
ЗА ГАД КІ ІМ ПЕ РЫІ
Кам бо джа на са мрэч зям ля 

кхме раў. З да гіс та рыч ных ча соў 

Ін да кі тай скі паў вост раў за ся ля лі 

мон-кхмер скія на ро ды, якія, хут-

чэй за ўсё, прый шлі сю ды ў яшчэ 

больш ран ні пе ры яд з Ін да не зіі і 

Па лі не зіі. Тэ ры то рыя іх рас ся лен-

ня бы ла знач на шы рэй шая, чым 

пло шча ця пе раш няй Кам бо джы, і 

зай ма ла поў дзень су час най М'ян-

мы, амаль увесь Тай ланд, паў днё-

вую част ку Ла о са, усю Кам бо джу і 

вя лі кую част ку В'ет на ма. Гэ тыя на-

ро ды зна хо дзі лі ся на вель мі вы со-

кай ста дыі раз віц ця. Уз рос лая на 

ін дый скай куль ту ры ім пе рыя кхме-

раў пра іс на ва ла паў ты ся ча год дзя, 

перш чым, пад па рад коў ва ю чы ся 

за гад ка вым аб ста ві нам, не ча ка на 

раз ва лі ла ся пад на ціс кам во ра га.

Да шос та га ста год дзя боль шая 

част ка ця пе раш няй Кам бо джы на-

ле жа ла ка ра леў ству Фу на, якое 

па кла ла па ча так фар мі ра ван ню 

ад мет най куль ту ры. З 802 го да вя-

дзе ад лік ад на з най вя лік шых ста-

ра жыт ных ім пе рый — Кхмер ская. 

Яна ахоп лі ва ла тэ ры то рыю су час-

ных Кам бо джы, Тай лан да, Ла о са, 

В'ет на ма, Бір мы і Ма лай зіі. Са мы 

буй ны ў све це ся рэд ня веч ны го рад 

зна хо дзіў ся ў Паўд нё ва-Ус ход няй 

Азіі. Гэ та бы ла ста лі ца Кхмер скай 

ім пе рыі Анг кор. У пе ры яд роск ві ту 

коль касць жы ха роў тут да ся га ла 

міль ё на ча ла век. Для Ся рэд ня веч-

ча гэ та прос та кас міч ныя ліч бы!

Ула да ры ім пе рыі кхме раў Кам-

бу джа дэ ша па на ва лі над сот ня мі 

ты сяч пад да ных і ва ло да лі ве лі-

зар ны мі тэ ры то ры я мі. Сі ла іх бес-

прэ цэ дэнт най ула ды за клю ча ла ся 

ў ра зум ным вы ка ры стан ні ва ды. 

На пра ця гу ста год дзяў да ве дзе ная 

да дас ка на лас ці іры га цый ная сіс-

тэ ма, якая скла да ец ца з ка на лаў, 

дам баў і вя лі кіх штуч ных рэ зер ву-

а раў, да зва ля ла кхме рам збі раць 

да трох ура джа яў ры су ў год! Гэ тая 

«гід раў ліч ная цы ві лі за цыя» спры-

я ла не за леж нас ці гра мад ства ад 

па ры го да і му сон ных даж джоў і 

за кла ла асно ву для не ве ра год на 

вя лі кай на ват па су свет ных маш-

та бах коль кас ці на сель ніц тва.

Уз дым ім пе рыі па чаў ся ўжо ў кан-

цы ІX ста год дзя, з пе ра ез ду ка ра-

ля Яшо вар ма на І у но вую ста лі цу 

Яшод ха ра пу ра. Го рад уз нік на мес-

цы, дзе тры ра кі ўпа да юць у са мы 

вя лі кі прэс на вод ны ва да ём у Азіі — 

у ба га тае на ры бу во зе ра Тан ле сап, 

зва нае так са ма Кам ба джый скім 

унут ра ным мо рам. Тут і з'я ві ла ся 

іры га цый ная сіс тэ ма, якая па кла-

ла па ча так не бы ва лай ма гут нас ці 

Кхмер скай ім пе рыі. Ру кат вор ныя 

ва да схо ві шчы кхме раў бы лі акру жа-

ны дам ба мі. Гэ та бы лі цал кам прак-

тыч ныя іры га цый ныя збу да ван ні, 

якія сім ва лі за ва лі асо бую сут насць 

кі раў ні ка, які ата я сам лі ваў ся з бо-

гам Ін драй. У ад па вед нас ці з сак-

раль ным зна чэн нем хра ма вы комп-

лекс уяў ляў са бой ма дэль Су све ту з 

га рой Ме ру ў цэнт ры, а на ва коль ныя 

хра мы, ва да схо ві шчы (ба рай) ува-

саб ля лі су свет ны Акі ян.

На ста рон ках на ву ко ва га ча-

со пі са Proceedіngs of the Natіonal 

Academy of Scіences спе цы я ліс ты з 

Кемб рыдж ска га ўні вер сі тэ та апуб-

лі ка ва лі вы ні кі сва іх най ноў шых 

да сле да ван няў аб пры чы нах за ня-

па ду кхмер скай фе а даль най дзяр-

жа вы ў пер шай па ло ве XV ста год-

дзя. Ся род маг чы мых пры чын гі бе лі 

ім пе рыі ў 1431 го дзе на зы ва ец ца 

ўвар ван не ва ро жых вой скаў, гвал-

тоў нае пе ра ва роч ван не жы ха роў 

у бу дызм, але да след чы кі звяр ну лі 

ўва гу і на су куп насць ін шых пры-

чын, якія пры вя лі да раз бу рэн ня 

ўся го дзяр жаў на га ар га ніз ма.

Бры тан скі мі спе цы я ліс та мі бы лі 

ўзя тыя про бы асад ка вых па род у 

ба ра ях, раз ме шча ных у гі ганц кім 

хра ма вым комп лек се ў Кам бо джы 

Анг кор-Ват, што азна чае «го рад-

храм», які пры све ча ны бо гу Віш ну. 

Гэ ты рэ зер ву ар во сем на два кі ла-

мет ры быў са мым вя лі кім з ча ты рох 

ва да схо ві шчаў у Анг ко ры і ўмя шчаў 

да 53 міль ё наў ку ба мет раў ва ды. 

У вы ні ку яны прый шлі да па пя рэд-

няй вы сно вы, што кхме ры не здо ле-

лі свое ча со ва пры няць не аб ход ных 

мер. «Іх ара шаль ная сіс тэ ма ака-

за ла ся ня здоль най ад рэ ага ваць на 

зме ны вы па дзен ня апад каў», — па-

ве да мі ла Мэ ры Бэт Дэй і яе ка ле гі з 

Кемб рыдж ска га ўні вер сі тэ та.

У СЯ РЭД НЯ ВЕЧ ЧА — 
З ПОЛ ПО ТАМ

Ка ра леў ства Аюд хуа за ха пі ла 

Ан кор у 1432 го дзе, у вы ні ку кра і на 

на паў та ра ста год дзя бы ла ахоп-

ле на між усо бі ца мі і ды нас тыч ны мі 

вой на мі. У су тыч ках пры ма лі ак-

тыў ны ўдзел пар ту галь цы і іс пан цы. 

Па лі тыч нае ста но ві шча не змя ня-

ла ся аж да з'яў лен ня фран цу заў у 

1863 го дзе і пад пі сан ня да га во ра 

аб пра тэк та ра це. А ў 1884-м быў 

пад пі са ны яшчэ адзін да га вор, па-

вод ле яко га кра і на ста ла ка ло ні яй. 

У 1941 го дзе фран цу зы па са дзі лі 

на кам ба джый скі трон ма ла до га 

прын ца Сі я ну ка. Але па мы лі лі ся ў 

сва ім вы ба ры: Сі я ну ка ўсту піў у ба-

раць бу з ка ла ні яль ным рэ жы мам і 

да мог ся не за леж нас ці Кам бо джы 

ў 1953 го дзе. Прынц кі ра ваў кра і най 

на ступ ныя пят нац цаць га доў, а пас-

ля быў зры ну ты ва ен ным рэ жы мам. 

Злу ча ныя Шта ты ў 1969 го дзе пра-

вя лі бам ба ван не ка му ніс тыч ных 

баз у Кам бо джы, уцяг нуў шы яе ў 

аме ры ка на-в'ет нам скі кан флікт. 

У 1970 го дзе ар міі ЗША і Паўд нё ва-

г а В'ет на ма аку па ва лі тэ ры то рыю 

Кам бо джы, імк ну чы ся зні шчыць ка-

му ніс тыч ныя атра ды, але яны толь кі 

ад кі ну лі пар ты за наў углыб кра і ны.

У 1975 го дзе ўла ду ў Пнам пе ні 

за ха пі лі «чыр во ныя кхме ры» (ле-

ва ра ды каль ны эк стрэ місц кі рух 

аграр на га ты пу) на ча ле з Пол 

По там. Іх ідэа ло гія грун та ва ла ся 

на не пры ман ні ўся го су час на га і 

звя за на га з за ход няй цы ві лі за цы-

яй. Кра і на ака за ла ся ад рэ за най ад 

знеш ня га све ту. За 3 га ды 8 ме-

ся цаў і 20 дзён свай го кі ра ван ня 

яны ад су ну лі Кам бо джу ў кры ва-

вае Ся рэд ня веч ча. У пра та ко ле 

Ка мі сіі па рас сле да ван ні зла чын-

стваў рэ жы му Пол По та ад 25 лі-

пе ня 1983 го да ад зна ча ла ся, што 

за пе ры яд па між 1975 і 1978 га да мі 

за гі ну ла 2 746 105 ча ла век, з якіх 

1 927 061 се ля нін, 305 417 ра бо-

чых, слу жа чых і прад стаў ні коў ін-

шых пра фе сій, 48 359 прад стаў-

ні коў на цы я наль ных мен шас цяў, 

25 168 ма на хаў, ка ля 100 пісь мен-

ні каў і жур на ліс таў, а так са ма не-

каль кі за меж ні каў. Па ка ран ні на 

так зва ных па лях смер ці ў мэ тах 

эка но міі бо еп ры па саў у асноў-

ным пра во дзі лі ся «пад руч ны мі 

срод ка мі»: ма ла тка мі, ся ке ра мі, 

рыд лёў ка мі і бам бу ка вы мі ка ла-

мі, а так са ма праз па ве шан не. 

568 663 ча ла ве кі знік лі без вес так 

і аль бо за гі ну лі ў джунг лях, аль бо 

за ка па ныя ў ма са вых па ха ван нях. 

Агуль ная коль касць ах вяр ацэнь-

ва ец ца ў 3 374 768 ча ла век...

У 1978-м в'ет нам скія вой скі 

ўвай шлі на тэ ры то рыю Кам бо джы, 

«чыр во ныя кхме ры» ад сту пі лі ў 

тра піч ныя ра ё ны і амаль дзе сяць 

га доў вя лі пар ты зан скую вай ну. 

У 1993 го дзе ад бы лі ся вы ба ры, якія 

пры вя лі да ад наў лен ня На ра до ма 

Сі я ну ка на тро не і пры няц ця но вай 

кан сты ту цыі, гэ тыя вы ба ры пад-

тры ма лі аме ры кан цы. На ле та ўрад 

Кам бо джы аб' явіў фар мі ра ван не 

«чыр во ных кхме раў» не за кон ным. 

Да ўла ды прый шоў Хун Сен, які і 

ця пер з'яў ля ец ца дзей ным прэм'-

ер-мі ніст рам. Ад мет на, што ў ма ла-

до сці ён пры мы каў да «чыр во ных 

кхме раў», але ў 1977 го дзе збег у 

В'ет нам і стаў чле нам ура да кра і ны 

ў вы гнан ні. У 1998 го дзе ад бы лі ся 

пе ра вы ба ры, Хун Сен за ха ваў сваю 

па са ду ня гле дзя чы на не за да во ле-

насць апа зі цыі. Яшчэ ад на па дзея 

ад бы ла ся ў гэ тым го дзе: смерць 

По ла По та ад мер ка ва на га ін фарк-

ту. Вест ка бы ла су стрэ та на род ным 

гне вам, бо ён не па спеў па ўстаць 

пе рад су дом.

ЗЯ МЕЛЬ НАЕ «ТА БУ»
У ад па вед нас ці з кан сты ту цы яй 

1993 го да Кам бо джа — кан сты ту-

цый ная ма нар хія, лі бе раль ная пар-

ла менц кая дэ ма кра тыя з шмат пар-

тый най сіс тэ май. Кі раў ні ком дзяр жа-

вы з'яў ля ец ца ка роль. Ён не ва ло дае 

вы ка наў чай ула дай (якая скан цэнт-

ра ва на ў ру ках прэм' ер-мі ніст ра), 

але з'яў ля ец ца га лоў на каман ду-

 ючым уз бро е ны мі сі ла мі і дае зго ду 

на пры зна чэн не чле наў ура да. Боль-

шасць на сель ніц тва гэ тай кра і ны 

(95 пра цэн таў) — бу дыс ты.

У 1990-я на род ная гас па дар ка 

па ча ла па сту по ва ад наў ляц ца пас-

ля раз бу раль ных гра ма дзян скіх 

вой наў. Да 1997-га што га до вая 

вы твор часць асноў най сель ска гас-

па дар чай куль ту ры — ры су — да-

сяг ну ла 3,5 міль ё на тон. У 1997—

1998 га дах эка но мі ка кра і ны 

знач на па цяр пе ла ад фі нан са ва га 

кры зі су ў рэ гі ё не і па лі тыч най не-

ста біль нас ці, за меж ныя ін вес ты цыі 

і па ток ту рыс таў ска ра ці лі ся. Але 

ўжо ў 1999-м — пер шым мір ным 

го дзе за 30 га доў — быў да сяг ну ты 

эка на міч ны рост у 5 пра цэн таў. Ня-

гле дзя чы на цяж кія па вод кі, ВУП 

вы рас на 5 пра цэн таў у 2000-м, на 

6 пра цэн таў — у 2001-м і на 5 пра-

цэн таў — у 2002-м. Ту рызм па вя лі-

чыў ся на 34 пра цэн ты ў 2000-м і на 

40 пра цэн таў — у 2001-м.

Ня гле дзя чы на пры кмет ныя пос-

пе хі, эка на міч нае ста но ві шча кра і ны 

за ста ец ца скла да ным. Ад чу ва юц-

ца не да хоп аду ка ва ных і ква лі фі-

ка ва ных ра бо чых рук, не раз ві тасць 

інф ра струк ту ры. Як за ўва жа юць 

экс пер ты, па гро за па лі тыч най не-

ста біль нас ці і ка руп цыя стрым лі-

ва юць па шы рэн не за меж ных ка пі-

та лаў кла дан няў. Кра і на за ле жыць 

ад крэ ды таў і да па мо гі з-за мя жы. 

Па вод ле на цы я наль на га за ка на даў-

ства, за меж ні кі не ма юць пра ва ва-

ло даць зям лёй. Гэ тыя ме ры ў знач-

най сту пе ні аб мя жоў ва юць пры ток 

ін вес ты цый у дроб на та вар ную сель-

скую гас па дар ку. Праў да, тут ёсць 

ва ры ян ты. Каб стаць ула даль ні кам 

зям лі, не аб ход на за рэ гіст ра ваць 

фір му, не менш за 51 пра цэнт ка пі-

та лу якой на ле жыць кхме рам.

Як вя до ма, ад наў лен не Кам бо-

джы пас ля раз бу раль най гра ма-

дзян скай вай ны, якая скон чы ла ся 

ў 1989 го дзе, у асноў ным ажыц цяў-

ля ла ся пры да па мо зе ЕС і ЗША, 

якія аб ну лі лі для ка ра леў ства та-

ры фы на шэ раг та ва раў і да зво лі лі 

яму раз віць вы твор часць тэкс ты лю 

(80 % экс пар ту). Ад нак у апош нія 

га ды асноў ным ін вес та рам у краі-

ну стаў Кі тай. Та ва ра аба рот па-

між КНР і Кам бо джай ле тась склаў 

$5,8 млрд. Да па раў на ння: аб' ём 

уза ем на га ганд лю з Ра сі яй за гэ-

ты ж час — $166,8 млн.

«КРЫП ТА» І ТУ РЫЗМ
Су час ныя эка на міч ныя трэн ды 

не аб мі на юць Кам бо джу. Сё ле-

та ўрад кра і ны за пус ціў улас ную 

на цы я наль ную крып та ва лю ту 

Entapay. Аб гэ тым па ве да міў ві цэ-

прэм' ер Мен Сэм Ан. «Entapay — 

гэ та не прос та крып та ва лю та, 

якую пад трым лі вае кам ба джый скі 

ўрад. Гэ та муль тыін стру мен таль-

ная пла цеж ная сіс тэ ма ў ліч ба вай 

сфе ры, у якой да ступ ныя функ цыі 

кі ра ван ня фі нан са мі, за хоў ван ня 

ма нет, ганд лю і аб ме ну. Мож на 

ска заць, што гэ та аль тэр на ты ва 

сіс тэ ме Alіpay, толь кі на блок чэй-

не». Урад раз ліч вае, што Entapay 

за ме ніць VІSA і ста не асноў ным 

спо са бам апла ты ў кра і не. Але 

пры гэ тым урад су праць з'яў лен ня 

пры ват най «крып ты». Усе транз-

ак цыі з ін шы мі ліч ба вы мі гра шы-

ма лі чац ца ў кра і не не за кон ны мі. 

Пры чым не да зва ля ец ца на ват рэ-

кла ма ваць крып та ва лю ты. Ана-

лі ты кі ча ка юць, што Кам бо джа 

аб го ніць Фі лі пі ны і ста не ста лі-

цай ан лайн-гемб лін гу (аза ртных 

гуль няў у ін тэр нэ це) у Паўд нё ва-

Ус ход няй Азіі. У прэ се бы ло агу-

ча на мер ка ван не, што пад трым ка 

з бо ку ўра да і па ра лель на з гэ тым 

ня вы зна ча насць у да чы нен ні да 

рэ гу ля тар на га за ка на даў ства на 

Фі лі пі нах ро бяць Кам бо джу больш 

пры ваб ным мес цам для ін вес ты-

цый.

Ну і, вя до ма ж, ту рызм. Кам-

бо джа год за го дам, па ацэн ках 

роз ных між на род ных агенц тваў, 

пры зна ец ца най больш пры ця-

галь ным мес цам для гас цей з ін-

шых кра ін. Га лоў ная сла ву тасць 

кра і ны — хра ма вы комп лекс 

Анг кор-Ват не па да лёк ад го ра-

да Сі ем рэ ап, у цэнт ры кра і ны. Ён 

лі чыц ца са май вя лі кай куль та вай 

па бу до вай у све це. Так са ма ма-

юц ца мес цы для «пляж на га» ад-

па чын ку на поўд ні, у ра ё не го ра да 

Сі я нук ві ля. На тэ ры то рыі кра і ны 

раз ме шча ны 23 на цы я наль ныя 

пар кі. Ту рыс тыч ная інф ра струк-

ту ра не гэ так раз ві тая, як у су-

сед нім Тай лан дзе, але ўсё ж пры-

зна ец ца цал кам зда валь ня ю чай. 

Ра зам з тым спе цы я ліс ты ра яць 

не ад хі ляц ца ад вя до мых ту рыс-

тыч ных марш ру таў: кра і на да гэ-

туль на шпі га ва ная мност вам мін. 

З 1979 го да ў вы ні ку іх вы бу хаў 

ка неч нас ці стра ці лі ка ля 60 ты сяч 

кам ба джый цаў. Ту рызм з'яў ля ец-

ца ад ным з клю ча вых сек та раў 

эка но мі кі кра і ны. Ле тась ён пры-

нёс $3,6 млрд, кра і ну на ве да ла 

5,6 міль ё на за меж ных ту рыс таў. 

Най боль шая коль касць ся род іх 

кі тай цаў. Па вод ле ін фар ма цыі 

мі ніст ра ту рыз му Тонг Хо на, ча-

ка ец ца, што сё ле та кра і ну на ве-

да юць ка ля 1,7 міль ё на кі тай скіх 

ту рыс таў, а да 2020 го да гэ ты 

па каз чык пе ра сяг не 2,5 міль ё на. 

Кам бо джа ўсё больш схі ля ец ца 

ў бок Пад ня бес най. І гэ та пры но-

сіць ад чу валь ныя ды ві дэн ды.

За хар БУ РАК.
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ЗЯМ ЛЯ КХМЕ РАЎ ЧЫМ ЗДЗІЎ ЛЯЕ 
КАМ БО ДЖА?

Вы бар кам Кам бо джы на рэш це апуб лі ка ваў афі цый ныя вы ні кі 

вы ба раў у На цы я наль ную асамб лею (яны прай шлі яшчэ 29 лі пе-

ня). Па вод ле гэ тых да ных, пе ра маг ла кі ру ю чая На род ная пар тыя 

Кам бо джы (НПК) на ча ле з прэм' ер-мі ніст рам Хун Се нам, атры-

маў шы ўсе 125 крэс лаў у пар ла мен це. За НПК бы ло па да дзе на 

амаль 4,9 міль ё на га ла соў — 76,8 пра цэн та ад агуль най коль кас ці 

тых, хто ўдзель ні чаў у вы ба рах. Як па ве да міў прэм' ер-мі ністр, 

пар ла мент но ва га склі кан ня і ўрад бу дуць ство ра ны ад па вед на 

5 і 6 ве рас ня. Фак тыч на НПК на ча ле з Хун Се нам атры ма ла паў-

на важ кі ман дат на кі ра ван не кра і най на на ступ ную пя ці год ку. 

Ку ды ру шыць Кам бо джа?


