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ករវិវត�ន៍ៃនគណៈបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

ដំេណីរនេយាបាយេវៀតទីនិយមនិង្របល័យពូជសសន៍របស់យនួ មានកលល្បចិនិងយុទ�ស�ស�ជាេ្រចីនបត់ែបនតម
តំណាក់កលនិមយួៗ។   កម�វត�ុរបស់យនួែដលបេង�តីបក្សកំុម�ុយនីស�ឥណ�ូ ចិន គឺេដីម្បេីរៀបចំយុទ�ស�ស�េលបទឹកដី ែខ�រ

និងលវេដយយកលទិ�កំុិម�ុយនីស�ជាេគាលេ្រកមរបូភាពជាចលនាេដីម្បទីមទរឯករជ្យពីបារងំ។ យនួគិតថា េបីយនួ
អចបេង�ីតចរន�នេយាបាយមយួដ៏មានអនុភាពេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់យនួេនកម�ុជានិងលវ យួននឹងឈនេទ

្រគប់្រគង្របេទសទងំពីរេនះេអយេនជាចំណុះយួន។ ម៉្យោងយួនដឹងថា េនដំណាក់េទមុខ យួន្រត�វករទឹកដីនិង
ធនធានៃន្របេទសទងំពីរេដីម្បពី្រងឹង្របេទសយនួនិង្របជាជនយនួ ដូេច�ះេមដឹកនាយំនួដឹងថា េតី្រត�វេធ�ីអ�ី េហយីយនួ

មានធនធានមនុស្សនិងបែង�កេដីម្បសីេ្រមចែផនករណ៍ទងំេនះ ។  បនា� ប់ពីបានបេង�តីបក្សកំុម�ុយនីស�ឥណ�ូ ចិនេនឆា�  ំ
១៩៣០ យនួបានេបីកយុទ�នាករេយាធានិងនេយាបាយេនកម�ុជា លវ និងេនៃថឡង់ េដយបានប��ូ នភា� ក់ងរយនួ

មកបង�ប់ក�ុង្របេទសទងំេនាះេដីម្បេីរៀបចំបណា� ញ្រក�មករងរនិងចរន�នេយាបាយែដលយនួចង់បាន។ ចប់ពីឆា� ំ
១៩៤០-១៩៤១ មកេយងីសេង�តេឃញីមានករបេង�ីតចលនាេផ្សងៗដឹកនាេំដយយនួេវៀតមិញេនកម�ុជា លវ និងៃថ
ឡង់។ ពួកយនួទងំេនាះសុទ�ែតជាភា� ក់ងរឬសមាជិកៃនអង�ករកំុម�ុយនីស�ឥណ�ូ ចិនឬអង�ករេវៀតមិញែដលយនួប��ូ ន
មកបង�ប់េអយខ�ួនេនកម�ុជា លវ និងេនៃថឡង់ េដីម្បេីធ�ីសកម�ភាពេយាធានិងនេយាបាយយ៉ាងសកម�ជាមយួ្រក�ម
ជាតិេផ្សងៗ ដូចជាេន្រស�កែខ�រ ពកួេវៀតមិញបានចូលរមួបេង�ីតចលនាឥស្សរ:ដឹកនាេំដយអចរមាន និងអចរសុខ 
មុនេពលែដល ដប-ឈនួ និង្រទង់ ច័ន�-រង្ស ីបានចូលខ�ួនបំេរចីលនាេនាះេនឆា� ១ំ៩៤៦។  

ករពិតចលនាឥស្សរៈជាចលនា្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេនឆា� ១ំ៩៤០ េដយជនជាតិៃថមា� ក់េឈ� ះ ផុក-ឃុន សហករជា 
មយួពកួេវៀតមិញឬែខ�រេឆ�ងនិយមេដីម្បទីមទរឯករជ្យពីបារងំដូចគា� នឹងចរន�បក្សកំុម�ុយនីស�ឥណ�ូ ចិនរបស់យនួែដរ 
។ េពលជាមយួគា� ែដរ  េលក សឹង-ងុកថាញ់ បានបេង�ីតចលនាទមទរឯករជ្យពីបារងំ១េទៀត ជាមួយ្រពះសង្ឈ
េស�ហជាតិជាេ្រចីនមាន ៖ សេម�ចសង្ឈ ជនួ-ណាត, មហ-មុនី អុ៊ម-សូ៊, ្រពះមហ្រពហ�មុនី-អូ៊, សេម�ចសង្ឈ ហតួ-តត
, អចរ្យ េខៀវ-ជំុ, េលក្រគ� ប៉ាង-ខត់, អចរ្យ ែហម-េចៀវ, េលក ជំុ-មងួ, េលក សុមឹ-វ៉, េលក បុ៊ន ចន�-មុ៉ល, េលក 
ប៉ាច-ឈងឹ, េលក បូ៊រ-ហ៊ង, េលក េង៉-ហុង ៘ េលក សឹង-ងុកថាញ់ និង្រក�មេលកក៏បានចូលរមួេធ�ីបាតុកម�
្របឆាងំនឹងបារងំជាមយួពួកឥស្សរ:និងេវៀតមិញេនភ�ំេពញេនឆា�  ំ១៩៤២។ 

 
េនឆា� ១ំ៩៤៦ េពលែដលពកួបក្សកំុម�ុយនីស�ៃថចុះេខ្សោយ េហយីបានបាត់បង់េខត�េសៀមរបនិងបាត់តំបងមកែខ�រ ពួក

ៃថក៏បានមកទក់ទងនិងជួយដល់ ដប-ឈនួ និងនេរត�ម ចន័�-រង្ស ី។ េនឆា�  ំ១៩៤៨ ចលនាឥស្សរ:បានបេង�ីត  គណ
កម�ធិកររេំដះជាតិែខ�រ  ដឹកនាេំដយ ដប-ឈនួ ែដលមាន្រទង់ ច័ន�-រង្ស ីជាេមប�� ករ ។ ក�ុងចំេណាមថា� ក់ដឹកនាំ
ឥស្សរ:ទងំ១១ នាក់ មាន៥នាក់ជាពកួេវៀតមិញ។ េដយមានករមិនេពញចិត�នឹងេលក ដប-ឈនួ និង្រទង់ ច័ន�-រង្ស ី
េ្រពះអ�កទងំពីរេនះព្យោយាមេធ�ីេអយចលនាយនួមយួេនះក� យជារបស់ែខ�រ (Khmerisation a Yuon’s 
movement) ពកួេនះក៏បានចកេចញេទបេង�ីត្រក�មមយួេផ្សងេទៀតេឈ� ះ រណសរិ្យប្រង�បប្រង�មឥស្សរ:   េនឆា�  ំ

ឯកសរ្របវត�ិស�ស�េដយ បុស្បោ-អង�រ ~ ២០កមុ�ៈ២០១៤ 
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១៩៥០ ដឹកនាេំដយ សឹង-ងុកមិញឬអចរមាន និង ទូ-សមុតឬអចរសុខ  េដីម្បវីយបំែបកគណកម�ធិកររេំដះជាតិ
ែខ�រ  ដឹកនាេំដយ ដប-ឈនួ និង្រទង់ ច័ន�-រង្ស ី។ ក�ុងចំេណាមែខ�រឥស្សរ:េវៀតមិញ មានែត េសៀវ-េហង និងក�ួយេលក 
គឺឡុង-បុ៊នរត់ឬនួន-ជាេទែដលេនគា្ំរទ គណកម�ធិកររេំដះជាតិែខ�រ  ។ េដយមានជំនយួេយាធានិងនេយាបាយផា� ល់
ពីយនួ ចលនាប្រង�បប្រង�មឥស្សរៈដឹកនាេំដយសឹង-ងុកមិញបានវយបំែបកចលនាែខ�រឥស្សរៈដឹកនាេំដយេលក 
ដប-ឈនួ និង្រទង់ ច័ន�-រង្ស ី រហូតរលត់រលយអស់ ។ ពកួ រណសរិ្យប្រង�បប្រង�មឥស្សរ:  បានបេង�ីតរដ� ភិបាលមយួ
េឈ� ះថា “រដ� ភិបាលែខ�រតសូ៊” 'Khmer Resistance Government' 

 
េនចុងឆា� ១ំ៩៤៨ ចលនាតសូ៊ក�ុង្រស�កែខ�រែចកេចញជា ៤ តំបន់៖ ្រក�មដឹកនាេំដយេលក ដប-ឈនួ ្រគប់្រគងេន

តំបន់ពយព័្យនិងបីតំបន់េទៀត(តំបន់ស�័យយត័�)្រគប់្រគងេដយពកួេវៀតមិញនិងែខ�េវៀតមិញឬែខ�រឥស្សរៈយនួ។ គណ
កម�ធិកររេំដះជាតិែខ�រ  ដឹកនាេំដយ ដប-ឈនួបានផា� ច់ខ�ួនបន�ិចៗពី្រក�មយនួឬ្រក�មកំម�ុសនីស�េហយីបនា� ប់មក្រត�វ

រលត់រលយអស់ែតម�ង។ តមឯកសរយនួេនឆា� ១ំ៩៥០ រណសរិ្យប្រង�បប្រង�មឥស្សរ:  មានសមាជិករហូត 
១៥០០០០ ែដលផ្សេំដយកងទ័ពជាតិយនួនិងែខ�រែដលយនួេដីរេកណ� តមបំបន់នានាេអយបំេរកី�ុងជរួរណសរិ្យប្រង�ប
ប្រង�មឥស្សរ:  ពួកេនះបានេធ�ី្របតិបត�ិករេយាធានិងមេនាគមន៍វជិា� កុម�ុនីស�ពសេពញៃផ�្របេទសែខ�រ។ ចលនាឥស្សរៈ
ឬចលនារណសរិ្យប្រង�បប្រង�មឥស្សរ:(េ្រកពី្រក�មេលកដបឈួននិង្រទងច័ន�រង្ស)ីគឺជាចលនាេឆ�ងនិយមបេង�ីតនិង
ដឹកនាេំដយយនួឬបក្សកំុម�ុយនីស�ឥណ�ូ ចិន ពកួេនះ្របតិបត�ិករជាមយួយនួដូចជា្រក�មែតមយួរហូតដល់ឆា� ១ំ៩៥១
េទីបយនួសេ្រមចចិត�បំែបកេអយមាន្រក�មតម្របេទសនិមយួៗែតយនួេនែតរក្សោករ្រគប់្រគងទងំ្រស�ងេលី្រក�មទងំ
េនះ។ 
 
េនឆា� ១ំ៩៥៤ បនា� ប់ពីសន�ិសិទ្រក�ងហ្សែឺណវ “បក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍កម�ុជា” បានបំែបកខ�ួនេចញជាបី្រក�ម ៖ 
 
្រក�មទី១ ដឹកនាេំដយ សងឹងុកមិញ, ែកវមុន�,ី មីផូ, រត�សេមឿន, ែប៉នសុវណ� (មានយុវជន២៥០០នាក់ បាន្រត�វយនួនាំ

េទ្រស�កយនួ ក�ុងទិសេដទុកេ្របី្របាស់េនតំណាក់កលេ្រកយតមគេ្រមាងែដលយនួបានគិតទុកនិងម៉្យោងេទៀតវជា
ែល្បងឆ�ិនែភ�កេដីម្បេីបាក្របាស់អន�រជាតិេដយស្រមបតមសន�ិសិទ្រក�ងហ្សែឺណវ ) 
 
្រក�មទី២ ដឹកនាេំដយ សងឹ-ងុកមិញ នង-សនួ, ែកវ-មាន, ែប៉ន-យុទ� បានបេង�ីតគណបក្សនេយាបាយមួយេឈ� ះថា 
បក្ស្របជាជន េដីម្បចូីលរមួេបាះេឆា� តសភាេនឆា�  ំ១៩៥៥ និង១៩៥៨ ។  
 

្រក�មទី៣ ដឹកនាេំដយ ទូ-សមុត េសៀវ-េហង, ននួ-ជា, េស-ភឹម, និង ៃណ-សរន៉ េធ�ីសកម�ភាពេយាធាលួចលក់េដយ
ពកួេនះេនមានមូលដ� នតសូ៊ទងំ៤តំបន់ ។ ទូ-សមុត ជាេមរបស់ បុ៉ល-ពត េធ�ីសកម�ភាពជាមយួគា� េន            ភ�ំេព
ញ។ 
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េដយ្របវត�ិស�ស�ពិត្រត�វឃាតករលក់បាងំ ្រកៃឡបំភាន់និងលងសំអតផង ថ�ីៗេនះែខ�រមយួចំនួនមានករភា� ក់េពល

ែដលបានដឹងថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា មានករវវិត�ន៍ពី គណបក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍កម�ុជា ឬគណបក្ស្របជាជន

បដិវត�ន៍ែខ�រ ែដលជាគណបក្សបេង�ីតេឡងីេដយយនួ េឡ-ដុកថូ ជាមយួពកួែខ�រេវៀតមិញ(េវៀតមិញនិងែខ�រឥស្សរៈ

យនួ)េនឆា�  ំ១៩៥១ ។ គណបក្សេនះបានក� យជាគណបក្សនេយាបាយដ៏មានឥទ�ិពលែតមយួគត់េនកម�ុជានិងបាន

្រគប់្រគងនេយាបាយេសដ�កិច�និងេយាធាេនកម�ុជាទងំ្រស�ងចប់ពី ឆា� ១ំ៩៧៥ មករហូតបច�ុប្បន�។ ចប់ពីេពល

បដិសន�ិេនឆា�  ំ ១៩៥១ រហូតដល់ឆា� ១ំ៩៦០ គណបក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍កម�ុជា្រត�វបានដឹកនាេំដយ សឹង-ងុកមិញ 

េហ អចរ្យមាន ឬេឈ� ះជាយនួេហថា ផាម-វ៉ន់េហ Pham Van Hua ែដលជាេមដឹកនាែំខ�រឥស្សរៈយនួឬចលនា

ប្រង�បប្រង�មឥស្សរៈែដលជាចលនាបំែបកខ�ួនេចញពីចលនាែខ�រឥស្សរៈដឹកនាេំដយេលក    ដប-ឈនួ និង     ្រទង់

ច័ន�-រង្ស។ី ករពិតករបេង�ីតគណបក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍កម�ុជាឬគណបក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍ែខ�រេនឆា� ១ំ៩៥១ ជា

តំណាក់ករទីបីៃនយុទ�ស�ស�នេយាបាយអង�ករសហព័ន�ឥណ�ូ ចិន។ សមាសភាពមនុស្សែដលយនួយកមកបេង�ីតនិង

ដឹកនាគំណបក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍កម�ុជាេនឆា� ១ំ៩៥១ និងបនា� ប់មកេទៀតេនឆា� ១ំ៩៧៩ សុទ�សឹងែតជាអតីតែខ�រ

ឥស្សរៈយនួឬែខ�រេវៀតមិញនិងយនួេវៀតមិញ។ ក�ុងេសៀវេភរបស់េលកអង់េ្រដតុង «សុីហនុចុងប�� ប់ៃនករេបាក

បេ�� ត » េលកបានសរេសរថា ពកួេវៀតមិញែដលេគប��ូ នពី្រស�កយនួមកេធ�ីជាែខ�រេវៀតមិញឬេមដឹកនាែំខ�រេវៀតមិញ

សុទ�សឹងជាកងទ័ពជាតិយួនដឹកនាេំដយងូវយុនិយ៉ាប់។ 

េនៃថ�ទី២៨-៣០ ក��  ១៩៦០ នូវេពលែដលតំែណង គណបក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍កម�ុជា ្រត�វបានេផ�រមកេអយ       

អចរ្យ-សុខ ឬទូ-សមុត េឈ� ះ បក្ស្របជាជនបដិវត�ន៍កម�ុជា ្រត�វបានប�ូរមកជា បក្សពលករកម�ុជា វញិេដីម្បេីអយ

្រសបជាមយួបក្សពលករយួន។ គរួកត់សំគាល់ថា ទូ-សមុត ្រត�វបាត់ខ�ួនេន ែខកក� ១៩៦២ ដូេច�ះ បុ៉ល-ពត ្រត�វេឡងី

ជា េលខស�ីទីជំនសួ ទូ-សមុត រហូតដល់ៃថ�ទី២០-២១ កុម�:១៩៦៣ េទីបបុ៉ល-ពត ក� យជាេលខេពញទី បនា� ប់ពី

មានអង�្របជំុេនករយិាលយន័េយាបាយរបស់ ននួជា, េអឿងសរ,ី េសភឹម, វនេវន ។ 

េនែខមិថុនា ១៩៦៥, បុ៉ល-ពត និង ែកវមាស បានដឹកនា្ំរបតិភូមយួ្រក�មចកេចញពីជំុរុ១ំ០០ េធ�ីដំេណីរតមផ�ូវលំហូ៊
ជីមីង េទហណូយ និង េប៉កងំ េដីម្បជីបួជាមយួ េឡ-យុន, េម-េសទុង, ឡូ-េចជី និង េតង-សវពីង ។ (េតីដំេណីរ
ទស្សនកិច� របស់បុ៉ល-ពត េនឆា�  ំ១៩៦៥ េទ្រស�កចិន និងយនួេនេពលេនាះ ទំនងជាករេទសុំេភ�ីងៃបតងពីចិននិង

យនួ េដីម្បេីអយចិននិងយនួទទួកស� ល់មុខតំែណងខ�ួនជាេមបក្សកំុម�ុនីស�កម�ុជាជំនសួទូសមុតឬក៏េទទទលួប�� ថ�ី
ពីចិននិងយនួ ?) 
 
 បនា� ប់ពី្រតលប់មកពី្រស�កចិននិង្រស�កយួន វញិ បុ៉ល-ពត បានេបីកមហសន�ិបាត េហយីបានប�ូរេឈ� ះបក្សពលករ

កម�ុជា មក ជា“បក្សកំុម�ុយនីស�កម�ុជា” គឺជាៃថ�ែដល បុ៉ល-ពត ចូលជាសមាជិកមជ្ឈមឹបក្សកំុម�ុយនីស�កម�ុជា ។ បនា� ប់
មកបុ៉ល-ពត បានចក េចញពីជំុរុ ំ១០០ េន្រក�ចឆា�  មកេនរតនគីរ ីវញិ េ្រពះអេមរកិទមា� ក់្រគាប់ែបកខ� ងំេពក (ជំុរុ ំ
១០២, ១០៤ កន់េដយ សុន េសន, ែកវ មាស, េអៀងសរ,ី សុខ ខ�ុល, េសភិម, ៃណ សរន៉)  
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េនឆា� ១ំ៩៦៧, បនា� ប់ពីមាន្រពឹត�ិករណន៍េន សំឡូត េហយីសុីហនុ បានេចទ្របកន់េទេលីតំណាងរ�ស� ហូ៊នឹម ហូ៊
យន់ េខៀវ សផំន ពកួេគបានរត់េទពនួេនភ�ំ្រកវញ ។ េយាងតមេសៀវេភរបស់អ�ក្រសី  ម៉ារអីលចិសង់ម៉ាកតងំ          
« ជម�កឺម�ុជា » ក�ុងចំេណាមពកួនិសិត្ស្រកហមទងំអស់ែដលបានមកសិក្សោេនបារងំ មានែត េលក ហូ៊នឹម ហូ៊យន់ េទ 
ែដលបដិេសធលទ�ិកំុម�ុយនីស�ែបបសុីហនុនិយម មាននយថ័ា និនា� ករនេយាបាយកំុម�ុយនីស�ព្យោ្រកិត ែតរតិសម�ន័ស�ិតរ

មតួជាមយួចិននិងយនួ េធ�ីសកម�ភាពេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់យនួនិងេដយជំនួយពីចិន ។ ពកួេលកជាមនុស្សែដល
សុីហនុស�ប់បំផុត ។  តមករពិតថ�ីេបី េលក ហូ៊នឹម ហូ៊យន់ ្រសលញ់លិទ�ិកំុម�ុយនីស�ែមនែតេលកចង់បានករដឹកនាំ

មយួរេបៀប្របេទសបារងំ មានន័យថា កំុម�ុយនីស�ែបបសភានិយម ែដលឯករជនិងេធ�ីករតសូ៊មតិនិងនេយាបាយក�ុង
សភាដូច្របេទសបារងំ ។ល។ បុស្បោអង�រ 

 
្របភពឯកសរ៖ 

http://amekhmer.free.fr/khcrucial-event/1crucial-eventpage.htm 
http://devaraja.free.fr/Khmer-books/1khmerbook-page.htm 
http://amekhmer.free.fr/khcrucial-event/sihanouk-crime/1cambogeno1.html 

http://amekhmer.free.fr/khcrucial-event/1sothpolin/1bestof-sothpolin.htm 
http://devaraja.free.fr/1Opinion/2Opinion-home.htm 
http://amekhmer.free.fr/khcrucial-event/0mtes-tum-files/0mtes-tum.htm 
http://amekhmer.free.fr/khcrucial-event/sihanouk-crime/sihanouk-crimekh.ram 
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