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្រកុង្រគី ទ ន ន ់ៃថងទី០៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១៨ 
 

េសចក្តីែថ្លងការណ៍ 
កម្ពុជាជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មី េដាយសាររបប ហុ៊ន ែសន កំែអលកុម្មុយនីស្ត ៧ មករា  

 
  ្រសបេពលរបប ហុ៊ន ែសន នងិបក ្របជជនកមពុជ ជបក បេងកើតេ យេវៀត មកុមមុយនសី្ត េរៀបចំ្របរព្វខបួៃថង 
៧ មក  ជៃថងកេំណើ តទី២ របស់ពកួេគ េ្រកយេពលពួកេគ ចបឃុ់ំខ្លួនេ ក កឹម សុខា ្របធនបក សេ្រងគ ះជតិ, បិទ ថ ប័
នផ ព្វផ យឯក ជយ អងគករសងគមសីុវលិ ្រពមទងំ រ ំ យគណបក សេ្រងគ ះជតិ នងិរចនសមពន័ធគណបក េនះ (សមជិក
សភ ៥៥ រូប និង្រកុម្របឹក ឃុំសងក តជ់ង ៥០០០ នក)់ ែដលមនពលរដ្ឋគ្ំរទជិតកន្លះនគរ (ឬ ៤៤%) កលពៃីថងទី១៦ 
ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៧ េនះ គឺជាការេធ្វើឲយកម្ពុជា ធាក់េទៅក្នុងអន្លុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មី ែដលពលរដ្ឋែខ្មរ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ 
កំពុង្រពួយបារម្ភ េធ្វើការេថា្កលេទាសយ៉ាងដាច់អហងា្ក។  
 ្រកុម្របឹក ឃ្ល េំមើលកមពុជ សូមចតទុ់កថៃថង ៧ មក  ឆន ១ំ៩៧៩ មនិែមនជៃថងកំេណើ តទ២ី ដូចករអះ ងរបស់
េ ក ហុ៊ន ែសន និងគណបក ្របជជនកមពុជេទ េពលគឺ ជៃថង ែដលេវៀត ម ចូលមកឈ្ល នពន និងកនក់បក់មពុជ
េ យកម្ល េំយធ ែដលផទុយចបប ់និង្របូតូកូលអន្តរជត។ិ ទនទមឹនឹងេនះ េវៀត ម បនបញជួ នពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ឲយមករស់
េនកនុង្របេទសកមពុជ ប់ ននក ់ែដលេយើងេនៅែតចាត់ថា «ជានិគមជនយួនខុសចបោប់េនៅកម្ពុជា» មកទល់សព្វៃថង។  
  កនុងអំឡុងេពលេវៀត ម ្រតួត្រ ្របេទសកមពុជ ១០ឆន  ំ(១៩៧៩-១៩៨៩) ្រតូវបនអងគករសហ្របជជតិ (UN) 
ចតទុ់កថ «េវៀតណាម ឈានពាន្របេទសកម្ពុជា»។ េពលេនះេវៀត ម  បនបងខឲំយរបប ហុ៊ន ែសន េធ្វើេនសន្ឋិសញញ   
កិចច្រពមេ្រព ង និងឯក រខុសចបបជ់េ្រចើន េដើមបបីំេពញមហិចឆ ឈ្ល នពនកមពុជ ដូចជ្រពំែដនទឹក, ករកំណត្់រពំែដន
េគកជថមី និង្របជុំ េកះ្រតល់ ផងេទៀត។ 
  សនធសិញញ ស្តីពីមតិ្តភព នងិសហ្របតិបត្តកិររ ងកមពុជ-េវៀត ម ៃថងទី១៨ កមភៈ ឆន ១ំ៩៧៩ ចុះហតថេលខេ យ 
េ ក េហង សំរិន និង ចរណ៍ែណន ំៃថងទី២៦ កុមភៈ ឆន ១ំ៩៨៦ ចុះហតថេលខេ យេ ក ហុ៊ន ែសន បានផ្តល់សិទ្ធិ 
និងជួយការពារពលរដ្ឋេវៀតណាម េនៅកម្ពុជា។ េម៉្ល៉ ះេហើយ យួនខុសចបោប់េនៅកម្ពុជាសព្វៃថ្ង េនៅែតបន្តរស់េនៅ្រសុកែខ្មរ យ៉ាង
មានេសរី និងបង្កផលវិបាកដង្គមជាេ្រចើន។ 
  សនធសិញញ ្រពំែដនទកឹ្របវត្តិ ្រស្ត ៃថងទី០៧ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៨២ ែដលចុះហេតថលខេ យេ ក ហុ៊ន ែសន នងិ 
េង្វ ង កូថច ់បនេធ្វើឲយ េវៀតណាម កាន់កាប់្របជុំ េកាះ្រតល់ មកទល់សព្វៃថងេនះ។  
 សនធសិញញ ្រពំែដនេគក រ កមពុជ-េវៀត ម ឆន ១ំ៩៨៣, ឆន ១ំ៩៨៥ និងឆន ២ំ០០៥ ែដលេធ្វើេឡើងេ យេ ក 
ហុ៊ន ែសន និងេវៀត ម សុទធែតេធ្វើឲយកមពុជ បតប់ងបូ់រណភពទឹកដី េទខងេវៀត ម។ ជកែ់ស្តង ងំពីេពល្របេទស
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ទងំ២ េបះបេងគ លកំណត្់រពែំដនថម ី(២០០៦-បចចុបនន)មក បនេធ្វើឲយពលរដ្ឋែខមរ មបេ ្ត យ្រពំែដន បតប់ងដ់ីែ្រសចកំរ
របស់ខ្លួន សូមបីែតភូមិកំេណើតរបស់េលាក េហង សំរិន ្របធានរដ្ឋសភា ៃនរបប ហុ៊ន ែសន េនៅ្រសុកពញាែ្រកក េខត្តតបូងឃ្មុំ 
្រតូវបានេដាះដូរ ឲយេទៅេវៀតណាម េដាយយកភូមិែខ្មរ ២ េទៀត េនៅ្រសុកេមមត់ េខត្តតបូងឃ្មុំ េទៅេដាះដូរ ឬេ ថ «យកភូមិ
ែខមរ ដូរយកភូមែិខមរ េទឲយយនួ»។ 
 ្រកុម្របឹក ឃ្ល េំមើលមពុជ សូមទទូចអំពវនវឲយរបប ហុ៊ន ែសន ភញ ករ់លឹកវលិមករកផ្លូវ្រតូវ នងិវលិមក មគន្លង
លទធ្ិរបជធិបេតយយេឡើងវញិ េ យ៖ 

១. ្រតូវេ ះែលង េលាក កឹម សុខា នងិលុបេចល ល្រកមកររ ំ យបក សេ្រងគ ះជតិ េដើមបឲីយបក េនះ ចូលរមួ
ករ្របគួត្របែ្រជងករេបះេឆន តជតិ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ េ យេសមើមុខ  េ យេសរ ី  ្រតឹម្រតូវ  និងយុត្តិធម ៌ 
្រពមទងំ្រតូវេ ះែលង អនកេទសមនសិករទងំអស់ េ យគម នលកខខណ្ឌ ។ 

២. ្រតូវលុបេចសនធសិញញ ្រពំែដនេគក ្រពែំដនទកឹ និងកចិច្រពមេ្រព ងនន ជមយួេវៀត ម ែដលផ្លុយពខី្លឹម រ
រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ នងិកិចច្រពមេ្រព ង្រកុងប៉រសី។ រចួមកកមពុជ ្រតូវប្តឹងេសើេរ ើទមទរ េកះ្រតល់ និងទឹកដីែដល
បតប់ង ់ មកជូនពលរដ្ឋកមពុជវញិ មរយៈមច ស់ហតថេលខៃីនកិចច្រពមេ្រព ង្រកុងប៉រសី នងិតុ ករយុត្តិធម៌
អន្តរជតិ (ICJ)។ 

 


