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ស្រមង់ឯកសរអំពេីរឿង ្រពំែដនែខ�រ និង េកះ្រតល ់ជាមួយេវៀតណាម 

(េដយេលក ែមន៉ ណាត «Mèn Nath» ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃា� េំមលកម�ុជា /ឆា� ២ំ០១៩) 

 

ជុំវិញេរឿង្រពំែដនេគាក 

- ្រពះរជសរ សេម�ចត នេរត�ម សីុហនុ ចុះក�ុង BMD ៃថ�ទី១៨ ធ�ូ ២០០៤ (ឯកសរភាសអងេ់គ�ស និង បារងំ) ថា 

េលក វ៉ គឹមហុង េ្រប «ែផនទីែក�ងក� យ» េដះ្រសយប�� ្រពំែដនជាមយួ េវៀតណាម។ េលក វ៉ គឹមហុង េទសរដ�ម�ន�ី 

និងជា្របធានគណៈកមា� ធិករ្រពំែដន ៃនរដ� ភបិាលេលក ហុ៊ន ែសន។ 

- េលក វ៉ គឹមហុង កលពីៃថ�ទី០២ កក�ដ ២០១៥ ទទួលស� ល់ថា «ែផនទី េបាះបេង� ល្រពំែដន ជាមយួេវៀតណាម គឺ

ជាែផនទី យូធីអឹម (UTM របស់ទហនអេមរកិងំ ក�ុងសមយ័ស�ង� មេវៀតណាម) ខ� ត ១/៥០.០០០ មាន ៤០ ផា� ងំ 

និង ែផនទីេបាន (Bonne) ១/១០០.០០០ មាន ២៦ ផា� ងំ េហយជាែផនទី េបាះពុម�េន្របេទសេវៀតណាម» ជាែផនទី

អមភា� បនឹ់ងសន�ិ�� ្រពំែដនរដ� ៃថ�ទី ២៧ ធ�ូ ១៩៨៥។ 

- សេម�ចត នេរត�ម សីហនុ េនៃថ�ទី១៩ កក�ដ ១៩៩៣ សរេសរលិខិតេទសេម�ច្រក�ម្រពះ នេរត�ម រណឫទ�ិ និង

េលក ហុ៊ន ែសន ឲ្យ្របាបេ់ទេមដឹកនាេំវៀតណាម ថា្រត�វយកបេង� ល្រពំែដន សមយ័បារងំ ទងំ ១២៤ បេង� ល េទ

ដក្់រតងក់ែន�ងេដមវញិ។ ្រទង ់រណប�ទ�ិ េលក ហុ៊ន ែសន កលេនាះ ជាសហនាយករដ�ម�ន�ីៃនរដ� ភបិាលបេណា� ះ

អសន� េ្រកយករេបាះេឆា� តជាតិ ែខឧសភា ១៩៩៣។ អ�កទងំពីរ មនិបានេធ�តមករទមទររបស់សេម�ចតេទ។ 

- សន�ិស��  ១៩៨៣ ស�ីពីេគាលករណ៍េដម្បេីដះ្រសយ្រពំែដន និង កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីលក�ន�ិកៈ្រពំែដន េធ�េឡងេន

ៃថ�ទី ២០ កក�ដ ១៩៨៣ រវងេលក ហុ៊ន ែសន រដ�ម�ន�ី្រកសួងករបរេទសកម�ុជា ជាមយួេលក េង��ន កឺថាច ់រដ�ម�ន�ី
្រកសួងករបរេទសេវៀតណាម។ 

- ្រពះរជសរសេម�ច នេរត�ម សីហនុ ៃថ�១៦ មនីា ២០០៥ ចុះផ្សោយ្រពឹត�ប្័រត BMD ជាភាសបារងំ ថា«សធារណរដ�

សង�មនិយមេវៀតណាម បានបេង�ត្រពំែដនថ�ី (ចំេណញេទេគ) េដយសងសង ់េនទសវត្សរទី៍ ៨០ និងឆា� ១ំ៩៩០-

២០០០ នូវេក� ងទ� រ េហយេដយ «ជីក្របឡាយទឹក ែដលស�ិតេនក�ុងទឹកដី្របេទសកម�ុជា ឆា� យពី្រពំែដនេយង កលពី
ឆា� ១ំ៩៦៣-១៩៦៩»។ «កម�ុជាេយងសព�ៃថ� តំណាងេដយ្រក�មឯកឧត�ម វ៉ គឹមហុង យល់្រពម «េធ�អត�ឃាតខ�ួន
ឯង» េដយទទលួស� ល់ សូម្បែីតេនចំេពះមុខច្បោបអ់ន�រជាតិថា ្របេទសកម�ុជា គា� ន្រពំែដនច្បោស់លស់េទ»។ 

- សន�ិស�� ្រពំែដន ឆា� ២ំ០០៥ និងសន�ិស�� ្រពំែដន ឆា� ២ំ០១៩ គឺ្រគានែ់តបែន�មខ�ឹមសរេទេល សន�ិស�� កំណត្់រពំ

ែដនរដ� ឆា� ១ំ៩៨៥ គឺថាវសុទ�ែតយកមូលដ� ន្រគឹះៃន សន�ិស�� កំណត្់រពំែដនរដ� (ខុសច្បោប)់ ៃថ� ២៧ ធ�ូ ១៩៨៥ (ចុះ

ហត�េលខេដយេលក ហុ៊ន ែសន និង េង��ន កូថាច)់ ែដលជាសន�ិស��  េធ�េឡងេ្រកមករ្រត�ត្រត របស់េវៀតណាម 

ែដលបង�ឲ្យមានទំនាស់ផ�ូវច្បោប ់្រត�វបាន្របឆាងំជំទស់េដយ្រក�មអ�កជំនាញ្រពំែដនែខ�រ និងសេម�ចឪ នេរត�ម សីហនុ 

្រពមទងំសកម�ជន្រពំែដនផង។ សន�សិ�� ទងំឡាយណា ែដលយកមូលដ� នសន��ិ�  ១៩៨៥ គឺបាននយ័ថា «មនិ
្រសបច្បោបេ់ទ»។ វផ�ុយពីមា្រត២ និងមា្រត៥៥ ៃនរដ�ធម�នុ��  ឆា� ១ំ៩៩៣ េហយផ�ុយនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងប៉ារសី 
១៩៩១ ចំណុច ២.ឃ។ 
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- កំណតេ់ហតុ្របជំុគណៈកមា� ធិករ្រពំែដនែខ�រ (េលក វ៉ គឹមហុង ្របធាន) និងេវៀតណាម (េលក វូ យុង) ៃថ�ទី ០៤-

០៧ េមស ២០០៧ គឺថា«សំុអ�កបេច�កេទសេវៀតណាម, េបាះបេង� ល្រពំែដនតម ែផនទីយូធីអឹម ខ� ត 1/50.000 
(ែផនទីអេមរកិងំ ផ�ុយពីមា្រត២ រដ�ធម�នុ�� ) និងេ្រប ែផនទីេបាន 1/100.000 (េបាះពុម�េឡងវញិេនេវៀតណាម េប
តមេលក វ៉ គឹមហុង ែថ�ងៃថ�ទី ០២ កក�ដ ២០១៥)។ េហយឯកសរនានា េរឿង្រពំេដន ្រត�វរក្សោជាករសមា� ត»់។ 

្របវត�ិេបាះបេង� ល្រពំែដនេគាក (៣ ដំណាកក់ល) 

- តមអនុស�� បារងំ កម�ុជា និង កូសំងសីុន ឆា� ១ំ៨៧៣ (សមយ័អណនិគមបារងំ) េបាះបេង� ល្រពំែដន ១២៤ 

បេង� ល ជាមយួេវៀតណាម។ វគឺជាមូលដ� ន្រគឹះយ៉ាងសំខន ់ែដលទទួលស� ល់េដយសន�ិសីទ េនទី្រក�ងហ្សែឺណវ 

្របេទសស៊�ីស ឆា�  ំ១៩៥៤ ក�ុងេនាះកម៏ានេវៀតណាម ឡាវ ចូលរមួទទួលស� ល់ែដរ។ េហយេរឿងេនះ ្រត�វបានរលឹំកេឡង

វញិជាថ�ី េនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងប៉ារសី ឆា� ១ំ៩៩១។ 

- តមសន�ិស�� កំណត្់រពំែដនរដ� ជាមយួេវៀតណាម ១៩៨៥ ជាសន�ិស�� ខុសច្បោប ់ែដលភាគីទងំពីរ បានេបាះ

បេង� ល្រពំែដន ៧២ បេង� ល។ ្រក�មអ�កជំនាញ្រពំែដន និង សេម�ចត នេរត�ម សីហនុ ថា«េវៀតណាម េបាះបេង� ល្រពំ

ែដន រកិំលចូលក�ុងទឹកដីែខ�រ»។ 

- តមសន�ិស�� ្រពំែដនបំេពញបែន�ម ឆា�  ំ២០០៥ រវងកម�ុជា និងេវៀតណាម ្រត�វេបាះបេង� ល ៣៧៥ បេង� ល ជា

បេង� លថ�ី ដច៏្រម�ងច្រមាស ែដលរងករេចទ្របកនប់ែន�មថា «េធ�ឲ្យបាតប់ងបូ់រណភាពទឹកដីបែន�ម េទេវៀតណាម»។ 

្របេទសទងំពីរ េបាះបេង� លបាន ៨៤% (េបាះបាន ៣១៥ បេង� ល) មកដល់ដំណាចឆ់ា�  ំ២០១៩។ រមួជាមយួគា� េនះ 

្របេទសទងំពីរ េធ�សន�ិស�� បំេពញបែន�មថ�ី េហថា សន�ិស�� ្រពំែដនបំេពញបែន�ម ឆា�  ំ២០១៩ គឺបែន�មខ�ឹមសរេទ

េល សន�ិស�� ្រពំែដន ១៩៨៥ និង ២០០៥។ 

ជុំវិញេរឿង េកះ្រតល ់

- េកះ្រតល់ និង្របជំុេកះែខ�រ េនែត្រត�វបានសរេសរក�ុងេសៀវសិក្សោ «ភូមវិទិ្យោ» ថា� កទី់៧ ឆា� ១ំ៩៨៥ ៃនរបបសធារណ

រដ�្របជាមានិតកម�ុជា របស់េលក ហុ៊ន ែសន ជាសមយ័េវៀតណាម ្រត�ត្រតកម�ុជា។ 

- េលក ស៊ន េបង៉ែស អ�កជំនាញែផនទី្រពំែដនែខ�រ ៃថ�ទី ២២ កុម�ៈ ២០១៦ ប�� កថ់ា េបតមែខ្សបនា� តេ់្របវេីយ 
(Brévié) គឺេកះ្រតល់ (មានៃផ� ៥៧៤ គ.ម.្រកឡា) ្រត�វស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្របេទសកម�ុជា ពីេ្រពះវ មាន
ៃផ�ដីខ�ងរ់បាតសមុ្រទ ជាបនឹ់ងេឆ�រសមុ្រទែខ�រ េខត�កំពត។ វមានចមា� យ ១៥ គីឡូែម្៉រត ពីេខត�កំពត េហយមានចមា� យ 
៤៥ គីឡូែម្៉រត ពីតំបនហ់េទៀង ្របេទសេវៀតណាម (កម�ុជាេ្រកម)។ 

- សេម�ចត េរត�ម សីហនុ េផ�្រពះរជសរពីទី្រក�ងេបក៉ងំ ៃថ�ទី ១៦ តុល ២០០៤ ថា «ចំេពះខ�ុ ំ េ្រកយពីបារងំែសស 

ថា� យរជសម្បត�ិឲ្យខ�ុ ំ ខ�ុ ំបានររងំ្របេទសៃថ ្របេទសេវៀមណាម ែដលខ� ងំជាងេយង កំុឲ្យមកេលប្រតបាកព់្រង�ញទំហំ

ទឹកដីែខ�រេយងតេទេទៀតបាន»។ «េកតមកជាែខ�រ គា� នអ�កណាមា� ក ់ែដលមនិ្រសលញ់ជាតិ ្រសលញ់កម�ុជាេ្រកម និង 

េកះ្រតល់ េនាះេទ»។ «ដូេច�ះ ខ�ុ ំសូមជនរមួជាតិ េមត� ែបងែចកឲ្យច្បោស់លស់ពី៖ នេរត�ម សីហនុ មនិែដលទទលួ

ស� ល់ថា ្រសបច្បោប ់និងសមេហតុផលអំពី កម�ុជាេ្រកម េកះ្រតល់ បានេទបារងំ ឬ េវៀតណាម េនាះេទ»។ 
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- េលក េ្របវេីយ (Brévié, ឬេឈ� ះេពញ Jules Brévié) ជាអណាព្យោបាលរបស់បារងំ ្របចេំនឥណ�ូ ចិន ៃថ�ទី ៣១ 

មករ ១៩៣៩ ្រត�វបានបកែ្របេ្រកផ�ូវករថា េកះ្រតល់ ្រត�វបានដកឲ់្យខងកូសំងសីុន «្រគប្់រគប្់រគងខងែផ�ករដ�បា

ល និងប៉ូលីស»ប៉ុេណា� ះ ប៉ុែន�េកះេនះ េនែតជាកម�សិទ�ិរបស់ែខ�រ។ េលក េ្របវេីយ ប�� កយ៉់ាងច្បោស់ថា «ខ�ុ ំសូម
ជ្រមាបេលក {្រពះបាទ សីុសុវត�ិ មុនីវង្ស មហក្ស្រតែខ�រ} ថា ខ�ុ ំេទបនឹងបានពិនិត្យេមលសរជាថ�ី ម�ងេទៀត េនេល
ចំេណាមេរឿងចេង� មេកះ ែដលេនក�ុងឈូងសមុ្រទ េសៀម ែដលមានករទស់ែទងគា�  រវង្របេទសកម�ុជា និង កូសំង
សីុន។ ស� នភាពៃន ចេង� មេកះេនះ ែដលមានរយ េនតមបេណា� យ េឆ�រសមុ្រទែខ�រ េហយែដលមានខ�ះ ស�ិតេន
ែសនជិតេឆ�រសមុ្រទ របស់ែខ�រ ែដលដី(ល្បោប)់ ែដលកំពុងដុះ និងេចះែតបន�ដុះេនះ នឹងភា� បេ់កះទងំេនះ េទនឹងេឆ�រស
មុ្រទ របស់្របេទសកម�ុជា ក�ុង រយៈេពលដខ៏�ខីងមុខ។ តមករសមេហតុសមផល និង តមរេបៀបេភាគម�ស�ស� ជាករ
ចបំាច ់្រត�វែតដកេ់កះទងំេនះ ឲ្យេនេ្រកមករ្រត�ត្រត ៃនរជកររបស់្របេទសកម�ុជា»។ 

- េលក េ្របវេីយ ប�� កក់�ុងលិខិតថា េកះទងំឡាយ ែដលស�ិតេនខងត្ូបង ែខ្សបនា� តេ់នះ សរុបទងំ េកះហ�ូកុក 

(េកះ្រតល់) ទងំមូល ្រត�វេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ កូសំងសីុន តេទេទៀត។ ្រត�វដឹងថា ែខ្សបនា� តខ់ណ� សីមា ែដល
បានកំណតេ់នះ ពទ័�េកះហ�ូកុក តមភាគខងេជង េដយេនចមា� យ ៣ គីឡូែម្៉រត ពីចំណុចនានា ែដលេនខងេជង

បំផុត ៃនេកះេនះ។ កប៏៉ុែន� េនះ្រគានែ់តជាករ្រគប្់រគងែផ�ករដ�បាល និងប៉ូលីសប៉ុេណា� ះ ចំែណកប�� អនិស្សរភាព 

(េ្រកមចំណុះ) (De pendanco) ៃនែដនដី ៃនេកះទងំេនះ េនទុកេដយែឡកដែដល។ 

- មានមតិមយួយល់្រចឡថំា េកះ្រតល់ ្រត�វបានេវៀតណាម កនក់បត់ងំពីៃថ�ទី ២៧ ក��  ១៩៤៩ បនា� បពី់អណា

និគមបារងំ េផ�រ ្របគល់ទឹកដីកម�ុជាេ្រកម (ឬ កូសំងសីុន) េទឲ្យេវៀតណាម។ េហយរដ� ភបិាលេលក ហុ៊ន ែសន កខំ៏

និយាយតមេគ ជាពិេសសគឺនិយាយតមេវៀតណាម េដម្បតី្រម�វចិត�របស់េវៀតណាម។ 

- េលក ស៊ន េបង៉ែស ៃថ�ទី២២ កុម�ៈ ២០១៦ បានស�ីបេនា� សេលក ហុ៊ន ែសន ថា«មនិេចះ្រសឡាញ់ជាតិ» បានកត់

កងែខ្សបនា� ត្់រពំែដន និងែដនសមុ្រទមយួភាគ េទឲ្យេវៀតណាម។ េលក េបង៉ែស ប�� កថ់ា េកះ្រតល់ ្រត�វបានេវៀត
ណាម ចបេ់ផ�មកនក់ប ់បនា� បពី់មានសន�សិ��  ឬ កិច�្រពមេ្រព�ងែដនទឹក្របវត�សិ�ស� ឆា� ១ំ៩៨២ (ៃថ�ទី ៧ ែខកក�ដ 
១៩៨២) េធ�េឡងក�ុងសមយ័ េវៀតណាម ្រត�ត្រតកម�ុជា។ កលេនាះេលក ហុ៊ន ែសន ជារដ�ម្រនី�្រកសួងករបរេទស ៃន

សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា ែដល្រត�វបានេលកបន�ុបេដយេវៀតណាម។  

- សន�ិស�� ែដនទឹក ១៩៨២ និង សន�ិស�� ្រពំែដនេគាក ១៩៨៥ ្រត�វបានរដ� ភបិាលេលក ហុ៊ន ែសន បន�អនុវត�

ដែដល េហយេនឆា�  ំ២០០៥ េលក ហុ៊ន ែសន និងេវៀតណាម បានផ�ល់សច� បន័រមួគា�  េលសន�ិស�� ្រពំែដនបំេពញ

បែន�មថ�ី (សន�ិស�� ្រពំែដនេគាក) េបេទះជាវខុសច្បោបក់េ៏ដយ។ សន�ិស�� ្រពំែដនទងំេនះ វផ�ុយនឹងមា្រត១ 

ចំណុច ២.ឃ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងប៉ារសី ឆា� ១ំ៩៩១, វផ�ុយពីមា្រត២ និងមា្រត៥៥ ៃនរដ�ធម�នុ��  ឆា� ១ំ៩៩៣។ 

................... 
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