
  1 

 
 

អណានិគមេវៀតណាមេលកម�ុជា 

ស�ង� មឈ� នពន! ស�ង� មលកុលយុ! ស�ង� មវតទី ដក់អណានគិម! 

េដយេលក ហម ប៊ុនឆាយ 
 

ក/ េដយកន់កបប់ាន ៦ែខ េយៀកណាម ចប់បង�ំែខ�រ ឲ្យចុះសន�ិស�� ចងែខ�រមួយចំនួន េដយបំពនេលីែស�រេតី 
សន�ិស�� ទី្រក�ងវែីយន៉ ្របេទសអូស្រទីស (Vienne – Autriche 1956)។ េតសីន�ិស�� ទងំេនះមាននយ័យ៉ាដូចេម�ច
ខ�ះ? េហយីមានឥទ�ិពលអ�ីខ�ះ មកដេលីមាតុភូមិែខ�រ? 
  

១/ សន�ិស��  សន�ិភាព មិត�ភាព និងសហ្របតិបត�កិរ រវងកម�ុជា–េវៀកណាម ៃថ� ១៨ កុម�ៈ ១៩៧៩0

1 ចុះហត�េលខ
េដយេលក េហង សំរនិ និងេលក ផាម វ៉ន់ដុង។ េនះគឺសន�ិស��  ែដលបង�ឲំ្យែខ�រ ទទួលស� ល់ភាពចំណុះរបស់ខ�ួន 
េហយីដក់ខ�ួន ឲ្យេនេ្រកមករដឹកនារំបស់ យួន។  
 

២/ សន�ិស��  តំបន់ទឹក្របវត�ិស�ស�  ៃថ� ០៧ ែខកក�ដ ឆា�  ំ១៩៨២ ែដលចុះហត�េលខេដយេលក ហុ៊ន ែសន និង
េលក េង��ន កូថាច់ បានេធ�ីឲ្យេវៀតណាម កន់កប់្របជុំ េកះ្រតល់ និងេកះ្រកចកេសះ ែថមេទេលីតំបន់មួយេទៀត 
េហថា «តំបន់ទឹក្របវត�ិស�ស�» មានទំហ ំ១០០០០ (១មុឺន)គឡូីែម៉្រត្រកឡា ែដលេង�ីតេឡងីេនក�ុងៃផ�សមុ្រទែខ�រ
ែតម�ង េហយីទុកតំបន់េនះ ជាសម្បត�ិរមួ ែខ�រ-យួន។ គួរកត់សំគាល់ថា េដយសរមានសន�ិស��  ឆា� ១ំ៩៨២ េនះ
េហយី េទីបេសៀម (ៃថ) និង យួន េគបានចុះហត�េលខ េលីខ�ងែខ�រមួយេទៀតគឺ សន�ិស��  ឆា� ១ំ៩៩៧ ។ សន�ិស��
េនះ បានរបឹអូសយកតំបន់បាតសមុ្រទែខ�រ ទំហ ំ៣០០០០ (៣ មុឺន)គីឡូែម៉្រត្រកឡាេទៀត ជាសំណូក ែដលយួន ឲ្យ
េទេសៀម កុំឲ្យេសៀម ខឹងសម្បោ ចំេពះយួន កន់កប់្រស�កែខ�រ។ 
 

 ៣/ សន�ិស��  {កិច�្រពមេ្រពៀង} ២០ កក�ដ ១៩៨៣ ស�ីអំព«ីរេបៀបេដះ្រសយប�� ្រពំ្របទល់ែដន និង លក�ន�ិកៈ្រពំ
ែដនេគាក» រវងកម�ុជា–េវៀតណាម ចុះហត�េលខេដយេលក េង��ង កូថាច់ និងេលក ហុ៊ន ែសន។ សន�ិស�� េនះ 
មានប�� ក់ពដីំេណាះ្រសយមួយចំនួន ក�ុងករជួយស្រម�លដល់ករចូលមកក�ុង្របេទសកម�ុជា នូវជនជាតិយួន ែដល
េគចចង់រស់េនក�ុង្របេទសេនះ។ 

 
1 Le FUNSK créé en 1977 en présence des leaders vietnamiens dans la région frontalière dispose d’un Conseil Révolutionnaire 
équivalent à un gouvernement provisoire. C’est en tant que Président de ce conseil que M. Héng Samrin a signé le « Traité de Paix, 
d’Amitié et de Coopération » du 18 février 1979 avec M. Pham Van Dong, Premier Ministre du Vietnam.   
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៤/ សន�ិស�� កំណត់្រពែំដនរដ� ឆា�  ំ១៩៨៥  េធ�ីេឡងីេដយេលក ហុ៊ន ែសន {នាយករដ�ម�ន�ី ែដលបានេលីកបន�ុប
េដយ េវៀតណាម} និងេវៀតណាម េលក េង��ង កូថាច់ ប�� ក់អំពីគំនូស្រពែំដនថ� ីស្រមាប់ែខ�រ ែដលបង�ំឲ្យែខ�រ េបាះ
បង់េចលនូវ្រពំែដន ែដលប�� ក់េដយសន�ិស�� សន�ិភាព ក�ុងសន�ិសីទទី្រក�ងហ្សែឺណវ ្របេទសស៊�ីស ែខកក�ដ ឆា�  ំ
១៩៥៤ {េ្រកយេពលអណានិគម បារងំ ្របគល់ឯករជ្យឲ្យកម�ុជា}។  
 

ជាក់ែស�ងតងំពីេពល្របេទសទងំ ២ េបាះបេង� លកំណត់្រពំែដនថ�ី (២០០៦-បច�ុប្បន�) មក បានេធ�ីឲ្យពលរដ�ែខ�រ 
តមបេណា� យ្រពំែដន បាត់បង់ដីែ្រសចំកររបស់ខ�ួន សូម្បែីតភូមិកេំណីតេលក េហង សំរនិ ្របធានរដ�សភា ៃនរបប 
ហុ៊ន ែសន េន្រស�កពញាែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ្រត�វបានេដះដូរឲ្យេទេវៀតណាម េដយយកភូមែិខ�រ ២ េទៀត េន្រស�ក
េមមត់ េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំេទេដះដូរ ែដលេហថា «យកភូមិែខ�រ េទដូរយកភូមិែខ�រ េទឲ្យយួន»។  
 

៥/ សរចរែណនា ំៃថ�ទ ី២៦ កុម�ៈ ឆា�  ំ១៩៨៦  ចុះហត�េលខេដយេលក ហុ៊ន ែសន បានផ�ល់សិទ�ិ និងជួយករពរ
ពួកនិគមយួន េនកម�ុជា៖ ផ�ល់ដីធ�ី ទជី្រមក ឧបត�ម� ផ�ល់អអ�តស�� ណបណ័� ែថរក្សោ និងផ�ត់ផ�ង់។  
 

ខ/ ករអនុវត�ជាកែ់ស�ង សន�ិស��  ខងេលីេនះ 
 

១/ ឥទ�ិពលៃនសន�ិស��  និងកិច�្រពមេ្រពៀង ឆា�  ំ១៩៧៩-១៩៨៥  
សន�ិស��  នងិកិច�្រពមេ្រពៀងទងំអស់េនះ សំេដេទេលី «ទំនាក់ទំនងពិេសស» រវង្របេទសទងំពីរ និងេយាងេទ
េលី «សន�ិស��  សន�ិភាព មិត�ភាព និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ» រវងសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម (RSV) និង 
សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា (RPK) បានចុះហត�េលខ តងំពីៃថ� ១៨ កុម�ៈ ១៩៧៩ េដយេលក ផាម វ៉ន់ដុង 
(នាយករដ�ម�ន�ី RSV) នងិេលក េហង សំរនិ (្របធាន្រក�ម្របឹក្សោបដិវត� ៃនសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា) មាន
បំណង «ព្រងឹងឥទ�ិពលឥតឈបឈ់រ»៖  
- «ទំេនៀមទលំប់ ៃនសមគ�ីភាពសកម�្របយុទ� រវង្របជាជនេវៀតណាម នងិ្របជាជនកម�ុជា ទងំពីរ»។  
- «បដិវត�កសងបាន ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ ឆា� ៃំនករតសូ៊» ែដល្រត�វនិយាយចប់តងំពីករបេង�ីត គណបក្ស្របជាជន
បដិវត�កម�ុជា (PPRK) េនឆា�  ំ១៩៥១ េដយបក្សកុម�ុយនីស�ឥណ�ូ ចិន (PCI)។  
- «កិច�សហ្របតិបត�ិករ មតិ�ភាព េលី្រគប់វស័ិយ» រមួទងំករករពររមួគា�  ្របឆាងំនឹងេគាលបំណងរបស់ពួកច្រកពត�ិ
និយម (ចិន) និងពកួ្របតិកិរយិាអន�រជាតិ...។ 
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សន�ិស��  នងិកិច�្រពមេ្រពៀង ១៩៧៩-១៩៨៥ ទងំេនះ ជាករទទួលស� ល់របស់កម�ុជាពិត្របាកដ ចំេពះអនុត�រភាព
របស់េវៀតណាម បនា� បម់កបន�ិចម�ងៗ អំពីអណាព្យោបាល ករប��ូ លឧបសម�័ន� ទឹកដ ីនងិអណានិគម េលីកម�ុជា។ 
ពួកេគប��ូ លគំនិត-មេនាគមវជិា�  សហព័ន�ឥណ�ូ ចិន ែដលជាេឈ� ះេដីមទំេនីប របស់េវៀតណាម។ គណបក្ស្របជាជន
បដិវត�កម�ុជា (PPRK) ្រត�វធានាឱ្យបាននូវសន�ិស��  និងកិច�្រពមេ្រពៀងទងំេនះ េនកម�ុជា ែលងមាន្រពំែដន 
នេយាបាយ ្របជាស�ស� ឬវប្បធម៌េទៀតេទ បុ៉ែន�មាន្រពំែដនរដ�បាលសម�� រវង្របេទសទងំពីរ និង្របជាជនជាបង
ប�ូនទងំពីរ ។ េ្រកពីេនះ េមដឹកនាសំំខន់ៗៃន PPRK គឺជាសមាជិកៃន PCI ែដល្រគប់្រគងេដយបក្សកុម�ុយនីស�េវៀត
ណាម (PCV)។ 

  

២/ ផលវបិាកៃនករអនុវត�ជាក់ែស�ង សន�ិស��  ពីឆា�  ំ១៩៧៩ ដល់ ១៩៨៥  
េវៀតណាម មានករ្រត�ត្រតែផ�កេយាធា ករ្រគប់្រគងនេយាបាយ និងរដ�បាល មកេលី្របេទសកម�ុជា្រគប់វស័ិយ។ មាន
ករបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីកមា� ភិបាលសីុវលិ ម�ន�ីេយាធាែខ�រ េដយរដ� ភិបាលទី្រក�ងហណូយ និងករបេ្រងៀនជាភាស
េវៀតណាម គឺជាករតព�កិច�េទតមទំេនៀមទលំប់ េទតមសសនា ក�ុង្របេទសកម�ុជា៖  
- ករកន់កប់ និងករេធ�ីអជីវកម� េលីដីេគាក និង សមុ្រទ ជាប់្រពំែដន្របេទសកម�ុជា។  
- េធ�ីសកម�ភាពេភរវកម�របស់េវៀតណាម មកេលីកសិករែខ�រ ៃនេខត�ជាប់្រពំែដន េដីម្បជីំរុញឲ្យកសិករែខ�រ េបាះបង់បង់
េចលទឹកដីរបស់ខ�ួន េហយីអនុ�� តឲ្យជនជាតិេវៀតណាម ឈនមកកន់កបប់ានយ៉ាងងយ្រស�ល។  
- ផា� ស់ប�ូរទតីងំបេង� ល្រពំែដន ចូលខងក�ុង្របេទសកម�ុជា។  
- ករដឹកជ��ូ នជនអេនា� ្របេវសន៍េវៀតណាមជាេ្រចីន ជាពិេសសជនអេនា� ្របេវសន៍ និង្របជាជន ែដលេភៀសខ�ួនេចញ
ពីស�ង� មេវៀតណាម ឲ្យេទរស់េនតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស ដ៏សំបូរែបប ៃន្របេទសកម�ុជា ចប់ពីេខត�កណា� ល ដល់ែខត�
េពធិសត់ តមដងទេន�េមគង� និង ជុំវញិបឹងទេន�សប។ តមករសន�ិដ� នរបស់ អង�ករសហ្របជាជាតិ (អ.ស.ប) 
េនឆា�  ំ១៩៨៤ មានជនជាតិេវៀតណាម មកតងំលំេន ក�ុង្របេទសកម�ុជា ពី ៥00.000 េទ ៦០០.០០០នាក់ (៥០ 
មុឺនេទ ៦០ មុឺននាក់ «...»។  
 

៣/ ករបេង�តីេឡងី របបសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា េលីគំនរបាក់ែបកៃន របបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ {របបែខ�រ
្រកហម} និងរចនាសម�័ន�នេយាបាយ រដ�បាល េដីម្បធីានាករកន់កប់របស់េវៀតណាម េនកម�ុជា  
ចប់ពីប៉ុនា� នេម៉ាងដំបូង បនា� ប់ពីបានកន់កបក់ម�ុជា ពួកេវៀតណាម បានកណំត់េធ�ីករ េដយគា� នករពន្យោរេពល 
េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់េលក េឡ ដុកថូ (Le Duc Tho) ពីទី្រក�ងហណូយ េដីម្បេីរៀបចំរចនាសម�័ន�រដ�ជាថ�ី ជំនួស
រដ� «កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ»។ ជាអទិភាព ្រត�វបានផ�ល់ ដល់អតតីែខ�រេវៀតមិញ ែដលេនរស់រនមានេជីវតិ រមួមាន 
េលក ែប៉ន សុវណ� េលក ចន់ សីុ េលក បូ៊ ថង ជាេដីម ជាែផ�កមួយៃនរដ� ភិបាលថ�ី ែដលេវៀតណាម បាន្របមូលផ�ុ ំ

ពួកែខ�រ្រកហម និងជនេភៀសខ�ួន ែដលវលិ្រតឡប់មក្របេទសវញិ ក�ុងរេទះតង់េវៀតណាមចុងេ្រកយ ក�ុងេពលដំណាល
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គា�  នឹងករវលិ្រតឡប់របស់ជនជាតិេវៀតណាមជាេ្រចីន ែដល្រត�វបានបេណ� ញេចញរបប លន់ នល់ នងិរបប ប៉ុល ពត 
េនាះ។ 

 

រដ�ថ�ី {រដ� ភិបាលថ�ី} ែដលេទីបបេង�ីត ទទួលេឈ� ះថា «សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា» េហយីបក្សកុម�ុយនីស�ថ�ី 
បានបន�េ្របីេឈ� ះរបស់ខ�ួន ពីឆា�  ំ១៩៥១ គឺ «គណបក្ស្របជាជនបដិវត�កម�ុជា (PPRC)»។ េយាងតមេលក ណា
យ៉ាន ចន់ដ (Nayan Chanda) យកពក្យរបស់ េលក រ ៉ូឡនិ ម៉ាេឆន (Roland Marchand)1

2 ជាអ�ក្រសវ្រជាវេន 
CNRS បានឲ្យដឹងថា មហសន�ិបាត PPRC ឆា�  ំ១៩៧៩ បាន្របមូលផ�ុមំនុស្ស�ែត ២០០ នាក់បុ៉េណា� ះ េហយីអត�ិភាព
ៃនគណបក្សេនះ មិន្រត�វបានបង� ញជាសធារណៈេទ រហូតដល់មហសន�ិបាតេលីកទី៤ របស់ខ�ួន ក�ុងឆា� ១ំ៩៨១។ 
ប៉ុែន�ចំនួនសមាជិក បានេកីនេឡងីពីមយួឆា� េំទមួយឆា�  ំគឺពី ៨០០ នាក់ េនឆា�  ំ១៩៨០ រហូតដល់ ៧០០០ នាក់ ក�ុង
ឆា�  ំ១៩៨៥ និង្របែហល ៣០.០០០នាក់ េនឆា�  ំ១៩៩១។ គួរកត់សំគាល់ថា មហសន�បិាត ឆា� ១ំ៩៨៥ រចនាសម�័ន�
ពូកែខ�រ្រកហម មានឥទ�ពិលេលីសលប ់ក�ុងគណៈកមា� ធិករកណា� ល របស់គណបក្ស។ េហយីវជាឆា� ែំតមួយ ែដល
េលក ហុ៊ន ែសន បានក� យជានាយករដ�ម�ន�ី បនា� បព់ីករចប់ខ�ួន េលក ែប៉ន សវណ� {នាយករដ�ម�ន�ី ពីឆា� ១ំ៩៧៩ 
ដល់ែខ ធ�ូ ១៩៨១} េទដក់គុក េនទី្រក�ងហណូយ និង ករស� ប់ភា� មៗរបស់ េលក ចន់ សីុ េ្រកយបានេឡងីកន់
អំណាច {ជានាយករដ�ម�ន�ី ពីឆា� ១ំ៩៨២ ដល់ ១៩៨៥}។  
 

េលក ហុ៊ន ែសន គឺជាអ�កចុះហត�េលខផ�ូវករេលី សរចរែណនា ំឆា� ១ំ៩៨៦ ែដលអនុ�� តឱ្យជនអេនា� ្របេវសន៍ យួន 
(ជនជាតិេវៀតណាម) ហូរចូលមកកម�ុជា យ៉ាងេ្រចីនបែន�មេទៀត ជាអ�កមករកតងំទីលំេនថ�ី23 េនះេបីតមករអះអង
របស់ «របាេយារណ៍ឥណ�ូ ចិន» ែដល Esmeralda Luciolli រយករេនក�ុងេសៀវេភ «ជ�� ងំប�ស្ស»ី េលក េឡ ដុកថូ 
(Le Duc Tho) បាន្របកសក�ុងឆា�  ំ១៩៨០ េនទី្រក�ងហណូយថា «្របេទសកម�ុជា ្រត�វែតមានជនជាតិេវៀតណាម 
១ នាក់ ក�ុងចេំណាមជនជាតិែខ�រ ៥ នាក់ េនតមជនបទ េហយីេនតមទី្រក�ង ្រត�វមានជនជាតិេវៀតណាម ១ នាក់ 
ក�ុងចំេណាមជនជាតិែខ�រ ១ នាក់»។  
 

 
2 Roland Marchand, De la guerre à la paix ou d’un régime militaire à un régime policier. Nayan Chanda, Brother 
enemy: the war after the war: a history of Indochina since the fall of Saigon. New York, Coller, 1986   
3 Esmeralda Luciolli, Le Mur de Bambou, Le Cambodge après Pol Pot, Editions Régine Desforges, page 101. La liste des jumelages 
est la suivante : Phnom Penh-Ho Chi Minh Ville, Battambang-Quang Nam-Danang, Kampot-Kien Giang, Kandal-Ben Tre, Koh 
Kong-Minh Hai, Kompong Cham-Tay Ninh, Kompong Chhnang-Han Giang, Kompong Som-Haïphong, Kompong Speu-Cuu Long, 
Kompong Thom-Dong Nai, Kratié-Song Bé, Mondulkiri-Dac Lac, Preah Vihear-Thuan Hai, Prey Veng-Deng Thap, Pursat-Tien 
Giang, Ratanakiri-Nghia Binh-Gia Lai-Kong Tum, Siemreap-Bienh Tri Thien, Stung Trèng-Phu Khanh, Svay Rieng-Long An, Takèo-An 
Giang.  
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ចប់ពីឆា�  ំ១៩៧៩ ក�ុងេគាលបំណងជាផ�ូវករ «ស្រមបស្រម�ល ជំនួយ នងិពណិជ�កម� េទវញិេទមក» រវង្របេទស
ទងំពីរ គឺជាឧបាយកល េដីម្បេីកង្របវ�� ្រទព្យសម្បត�ិ ពី្របេទសែខ�រ ជាផល្របេយាជនច៍ំេណញដល់េវៀតណាម នងិ
អ�កកន់អណំាចេវៀតណាម បានសេ្រមចចិត�បេង�ីតឱ្យមាន «ករផ�ូរផ�ង» ឬ «េធ�ីករជាកូនេភា� ះ (jumelage)» រវង
េខត�ែខ�រ និងេខត� យួន ទងំអស់។  
 

ឧទហរណ៍ េខត�បាត់ដំបង ្រត�វបានេគចត់ទុកថា ជាជ្រង�ក្រស�វរបស់កម�ុជា គឺ្រត�វបានដក់ជាគូគា�  ជាមួយេខត�ក� ង
ណាង (Quang Nang) របស់េវៀតណាម ែដលជាេខត�មាន្របជាជនេ្រចីនជាងេគ និង្រកី្រកបំផុត ែដល្រត�វបាន
ទទួលករឧបត�ម�្រស�វ ពីេខត�បាត់ដំបងរបស់ែខ�រ ជាថ�ូរនឹងសីុម៉ងត៍ និងកង ់ែដលមានគុណភាពទបបំផុតែតប៉ុេណា� ះ។ 
េខត�េសៀមរប ែដល្រត�វផ�ល់ជំនួយេស្ប�ងអហរសំខន់ៗ ដល់េខត�េភា� ះេវៀតណាម ប៊ិនធីេធៀន (Bin Thi Thien) 
ែដលផ�ល់ជូនជាថ�ូរ នឹងពលលករេវៀតណាម ែដលមានចំននួេ្រចីេនេពក។ ពួកេគទទួលបានអត�្របេយាជន៍ ពីស� នភាព
រស់េន្របេសីរជាងមុន ពីេ្រពះក្រមិតជីវភាពរស់េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ខ�ស់ជាង្របេទសេវៀតណាម។ រល់ធនធានធម�
ជាតិ និងផលិតផលកសិកម� ែដលមានេន្របេទសកម�ុជា (្រតី េកសូ៊ េឈ)ី ្រត�វបានវ្របមូល និងដឹកជ��ូ នេទ្របេទស
េវៀតណាម រចួនាេំចញេទ្របេទសេផ្សងេទៀត ែដលជា្របាក់បរេទស ខណៈផលិតផលទងំេនះ ្រត�វបានបង់េទ
ឲ្យកសិករែខ�រ ជាលុយដុង របស់េវៀតណាម ែដលអ្រតប�ូរ្របាក់េរៀលថ�ីៗ មានលក�ណៈអំេណាយផលស្រមាប់ពួកេគ។ 
ែខ�រេយងី ស�ិតេនក�ុងលក�ណៈ «េសដ�កិច�ែបបអណានិគម»។ 
  
៤/ កំែណទ្រមង់ វប្បធម៌ និងសសនា  
«អ�កជំនាញេវៀតណាម» ដឹកនាសំកម�ភាពអជា� ធរថ�ីរបស់ែខ�រ េន្រគប់តំបន់ និង្រគប់លំដប់ថា� ក់ េដីម្បបីំេពញបំណង
្របជាជន និងបំេពញតមកររពំឹងរបស់បច�ឹម្របេទស។ ្រពះពុទ�សសនាេថរវទ ្រត�វបានេគែកស្រម�លជាថ�ីេទៀត ប៉ុែន�
្រត�វែត «បេ្រមីេគាលបំណងៃនបដវិត�(ថ�ី)» េហយីដក់ឲ្យស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់បក្ស យ៉ាងតងឹរងឹ។ 
 

រដ� ភិបាលេវៀតណាម េនៃថ�ទី ១៩ ក��  ១៩៧៩ បានប��ូ ន្រពះសង្ឃចំនួន ៩ អង� េដីម្បបីំបួសអតីត្រពះសង្ឃែខ�រ 
ចំនួន ៧ នាក ់ែដលេ្រកយមក ្រត�វេធ�ីជាអធិបតី ក�ុងពិធីែតងតងំ និងពិធីេផ្សងៗេទៀត តមច្បោប់្រពះពុទ�សសនា
របស់េវៀតណាមថ�ី។ ដូេច�ះ វត�អរមមចួំនួន ្រត�វបានដក់ឲ្យដំេណីរករជាថ�ី ស្រមាប់បណ�ុ ំ ្រពះសង្ឃែខ�រចស់មួយចំនួន 
រស់េន។ េពលខ�ះ មាន្រពះសង្ឃ ១ អង�ែតប៉ុេណា� ះ ស្រមាប់វត�មួយ។ ពិធីសសនាមួយចនំួន (រមួទងំពធិីបុណ្យភ�ុ ំ
បិណ�  ស្រមាបក់រចងចអំំពីមរណភាព និងបុព�បុរស) ្រត�វបានអនុ�� ត។ សកម�ភាព នងិចលនាចល័ត ឬផា� ស់ប�ូរ្រពះ
សង្ឃ ក៏ដូចជាសកម�ភាពរបស់្របជាជន ្រត�វបានឃា� េំមីលយ៉ាងយកចិត�ទុកដក។់ ្រពះសង្ឃ ្រត�វបានហមឃាត ់មនិឲ្យ
និមន�បណិ� បា្រត ជាេរៀងរល់ៃថ�េទ។ េនតមវត�អរម រូបចមា� ករ់បស់េលក កល់ ម៉ាក្ស និង ហូ ជីមិញ ្រត�វបានតម�ល់ 
េនជិតរូបសំណាក់្រពះពុទ� និងេនក�ុងបន�ប់្របជុំសធារណៈ។ ្រពះសង្ឃែដលផ្សោយធម�េទសនា ្រត�វភា� ប់ជាមួយករ
អំពវនាវឲ្យ «្របតិបត�ិសសនា ្រសបតមបដិវត�» េដីម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំនឹងពកួច្រកពត�ិនិយម វទីនិយម កមា� ងំសក�ិភូមិ 
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និងពួក្របតកិរិយិា េហយីព្រងឹង «ចំណងមិត�ភាព ជា្របៃពណីរបស់កម�ុជា និងេវៀតណាម»។ េលីសពីេនះ ្របាក់
ចំណូលរបស់្រពះសង្ឃ និងវត�អរម គឺ្រត�វបង់ពន�្របចែំខ ែដលកំណត់េដយម�ន�ីគណបក្សមូលដ� ន ្រត�វបង់ជាសច់
្របាក់ ឬជារបស់ (en espèces ou en nature)។ 
  

គ/ េសចក�ីសន�ិដ� ន 
  
សន�ិស�� អណាព្យោបាលរបស់េវៀតណាម ្រត�វបានដក់មកេលី្របេទសកម�ុជាភា� មៗ េ្រកមេឈ� ះដ៏ពិេរះថា «សន�ិ
ស��  សន�ិភាព មិត�ភាព និងសហ្របតិបត�ិករ» ចុះហត�េលខថ�ទី ១៨ កុម�ៈ ១៩៧៩។ ស� នភាពកម�ុជា គឺមិនអច
្រតឡប់វញិ{មានមា� ស់ករ}បានឆាប់េទ េពលគឺស�ិតេ្រកមករ្រត�ត្រតដ៏យូរកល របស់េវៀតណាម។ សន�សិ�� ទឹកដី
ទងំេនះ ពឆីា�  ំ១៩៧៩-១៩៨៥ គឺជានីតិវធិីបង�ំឲ្យែខ�រ ទទួលស� ល់ភាពចំណុះរបស់ខ�ួន េហយីដក់ខ�ួន ឲ្យេនេ្រកម
ករដឹកនារំបស់ យួន។ 
  
េយងីសេង�តេឃញីថា រដ�អណំាចែខ�រ តងំពីឆា�  ំ១៩៩៣ មិនបានលុបេចល សន�ិស�� ្រពំែដនេគាក ្រពំែដនទឹក នងិ
កិច�្រពមេ្រពៀងនានា ជាមួយេវៀតណាម ែដលផ�ុយពីខ�ឹមសររដ�ធម�នុ�� ១៩៩៣ និងកិច�្រពមេ្រពៀងសន�ិភាព្រក�ងប៉ារសី 
ៃថ�ទី២៣ តុល ១៩៩១។  
 

េពលណាែខ�រ រកបានឯកភាពជាតិ និងមានរដ� ភិបាលជាតិនិយម  កម�ុជា្រត�វ្របកសលុបេចល សន�ិស�� នានា 
១៩៧៩-១៩៨៥ េហយី្រត�វប�ឹងេសីេរទីមទរ េកះ្រតល់ និងទឹកដិែដលបាត់បង់ មកជូនពលរដ�ែខ�រវញិ តមរយៈមា� ស់
ហត�េលខីៃនកិច�្រពមេ្រពៀងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី និង តុលករយុត�ិធម៌អន�រជាតិ (ICJ)។ 
  
Bussy Saint Georges {ជាយ្រក�ងប៉ារសី}, ៃថ�ទី ៥ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ 
  
ហម បុ៊នឆាយ 
{អគ�េលខធិករ គណៈកមា� ធិករ្រពំែដនកម�ុជា (្របេទសបារងំ)} 
 
 

ឯកសរសំខន់ៗ  / https://cwcicambodia.net/ 

– សន�សិ�� ្រពំែដនបំេពញបែន�ម ២០១៩ សូមទញយក Download) 

– សន�សិ�� ្រពំែដនបំេពញបែន�ម ២០០៥ េលសីន�ិស�� កំណត់្រពំែដនរដ� ឆា� ១ំ៩៨៥ (សូមទញយក Download) 

– សន�សិ�� កំណត់្រពំែដនរដ� រវងកម�ុជា និងេវៀតណាម ឆា�  ំ១៩៨៥ ភា� ប់ជាមួយប�� ីស�ិតិ ែផនទី្រពំែដន 

១៩៨៥ (េដីម) Download  

https://cwcicambodia.net/
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2019/12/kh-vn-suplemental-border-treaty-2019.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2019/10/e19e9fe19e93e19f92e19e92e19eb7e19e9fe19e89e19f92e19e89e19eb6e19e94e19f86e19e96e19f81e19e89e19e94e19e93e19f92e19e90e19f82e19e98-e19e9ae19e9ce19eb6e19e84e19e80e19e98e19f92e19e96e19ebbe19e8.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2019/10/e19e9fe19e93e19f92e19e92e19eb7e19e9fe19e89e19f92e19e89e19eb6e19e80e19f86e19e8ee19e8fe19f8be19e96e19f92e19e9ae19f86e19e8ae19f82e19e93e19e9ae19e8ae19f92e19e8b-e19e80e19e98e19f92e19e96e19eb-1.pdf
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– សន�សិ�� កំណត់្រពំែដនរដ� រវងកម�ុជា និង េវៀតណាម ឆា�  ំ១៩៨៥ (សូមទញយក Download) 

– កំណត់េហតុ្របជំុ ជាឯកសរសមា� ត់ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពីករេបាះបេង� ល្រពំែដន កម�ុជា-េវៀតណាម Download 

– កិច�្រពមេ្រពៀង ស�ីពីលក�ន�កិៈ្រពំែដនេគាក ៃថ� ២០ កក�ដ ១៩៨៣ Download 

– សរចរណ៍ែណនា ំៃថ�ទី ២៦ កុម�ៈ ឆា� ១ំ៩៨៦ ចុះហត�េលខេដយេលក ហុ៊ន ែសន បានផ�លស់ិទ�ិ និងជួយករពរ

ពលរដ�េវៀតណាមខុសច្បោប់ េនកម�ុជា (Download) 

– លិខិតេលក េ្របវេីយ (Brevie) េកះ្រតល់ ៃថ� ៣១ មករ ១៩៣៩ (សូមទញយក ជាអង់េគ�ស និង ជាបារងំ និងបក

ែ្របេ្រកផ�ូវករ ភាសែខ�រ) 

– សន�សិ�� តំបន់ទឹក្របវត�ិស�ស� ៃថ� ៧ កក�ដ ១៩៨២ រវងេលក ហុ៊ន ែសន និង េង��ង កូថាច់ (សូមទញយក «ច្បោប់

េដីម» Download ឬទញយក «ចម�ង» Download) 

– សន�សិ��  មិត�ភាព និងសហ្របតិបត�កិរ កម�ុជា-េវៀតណាម ១៩៧៩ Download 

– កិច�្រពមេ្រពៀងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី ២៣ តុល ១៩៩១ Download 

– ច្បោប់អេនា� ្របេវសន៍ ឆា� ១ំ៩៩៤ Download 

– ច្បោប់ស�ីពីស�� តិែខ�រ ឆា� ១ំ៩៩៦ Download 
 

https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2019/10/e19e9fe19e93e19f92e19e92e19eb7e19e9fe19e89e19f92e19e89e19eb6e19e80e19f86e19e8ee19e8fe19f8be19e96e19f92e19e9ae19f86e19e8ae19f82e19e93e19e9ae19e8ae19f92e19e8b-e19e80e19e98e19f92e19e96e19eb.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2019/10/e19e9ce19f89e19eb6-e19e82e19eb9e19e98e19ea0e19ebbe19e84-e19eafe19e80e19e9fe19eb6e19e9ae19e9fe19e98e19f92e19e84e19eb6e19e8fe19f8b-e19fa2e19fa0e19fa0e19fa7.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2020/01/border-treaty-kh-vn-1983.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2018/01/e19e9fe19eb6e19e9ae19eb6e19e85e19e9ae19e8ee19f8de19e8ee19f82e19e93e19eb6e19f86-e19ea0e19f8ae19ebbe19e93-e19e9fe19f82e19e93-e19fa1.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2020/01/brc3a9vic3a9-letter-31-jan-1939-in-english.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2020/01/brc3a9vic3a9-letter-31-jan-1939-in-french.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2020/01/breivie-letter-31-jan-1939-kh.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2017/08/e19e80e19eb7e19e85e19f92e19e85e19e96e19f92e19e9ae19e98e19e96e19f92e19e9ae19f80e19e84e19e96e19f92e19e9ae19f86e19e8ae19f82e19e93e19e91.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2017/08/e19e80e19eb7e19e85e19f92e19e85e19e96e19f92e19e9ae19e98e19e96e19f92e19e9ae19f80e19e84e19e96e19f92e19e9ae19f86e19e8ae19f82e19e93e19e911.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2020/01/treaty-kh-vn-18-feb-1979-kh.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2019/10/1991-e19e80e19eb7e19e85e19f92e19e85e19e96e19f92e19e9ae19e98e19e96e19f92e19e9ae19f80e19e84e19e9fe19e93e19f92e19e8fe19eb7e19e97e19eb6e19e96e19e91e19eb8e19e80e19f92e19e9ae19ebbe19e84e19e94e.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2017/09/e19e85e19f92e19e94e19eb6e19e94e19f8be19ea2e19e93e19f92e19e8fe19f84e19e94e19f92e19e9ae19e9ce19f81e19e9fe19e93e19f8d-e19e86e19f92e19e93.pdf
https://cwcicambodia.files.wordpress.com/2017/09/e19e85e19f92e19e94e19eb6e19e94e19f8be19e9fe19f92e19e8fe19eb8e19e96e19eb8e19e9fe19e89e19f92e19e87e19eb6e19e8fe19eb7-e19e86e19f92e19e93.pdf

	ឯកសារសំខាន់ៗ  / https://cwcicambodia.net/

