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្រគីស� នសន ់(នរ័េវស៍) ៃថ�ទី ០៥ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ 

 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍ 
រដ� ភិបាលេលក ហ៊ុន ែសន េ្រប្របាសទ់វិៃថ� ៧ មករ ស� រស� នភាពអប់អួររបសក់ម�ុជា 

និងហ៊នេប�ជា� ចិត�ប�ងឹតវ៉េរឿង េកះ្រតល ់េហយនិងទឹកដីែដលបាត់បង់ 
 

 រដ� ភបិាលេលក ហុ៊ន ែសន គប្បេី្រប្របាស់េវទិករលឹំកខួប ៤១ឆា�  ំ ៃនទិវៃថ� ៧ មករ ឲ្យេទជាទិវប្រង�ប
ប្រង�មជាតិ ផ្សះផ្សោជាតិ រវងែខ�រនិងែខ�រ គឺជាករកសងគុណសម្បត�ិថ�ីមយួេទៀត ស្រមាបជ់ាតិ និងពលរដ�ែខ�រទូេទ 
េដយទមា� កេ់ចល នូវនិនា� ករេរ សេអងនានាក�ុងផ�ូវនយបាយ និងជីវភាព្របចៃំថ�របស់ពលរដ� ែដលនាមំកគំរូអ្រកក់
ក�ុង្របវត�ិស�ស�។ 
  ក�ុងបំណងស� រលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេឡងវញិពិត្របាកដ េនឆា� ២ំ០២០ េនះ រដ� ភបិាលេលក ហុ៊ន ែសន ក៏
ល�មដល់េពលប�្ឈបក់ររេំលភរដ�ធម�នុ��  ប�្ឈបក់របំពនកិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងប៉ារសី និងទមា� កេ់ចលបទេចទនា
នា េទេលសកម�ជនគណបក្ស្របឆាងំ េហយ្រត�វអ�កេទសមនិសិករទងំអស់ រមួទងំេលក កឹម សុខ េមដឹកនាគំណ
បក្ស្របឆាងំផង ឲ្យមានសរភីាពេដយគា� នលក�ខណ� ។  
 ្រក�ម្របឹក្សោឃា� េំមលកម�ុជា សូមរលឹំកជូនជនរមួជាតិថា ទិវ ៧ មករ វមនិែមនជាៃថ�កំេណ តទី២ ឬនាមំកសន�ិ

ភាព ឬក ៏អរគុណសន�ិភាព ដូចករអះអងរបស់េលក ហុ៊ន ែសន និងម�ន�ីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា (CPP) ស�ីេនាះ
េទ។ ៃថ�ទី ៧ មករ ១៩៧៩ គឺៃថ�ែដលកងទព័េវៀតណាម ចូលលុកលុយឈ� នពន និង្រត�ត្រតកម�ុជា មានរយៈេពល 
១០ ឆា�  ំ(១៩៧៩-១៩៨៩) ែដលវផ�ុយទងំ្រស�ងពីច្បោបអ់ន�រជាតិ និង្រប�តូកូលអន�រជាតិ។ ជាលទ�ផល េយងបានេធ�
ករកតស់មា� ល់បរបិទជំុវញិៃថ� ៧ មករ េនាះ មាន ៤ ចំណុចដូចេ្រកម៖ 

១. េវៀតណាម យកេលស«គុណបំណាច ់ៃថ� ៧ មករ» ប��ួ នពលរដ�របស់ខ�ួន របល់ននាក ់ឲ្យមករស់េនកម�ុជា 
េហយត្រម�វរដ� ភបិាល្រក�ងភ�េំពញកលេនាះ ជួយ េ្រជាមែ្រជងផង ្រសបតមសន�ិស�� មតិ�ភាព និងសហ
្របតិបត�ិករ ៃថ�១៨ កុម�ៈ ១៩៧៩ និងសរចរែណនា ំៃថ� ២៦ កុម�ៈ ១៩៨៦។  

 ឯកសរទងំេនាះ ្រត�វបានឲ្យដកជ់ា«េមាក�ភាព» ឬខុសច្បោប ់ េ្រកយពីមានកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាព្រក�ងប៉ារ ី
ស ឆា� ១ំ៩៩១ និងមានរដ� ភបិាលថ�ី ឆា� ១ំ៩៩៣ ែដលេរៀបចំេដយ អង�ករសហ្របជាជាតិ (អ.ស.ប. េហថា 
UNTAC) រចួមក ពួកនិគមនជនេវៀតណាម េនកម�ុជា ្រត�វបានចតជ់ាជនអេនា� ្របេវសនខុ៍សច្បោប ់ែដលមាន
កំណតក់�ុងច្បោបអ់េនា� ្របេវសន ៍ឆា� ១ំ៩៩៤ និងច្បោបស់�� តិ ឆា� ១ំ៩៩៦។ 

២. េនអំឡុងេពលេវៀតណាម ្រត�ត្រត្របេទសកម�ុជាេនាះ អង�ករសហ្របជាជាតិ (UN) និងសហគមនអ៍ន�រជាតិ
នានា ចតទុ់កថា «េវៀតណាមឈ� នពន្របេទសកម�ុជា» េហយបានេហ រដ� ភបិាលទី្រក�ងភ�េំពញរបស់េលក 
ហុ៊ន ែសន េលក េហង សំរនិ ជាេដមេនាះថា ជារដ� ភបិាលខុសច្បោប។់ េមា�៉ ះេហយអសនៈ របស់កម�ុជា េន 
អ.ស.ប. េនែតទុកឲ្យរដ� ភបិាលែខ�រ្រកហម ជាអ�កនក់បប់ន�។ 
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៣. េនអំឡុងេពល្រត�្រត ឆា� ១ំ៩៧៩–១៩៨៩ េវៀតណាម បានបង�ំឲ្យរដ� ភបិាល ហុ៊ន ែសន ចុះហត�េលខេលស
ន�ិស��  កិច�្រពមេ្រព�ង និង ឯកសរខុសច្បោបជ់ាេ្រចន េដម្បបំីេពញមហិច�តឈ� នពនរបស់ខ�ួន ដូចជាសន�ិ
ស�� ស�ីពីមតិ�ភាព និងសហ្របតិបត�ិករ ឆា� ១ំ៩៧៩, កិច�្រពមេ្រព�ងតំបនទឹ់ក្របវត�ិស�ស� ែខកក�ដ ឆា� ំ
១៩៨២ េដយដកប់��ូ ល េកះ្រតល់ ទងំមូលផង, ចុះសន�ិស�� ស�ីពីេគាលករណ៍្រពំែដន ឆា� ១ំ៩៨៣, និង
សន�ិស�� កំណត្់រពំែដនរដ� ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៨៥ រមួទងំឯកសរជាេ្រចនេទៀត។  

 សន�ិស��  កិច�្រពមេ្រព�ង និងឯកសរទងំអស់េនាះ ត្រម�វឲ្យដកជ់ា«េមាក�ភាព ឬលុបេចល» វជាខុសច្បោប ់
ែដលបានកំណតេ់ដយ កិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងប៉ារសី ៃថ� ២៣ តុល ឆា� ១ំ៩៩១។  

៤.  សន�ិស�� ្រពំែដនបំេពញបែន�ម កម�ុជា–េវៀតណាម ឆា� ២ំ០០៥ និង សន�ិស�� បំេពញបែន�ម ឆា� ២ំ០១៩ ែដល
ែផ�កេលមូលដ� ន សន�ិស�� កំណត្់រពំែដនរដ� ឆា� ១ំ៩៨៥ «ជាសន�ិស�� ខុសច្បោប»់ មកផ�ល់សច� បន័េឡង
វញិ សុទ�ែតេធ�ឲ្យកម�ុជា ខតបងបូ់រណភាពទឹកដី េទេវៀតណាម។ ឧទ� ហរណ៍ ភូមកំិេណ តេលក េហង សំរនិ 
្របធានរដ�សភា សព�ៃថ� េនភូមថិ�ុក្រតច និង ភូមអិន�ុងៃ្រជ ្រស�កពញាែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ ក្៏រត�វបាន«េដះដូរ» 
យកពីេវៀតណាមមកវញិ។ េដយេហតុេនះេហយ ្រក�មអ�កជំនាញកិច�ករ្រពំែដនឯករជ្យ ្របឆាងំជំទស់។ 

៥. ជាយុទ�ស�ស�របស់េវៀតណាម ភា� បជ់ាមយួករផ�ល់សច� បន័េល សន�ិស�� ្រពំែដនបំេពញបែន�ម ឆា�  ំ២០០៥ 
រហូតមកដល់ឆា�  ំ២០១៥ គឺមានរយៈេពល ១០ េធ�ឲ្យរដ� ភបិាលេលក ហុ៊ន ែសន ្របឹងែ្របងជំរុញកសង និង
ជសួជុលេឡងវញិ នូវរូបស�ូបអនុស្សោវរយី ៍ (មតិ�ភាព កម�ុជា-េវៀតណាម-ឡាវ ឬេហថា ស�ូបេវៀតណាម) េន
្រគបេ់ខត�-្រក�ងេនកម�ុជាមកទល់សព�ៃថ� ែដលនាឲំ្យែបកបាកជ់ាតិ និងមានហនីភយ័ធ�នធ់�រ េទៃថ�េ្រកយ។  

 
  ជាថ�ីម�ងេទៀត ្រក�ម្របឹក្សោឃា� េំមលម�ុជា សូមអំពវនាវឲ្យរដ� ភបិាលេលក ហុ៊ន ែសន ្រត�វភា� ករ់លឹក ្រត�វវលិ
មកេដរតមគន�ង្របជាធិបេតយ្យេឡងវញិ ្រសបតមរដ�ធម�នុ��  ឆា� ១ំ៩៩៣ និងកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី 
ជាពិេសស សូមយកេវទិក ៧ មករ េដម្បេីដះ្រសយប�� ជាតិសំខន់ៗ  យ៉ាងដូេច�ះថា៖ 

១.  ្រត�វកសងទំនុកចិត�ពលរដ�ែខ�រេឡងវញិ ជាករផ្សះផ្សោផ�ូវចិត�្រគបនិ់នា� ករនេយាបាយ «េដម្បឯីកភាជាតិ»។ 
២. ្រត�វទមា� កេ់ចលទងំ្រស�ងបទេចទ្របកន ់ចំេពះេលក កឹម សុខ និងផ�ល់នីតិសម្បទដល់បក្សសេ�ង� ះជាតិ 

ជាករែថរក្សោឋនៈ្របពន័�អនុេ្រគាះពន� អឺរ ៉ុប (EBA – Everything But Arms) និងឋនៈេផ្សងេទៀត។ 
៣.  ្រត�វលុបេចសន�ិស�� ្រពំែដនេគាក ្រពំែដនទឹក និងកិច�្រពមេ្រព�ងនានា ជាមយួេវៀតណាម ែដលផ�ុយពីខ�ឹម

សររដ�ធម�នុ��កម�ុជា និងកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី ្រពមទងំ្រត�វរុះេរ េចញនូវ ស�ូបេវៀតណាម េន
តមេខត�-្រក�ង ក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េហយជនអេនា� េ្របសនយ៍ួនខុសច្បោប ់្រត�វប��ូ នេទ្របេទសេដមវញិ។ 

៤.  ្រត�វប�ឹងេសេរ ទមទរ េកះ្រតល់ និងទឹកដីែដលបាតប់ង ់មកជូនពលរដ�ែខ�រវញិ តមរយៈមា� ស់ហត�េលខីៃនកិច�
្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី និងតុលករយុត�ិធមអ៌ន�រជាតិ (ICJ) ពីបទេវៀតណាម រេំលភឈ� នពន
បូរណភាពទឹកដីកម�ុជា។ 

            ្រក�ម្របឹក្សោឃា� េំមលកម�ុជា 

                     ្របធាន 

 

                  ែម៉ន ណាត 


