
ង្សដឋរិច្ចខពស់ការវិនិង្យគង្រើនង្

ើង

និងការក្គប់ក្គងបនក្បង្សើរជ្ងមុនខងង្គ្លនង្យបយរូបិយវត្ថុ

សារង្ពើពនធនិងហិរចញវត្ថុសាធារណ្ៈ កដលជ្លទធផលនំឱ្យមានអត្ិផរណារទាប ការង្រើនង្
អក្ាបតូរក្បរ់មានសថិរភាព ការង្រើនង្

ើងទុនបក្មុង

ើងទុនពីបរង្ទស រំង្ណ្ើនការវិនិង្យគពីឯរជន និងការអភិវឌ្ឍវិស័យ

ឯរជនបនយ្ងង្លឿន។
២. យុទសា
ធ ក្រសតច្ត្ុង្កាណ្
ង្ៅរនុងឆន២
្ំ ០០៤ សង្មតច្ង្ត្ង្ជ្ ហ៊ុន កសនបនោរ់ង្ច្ញនូវយុទធសាក្រសតច្ត្ុង្កាណ្ង្ដើម្បីរំង្ណ្ើន
ការង្រសមធម៌ និងក្បសិទធភាពង្ៅរមពុជ្។ ច្ំណ្ុច្សនូលននយុទធសាក្រសតង្នេះគឺអភិបលរិច្ចលអ។ ង្ជ្គជ័យនន
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ការអនុវត្តយុទធសាក្រសតង្នេះគឺអាក្ស័យង្លើការបង្ងកើត្នូវបរិយកាសអំង្ណាយផលមួយរនុងកផនរសំខន់ៗទាំង
បួន៖


សនតិភាព សថិរភាពនង្យបយ និងសណាត្ប់ធាន្ប់សងគម



ភាពជ្នដគូសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ជ្ពិង្សសភាពជ្នដគូជ្មួយវិស័យឯរជន សហគមន៍ មាច្ស់ជំនួយ
និងសងគមសុីវិល



សថិរភាពង្សដឋរិច្ច និងហិរចញវត្ថុ



សមាហរណ្រមមរមពុជ្ច្ូលរនុងត្ំបន់ និងពិភពង្ោរ។
មុំទាំងបួនននច្ត្ុង្កាណ្កដលង្ផាត្ត្ង្លើរំកណ្ទក្មង់មាន ៖



ការលុបបំបត្់អំង្ពើពុររលួយ



រំកណ្ទក្មង់ច្្ាប់ និងក្បព័នធត្ុោការ



រំកណ្ទក្មង់រដឋបលសាធារណ្ៈរួមទាំងវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ



រំកណ្ទក្មង់រងរមា្្ំងក្បោប់អាវុធ ជ្ពិង្សសការកាត្់រំសាយទ័ព។
មុំទាំងបួនននច្ត្ុង្កាណ្សក្មាប់ការបង្ងកើត្រំង្ណ្ើនង្សដឋរិច្ចគឺ ៖



ការជំរុញវិស័យរសិរមម



ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯរជន និងការបង្ងកើត្ការង្រ



ការសាត្រនីត្ិសម្បទា និងការសាថ្បនង្



ការរសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។

ើងវិញនូវង្ហោឋ្រច្នសមពនធ

ង្ៅកខត្ុោ ឆន្ំ២០០៤ ក្ពេះបទ នង្រត្តម សីហនុបនសុច្
ំ ូលនិវត្តន។
៍ ក្ពេះបរមនង នង្រត្តម សីហមុនី
ក្ត្ូវបនក្រុមក្បឹរ្ារជបលៃ័ងកង្ក្ជើសាំងជ្ក្ពេះមហារ្សក្ត្ននក្ពេះរជ្ណាច្ក្ររមពុជ្។ ក្ពេះបទ នង្រត្តម
សីហនុបនង្សាយទិវងគត្ង្ៅនងៃទី១៥ កខត្ុោ ឆន្ំ២០១២ និងមានបចាឆ្មរណ្នមថ្ ក្ពេះបរមរត្នង្កាដឋ។
មរទល់ ង្ពលបច្ចុប្ប នន រជរោឋ្ភិបលរមពុជ្បនអនុម័ត្ ង្លើ យុទធសាក្រសត ច្ត្ុង្កាណ្ច្ំនួនបី
ដំណារ់កាល ៖


ដំណារ់កាលទី១ (២០០៤-២០០៨)



ដំណារ់កាលទី២ (២០០៨-២០១៣)



ដំណារ់កាលទី៣ (២០១៣-២០១៨)។

63

សរុបង្សច្រតីមរ ចាប់ពីឆ១
ន្ំ ៩៩៣រហូត្ដល់ឆន្ំ២០១៦ រមពុជ្មានការអភិវឌ្ឍគួរឱ្យរត្់សមាគ្ល់។
រមពុជ្បនបចចូលសម្បត្តិវប្បធម៌ជ្ង្ក្ច្ើនជ្ង្បត្ិរភណ្ឌពិភពង្ោរដូច្ជ្ រមណ្ីយោឋ្នអងគរ(១៤
ធនូ ១៩៩២) របំក្ពេះរជក្ទព្យ(៧ វិច្ឆិកា ២០០៣) ង្ោខ្នក្សង្មាលកស្បរធំ(២៥ វិច្ឆិកា ២០០៥)
រមណ្ីយោឋ្នក្បសាទក្ពេះវិហារ(៧ ររកោ ២០០៨) ចាបុីដងកវង(៣០ វិច្ឆិកា ២០១៦) និងត្ំបន់
ក្បសាទសំបូរនក្ពគុរ(៨ ររកោ ២០១៧)។
រនុងទសវត្្សរ៍ឆ១
ន្ំ ៩៩០

ក្បង្ទសរមពុជ្ជ្ក្បង្ទសកដលមានក្បរ់ច្ំណ្ូលទាប(២៦៨ដុោ្ររនុង

មាន្ររ
់ នុង១ឆន)
្ំ 54។ ង្ៅឆន២
្ំ ០១៦ រមពុជ្បនកា្្យជ្ក្បង្ទសកដលមានក្បរ់ច្ំណ្ូលមធ្យមរក្មិត្ទាប
ក្បមាណ្(១២២៨ដុោ្ររនុងមាន្រ់រនុង១ឆន្ំ)55។
ច្ំណ្ូលមធ្យមរក្មិត្ខពស់ង្ៅឆន្ំ២០៣០
ដំណារ់កាលននការ

រមពុជ្មានបំណ្ងកា្្យង្ៅជ្ក្បង្ទសកដលមានក្បរ់

និងកា្្យង្ៅជ្ក្បង្ទសអភិវឌ្ឍង្ៅឆន្ំ២០៥០។

នង្ៅសង្ក្មច្បននូវការអភិវឌ្ឍង្នេះគឺសុទធកត្មានបញ្ហ្ក្បឈមងមីៗ។

54

Income GDP per Capital, World Bank 1998.
Income GDP per Capital, World Bank 2016.
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រ៏ប៉េុកនតក្គប់

សសចរតីខ្លែងអាំណ គុណ
ឯរសារ«ង្សច្រតី ស ង្ងេ ប ននង្មង្រៀនក្បវត្តិ សា ក្រសត កខម រ សក្មាប់ ជំ នួ យ សាម្ រ ត្ី ដ ល់ សិ ស្ស ថ្ន្ រ់ ទី ១ ២»

ង្នេះមិនអាច្ង្លច្ជ្រូបរងបនង្ទក្បសិនង្បើមិនមានការច្ូលរួមទាំងរមា្្ំងកាយ រមា្្ំងច្ិត្ត និងង្ពលង្វោ

ដ៏មា
៏ នត្នមៃាមភាររិច្ច ត្ួនទី និងការទទួលខុសក្ត្ូវរបស់ថ្ន្រដ
់ ឹរនំននក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា

ក្ពមទាំងឯរឧត្តម ង្ោរជំទាវ ង្ោរ ង្ោរក្សី និងបអូនៗនិស្សិត្កដលមានរយនមដូច្ខងង្ក្កាម ៖
រ.សមាជិរននអនុគណ្ៈរមមការក្បវត្តវិ ទ
ិ ា
្ ននក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ៖

- ឯរឧត្ត ម បណ្ឌិត្ សភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារុ ន - ឯរឧត្ត ម បណ្ឌិត្សភាចារ្យ ស៊ ន សំ ណាង
- ង្ោរក្សី ប ណ្ឌិ ត្ ឃួន

វិច្ឆិកា

- ង្ោរបណ្ឌិ ត្

វង់

សុ ធារ្
ខំបូលី

- ង្ោរ

សំ បូរ មាណាណ្ រ្

- ង្ោរបណ្ឌិ ត្

ឌី

- ង្ោរ

មួង

សុ ផាត្

- ង្ោរ

មាស ភិរុណ្

- ង្ោរ

ង្ច្ង

ហុង

- ង្ោរ

សុី វ

- ង្ោរ

អ៊ី វ

ង្ៅសុ ខ

- ង្ោរ

ណ្ុប សុ ខ

- ង្ោរ

ប៉េូ

សុ ខ

- ង្ោរក្សី

សុ ន វណាណ្

- រញ្ញ្

ហ៊

សុី វី

- ង្ោរ

ឈឹម ឌី ណា

- ង្ោរបណ្ឌិ ត្

ត្ឹរ

ង្ម៉េង

- ង្ោរក្សី

ជ្

រល្ា ណ្

- ង្ោរ

ទី

សុ ផល

- ង្ោរ

លី

រមនី

ធួន

ខ.អនរង្រៀបង្រៀង៖
- ឯរឧត្ត ម បណ្ឌិត្សភាចារ្យ

ស៊ ន

សំ ណាង

ទីក្បឹ រ្ា រជរោឋ្ ភិបល

- ង្ោរក្សីបណ្ឌិត្

ឃួន

វិច្ឆិកា

អគគនយររងននអគគនយរោឋ្នអប់រំ

- ង្ោរបណ្ឌិត្

ឌី

ខំបូលី

ក្បធាននយរោឋ្នង្គ្លនង្យបយ

- ង្ោរ

មាស

ភិរុណ្

ក្គូបង្ក្ងៀនននវិទ្ាល័យក្ពេះសុីសុវត្ថិ

គ.និសស្ ត្
ិ ង្ដបត្
្ ឺមង
៉េ ក្់ បវត្តវិ ទ
ិ ្ា ននសារលវិទា
្ ល័យភូមិនភ
ទ ង្នំ ពញ៖
- រញ្ញ្

សា្ម

រីណា

- ង្ោរ

សុង ភក្រកាត្

- រញ្ញ្

វន

វននី

- ង្ោរ

ករវ

- រញ្ញ្

សុខ

គឹមសី

- ង្ោរ

ង្មៀវ សាង្រត្

- រញ្ញ្

អូម

បូផាន់ណា

- ង្ោរ

ង្គៀវ ង្ម៉េងគ័ង

- រញ្ញ្

សួន

សុវណ្ណ

- ង្ោរ

ង្វឿន វណ្ណង្ដត្

- ង្ោរ

ង្សង

សុវណ្ណរិទធិ
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សីហា

