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សាធារណៈ 

សំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ  

នងៃទី០៣ ខែ វិចិកិា ឆ្ន ២ំ០១៦  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០៣នាទ ី

សវនាការហលើក្ទី៤៧៦ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍  

 (Judge Claudia FENZ) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន (បក្មុង) 

 (Judge Martin KAROPKIN) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 កញ្ញា  សាត វ ូឡា ប៉ា ប៉ា ដូពូឡូស  

 (Ms. Stavroula PAPADOPOULOS) 

 រលាក ឯម វ៊យ 

កា យិេយ័សវក្ពះរាជអាជាា ៖ 

  កញ្ញា  ស ង ឆវ័ន ត 

 រលាក រេេ េីសាក់ (Mr. Dale Lysak) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់តា វគីសរស (Ms. Anta GUISSE)  
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រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូច វ េ័កស 

 រលាក ខេវីន រសានដឺស៍  

 (Mr. Calvin SAUNDERS) 

រមធាវតីណំាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក រពជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណា 

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក វ ង គឹមសួន 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី
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បញ្ជរី ម្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបនរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខម  

រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បរំាង 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ អង់រគលស 

រលាក វេេ េីសាក់ អង់រគលស 

កញ្ញា  អង់តា វគីសរស បរំាង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1/495.101481332



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមចូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០៣:០៩] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុច ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

រធេើសវនាកា រេើកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះពាក់ព័នានឹងអងគរវត សដីពីេកខណៈថ្នជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ។ 7 

រវើយសវនាកា រេើឯកសា គនលឹះរនះមន យៈរពេពី ថ្ងៃ វដេនឹងរធេើរៅថ្ងៃរនះ រវើយអងគជំន ំជក្មះនឹង8 

អន ញ្ញា តឲ្យសវក្ពះរាជអាជាា និងរមធា វីកា ពា កដី រខៀវ សំផន មនឱកាសដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ9 

 បស់ខលួន។ រវើយសា ណាតបនឹងរធេើរៅថ្ងៃចនា ទី០៧ វខ វចិិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦។  10 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា រលាក ឯម វ៊យ រឡើងរាយកា ណអ៍ំពីសាថ នភាពវតតមន អវតតមន ភាគី11 

និងប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យចូេ ួមរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។ 12 

[០៩:០៤:០៨] 13 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 14 

សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា ថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ភាគី15 

ទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះមនវតតមន។ រដាយវឡករលាករមធាវី រពជ អងគ សវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើម16 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីអវតតមនរៅរពេក្ពឹករនះរដាយមូេរវត ផ្ទា េ់ខលួន និងរលាក  វ ិចទ័  កូរប៉ា រមធាវី17 

កា ពា កដីឲ្យរលាក នួន ជា អវតតមនរដាយព ំបនជូនដំណឹងអំពីមូេរវត ។ រដាយវឡករលាក នួន ជា 18 

មនវតតមនរៅបនាប់  ំខលួនខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដាយរលាករសែើស េំះបង់សិទាមិនវតតមន19 

រដាយផ្ទា េ់ពីបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។ េិខិតេះបង់សិទា ិបស់រលាក នួន ជា បនក្បគេ់ដេ់20 

ក្កឡាបញ្ជី ួចរវើយ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បទ អ គ ណរលាក ឯម វ៊យ។  23 

ជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើស  ំបស់ជនជាបរ់ោទ នួន ជា ជាម នសិន។ អងគ24 

ជំន ំជក្មះបនទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាចូិេ ួមសវនាកា រដាយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជន25 
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ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជាប់រោទ នួន ជា ច ះថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ វដេបនបញ្ញជ ក់ថារដាយគ្នត់មនបញ្ញា ស ខភាព 1 

វដេឈឺចរងកះ ឈឺកាេមិនអាចអងគយុយូ បន មិនអាចផចង់អា មមណប៍នយូ  និងរដើមបីមនេទាភាព2 

ចូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទាភាព ខលួនស េំះបង់សិទាិចូេ ួមនិងមនវតតមនរដាយផ្ទា េ់3 

រៅកែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦។ 4 

រវើយបនរ ើញកំណត់រវត ពិនិតយស ខភាពជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរឡើងរដាយក្គូរពទយ5 

ក្បោកំា  ពិនិតយ ពាបេ វងទ្ធសំ ខភាពជនជាប់រៅ អ.វ.ត.ក ច ះថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ បន6 

កត់សមគ េ់ពីសាថ នភាពស ខភាព បសរ់លាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះថា មនអាកា ៈឈឺចរងកះ ឈឺខែងរា ំថ្   7 

អងគយុយូ មិនបន អាចបណាដ េឲ្យ វិេម ខ និងបនផដេ់អន សាសន៍សូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យ8 

រលាក នួន ជា ចូេ ួមតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីបនាប់មួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។  9 

វផែករេើមូេដាឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតតិថ្ន វិធាន៨១(៥) ថ្ន វិធានថ្ផាកែុងអ.វ.ត.ក អងគជំន ំ10 

ជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួមនិងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីចមៃ យ ពីបនាប់11 

  ខំលួនមួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប ់យៈរពេសវនាកា 12 

រពញមួយថ្ងៃរនះ។ 13 

រវើយបង្ហគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បព័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន 14 

ជា អាចចូេ ួមតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីចមៃ យកែុងអំឡុងរពេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា 15 

សក្មបថ់្ងៃរនះ។ 16 

[០៩:០៦:២២] 17 

រវើយពាក់ព័នារៅនឹងសវនាកា បង្ហា ញឯកសា គនលឹះរនះ អងគជំន ំជក្មះតាម យៈមន្ដនដីចាប់ជាន់18 

ខពស់ បស់ខលួនបនជូនដំណឹងរៅភាគីតាម យៈអ ីវម៉ាេកាេពីថ្ងៃទី១៨ និងថ្ងៃទ២ី៨ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៦ 19 

ថាអងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចកំណត់យកថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ រដើមបីរធេើសវនាកា បង្ហា ញឯក-20 

សា គនលឹះ និងបនរសែើឲ្យភាគីវដេមនបំណងដាក់ឯកសា គនលឹះក្តូវជូនដំណឹងមកអងគជំន ំជក្មះពីរចតនា 21 

ថ្នកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា  និង/ឬ កា រឆលើយតបរៅនឹងឯកសា ភាគីរផសងរទៀត ក្បសិនរបើពួករគមន22 

បំណងរធេើដូរចែះ។ 23 

សវក្ពះរាជអាជាា និងសវរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន បនរឆលើយតបមកអងគជំន ំជក្មះថា ខលួន24 

មនបំណងបង្ហា ញឯកសា គនលឹះ និងរឆលើយតប ឬកត់សមគ េ់រៅរេើឯកសា វដេនឹងដាក់បង្ហា ញរដាយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ភាគីរផសងរទៀត។ ចំវណកក្កុមរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា និងរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី1 

បនរឆលើយតបថា ខលួន ក្កុមខលួនព ំមនបំណងដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះរទ ប៉ា វនតសវរមធាវីនាមំ ខតំណាង2 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបន កាជំវ រឆលើយតប ឬកត់សមគ េ់រៅនឹងឯកសា វដេនឹងដាក់បង្ហា ញរដាយ3 

សវក្ពះរាជអាជាា និងសវរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន។ 4 

[០៩:០៧:៤២] 5 

មួយ វិញរទៀត អងគជំន ំជក្មះក៏បនវណនាឲំ្យភាគីផដេ់បញ្ជីឯកសា  ក្ពមទ្ធងំរេខ ERN វដេ6 

ខលួនមនបំណងចង់បង្ហា ញមកអងគជំន ំជក្មះ និងភាគីរផសងរទៀតឲ្យបនម នរពេោប់រផដើមសវនាកា និង7 

យ៉ា ងយូ បំផ តក្តឹមថ្ងៃទ០ី១ វខ វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦។ សវក្ពះរាជអាជាា និងសវរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ  8 

សំផន បនដាក់បញ្ជីឯកសា គនលឹះ បស់ខលួន ក្ពមទ្ធំងរេខរយង ERN តាមកាេប ិរចទិវដេបន9 

កំណត់រនះ។ 10 

សវនាកា បង្ហា ញឯកសា គនលឹះនឹងោប់រផដើមម នដំបូងរគរដាយសវក្ពះរាជអាជាា  បនាា ប់មក11 

រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន។ រវើយភាគីនីមួយៗមន យៈរពេពី វគគថ្នសវនាកា  រដើមបីបង្ហា ញ   12 

ឯកសា គនលឹះ បស់ខលួន។ រវើយកែុងកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះរនះអងគជំន ំជក្មះរសែើឲ្យភាគីអន វតតតាម13 

សាម  តីថ្នអន សស ណៈ បសអ់ងគជំន ំជក្មះច ះថ្ងៃទី២៨ វខមករា ឆ្ែ ំ២០១៦  ឯកសា  E315/2 និងរសចកដី 14 

វណនា ំ-- រសចកដីសរក្មចផ្ទា េ់មត់ពាក់ព័នា -- និងរសចកដីសរក្មចមួយចំនួនពាក់ព័នារដាយ ួមទ្ធងំរសច15 

កដីសរក្មចរេខ E350/8 ផង។ 16 

រវើយជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅតំណាងសវក្ពះរាជអាជាា រដើមបីរធេើកា 17 

ដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ បស់ខលួន។ 18 

[០៩:០៩:១៥] 19 

រលាក រេេ េសីាក៖់ 20 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជក្មបសួ រលាក រលាកក្សី រៅក្កម ជក្មបសួ ភាគីទ្ធងំអស់។21 

រៅក្ពឹករនះ ខាុំសូមោប់រផដើមរធេើកា បង្ហា ញឯកសា សំខាន់ៗ ពាក់ព័នារៅនឹងជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ។ ខាុំចង់22 

ោប់រផដើមជាមួយនឹងឯកសា <រសចកតីវងលងកា ណ៍>ពី <ខ សគ្នែ ដាច់ក្សឡះ>វដេរចញរដាយ ដាឋ ភិប23 

េកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និង ដាឋ ភិបេរវៀតណាមរៅថ្ងៃទ៣ី១ <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> រេើករឡើងអំពី24 

មូេរវត  និងក្បវតតិសាវតា ថ្នជរមល ះ វាងក្បរទសទ្ធងំពី រនះ។ រវើយដូចវដេអងគជំន ំជក្មះនឹងបន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ើញរវើយ គឺថាវាមនភាពខ សគ្នែ យ៉ា ងរក្ចើនរៅកែុងរសចកដីវងលងកា ណ៍ បស់ភាគីទ្ធងំពី ។ ទី១ 1 

<រសចកដីវងលងកា ណ៍ បស>់ ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <>ថ្ងៃទី៣១ <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> វដេ2 

មនចំណងរជើងថា “<រសចកតីវងលងកា ណ៍ បស>់ ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ<ដេ់>កងទ័ព3 

បដិវតតន៍ <និងក្បជាជន>កមពជុា” គឺឯកសា  E3/1393 ç E3/1393។  4 

[០៩:១០:៣៩] 5 

រៅកែុងកថាខណឌ ១ សូមដកក្សង់ដូចតរៅ៖ “ោប់តាំងពីវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៧មកកងកមល ំង6 

ក្បដាប់អាវ ធ បស់សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាម  ួមទ្ធងំមនកងទ័ពរជើងរគ្នកជារក្ចើនមកពី7 

ហាណូយ  ងរក្កាះរាប់ យរក្គឿង ការំភលើងធំរាប់ យរក្គឿង ក៏ដូចជាយនតរហាះអនតរាគមន៍បនរធេើកា 8 

បញរ់ផ្ទល ងក្ទង់ក្ទ្ធយធំមករេើ ដឋបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅភូមិភាគបូពា៌ា  (មនក្តពាងំផលងុ សាឹង9 

វក្កក និងរមមត់) <រដើមបីបលន់ក្សូវអងក  បស់ពួករយើង។> កែុងវខវិចិិកា <ឆ្ែ ំ១៩៧៧> កងកមល ំង10 

ក្បដាប់អាវ ធរវៀតណាម បនរធេើកា វាយក្បយ ទាចូេមកកែុងរខតតសាេ យរ ៀង រវើយចូេមកកែុងទឹកដីកមពុ11 

ជា<រាប់សិប>គីឡូវម៉ាក្តចូេមកដេ់ក្សុក ំដួេ ក្សុកក្បសូក្ត ក្សុកកំពង់ររាទិ៍ និងក្សុកចន្ដនាា ។ ជាងមី12 

មដងរទៀតរៅកែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ កងទ័ពរវៀតណាមបនរធេើកា វាយក្បយ ទាក្ទង់ក្ទ្ធយធំចូេមកកែុង13 

ក្សុករកាះអវណដ ត និងក្សុកគិ  ីវង់ ថ្នរខតតតាវកវ រវើយរៅកែុងក្សុកកំពង់ក្តាច ថ្នរខតតកំពត។ រៅ14 

រពេរនាះ កងកមល ំង ល្ នពាន បស់សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាមបនតកា បញរ់ផ្ទល ងមកចូេ15 

រខតត និងបូ ណភាពវដនដីកមពជុាក្បជាបរតយយ ដូចជារខតត តនគិ  ី មណឌ េគិ  ី ក្ករចះ ថ្ក្ពវវង កណាដ េ 16 

និងតំបន់មួយចំនួយរទៀតរៅតាមក្ពំវដនកមពជុារវៀតណាម”។ <> 17 

[០៩:១២:២០] 18 

កថាខណឌ ៣ ថ្នរសចកដីវងលងកា ណ៍រនះ សូមដកក្សង់៖ “កនលងមក កមពជុារនះបនអត់ធមត់រៅនឹង19 

សកមមភាព បស់រវៀតណាម រវើយពាយមរធេើឲ្យមនទំនាក់ទំនងេែជាមួយនឹងអែកជិតខាងេែ រវើយ20 

និងជាមិតតមួយពិតក្បកដ។ រវៀតណាមបនរក្បើក្បស់កេេបិច និងក្បក្ពឹតតិនូវឧក្កិដឋកមម រដាយោត់21 

តាងំរៅក្កុមកបត់កមពជុាងមីមួយ រដើមបីបរងកើតបកសងមីមួយ វដេជាឧបក ណ៍ បស់ខលួន រដើមបីកែុងរចតនា22 

បំផលិចបំផ្ទល ញបកសក មមយុនីសតកមពជុា។ ភាល មៗរក្កាយថ្ងៃ១៧ <វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥> កងកមល ំងក្បដាប់23 

អាវ ធរវៀតណាម បន ល្ នពានចូេមកកែុងរកាះថ្វ  បស់ក្បរទសកមពជុា រវើយរៅរពេរនះ ពួករគបន24 

<>ចូេ<យកដីកមពជុារៅកវនលងខលះ>ពី<១០>សង់ទីវម៉ាក្ត រៅដេ់<រាប់សិប>គីឡូវម៉ាក្ត។” 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កថាខណឌ ៥ សូមដកក្សង់៖ “<រទ្ធះបីជាមន>អំរពើឧក្កិដឋ<វដេរ ៀបរាប់>ទ្ធងំរនះ កមពជុា1 

ក្បជាធិបរតយយ<រៅ>វតមនជំវ កែុងកា រធេើជាមិតតជាមួយនឹងរវៀតណាម និងពាយមរដាះក្សាយ2 

បញ្ញា ទ្ធងំរនះរដាយសនតិវិធី។  រៅវខឧសភា <ឆ្ែ ំ១៩៧៦> ជាមួយនឹងរគ្នេបំណងថ្នកា រដាះក្សាយ3 

បញ្ញា  វាងក្ពំវដនកមពជុានឹងរវៀតណាម    ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយបនអរញ្ជើញឲ្យភាគីខាងរវៀត4 

ណាមមកភែំរពញ រដើមបីរធេើកា ច ោគ្នែ ។     ដាឋ ភិបេរវៀតណាមបនមកកាន់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 5 

រដាយមនឥ ិយបងអមិតត រវើយមិនចង់រដាះក្សាយបញ្ញា ក្ពំវដនរនះរទ។ រៅវខមិង នា <ឆ្ែ ំ១៩៧៧> 6 

រវៀតណាមរៅវតរធេើកា ល្ នពានក្ពំវដនកមពជុា<>រវើយកែុងរពេរនាះ ក៏រធេើព តជាមនរចតនាចង់7 

ច ោជាមួយកមពជុាអំពីបញ្ញា ក្ពំវដន។” 8 

[០៩:១៤:១៨] 9 

កថាខណឌ ច ងរក្កាយថ្នឯកសា រនះ គឺកថាខណឌ ៧ សូមដកក្សង់៖ “<រដាយមន>កា យេ់10 

ក្ពមពីគណអចិថ្ន្ដនតយ៍ថ្នសភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា និងកិចចក្បជ ំពិរសសរៅថ្ងៃទី២៥ <វខធែូ ឆ្ែ ំ11 

១៩៧៧ រក្កាមអធិបតីភាព បស់>សមមិតត នួន ជា  ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយបន<សរក្មច>12 

រចញផាយ< បយកា ណ៍ផលូវកា មួយ ឲ្យក្បរទសជា>មិតត< បស់>កមពជុាក្បជាធិបរតយ<ទូទ្ធងំ>13 

ពិភពរលាកពាក់ព័នារៅនឹងកា ល្ ន បស់កងទ័ព<ថ្នសាធា ណ ដឋសងគមនិយម>រវៀតណាមមកចូេ14 

កែុងទឹកដីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ”។<> 15 

 ដាឋ ភិបេកមពជុារវៀតណាមបនរឆលើយតបរៅកែុងថ្ងៃដវដេរនះ។  ដាឋ ភិបេរវៀតណាម បនរធេើ16 

កា រឆលើយតបរៅថ្ងៃវតមួយរនះវដ  គឺថ្ងៃទី៣១ <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> រដាយរធេើ រដាយរចញនូវរសចកដីវងលង17 

កា ណ៍ ពាក់ព័នារៅនឹងបញ្ញា ក្ពំវដនកមពជុារវៀតណាម។ រនះគឺឯកសា  E3/267 ç E3/267, ERN ជា18 

ភាសាអង់រគលស គឺ S00008731 ដេ់ 33, វខម  S00847596 ដេ់ 601, បរំាង S00858046 ដេ់ 19 

49។ រនះ គឺអេីវដេ ដាឋ ភិបេរវៀតណាម បនរធេើកា រឆលើយតបកែុងរសចកដីវងលងកា ណ៍ បស់ខលួន ស ំដក20 

ក្សង់៖ “រៅរដើមវខឧសភា <ឆ្ែ ំ១៩៧៥> កមពជុា បនដាក់ពក្ង្ហយកងកមល ំង បស់ខលួន រវើយរធេើកា 21 

វាយក្បហា រៅរកាះភូក ក និងរកាះងូជូ វដេរៅកែុងរពេរនាះ ជនស ីវិេជាង៥០០នាក់ ក្តូវបនរគ22 

យករចញ រវើយនិង<េ កេ យ>ចូេរៅកែុងបូ ណភាពវដនដីរវៀតណាមវែឹង គឺរៅហារទៀង រវើយ23 

និងថ្តនិញ។ កែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ កងកមល ំងក្បដាប់អាវ ធកមពជុា ជាងមីមដងរទៀត បនរធេើកា វាយក្បហា  24 

និងកាន់កាប់ទឹកដីរវៀតណាម រៅកែុងរខតត<យ៉ា ឡាយ> រវើយនិង<កនទ ម> និង <ដាក់ឡាក់>។” <> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 “ធៃន់ធៃ បំផ តរនាះ គឺរៅកែុងអំឡុងរពេ ពីវខរមសា <ឆ្ែ ំ១៩៧៧> រៅរពេវដេកមពជុា1 

<បញ្ជូន>កងទ័ព បស់ខលួន<ជារក្ចើន>កងពេ< និង>បញ<់រផ្ទល ង>ចូេរៅកែុងតំបន់<ទីក្បជ ំជន> 2 

និងតំបន់រសដឋកិចច<ងមីៗជារក្ចើនកវនលង> ួមទ្ធងំតំបន់ជារក្ចើនរៅឆ្ៃ យពីក្ពំវដន ដូចជាទីក្កុងចូវដ ក 3 

រវើយនិងក៏ដូចជាទីក្កុងហារទៀង និង<ទិញរបៀន>។ កា វាយក្បហា រនះ  ួមមនកា េួច<បលន>់ ឬក៏4 

ដូចជាដ ត<បំផ្ទល ញ>នូវវតតអារាម សាលារ ៀន និងមនមនាី រពទយមួយចំនួនផង។ រៅកវនលងជារក្ចើន កង5 

កមល ំងកមពជុា បនក្បក្ពឹតតអំរពើឧក្កិដឋកមមអមន សសធម៌ា<រទៀតផង>។” រៅកថាខណឌ ខាងរក្កាម<> 6 

“រៅរពេជាមួយគ្នែ រនះវដ  បកសក មមយុនីសដរវៀតណាម រវើយនិង ដាឋ ភិបេសងគមនិយមរវៀតណាម 7 

<ទទូចឲ្យមនកា >ច ោជាមួយនឹងបកសក មមយុនីសដកមពជុា និង ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <កែុង8 

រគ្នេ>បំណងរដាះក្សាយឲ្យបនឆ្ប់ វ័ស អំពីបញ្ញា ក្ពំវដន វាងក្បរទសទ្ធងំពី ។ រៅរដើមវខរមសា 9 

ឆ្ែ ំ១៩៧៦  <>គណៈមជឈិម<បកសក មមយុនីសតរវៀតណាម> រវើយនិងគណៈមជឈិម<>បកសក មមយុនីសដ10 

កមពជុា បនយេ់ក្សបគ្នែ កែុងចំរណាមអែកដឹកនា ំបស់បកសទ្ធងំពី ថា នឹងជួបក្បជ ំរៅវខមិង នា <ឆ្ែ ំ11 

១៩៧៦>។ រដើមបីរ ៀបចំកា ក្បជ ំរនះ រៅរដើមវខឧសភា <ឆ្ែ ំ១៩៧៦> ភាគីទ្ធងំពី បនរធេើកា រ ៀបចំ12 

ជំនួបក្បជ ំមួយរៅកែុងទីក្កុងភែំរពញ។ កិចចក្បជ ំរនះ <>ក្តូវផ្ទែ ករៅវិញ តាម យៈសំរណើ បស់ភាគីកមពុ13 

ជា។ រក្កាយមក រវៀតណាមបនរសែើស ំជារក្ចើនដងថាឲ្យោប់រផដើមកិចចក្បជ ំរឡើងវិញ ក៏ប៉ា វនតខាងភាគីកមពុ14 

ជា មិនបនរឆលើយតបរទ។” <> 15 

[០៩:១៩:១១] 16 

រវើយសក្មង់ច ងរក្កាយ ពី បីកថាខណឌ មកខាងរក្កាមរទៀតថ្នឯកសា រនះគឺ “រៅកែុងេិខិត 17 

រឆលើយតបច ះថ្ងៃទី១៨ <វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> គណៈមជឈិមបកស និង ដាឋ ភិបេកមពជុា បនពិោ ណា18 

ថា កា ក្បជ ំវបបរនះ គឺមនសា ៈសំខាន់ណាស់ និងបនរសែើស ំថា កិចចក្បជ ំរនះក្តូវវតោប់រផដើមរឡើងវិញ19 

រៅកែុងអំឡុងរពេមួយវដេសាថ នភាពវាបនក្តឡប់រៅភាពធមមតា រដាយមិនមនជរមល ះក្ពំវដនតរៅ20 

រទៀត <>ជាម នសិន។ ក៏ប៉ា វនតចាស់ណាស់ថា រៅរពេរនាះ កមពជុាបន<បរងកើន>កា វាយក្បហា 21 

រដាយ ល្ ន<ពាន>ចូេកែុងទឹកដីរវៀតណាម រវើយនិងកា សមល ប់<>ជនស ីវិេរវៀតណាម <បំផលិច22 

បំផ្ទល ញសមិទាិផេនានា បស់ពេ ដឋរវៀតណាម>រៅតាមក្ពំវដន តាមរខតតមួយចំនួន ជាពិរសស រខតត23 

រកៀនយ៉ា ង អានយ៉ា ង ដ ងតាប់  ឡុងអាន និងថ្តនិញ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  24 

ដូរចែះរយើងមនចរមលើយពី ខ សគ្នែ  អេីវដេរកើតរឡើងរៅរពេរនាះ។ អេីវដេខាុំចង់បង្ហា ញរៅក្ពឹក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនះគឺ រយើងខាុំបង្ហា ញឯកសា វដេពាក់ព័នារៅនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍ទ្ធងំរនះ រដើមបីបញ្ញជ ក់ឲ្យរ ើញថា រតើឯក-1 

សា ទ្ធងំរនាះបង្ហា ញពីអេីវដេបនរកើតរឡើង<ចំរពាះក្បរទសទ្ធងំពីរៅ>ចរនាល ះពីវខរមសា <ឆ្ែ ំ2 

១៩៧៥> រៅដេ់វខមករា <ឆ្ែ ំ១៩៧៩> រដាយ របៀបណារនាះ។ ខាុំស ំោប់រផតើមជាមួយនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍3 

វដេរកើតរឡើងភាល មៗរក្កាយថ្ងៃទី១៧ <វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥> រពេវខម ក្កវមរឡើងកាន់កាប់អំណាច4 

ភាល ម <និង>ជរមល ះរៅតាមរកាះ<នាឈូងសម ក្ទ>ថ្ង។ បទ ខាុំស ំោប់រផតើមពីរសៀវរៅ ណាយ៉ា ន់ ោន់5 

ដា “<>សក្តូវបងបែូនឯង” គឺ E3/2376 ç E3/2376, ERN អង់រគលស 00192197 ដេ់ 98, វខម  6 

00191318, បរំាង 00236922។ រនះអេីវដេ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា បន ករ ើញរៅកែុងកា ក្សាវក្ជាវ7 

 បស់គ្នត់ រវើយបនស រស រៅអេីវដេបនរកើតនារពេរនាះ ស ំដកក្សង់៖ “រដើមបីពិនិតយរៅរេើកា 8 

អះអាងជាយូ ណាស់មករវើយរៅរកាះភូក ក រវើយថារកាះក្តេ់ ជាភាសា ជាពាកយវខម រនះ វខម 9 

ក្កវមបនរធេើកា វាយក្បយ ទាតាមផលូវ<ទឹក>រៅរេើរកាះរនាះរៅថ្ងៃទី០៤ <វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥>។ 10 

ក្បមំួយថ្ងៃរក្កាយមក កងទ័ពវខម ក្កវមរនាះ ក៏បនរៅឈ រជើងរៅរេើ<រកាះពូេូប៉ាង់វសង់>ជា11 

ភាសារវៀតណាម<រៅថា>រកាះងូជូ រវើយវខម រៅថា រកាះក្កចករសះ”។ ដូរចែះកងទ័ពវខម បនរៅ12 

ឈ រជើងរៅរនាះថ្ងៃទី១០ <វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រវើយបនជរនលៀសក្បជាជនស ីវិេរវៀតណាមរដាយ13 

ច ងកាណ ងចំនួន៥០០នាក់ ព ំមនន ណាមែ ក់បនដឹងពីរជាគវាសនា បស់អែកទ្ធំងរនាះរឡើយនារពេ14 

រក្កាយមក>។ <>រងេៀង វា ន់ <តូត អតីតកងទ័ពរវៀតណាមខាងតបូងមែ ក់រៅវាច់សា>រៅរពេ15 

វាយក្បហា <រនាះបន>បត់បង់<សមជិក>ក្គួសា  បស់គ្នត់ទ្ធងំអស់ េីង<ចំនួន>១២នាក់<>។ 16 

បួនវខរក្កាយមក រៅរពេវដេគ្នត់ក្តឡប់<មក>រកាះ<ពូេូប៉ាងវសង់វិញ> ផាះសវមបង បស់គ្នត់17 

ក្តូវបន<>រខាចខាី<អស់ េីង រវើយរៅរេើវដនរកាះរនាះមនស ទាវតកាេរខាម ចរាយប៉ាយសពេទិស18 

ទី>។ ពី សបត វ៍<>រក្កាយពីវខម ក្កវម<កាន់កាប់រកាះរនាះ រវៀតណាម>បនរធេើកា វាយក្បហា តប19 

រៅវិញ រដាយសមល ប់កងទ័ពវខម ជារក្ចើន រវើយនិងោប់បន<>រឈល ើយសឹក៣០០ នាក់។”  20 

[០៩:២៣:៣៨] 21 

រវើយ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា បនតទំព័ ខាងរក្កាមមករទៀត៖ “រៅថ្ងៃទី០២ <វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៥> 22 

រៅរពេ សមជិកកា ិយេ័យនរយបយរវៀតណាម រងេៀន វា ន់េិញ <ជិះឡាន>មកកាន់ទីក្កុង23 

ភែំរពញពិភាកា<> ប៉ា េ ពត <បន>ទទួេកំវ សរនាះ។ <កែុងកាយវិកា រសាកសាត យ គ្នត់និយយ24 

រៅកាន់ វា ន់េិញ>គ្នត់និយយថា កា ល្ នចូេ<រនាះ>ពិតជារកើតមនរឡើង<> ក៏ប៉ា វនត<>កា <> 25 

E1/495.101481339



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បងាូ ្មដ៏គួ ឲ្យឈឺោប់រនាះគឺ រដាយសា <>វត“កងទ័ព<>មិនដឹងអំពីទីតាងំភូមិសាន្ដសត<វត1 

ប៉ា រណាណ ះ”>។” <ក្បកដណាស>់រវៀតណាម<>មិនបន<ទទួេយកកា រដាះសា រនាះរទ។ ទនាឹមគ្នែ2 

នឹងរពេវដេអរញ្ជើញ ប៉ា េ ពត រៅទសសនកិចចរៅទីក្កុងហាណូយ>  រវៀតណាម<>បន<បរញ្ចញ>3 

កងទ័ព<រជើងទឹក និងមនអនតរាគមន៍ពី>កងទ័ពរជើងអាកាស<>មក<វាយដរណត ើម>ឈ រជើងរៅរកាះ4 

ពូេូថ្វ ។ “ប ិយកាសវែឹងគឺថា មនកា ក្បរសើ រឡើងតិចតួចរទ រៅរពេវដេ<រវៀតណាម>ក្បគេ់5 

រកាះពូេូថ្វ មកឲ្យ<កមពជុា> វិញ<>។” រៅថ្ងៃទី១០ <វខសីហា> រងេៀន វា ន់េិញ រវើយបនជួប6 

ជាមួយ នួន ជា វដេជាថាែ ក់ដឹកនាមួំយកែុងចំរណាមថាែ ក់ដឹកនាថំ្នបកស< បស់កមពជុា> រដើមបី<ជក្មប7 

ជូនពីកា >ដកកងទ័ព<រវៀតណាម>រចញពីរកាះរនាះ”។ បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  8 

<>ខាុំក៏សូមអានសក្មង់ខលីមួយផងវដ  រចញពីរសៀវរៅ បស់ វប៊ន រ ៀ និន <វដេមន9 

ចំណងរជើងថា> “ បប ប៉ា េ ពត”។ វប៊ន រ ៀ និន ក៏ស រស អំពីក្ពឹតតិកា ណ៍ទ្ធងំអស់រនះវដ  គឺឯក10 

សា  E3/1593 ç E3/1593, ERN ជាភាសាវខម  00637513, បរំាង 00638840 រវើយអង់រគលស 11 

01150049។ ទំព័ ១០៤ ថ្នរសៀវរៅ បស់គ្នត់ រ ៀ និន បនស រស ដូចតរៅ សូមដកក្សង់៖ “រៅ12 

ថ្ងៃទី១៩ រដើមវខរមសា ឆ្ែ ំ<១៩៧៥>រនះ កងកមល ំង បស់ ម ត គឺរៅរពេរនាះជារមបញ្ញជ កា កងពេ13 

១៦៤ ខាងកងទ័ព ខាងរជើងទឹក<។ “កមល ំង បស់>ម ត  បន<រផ្ទល ងរៅរេើរកាះដ៏ធំមួយ បស់រវៀត-14 

ណាម រ ម្ ះ>រកាះភូក ក<។ ម ត បនបញ្ជូន>ទូកក្បមំួយ<ស ទាវតជា>កងទ័ពមកពីកងពេរេខ៣ 15 

 បស់ភូមិភាគនិ តីបនរៅឈ រជើងរៅរកាះ<វដេកាន់កាប់រដាយកងទ័ពថ្សវគនរៅកែុងឈូងសម ក្ទ16 

រសៀម រវើយរក្កាយមកក៏បញ្ជូនទ័ពមួយចំនួនតូចរទៀតរៅកាន់រកាះភូក ក>។ ពីថ្ងៃទី១០ រៅថ្ងៃទី២៥ 17 

<វខ>ឧសភា វខម ក្កវមបនកាន់កាប់រកាះរវៀតណាមរ ម្ ះថា <រកាះ>ងូជូ រវើយរយងតាម ដាឋ ភិ18 

បេហាណូយ គឺថាវខម ក្កវមបន<>បំផលិចបំផ្ទល ញភូមិ<> សមល ប់ក្បជាជន<ជារក្ចើន> និងោប់19 

<>អែក< ស>់រៅរេើរកាះរនាះ ចំនួន៥១៥នាក់។ កងទ័ពក មមយុនីសតរវៀតណាម រធេើកា សងសឹកមក20 

 វិញ រដាយោប់កងទ័ពវខម ក្កវមបន៦០០នាក់ រៅថ្ងៃទី០៦ វខមិង នា <>ក៏បនយករកាះថ្វ  ដរណដ ើម21 

យករកាះថ្វ <ផងវដ >។ “កា វាយក្បហា <រៅរេើរវៀតណាមជារក្ចើនដង>រនះ គឺថាបកសក មមនុីយកមពុ22 

ជាអាច<រធេើតាម>កា វណនា<ំទ្ធងំរទើសទ្ធេ់>។  23 

[០៩:២៧:១៧] 24 

<កែុងកិចចសមា សន៍មួយ>រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៨១ <អតីត>សមជិក<មួយចំនួន>ថ្នកងពេរេខ៣ 25 

E1/495.101481340



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេរក្កាយមកកាល យរៅជាកងពេរេខ១៦៤ កែុងវខកកកដា <ឆ្ែ ំ១៩៧៥> បនយេ់ក្សបថា រគ្នេ1 

បំណង បស់ ដាឋ ភិបេងមី <មនរគ្នេបំណងវាយ>កាន់កាប់ទឹកដីរវៀតណាម ទ្ធងំរៅកែុងដីសណដ ទរនល2 

រមគងគ ក៏ដូចជា រៅរកាះភូក ក<ផងវដ >។” ដូចវដេរយើងបនរ ើញ រៅកែុងរសចកដីវងលងកា ណ៍ បស់3 

 ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រសចកដីវងលងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ រៅថ្ងៃទី៣១ <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> 4 

វដេវងលងរដាយ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា រនាះ បនរធេើកា រោទក្បកាន់ថា រវៀតណាមជាអែករធេើកា វាយ5 

ក្បហា មករេើរកាះពូេូថ្វ <>រដាយមិនបនរេើករឡើងអំពីកា វាយក្បហា អំពីសំណាក់វខម ក្កវម រៅ6 

រេើរកាះភូក ក <ឬរកាះក្តេ់> ពីម នមករនាះរទ។ ក៏ប៉ា វនត រខៀវ សំផន ក៏បនរេើករឡើងអំពីបញ្ញា រនះ7 

ផងវដ  រៅរពេវដេគ្នត់ស រស រសៀវរៅ បស់គ្នត់ រៅថា “ក្បវតតិសាន្ដសតកមពជុានារពេងមីៗ”។ 8 

រនះគឺឯកសា  E3/18, <E3/18>, ERN គឺវខម  00103847 ដេ់ 3848, បរំាង 00595443 រវើយ9 

អង់រគលស 00103758។ 10 

រនះគឺអេីវដេ រខៀវ សំផន បនស រស <>ថា៖ “គឺជាកា រ ៀបរាប់<រដាយ>សរងខបរៅជរមល ះ11 

ពាក់ព័នារៅនឹងអធិបរតយយភាពរៅវដនរកាះ។ ខាុំមិនដឹងកា េមែិតទ្ធងំអស់រនាះរទ ក៏ប៉ា វនតថ្ងៃទី១០ 12 

<វខ>ឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ អងគភាពមួយ បស់កងទ័ព<រជើងទឹក>វខម <>រកមង<ខចី>បន<វាយ>កាន់13 

កាប<់រកាះពូេូប៉ាង់>វសង់ <វដេសថិតរៅឯនាយកែុងឈូងសម ក្ទរសៀម។ ជាផេវិបកកងទ័ពរវៀត14 

ណាម>ក៏បនរធេើ<>កា វាយបកមកវិញភាល មៗ<>មិនក្តឹមវតដរណដ ើមបនរកាះពូេូប៉ា ងវសង់រនះ< វិញ15 

រទ> ក៏ប៉ា វនដក៏បន<វាយដរណត ើម>កាន់កាប<់>រកាះពូេូថ្វ ផងវដ ។” <> 16 

[០៩:៣០:១៤] 17 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម >រវើយឯកសា ច ងរក្កាយពាក់ព័នារៅនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍ដំបូងៗវដេ18 

បនរកើតមនរឡើង<ថ្ន> បបរនាះ<កែុងអំឡុង យៈរពេ>ពី ឆ្ែ ំរក្កាយមករទៀត ក្ពឹតតិកា ណ៍វែឹងគឺ19 

<រយងរៅ>សា ទូ រេខវដេរផាើ<មកពី> ដឋ<ទូតកមពជុាក្បជាធិបរតយយក្បោរំៅក្បរទស>រវៀត-20 

ណាម <រ ម្ ះ ្ន មកកាន់>ថាែ ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសដកមពជុារៅទីក្កុងភែំរពញ គឺឯកសា  21 

E3/1025។ រវើយខាុំក៏នឹងរធេើកា បង្ហា ញឯកសា ទ្ធងំរនះ រៅរេើរអក្កង់ផងវដ រលាក ក្បធាន។ អ៊ ៊ីចឹង22 

ខាុំសូមកា អន ញ្ញា ត សូមឲ្យសវកា ី បស់ខាុំបង្ហា ញសក្មង់ <>រៅរេើរអក្កង់រចញពីឯកសា រនះគឺឯក23 

សា  E3/1025 ច ះថ្ងៃទី២៩ <វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> មកពី ្ន < ដឋទូតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ>។ 24 

<កែុងកថាខណឌ  ១-(គ) ថ្នសា ទូ រេខ គ្នត់បនរ ៀបរាប់ពីេិខិតមួយវដេទទួេបនពីសម>ភាគីរវៀត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ណាម។ <ខលឹមសា >េិខិត<>បនស រស <>ថា “<ភាគីរវៀតណាមមនកា រសាកសាត យជាខាល ងំ>1 

ចំរពាះសាថ នភាព<ដ នដាបរនះ។> ក៏ប៉ា វនដរទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏រដាយ រវៀតណាមក៏បន ំឭកដេ់រយើងអំពី2 

រ ឿងរា វោស់ៗ វដេរោទក្បកាន់រយើង ថាបន ំរលាភបំពាន រៅរេើរកាះភូក ក រកាះភូចូវ រវើយនិង3 

វដនដីរវៀតណាមដថ្ទរៅតាមក្ពំវដន ោប់តាងំពីរខតតហារទៀង  វូតរៅដេ់រខតតថ្តនិញ រដាយបំផលិច4 

បំផ្ទល ញ<អាយ ជីវិត>ជនស ីវិេរវៀតណាម និងសមា  ៈមួយចំនួន<ធំ>។ ជាពិរសស រៅរកាះ<>ពូេូ5 

ចាស់លាស់រវើយ រៅក្ពឹតិតកា ណ៍រៅរដើមវខមិង នា <ឆ្ែ ំ១៩៧៥>។” <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម 6 

រកាះពូេូថ្វ  រៅបនមា៉ាងរទៀតថា រកាះពូេូថ្វ ោស់។> “រវៀតណាមបនរដាះក្សាយបញ្ញា រនះ រដាយ7 

រយងរៅរេើសាម  តី<>ភាត ភាព <និងភាពជាបងបែូន>រដាយបន<ដក>កងទ័ព បស់ខលួនរចញពីរកាះ8 

រនាះ រវើយក្បគេ់<>រឈល ើយសឹកវដេខលួនោប់បនទ្ធងំអស់មកឲ្យកមពជុា។ ោប់តាំងពីរពេរនាះ កមពុ9 

ជាមិនទ្ធន់បនក្បគេ់ ជនស ីវិេរវៀតណាមវដេបនខលួនោប់បន ចំនួន៥១៥នាក់ រៅឲ្យខាងរវៀតណា10 

មវិញរទ រវើយមិនទ្ធងំផដេ់ព័ត៌ាមនណាមួយពាក់ព័នារៅនឹងបញ្ញា រនះវងមរទៀតផង។” បញ្ចប់កា ដក11 

ក្សង់។  12 

[០៩:៣៣:១៩] 13 

ឥឡូវរនះ ខាុំសូមចូេរៅអំឡុងរពេបនាា ប់មករទៀត វដេជាអំឡុងរពេមួយដ៏សំខាន់ គឺច ងឆ្ែ ំ14 

<១៩៧៥> និងរដើមឆ្ែ ំ<១៩៧៦>។ ជាពិរសស តំបន់រៅតាមក្ពំវដនដូចជា មណឌ េគិ ី <និង> តន15 

គិ ី<>។ <>រៅក្តង់រនះ រយើងរ ើញសា ទូ រេខមួយវដេថាែ ក់ដឹកនាបំកស គឺអងគកា រៅភែំរពញបន16 

បញ្ជូនរៅ <រេខា>ភូមិភាគឦសានរ ម្ ះ យ៉ា  រៅ<ថ្ងៃទី១១ វខវិចិិកា ឆ្ែ ំ១៩៧៥>។ គឺឯកសា  17 

<E3/1150 ç E3/1150>។ <រយើងខាុំនឹងពាយមបង្ហា ញសំរៅដកក្សង់រៅរេើរអក្កង់ទនាឹមគ្នែ នឹង18 

កា រធេើបទបង្ហា ញ បស់ខាុំវដ ។ រនះជា>សក្មង់<សា ទ ូរេខ> “រៅ<ថ្ងៃទី១១> វខវិចកិា <ឆ្ែ ំ19 

១៩៧៥> មជឈិមបនផដេ់កា វណនារំៅដេ់ យ៉ា  <ពីវិធី>រដាះក្សាយជាមួយរវៀតណាម<>ពាក់ព័នា20 

រៅនឹងរខតត តនគិ ីរនាះ។ វផែក២.២ ថ្នសា ទូ រេខរនះបនស រស ដូចតរៅ៖ រតើរយើងអាចក្បមូេ21 

កងទ័ពពី ៣០០ រៅ ៤០០នាក់ពីតំបន់<១ តំបន់២ និង<តំបន>់៣ រដើមបីរក្តៀម<>វាយក្បហា រៅរេើ22 

<ខាម ងំ> វិញ<បនរទ?>។ <>រយើង<រសែើឲ្យចេ័ត>ទព័ គឺរៅតាមៗបណាដ ភូមិរៅកែុងតំបន់ទ្ធងំពី 23 

រនះ”។ រវើយវផែក២.៣ ថ្នសា ទូ រេខរនះ <រសែើស >ំបង្ហា ញរៅរេើរអក្កង់ផងវដ  សូមដកក្សង់៖ “24 

បវនថមរៅរេើកា <ចេ័ត>ទ័ពរៅរេើតំបន់<វកប ខាងគ្នែ >រនាះ <រសែើ>កងទ័ពរៅសាឹងវក្តង និងបន25 

E1/495.101481342



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<េ ង>បនរ ៀបចំកា ពួនសាា ក់វាយក្បយ ទារៅរេើខាម ងំ។ កងកមល ំងរនះគឺថា នឹងពក្ង្ហយ<ឲ្យបន1 

កាន់វត>រក្ចើនរឡើងៗបវនថមរទៀត<>”។  2 

[០៩:៣៥:៤០] 3 

រវើយបនាា ប់មករៅកែុងកថាខណឌ ២.៤ “ឧទ្ធវ ណ ៍កវនលងទី១ វដេបនរធេើកា វាយក្បហា គឺ 4 

រៅចំណ ចមួយ វាងអូ រពព  និង<អូ តាបូក>រវើយកវនលងមួយរទៀត គឺ< វាងភូមិរសាប> និងភូមអិូ 5 

រពព ។”  រវើយបនតពី បីកថាខណឌ រក្កាយមករទៀត សូមដកក្សង់<>រនះគឺកា វណនាពីំមជឈិម ៖ “គឺថា6 

រធេើឲ្យពួក<វាសលន់រសាល >រដាយ<>រក្បើក្គ្នប់វបក រដាយរក្បើក្គ្នប់មីន រប៤០ <និង>រប៦០<។> រាេ់7 

កា វាយក្បយ ទា<ក្តូវរធេើយ៉ា ងណាមិនឲ្យ>ខាម ងំ<ឈ រជើង ដាដំ ះបន ឬរៅបនស ខរឡើយ។ ក្តូវបនតរក្បើ8 

យ ទាសាន្ដសតវាយវបបរនះឲ្យបន>ពី បីរៅដេ់បួនវខ<>”។ បញ្ចប់ កា ដកក្សង់។ 9 

ចំណ ចមួយវដេយកមកពិភាការៅថ្ងៃទ១ី១ វខ វិចិិកា <ឆ្ែ ំ១៩៧៥> គឺរសចកដីវណនាពីំមជឈមិ10 

រៅដេ់រេខាភូមិភាគឦសានរនាះគឺរៅភូម<ិមួយមនរ ម្ ះភូមិរសាប>។ រវើយឯកសា មួយ<បនត>11 

រទៀតវែឹង<>បង្ហា ញអំពីអេីវដេបនរកើតរឡើងរៅភូមិ<រសាបរនះរក្កាយពីមន>កា វណនាពីំ<ថាែ ក់12 

ដឹកនា>ំមជឈិមបកស<រៅឯទកី្កុងភែំរពញ>។ ទី១ គឺសា ទូ រេខច ះថ្ងៃទី<២៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៦>មក13 

ពីរ ម្ ះ ប៊ ត វដេជារេខាតំបន់១០៤ រផាើជូនរៅមនាី ៨៧០ រវើយ<រផាើ >ជូនរៅបង ប៉ា េ បង នួន 14 

បង វា ន់ បង  វី បង រខៀវ និងបង រេឿន គឺឯកសា  E3/893 ç ឯកសា  E3/893។ រនះគឺសា ទូ រេខ15 

ច ះថ្ងៃទី២៦ មករា ឆ្ែ ំ<១៩៧៦>។  16 

[០៩:៣៧:៥៩] 17 

<សា ទូ រេខ>រនះ<រាយ>កា ណ<៍>ពីជំនួបក្បជ ំជាមួយនឹងក្បតិភូរវៀតណាម<។  បយ18 

កា ណ>៍បនរេើករឡើងថា <មន>បទ<បញ្ញជ ឲ្យ>ឈបប់ញ់គ្នែ <>រៅជួ ម ខទ្ធងំអស់<ខណៈ>19 

រពេវដេកំព ងវតរធេើកា ច ោអំពីបញ្ញា <បនាា ត់>ក្ពំវដនរនះ<។> រៅក្តង់កថាខណឌ ២។ រវើយខាង20 

រក្កាមរនាះគ្នត់បនរាយកា ណ៍រៅកែុងកថាខណឌ ៣ ដូចតរៅ សូមដកក្សង់៖ “អំពីបញ្ញា ក្បជាជនរៅ21 

ភូមិរសាប ពួក<វា>បន<ទ្ធមទ្ធ ឲ្យបញ្ជូន>ក្បជាជន<>រវៀតណាមទ្ធងំអស់មកឲ្យខលួន វិញ។ រវើយ22 

របើរយើងក្បគេ់ក្បជាជនវែងឹរៅ វិញ រយើងក្តូវវត<ទទួេខ សក្តូវពីកា ខូចខាត>ក្ទពយសមបតតិ បស់23 

ពួករគ។ រយើងសរក្មចចិតត ង់ោំ វូតដេ់រពេរយើងរាយកា ណ៍រៅជូនរៅដេ់រម<បញ្ញជ កា រយធា>24 

ភូមិភាគ<សិន>។” រវើយក៏មនកា រេើករឡើងផងវដ នូវអេីវដេរកើតរឡើងរៅកែុងភូមិរនះ <>រៅកែុង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កំណត់រវត ថ្នកិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍រៅថ្ងៃទី២៦ វខមីនា <ឆ្ែ ំ១៩៧៦> គឺឯកសា  E3/218 ç 1 

E3/218។ រនះគឺជាកិចចក្បជ ំរៅគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ពាក់ព័នារៅនឹងកា ច ោជាមួយរវៀតណាមរនះរៅក្ពំ2 

វដនខាងរកើត<រក្កាមអធិបតីភាព បស់>នួន ជា <រវើយ> រខៀវ សំផន ក៏<មនវតតមនកែុងកិចចក្បជ ំ3 

រនាះ>ផងវដ ។ 4 

[០៩:៣៩:៤៣] 5 

រៅវផែក១.១(ក) ថ្នកំណត់រវត រនះ បទ ១.១(ក) <។  រវើយក៏រសែើដាក់បញ្ញច ងំរេើរអក្កង់6 

វដ ។> ថ្នកំណត់រវត រនះ ERN ជាភាសាវខម  <0000751>(ស ីក), បរំាង 00334967, អង់រគលស 7 

00182651។ រនះគឺពិភាកាគ្នែ អំពីភូមិរសាប<> សូមដកក្សង់៖ “តំណាងរវៀតណាមបននិយយថា 8 

គ្នត់រសាកសាដ យណាសចំ់រពាះក្ពឹតតិកា ណ៍វដេរកើតរៅថ្ងៃទី០៤ <វខ>មករា រៅរពេវដេ<>រយើង9 

បនក្បមូេក្បជាជន បស់ពួករគ<ពីក្បរទសរគ យក>មកចូេ<>ដី បស់រយើង រវើយថារយើង<>10 

បនយកក្ទពយសមបតតិ រវើយនិងដ តបំផ្ទល ញផាះសវមបង បស់ពួករគ”។ បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  11 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម វផែកបនាា ប់ថ្នកំណត់រវត ថ្នកិចចក្បជ ំរនះ>រៅក្តង់<> ១.២(គ) 12 

គឺ<កំណត់>ក្តា<កា យេ់ឯកភាពពី>កមពជុាក្បជាធិបរតយយកែុងកា ក្បគេ់<ក្បជាជន>រវៀតណាម13 

ពី ភូមិរនះ<>រៅឲ្យរវៀតណាមវិញ។  14 

<>ឯកសា <ទ្ធងំរនះគឺជា>ទូ រេខពី ប៊ ត <រផាើមកពី>វខមីនា <ឆ្ែ ំ១៩៧៦ និងកំណត់រវត 15 

កិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ពាក់ព័នានឹងកា ច ោគ្នែ > វាងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងក្បតិភូរវៀតណាម 16 

រដើមបីពាយមរដាះក្សាយ<ពីកា វខេងគំនិត>គ្នែ រៅតាម<វខសបនាា ត់>ក្ពំវដន វាងវខមករា  រៅដេ់វខ17 

មីនា ឆ្ែ ំ<១៩៧៦>។  18 

[០៩:៤១:៣៥] 19 

ឯកសា បនាា ប់មករទៀត វដេសាកសីពី នាក់បនផដេ់សកខីកមមរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរ ម្ ះ 20 

<>ប៊ ន ឡឹងចយ <ស៊ ន វ ធ> គឺរៅរពេវដេកំព ងរធេើកា ច ោរនះ កងទ័ពកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅ21 

មណឌ េគិ  ីបនរបើកកា វាយ<ក្បហា >រៅរេើរវៀតណាមជាម ន រវើយឯកសា វដេខាុំនឹងបង្ហា ញ22 

បញ្ញជ ក់ ភសតតុាងរនាះ គឺសា ទូ រេខច ះថ្ងៃទី០៧ វខមីនា <ឆ្ែ ំ១៩៧៦> មកពីរេខាភូមិភាគឦសាន23 

រ ម្ ះ យ៉ា  ជូនថាែ ក់ដឹកនារំៅកែុងទីក្កុងភែំរពញ  ួមមន ប៉ា េ ពត និង នួន ជា, ស ន រសន រវើយនិង 24 

រអៀង សា ី។ គឺទ្ធក់ទងរៅនឹងកា បនតកា ច ោ< បស់គ្នត់>ជាមួយនឹងក្បតិភូរវៀតណាម។ រនះគឺឯក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សា  E3/866 ç E3/866, ERN ភាសាវខម  00021467, បរំាង 00283095, អង់រគលស 1 

00183711។ រវើយរៅកែុងសា ទូ រេខច ះថ្ងៃទី០៧ <វខមីនា ១៩៧៧>(ស ីក) វដេរផាើពី យ៉ា  មក2 

រនះ គឺថាគ្នត់បនផដេ់នូវ បយកា ណ៍<ក្បកបរដាយស ទិដឋិនិយម>មួយសដីអំពីកា ច ោវដេរេើក3 

រឡើងថា <ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ក្បកបរដាយ>ប ិយកាសកក់រដដ  និងក្បកបរដាយមិតតភាព”។ រវើយរៅ4 

ច ងបញ្ចប់ថ្នសា ទូ រេខរនះ បទក៏សូមបង្ហា ញរៅរេើរអក្កង់ផងវដ ។  5 

រៅច ងបញ្ចប់ថ្នសា ទូ រេខ បស់ យ៉ា  គ្នត់ស រស ដូចតរៅ សូមដកក្សង់៖ “ក្បសិនរបើអងគ-6 

កា យេ់ក្ពម<វដ រនាះ> រយើងរសែើស ំខាង៨៩ ç៨៩វែឹងគឺសំរៅរេើ ស ន រសន រវើយç ឲ្យផដេ់មតិ7 

រៅដេ់ភាគខាង៩២០ ឲ្យបនថយកា វាយក្បយ ទា។ រយើងបនពាយមទ្ធក់ទងខាង៩២០ជាយូ មក8 

រវើយ ប៉ា វនតមិនអាចទ្ធក់ទងគ្នែ បន”។ បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  9 

[០៩:៤៣:៥៨] 10 

រវើយមន បយកា ណ៍មួយចំនួនរទៀតរៅសបដ វរ៍ក្កាយៗមករទៀត វដេឆលះុបញ្ញច ងំអំពីកា 11 

វាយក្បយ ទាពីសំណាក់កងពេ៩២០ វដេ យ៉ា  បនរេើករឡើងរនាះ។ ទី១ គឺឯកសា  E3/1020 ç 12 

E3/1020 គឺឯកសា ច ះថ្ងៃទី២២ <វខក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៧៦  បយកា ណ៍>ពីរេខាកងពេ៩២០ រ ម្ ះ 13 

ឈិន រនះរផាើមកជូន ស ន រសន គឺបង៨៩។ គឺកមមវតថនុិយយអំពីកា ច ោគ្នែ ជាមួយរវៀតណាមពីថ្ងៃទី14 

១៥ រៅ <២១ វខក មាៈ សតីពីជរមល ះវខសបនាា ត់ក្ពំវដន> រវើយកែុងក៏រេើករឡើងថាមនវផនកា វាយ15 

<ក្បហា >ផងវដ  និងរសែើស ឲំ្យផដេ់រក្គឿងអាវ ធយ ទាភណឌ ដថ្ទរទៀត  ួមមនទ្ធងំ<ក្គ្នប់>រប៤០ 16 

<និង>រប៤១ <ចំនួន២០០ក្គ្នប់ ក្គ្នប់ការំភលើងធំចំនួន>៥០០ក្គ្នប់ <និង>ក្គ្នប់អាកា<ចំនួន> 17 

៣០.០០០ក្គ្នប់រៅផង។ រវើយឯកសា បនាា ប់គឺ E3/8373 ç E3/8373។ រវើយក៏សូមអន ញ្ញា ត18 

បង្ហា ញឯកសា រនះរេើរអក្កង់ផងវដ  គឺជាឯកសា ច ះថ្ងៃទី២៩ <វខ>ក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៧៦ ជា បយ19 

កា ណ៍ពី ឈិន <>រេខាកងពេ៩២០ រៅ ស ន រសន។ តួរេខរនះរ ៀបរាប់ថា អំពីកងពេ ទ័ពកង20 

ពេបនរ ើញរវៀតណាម ៦០<នាក់>បនចូេមកដីរយើង២គីឡូវម៉ាក្ត រវើយរៅៗវខសរក្តៀមពូរាក់ 21 

<វកប >អូ <រំាង> <កមល ំង>កងពេ<៩២០> បន<រក្បើក្គ្នប់វបក>ករមាចពួក<វាឲ្យង្ហប់រៅវែឹង22 

កវនលងអស់>។ រវើយរៅឯកសា ច ងរក្កាយ ពាក់ព័នារៅនឹងកា វាយក្បយ ទារៅ រដាយកងពេ៩២០23 

រនាះ គឺ E3/923 គឺជាឯកសា ច ះថ្ងៃទី០៣ <វខ>មីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ គឺមកពី ឈិន <រេខាកងពេ24 

៩២០> រផាើជូន ស ន រសន <មនខលឹមសា >ថា៖ “បង<បែូន>រយើងវាយក្បហា ក្កុម៧មដងរទៀតរវើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<។” រវើយបន>ផដេ់រសចកដីេមែិតថ្នកា វាយក្បហា រនះ រដាយរាប់បញ្ចូេទ្ធងំកងកមល ំងកមពជុា1 

ក្បជាធិបរតយយ បនរដញកងទ័ពរវៀតណាម ចូេ១គីឡូវម៉ាក្តរៅកែុង<ដីរវៀតណាមផងវដ >”។ ខាុំបន2 

បញ្ញជ ក់ពីកំណត់រវត អងគក្បជ ំ ច ះ២៦ <វខ>មីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ ជាកិចចក្បជ ំគណៈ   អចិថ្ន្ដនតយ៍ វដេ នួន 3 

ជា ជាអែកអធិបតីរនាះ រវើយរៅវផែករផសងរទៀតរៅកែុងកំណត់រវត រនាះ <>E3/218 វខម  4 

00000757, បរំាង 00334971, អង់រគលស 00182657។ នួន ជា បនរ ៀបរាប់អំពីកា វាយក្បហា 5 

ជាមួយរវៀតណាមរៅទីតាងំរផសងរទៀត រវើយគ្នត់និយយអំពីកា វណនា ំ វដេមនរៅកែុងរសចកដី6 

បញ្ញជ ក់ បស់ នួន ជា វផែក(ក) រៅកែុងភូមិភាគបូពា៌ា  នួន ជា បននិយយថា៖   “បកសបនវណនាឲំ្យរក្បើ7 

ក្គ្នប់មីន។ រៅកាេោម គឺក្តាក់ទ័  បស់រគ បនប ចូេដី បស់រយើង រវើយជាន់មីន រវើយបន8 

សមល ប់អែករបើកប  រវើយពួករគក៏បន<មកអូសយក>ក្តាក់ទ័ រនាះរៅវិញ។” រវើយរៅកែុងវផែក(គ) 9 

នួន ជា រាយកា ណ៍ដូចខាងរក្កាមរនះ ពាក់ព័នារៅនឹងរវត កា ណ៍រៅវដនសម ក្ទ ដកក្សង់៖ “ពួករគ10 

មនទូកតូច <ធំ>បនរក្ជៀតចូេមកទឹកដី វដនទឹក បស់រយើងជាញឹកញាប់។ រយើងបនបញ់ក្បហា  11 

រវើយបនបញ់ទនលិចទូកតូចៗទ្ធងំរនាះ។” ចប់រសចកដីដកក្សង់។ 12 

[០៩:៤៨:៤៧] 13 

 ឥឡូវរនះរៅនិយយអំពីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ទ្ធក់ទងនឹងរសចកដីក្បកាស បស់ ដាឋ ភិបេទ្ធងំ14 

ពី  រវើយនិងកិចចក្បជ ំវដេរកើតរឡើងរៅកែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ កិចចក្បជ ំវដេ គឺជាកា ច ោ  វាងរម15 

ដឹកនាកំំពូេទ្ធងំពី ភាគី រដើមបីពាយមរដាះក្សាយបញ្ញា ក្ពំវដនរនាះ ខាុំសូមអន ញ្ញា តបង្ហា ញឯកសា  16 

ទ្ធក់ទងថា រតើមនអេីរកើតរឡើងរៅកែុងរពេរនាះ។ ទី១ រៅកែុងកំណត់រវត <កិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍>17 

ច ះថ្ងៃទី១៤ វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ គឺ E3/221 ç E3/221 រយើងោប់រផដើមរឡើងរដាយ បយកា ណ៍មកពី 18 

យ៉ា  និយយអំពីកា ក្បជ ំជាមួយគណៈក្បតិភូរវៀតណាម រវើយសូមដកក្សង់៖ “រគបនោត់ទ ករវត 19 

កា ណ៍រៅក្ពំវដនថា ជាបញ្ញា សំខាន់។ រៅថ្ងៃទី០៧ វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ ពួករគ<និយយថា>កងទ័ព20 

<រយើង>រៅមណឌ េគិ ី វាយក្បហា <រគ>យ៉ា ងខាល ងំ<ចំនួនពី រេើក>។ រវើយរគនិយយថាោប់ពីវខ21 

មីនា រយើងបន<បងករវត វដេនាឲំ្យ>មនកា វាយក្បយ ទា< វូតដេ់>ក្បបំីដង រវើយមនកា 22 

សាល ប់ និង បួសមួយចំនួន។ រវើយពួករគរសែើថា <ក ំ>ឲ្យមនកា វាយក្បហា គ្នែ តរៅរទៀត <រក្ពាះវា23 

អាចបងកជាឧបសគគដេ់>កា ច ោ<គ្នែ >។” រវើយខាុំចង់អានអេីវដេ វប៊ន រ ៀ និន គ្នត់ស រស 24 

<អំពីកិចចក្បជ ំរនះ>រៅកែុងរសៀវរៅ<មនចំណងរជើងថា> “ បប ប៉ា េ ពត” គឺឯកសា  E3/1593 ç 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

E3/1593, វខម  ERN 00637521, អង់រគលស 01150052, បរំាង 00638845 វដេពិភាកាអំពីកា 1 

ក្បជ ំ វាងក្បរទសទ្ធងំពី  វដេរធេើរឡើងរៅកែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦។ “រៅកែុងកិចចក្បជ ំទ្ធងំរនាះ គណៈ2 

ក្បតិភូរវៀតណាមបនរោទក្បកាន់កមពជុាក្បជាធិបរតយយថា ជាអែកោប់រផតើមកា វាយក្បហា ក្បបំីដង 3 

តាងំពីវខមីនាមក រាប់ទ្ធងំកា វាយចូេធៃន់ធៃ ពីរខតតមណឌ េគិ ី <ងមីៗ>រៅថ្ងៃទី០៧ ឧសភា។” <រៅ4 

កែុងកំណត់រវត ថ្នកិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ ខាុំសូមដកក្សង់៖> “រវៀតណាម <>បន<សាល ប់> និង ង5 

បួស។ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ បនបដិរសធ<រោេរាេ់>កា រោទក្បកាន់រនះ ដូចវដេរយើងបន6 

រ ើញ គឺមនកា <តែូញវតែ >មួយចំនួនអំពីអាកបបកិ ិយរវៀតណាមោប់តាងំពីវខមីនា  វូតមក7 

រនាះ។”  8 

[០៩:៥១:៥៨] 9 

រៅ<កថាខណឌ ពី ឬបី>ខាងរក្កាយបនាា ប់រនាះ វប៊ន រ ៀ និន រគនិយយថា៖ “រៅកែុងក្សុក10 

គិ  ីវង់ ភូមិភាគនិ តី តំបន់១៣ វដេដឹកនារំដាយ តាទិតយ ជាបែូនថ្ងលតាម៉ា ក វែឹងគឺឆលះុបញ្ញច ងំពីរគ្នេ11 

នរយបយ បស់មជឈិម។ កង<ទ័ព>កមពជុាក្បជាធិបរតយយបនវាយក្បហា ចូេ១០គីឡូវម៉ាក្តរៅកែុង12 

វដនដីរវៀតណាម កែុងអំឡុង រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៦។ រវើយមន្ដនតីមូេដាឋ នបនក្បកាសថា មនរចតនា <>13 

“ ំរដាះទឹកដីកមពជុារក្កាម”។” ចប់រសចកតីដកក្សង់។  14 

រវើយបនាា ប់មក ពី បីទំព័ ខាងរក្កាម រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ វប៊ន រ ៀ និន គ្នត់បនបនត15 

ស រស ថា អំពីកា ពិភាកា វាងកិចចក្បជ ំ  វាងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរវៀតណាមរៅកែុងវខឧសភា 16 

ឆ្ែ ំ១៩៧៦  សូមដកក្សង់៖  “កំណត់រវត ថ្ន<កិចចពិភាកា បស់គណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ថ្ន>បកសក មមយុនីសត17 

កមពជុា <អំពីបញ្ញា កែុងរពេ រសៀេ និងរពេក្ពេប់ ថ្ងៃ>ទី១៤ <វខ>ឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ មិនបង្ហា ញ18 

ថា រវៀតណាមរាយកា ណអ៍ំពីកា ច ោអំពីរ ឿងរនះថា ក្តឹមក្តូវរនាះរទ ក៏ប៉ា វនតបនបង្ហា ញ<ពីមូេ19 

រវត វដេរធេើឲ្យ>ភាគីកមពជុាសរក្មចបន<បញ្ឈប់>កា ច ោ<បនាា ប់ពីមនកា >ក្បជ ំ<ចំនួន>ក្បំ20 

<រេើករវើយរនាះ> រវើយក៏បនេ បរោេសនែិសីទកំពូេជាមួយរវៀតណាមកែុងវខមិង នា។”  21 

[០៩:៥៣:២៩] 22 

វប៊ន រ ៀ និន និយយពី បីទំព័ រៅខាងរក្កាមរទៀតរនាះ ខាុំនឹងឲ្យ ERN  ជាវខម  00637541 23 

ដេ់ 43, បរំាង 00638860 ដេ់ 62, អង់រគលស 01150058។ រ ៀ និន គ្នត់បននិយយថា៖ 24 

“សនែិសីទកំពូេ<វដេរក្គ្នងរធេើរឡើងរៅកែុងវខមិង នា>មិនវដេ<រកើតរឡើង>រទ រវើយក៏មិនមនកា 25 

E1/495.101481347



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ច ោអេីបវនថមវដ   វាងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរវៀតណាមរនាះ។ ក្បសិនរបើ ប៉ា េ ពត ធាល ប់បនមន1 

រចតនារដើមបីរបើកកា ច ោរឡើងវិញរនាះ គ្នត់ក៏បនរបះបង់រោេ ប៉ា វនតគ្នត់ កាទ កកា មិតតភាពជា 2 

ក្គ្នន់វតជាម ខមត់ប៉ា រណាណ ះ  វូតដេ់ច ងឆ្ែ ំ។”  រៅ<ពី ឬបីកថាខណឌ >ខាងរក្កាយ<>បនតិចរទៀត 3 

<រ ៀ ននិ បនតថា>៖ “រនះគឺជា យៈរពេវដេមនសនតិភាព<រៅ>តាម ក្ពំវដន។ ហាណូយ បញ្ញជ ក់4 

ថា បនាា ប់ពីកា ក្បជ ំវខឧសភា មកកា វាយក្បហា តាមក្ពំវដនក៏បនងយច ះផងវដ ។” រវើយ<វផែក5 

រេើឯកសា រយងមួយចំនួនរទៀត>រដើមបីកំណត់រវត ត លាកា  រលាកក្បធាន រយើងនឹងរ ើញ<>កា 6 

ពិភាកា<ថារតើបនតកិចចក្បជ ំទ្ធងំរនះ និងសក្មចមិនបនត>រៅកែុង<កំណត់រវត ថ្នកិចច>ក្បជ ំ< បស>់គ7 

ណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ រៅថ្ងៃទី១៤ <វខ>ឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦<។> កំណត់រវត  គឺE3/221 រវើយរយើងរ ើញ8 

កា ពិភាការនាះ គឺវខម  00000823 ដេ់ 825, អង់រគលស <00182703> ដេ់ 705, បរំាង 9 

00386188 ដេ់ 190។ រវើយរសចកដីវងលងកា ណ៍មួយរៅកែុងរសៀវរៅ វប៊ន រ ៀ និន ខាុំនឹងជូនជា10 

ក្បភព។ រ ៀ និន បនកត់សមគ េ់ថា រៅរពេវដេមនរសចកដីក្បកាសរនះ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ11 

មនកា តវា មួយចំនួនអំពីអាកបបកិ ិយ បស់រវៀតណាមរទ តាងំពីវខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ រៅវខមិង នា ឆ្ែ ំ12 

១៩៧៦ <>ឯកសា <>“ទង់បដិវតត” គឺ E3/760, វខម  <00062849>, អង់រគលស 00509614, 13 

បរំាង 00487759។ រវើយរៅកែុងឯកសា រនះ ឯកសា “ទង់បដិវតត”រនះ គឺមនស នា កថា បស់14 

តំណាងអងគកា បកស រៅ<សនែិបតភូមិភាគ>វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ <ពិភាកាសាថ នភាពខាម ងំ>ដូចខាង15 

រក្កាមរនះ សូមដកក្សង់៖ 16 

[០៩:៥៧:០៥] 17 

 “រៅកែុងក្កបខ័ណឌ ទូរៅទ្ធងំក្បរទស សាថ នភាពខាម ងំរៅកែុងវខវិចិិកា ដេ់វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ដេ់18 

<វខ>មករា <ដេ់វខ>ក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៧៦ មនសមភាពខាម ងំរៅតាមបរណាដ យក្ពំវដន រវើយនិងតាម19 

មត់សម ក្ទ។ ោប់តាងំពីវខមីនា មកសាថ នភាពក៏បនសៃប់សាៃ ត់ វូតដេ់ជាសាថ ព ។” ចប់រសចកដីដក20 

ក្សង់។ រយើងបនរ ើញរៅកែុង បយកា ណ៍រៅកែុងសម័យរពេរនាះ។ រដើមបីឲ្យរលាកក្សីរៅក្កម គឺ21 

ថាឯកសា  E3/9289 វដេជា បយកា ណ៍វដេមនចំណងរជើងថា “សរងខបសាថ នភាពពីថ្ងៃ១៥ 22 

<វខ>កកកដា ដេ់<ថ្ងៃទី>៣១ <វខ>សីហា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ រវើយវដេរយើងរ ើញរៅកែុងឯកសា 23 

<ERNជាភាសាវខម > គឺ 00021505, អង់រគលស 00233965, បរំាង <>01248462។ រនះជា24 

ឧទ្ធវ ណ៍ វផែកមួយរៅកែុង បយកា ណ៍មកពីភូមិភាគឦសាន<ថា៖> “សាថ នភាពរៅ<វខសបនាា ត់ក្ពំ25 

E1/495.101481348



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដនខាងរកើត៖> សែួេ រៅថ្ងៃទី៥ វខកកកដា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ សាថ នភាព គឺមិនអីរទ។” តំបន់១០៧ <ភូមិភាគ1 

ឦសាន >អាជាា ធ  តនគិ ី បនជួបជាមួយគណៈកមមកា កិចចកា ទំនាក់ទំនងរៅថ្ងៃទី៧-៨ វខសីហា ឆ្ែ ំ2 

១៩៧៦ គឺជាកា ជួបរដាយប ិយកាស<សបាយ ីករាយ>។ រវើយគឺមនកា រោទក្បកាន់គ្នែ រៅវិញ3 

រៅមកអំពី<ក្កុម១៩ ថ្ន>អូ កាមំ៉ា  រវើយោប់តាងំពីវខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ រគបនដកកងទ័ពរចញពីទឹកដី4 

 បស់រយើង<។ ដូចគ្នែ វដ >រៅតំបន១់០៥<ថ្នភូមិភាគឦសាន  បយកា ណ៍បញ្ញជ ក់ថា៖> “គឺមន5 

សាថ នភាពសៃប់សាៃ ត់ មិនមនកា ប៉ាះទងគិចគ្នែ អេីរទ។” រវើយខាុំបញ្ចប់អំពី យៈកាេរនះ រដាយរយងរៅ6 

 កឯកសា  វដេរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា បនដកក្សង់កាេពីអាទិតយម ន<។> គឺឯកសា  E3/799 ç 7 

E3/799 គឺជាកំណត់រវត ថ្នអងគក្បជ ំ<>ថ្ងៃទី០៧ <វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៦>  វាងកងពេ៩២០ និងស ន 8 

រសន វដេរកើតរឡើងរៅកែុង<> យៈកាេសៃប់សាៃ ត់<>ជរមល ះ គឺERN ភាសាវខម  00083159 ដេ់ 9 

60, បរំាង <00323916  វូតដេ់17>, អង់រគលស 00184780 ដេ់ 81។ រនះ<>បនដកក្សង់10 

រដាយរមធាវីកា ពា កដីកាេពីសបដ វ៍ ម នវដេគ្នត់បននិយយអំពីសាថ នភាពសៃប់សាៃ ត់ <>ស ន រសន 11 

បនផដេ់កា វណនាថំា<មិន>ឲ្យរធេើកា ឲ្យមនបញ្ញា រទ។ ខាុំនឹងដកក្សង់អំពីវផែក អំពីអេីវដេ ស ន រសន 12 

គ្នត់បននិយយម នរពេ <>គ្នត់រធេើកា វណនាកំ ំឲ្យបងកបញ្ញា ។ រនះជាអេីវដេ ស ន រសន បននិយ13 

យ។ <ខាុំសូមដកក្សង់> “មិនទ្ធន់មនកា ប៉ាះទងគិចធៃន់ធៃ រៅរឡើយរទ ប៉ា វនដកា ប៉ាះទងគិចតូចតាចបន14 

រកើតរឡើងជាបនដបនាា ប់។” <រលាក >រលាកក្សីរៅក្កម <រក្កាយមករៅកែុងកិចចក្បជ ំសមៃ ត់មួយជា15 

មួយរេខាកងពេនានា> ស ន រសន បននិយយអំពីរវៀតណាម<ដូចខាងរក្កាម៖>  សូមដកក្សង់៖ 16 

“រវៀតណាមខលួនឯងគឺមនកា េំបកថ្ផាកែុងខលួនឯង។ ក្បជាជនគ្នម នកា ង្ហ  មនក្សីរពសា រគមិនមន17 

េ យ រវើយរគរៅពីកវនលងមួយរៅកវនលងមួយស ំេ យ រវើយពួករគស ំេ យអែកដថ្ទ រវើយរគមន18 

ជរមល ះថ្ផាកែុង។ ដូរចែះរវៀតណាម <ជា>សងគមនិយម<វតសំបករក្ដប៉ា រណាណ ះ   ីឯ>បដិវតតន៍ បស់រយើង19 

ជាបដិវតតន៍សងគមនិយម។”  20 

[១០:០២:៣៩] 21 

 យៈកាេមួយរទៀត<គឺរៅ>ច ងឆ្ែ ំ១៩៧៦ រនាះ គឺជា យៈរពេវដេមនភាពសៃប់សាៃ ត់រនាះ 22 

គឺថាជាឯកសា  E3/804 គឺកំណត់រវត <កិចចក្បជ ំ>រេខាកងពេ <ថ្ងៃទី១៥ វខធែូ> ឆ្ែ ំ១៩៧៦ 23 

<រេខាក្គប់កងពេទ្ធងំអស់រឡើងរាយកា ណ៍ ក្គប់ៗគ្នែ និយយថាមិនមនបញ្ញា ជាមួយ>ខាម ងំខាង24 

រក្ដរនាះរទ។ បនាា ប់មក ខាុំនឹងោប់រផដើម<>មនជរមល ះបនោប់រផដើម បនរកើតរឡើងជាងមីមដងរទៀត។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅកែុងកា ក្បជ ំវដេរធេើរឡើងរៅថ្ងៃទី១៦ វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៦ < វាង>ស ន រសន និងកងពេ៩២០វដេជា 1 

កងពេសថិតរៅមណឌ េគិ ី<។> ស ន រសន បនផដេ់កា វណនានំូវអេីវដេរកើតរឡើង ក្ពំវដនមណឌ េគិ ី 2 

គឺវផែក<២.១> រៅកែុងកំណត់រវត គឺ E3/805, ERN រនាះគឺវខម  00052334, បរំាង 00315068, 3 

អង់រគលស 00923161 ថ្នឯកសា  E3/805 វដេមនព័ត៌ាមនវដេជាវិធានកា ថ្នកា វណនាពីំដូចខាង4 

រក្កាមពី ស ន រសន។ សូមដកក្សង់៖ “រៅកែុង<រពក្ជាដា> ជាក្សុកមួយថ្នតំបន់១០៥ ក្បសិនរបើរគ5 

ចូេមករយើងក្តូវវតវាយ<>ភាល មៗ វិធីសាន្ដសតថ្នកា វាយក្បហា  រយើងក្តូវវាយក្បហា  និងករមាចពួក6 

រគបនតិចមដងៗ រដើមបីក ំឲ្យ<វាមនរពេសក្មក>។ រយើងក្តូវវតករមាចកវនលងណាជាកវនលង<ង្ហយ ង7 

រក្គ្នះសក្មប់ពួករយើង។> រៅរពេណាវដេរយើងមនឱកាស <>រយើងក្តូវរធេើអេីៗវដេអាចរធេើបន 8 

រដើមបីកា ពា កមល ំង បស់រយើង។ រៅអូ រំាង និង<រពក្ជាដា> រយើងក៏ក្តូវវតរក្បើចក្មូងឫសសីផងវដ ”។ 9 

ចប់រសចកដីដកក្សង់។  10 

[១០:០៥:៣៥] 11 

វប៊ន រ ៀ និន ក៏បននិយយអំពីកា វកវក្បសាថ នភាពរៅកែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៦ រៅកែុង<រសៀវរៅ12 

គ្នត់ វដេមនចំណងរជើងថា> “ បប ប៉ា េ ពត” រនាះគឺថារៅកែុងឯកសា <E3/1593> វខម  ERN 13 

00637902 ដេ់ 903, បរំាង 00639136 ដេ់ 37, អង់រគលស <01150185> ដេ់ 86។ រនះជាអេី14 

វដេ វប៊ន រ ៀ និន គ្នត់បនស រស  សូមដកក្សង់៖ “រៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៦ រយើងបនរ ើញមនកា សនតិ15 

ភាពរៅកែុងក្ពំវដនកមពជុា ក៏ប៉ា វនតរៅកែុងវខធែូ ប៉ា េ ពត បនបញ្ញជ បកសក មមយុនីសតកមពជុាឲ្យរធេើកា រ ៀបចំ 16 

យៈរពេវវង រដើមបីសន្ដង្ហគ មទ័ពថ្ក្ព វដេជាសន្ដង្ហគ មរក្បើទ័ពធមមតា<។ ក្ពំវដនជាមួយ>រវៀតណាម 17 

<ក្តូវរគរមើេរ ើញថាមន>អំរពើវិងារៅក្ពំវដន<វដេបងករវត >រដាយ<ភូមិភាគនិ តីថ្ន>កមពជុា18 

ក្បជាធិបរតយយ<>។ < បយកា ណ៍>សរងខបសា ព័ត៌ាមន< បស់ ីសស ីង ខនងមិផូរា ី អាខាយ៍> 19 

បនសនែិដាឋ នថា៖ “សាថ នភាព<បនធាល ក់ច ះដ នដាបកាន់វត>ធៃន់ធៃ ខាល ងំ<រឡើងៗោប់តាងំពី>វខមីនា ឆ្ែ ំ20 

១៩៧៧ < វូតមក។ រយងតាមឯកសា របះព មពផាយជាផលូវកា  បស់រវៀតណាមរៅថ្ងៃទី៦ វខមករា 21 

ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ថាកងទ័ព>កមពជុាបនរធេើកា វាយឆមក់ចូេ<រខតត>រកៀនយ៉ា ង <>និង<រខតត>អានយ៉ា ង រៅ22 

ថ្ងៃទី១៥ ដេ់ថ្ងៃទី១៨ រវើយនិងថ្ងៃទី២៥ ដេ់២៨ <វខមីនា> ឆ្ែ ំ១៩៧៧ តាមតំបន់រៅជិតៗដេ់១០០23 

គីឡូវម៉ាក្តពីហារទៀង រកៀនយ៉ា ង រៅដេ់<ទិញរបៀន>។ <កងទ័ពក្សួច បស់>កមពជុា<សវកា គ្នែ24 

វាយតាមទីបញ្ញជ កា កា ពា ក្ពំវដន>រវៀតណាម និង<>កែុងភូមិ<នានាតាមបរណាត យ>ក្ពំវដន រៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រខតត>អានយ៉ា ង<ពី>ថ្ងៃទី៣០ រមសា <ដេ់ថ្ងៃទី១៩ វខឧសភា រដាយសមល ប់ជនស ីវិេអស់២២២1 

នាក់> រផ្ទល ងចូេចូវដ ក <>ជាទី ួមរខតតផងវដ  <រៅថ្ងៃទី១៧ វខឧសភា>។”  2 

[១០:០៨:២០] 3 

រវើយ វប៊ន រ ៀ និន បន<កត់សមគ េ់យ៉ា ងចាស់រៅកវនលងរនះរៅកែុងរពេកា វាយក្បហា 4 

បនោប់រផតើម>ថា៖“<ខាង>កមពជុា<ក្បជាធិបរតយយរៅរពេរនះ> មិនបនបង្ហា ញអំពីកា សញ្ញា ថ្ន5 

កា គំរាមកំវវងរនាះរទ។” រវើយជាក្បភពវដេគ្នត់រយងរនាះគឺថា គឺ “ឯកសា ទង់បដិវតត” វខរមសា 6 

ឆ្ែ ំ១៩៧៧ គឺឯកសា  E3742 រវើយ រ ៀ និន គ្នត់បនរយងថា រសចកដីដកក្សង់រនាះ គឺនិយយថា 7 

“រគបន<>បត់មច ស់កា  មនន័យថាពួករគមិនអាចវាយក្បហា រយើងពីខាងរក្ដមកបនរទ”។ ចប់8 

រសចកដីដកក្សង់។  9 

រ ៀ និន  ក៏បន<>បនតកា ពិភាកា  <ក្ពឹតតិកា ណ៍រកើតរឡើង>រៅកែុងវខឧសភា <និងវខ>10 

មិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ វដេវខម ក្កវមបនបញរ់ផ្ទល ងរៅចូេ<ភូមិនានារៅកែុងរខតត>ថ្តនិញ <>និងរខតត11 

រកៀនយ៉ា ងផងវដ ។ រវើយផាយុពីអេីវដេរយើងបនឮពីថ្ងៃម នរនាះ គ្នត់មិនបនពឹងវផែករៅរេើវតរសចកដី12 

ក្បកាសពី ដាឋ ភិបេរវៀតណាមរទ<។> គឺមនកា ពិភាការៅកវនលងរនះអំពីកា ពិភាកា បស់គ្នត់13 

ជាមួយនឹងជនរភៀសខលួនរៅតំបន់រនាះផងវដ ។  14 

[១០:០៩:៥៩] 15 

រៅកែុងERNដវដេ អេីវដេខាុំរទើបវតបនអានរនាះ វប៊ន រ ៀ និន បននិយយអំពីបទសមា សន៍16 

រៅជាមួយជនរភៀសខលួន<>។ <ជនរភៀសខលួន>មែ ក់<>បនក្បប់ រ ៀ និន ថា<រក្កាយពីកា វាយ17 

ក្បហា រៅរេើភូមិថ្ក្ពតារមៀង ួចមក -- ខាុំសូមដកក្សង់៖> “ខាុំបនរ ើញរវត កា ណ៍ពិតរដាយវភែកខាុំ18 

ផ្ទា េ់ ពីរក្ពាះផាះ បស់ខាុំ <មនចមៃ យវត>៥០០វម៉ាក្តពីក្ពំវដន<។> វខម ក្កវម បនចូេមកភូមិ19 

រយើង រវើយបនដ តផាះ <និង បស់ ប រផសងៗ> រវើយសមល ប់អែកភូមិ<វដេ ត់មិន ួចអស់ចំនួន20 

ក្បវវេ>២០នាក់<>។” រវើយរៅទំព័ បនាា ប់ វប៊ន រ ៀ និន គ្នត់បនរយងរៅ កអតថបទសា 21 

ព័ត៌ាមន < បស់>ប៊៊ឺណាត រអតេីងវគ័  គ្នត់បនស រស  សូមដកក្សង់៖ “រៅកែងុ ដូវរដដ  ឆ្ែ ំ១៩៧៧ 22 

មន សសរាប់ យនាក់ ក្តូវបនសមល ប់រៅរពេវដេទ័ពកមពជុា បនវាយ<សក្មុកចូេ>រៅ<ក្បវវេជា23 

៤០>ភូម<ិ>វដេ<សថិតរៅកែុង>តំបន់កមមវិធីរសដឋកិចចងមី បស់រវៀតណាម។ រអតេីងវគ័  បនកត់24 

សមគ េ់ថា ក្បភពគួ ឲ្យរជឿជាក់បន បននិយយថា មិនមនចមៃេ់អេីរទ គឺជរមល ះរនះោប់រផដើមរឡើង25 

E1/495.101481351



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដាយអាជាា ធ មជឈិម បស់កមពជុា។” ចប់រសចកដីដកក្សង់។ 1 

 ខាុំមិន ឭំករឡើងវិញ អំពីសក្មង់ បស់ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា និង សាីវេិន ម័  ីស អំពីរវត កា ណ៍2 

រៅកែុង<ថ្ងៃទី៣០>វខរមសា<ឆ្ែ ំ១៩៧៥>រនាះរទ។ <ក្ពឹតតិកា ណ៍រនះបនក្តូវពិភាការៅចំរពាះម ខ3 

អងគជំន ំជក្មះរនះ ួចរវើយ។> ខាុំនឹងផដេ់ជារសចកដីរយង បស់ ម័  ីស រនះ គ្នត់បនរយងរៅ ក4 

រសៀវរៅ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា <>និងរោសនា បស់រវៀតណាម ប៉ា វនតតាមពិតរយើងរមើេរសៀវរៅ   សាី5 

វេិន ម័  ីស វែឹង គឺ E3/7338, អង់រគលស 01001937 គឺកំណត់រជើងទំព័ ៣៥ គ្នត់បនរយងរៅរេើ6 

បទសមា សន៍ជាមួយអតីតវ រសនីយ៍រវៀតណាមមែ ក់រ ម្ ះ ប៊ យទិន វដេជាក្បភពថ្នព័ត៌ាមនថ្នអងគ7 

រវត វដេ ម័  ីស គ្នត់បនពឹងវផែករេើរនាះ ជាឧទ្ធវ ណ៍ រៅកែុងរេខរយងរនះគ្នត់និយយថា 8 

“អន រលាមរៅតាម<វ រសនីយ៍ឯក> ប៊ យទិន<បចចបុបនែរនះ ស់រៅរក្ដក្បរទស>និង<ជាអតីតនិពនា9 

នាយក>សា ព័ត៌ាមន បស<់កងទ័ពបកសក មមយុនីសត>រវៀតណាម<>ថា ជនស ីវិេ៨០០នាក់ ក្តូវបន10 

សមល ប<់>កែុងកា វាយក្បហា ភូមិនានារៅកែុងចូវដ ក។ <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> 11 

[១០:១២:៤៨] 12 

ខាុំចង់អានជូនអងគជំន ំជក្មះសាដ ប់វដ អំពី បយកា ណ៍វដេរបះព មពផាយរដាយកាវសតបងកក13 

ប៉ា សដិ៍រៅថ្ងៃទី០១ <វខ>កញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៧ <គឺ>ឯកសា  E3/143 ç E3/143 គឺអង់រគលស 0016872514 

។ មិនមនអតថបទបកវក្បរៅវខម ៗបរំាងរទ។ អតថបទរនាះ និយយថា គឺមនចំណងរជើងថា “ជន15 

រភៀសខលួន បញ្ញជ ក់អំពីកា វាយក្បហា <កែុងជរមល ះ> វាង<សាធា ណ ដឋសងគមនិយម>រវៀតណាម <-16 

កមពជុា និងកា វាយតបតវិញ>។ <-ខាុំសូមដកក្សង់- ក្ពឹតតិកា ណ៍រនាះ>រកើតរឡើងរៅកែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ17 

១៩៧៧។ សូមដកក្សង់៖ “<កងទ័ព>អាកាស បស់រវៀតណាម គឺ<វាយ>ចូេរក្ៅក្បវវេជា១៥ម៉ា18 

យ រៅកែុងវដនដីកមពជុា<បនផតេ់រមរ ៀនដេ់ពួក>វខម ក្កវម<វដេវាយចូេរវៀតណាម>យ៉ា ង19 

<ោស់ថ្ដ>។ រវើយ<>អេីវដេអាចជាកា <>សងសកឹ<> វិញ<>គឺវខម ក្កវម -- កងកមល ំងវខម 20 

ក្កវម <រៅ>រខតតកំពង់ឆ្ែ ំង បនសមល ប់ជនជាតិ<រវៀតណាមអស់>៤២០<នាក់>។” “<របើតាម>21 

ជនរភៀសខលួន<ក្បប់ថា> កា វាយក្បហា <បក> បស់កមពជុា បនោប់រផដើមរៅរពេយប់<>ថ្ងៃទី១៨ 22 

ឧសភា រៅរពេវខម ក្កវមបនបញ់   វកកត<រៅរេើមូេដាឋ នកងការំភលើងធំ>រវៀតណាម វដេឈ រជើង23 

រៅ<ជាយក្កុង>ហារទៀង<។ ទនាឹមគ្នែ រនាះវដ  យ៉ា ងរហាចណាស់មនកងកមល ំងកមពជុាបនរក្ជៀត24 

ចូេរៅកាន់ទីក្បជ ំជន បស់រវៀតណាម រវើយបនកាប់សមល ប>់ជនស ីវិេ<រវៀតណាមវដេគ្នម ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អាវ ធកែុងថ្ដអស់>១៣នាក់<>។” <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម >រៅថ្ងៃទី១៥ <វខ>មិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ 1 

ឯកសា  E3/878-- 2 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 3 

រលាកសវក្ពះរាជអាជាា  <ឈប់សិនរៅ>ោដំេ់រពេសក្មក<រវើយបនរទ?> 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

បទ ឥឡូវរនះ ដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់ពីរពេរនះតរៅ 6 

 វូតដេ់រម៉ា ងដប់កនលះ សូមអរញ្ជើញចូេវិញ រដើមបីបនតកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  7 

សក្មកច ះ! 8 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 9 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 10 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១០:១៥ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៣២ នាទី) 11 

[១០:៣២:៣២] 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

អងគយុច ះ! 14 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ ផតេ់រវទិកាជូនរៅតំណាងសវក្ពះ15 

រាជអាជាា  រដើមបីបនតកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ បស់ខលួន។  16 

រលាក រេេ េសីាក៖់ 17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រវើយរៅរពេវដេម នឈប់សក្មកវែឹងគឺខាុំបននិយយអំពីឯក-18 

សា ពាក់ព័នាពិរសសរៅនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍រៅកែងឆ្ែ ំ១៩៧៧ និងពាក់កណាត េឆ្ែ ំ១៩៧៧ វដេក្ពឹតតិកា ណ៍19 

ទ្ធងំរនះ គឺកមពជុាក្បជាធិបរតយយបនវាយេ កចូេរៅកែុងទឹកដីរវៀតណាម។ ខាុំស ំអាននូវសា ទូ រេខ20 

ច ះថ្ងៃទី១៥ <វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> វដេរផាើពីឯកអគគ ដឋទូតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ<ក្បោំ>ក្បរទស21 

រវៀតណាម គឺ ឯកសា  E3/878។ កែុងរនាះក៏មនចមលងជូន ប៉ា េ ពត, នួន ជា, រអៀង សា ី, វន រវ ត, 22 

ស ន រសន និង<មនាី >។  23 

[១០:៣៣:៥២] 24 

ឯកអគគ ដឋទូតកមពជុាក្បជាធិបរតយយបនរាយកា ណ៍អំពីកិចចក្បជ ំវដេគ្នត់បនជួបក្បជ ំជាមួយ25 

E1/495.101481353



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សមភាគីរវៀតណាម ស ំដកក្សង់៖ “រៅ រសៀេថ្ងៃទី១៥ មិង នា <ស៊ ន> បនអរញ្ជើញខាុំម តងរទៀតគឺ 1 

រវើយបននិយយថា រៅថ្ងៃទី១៤ <វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> ោប់រផតើមពីរម៉ា ងក្បំបីលាៃ ច កងទ័ពអន 2 

រសនា<ធំ> បស់រយើងបន< ំរលាភ>ឆលងកាត់ក្ពំវដនជាង៤០គីឡូវម៉ាក្តពីហារទៀង។ គ្នត់បននិយយ3 

ថា គឺ<រដាយមនកា បញ់រផ្ទល ងគ្នកំ្ទពីការំភលើងធំ>១០៥<មីេលីវម៉ាក្ត កងកមល ំង បស់រយើង>បនរធេើ4 

កា វាយ<សក្មុករេើ>ប៉ា សតិ៍យម បស់ពួករគ រដាយសមល ប់ រវើយនិងដ តបំផ្ទល ញផាះសវមបង រវើយ5 

វដេបណាត េឲ្យមនកា  ង បួសយ៉ា ងរក្ចើន។” រវើយសា ទូ រេខរនះបនតរាយកា ណ៍រៅរទៀតថា 6 

“កា វដេកងទ័ពកមពជុាក្បក្ពឹតតនូវអំរពើ<កនលងមកមនដូចជា> កា សមល ប់ កា ដ តបំផ្ទល ញ កា ករមាច7 

រោេវបបរនះ មិនមន<>រៅកែុង បយកា ណ៍<រនាះរទ> ក៏ប៉ា វនត<វា>ជាភសតតុាងមិនអាចក្បវកក8 

បន<រឡើយ។> រវើយរបើសិនជាខាុំចង់រមើេរៅរេើ ូបងតរនះ គឺថាគ្នត់អាចបង្ហា ញ ូបងតរនាះឲ្យខាុំ9 

រមើេផងវដ ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  10 

រយើងខាុំបនបង្ហា ញឯកសា រវើយ វដេពាក់ព័នារៅកែុងកិចចដំរណើ នីតិវិធីអំពីកា វាយក្បហា រៅ11 

ថ្ងៃទី២៤ <វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៧> គឺថា ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា និង សាីវេិន ម័  ីស ក៏បនរេើករឡើងអំពី12 

បញ្ញា រនះផងវដ  រវើយខាុំសូមអានរសៀវរៅ បស់ វប៊ន រ ៀ និន រៅរេើក្បធានបទដវដេ គឺ 13 

E3/1593 វខម  00637924 ដេ់ 925, បរំាង 00639153 ដេ់ 154, អង់រគលស 01150193 រៅ14 

ក្តង់ទំព័ ៣៧៣ ថ្នរសៀវរៅ បស់ វប៊ន រ ៀ និន។  15 

[១០:៣៦:២៩] 16 

សូមដកក្សង់៖ “រៅយប់ថ្ងៃទី២៤ <វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៧> សមសធាត វដេបរងកើតបនជាកង17 

ពេរេខ៣ ភូមិភាគបូពា៌ា  រក្កាមកា បញ្ញជ  បស់ ស ន រសន បនឆលងកាត់ចូេរៅរខតតថ្តនិញ រវើយ18 

សមល ប់ជន    ស ីវិេជិត៣០០នាក់ រវើយរៅកែុង<>ភូម<ិចំនួន៥ កែុង> ក្សុក<តានរ់បៀន> និងក្សុក19 

ប៊៊ិនកាវ។ ប៉ា នាម នថ្ងៃ<បនាា ប់ពីកា វាយក្បហា ទី២៤ វខកញ្ញា  រនាះ រមបញ្ញជ កា >កងអន រសនា<ធំ ភូមិ20 

ភាគកណាត េ>បនក្តឡប់មក<រមើេ>កវនលងកា សមល ប់ ង្ហគ េ។ <សាកសីមែ ក់បនក្បប់ថា>គ្នត់21 

<រពាេពាកយ>រសាកសាដ យ <រវើយគ្នត់ថាគ្នត់មិនវដេនឹករ ើញថាបដិវតតបនក្បក្ពឹតតរ ឿងវដេ22 

គ្នត់បនរ ើញនិងបនរធេើដូរចែះរសាះ។ បនាា ប់ពីគ្នត់ស រស បណាត ំមួយ ួចមក>គ្នត់ក៏<>បញ់23 

សមល ប់ខលួនឯង<រៅ>។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 24 

ក្បភព បស់រសៀវរៅ វប៊ន រ ៀ និនរនះ គឺកិចចសមា សន៍រៅទសវតស ៍១៩៨០ គឺជាមួយនឹង25 

E1/495.101481354



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាកសីរៅទីកវនលងវាយក្បហា  រវើយនិងកិចចសមា សន៍វដេរធេើរឡើងរដាយ សាីវ រវដេ័  រៅឆ្ែ ំ1 

<១៩៨០> អំពីសមជិកគណៈកមម ធិកា ក្កុងកំពង់រសាម រ ម្ ះ ោប េន។ ខាុំមិនរេើករឡើងមដងរទៀត2 

អំពី ភសតតុាង បស់ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា រនាះរទ។ ក្គ្នន់វតកត់សមគ េ់ថា រៅក្តង់ទំព័ វដេខាុំបនរេើក3 

រឡើងពីម នរនះ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា គឺថាមិនវមនក្តឹមវតរាយកា ណ៍នារពេរនាះ អំពីពីក្បភពរវៀតណាម 4 

វដេ<បននា>ំអែកកាវសតវ ងក្គី <រៅរមើេ>ទីតាងំវាយក្បហា ទ្ធងំរនះ រៅថ្ងៃទី២៤ <វខកញ្ញា  5 

ឆ្ែ ំ១៩៧៧>។ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា ខលួនគ្នត់ផ្ទា េ់បនរៅទីរនាះ<វដ កែុង យៈរពេ>ប៉ា នាម នវខរក្កាយមក6 

<>។ រវើយរៅច ងបញ្ចប់ថ្នកា ពិភាកាអំពី “សក្តូវបងបែូនឯង” គឺ <E3/2376>, វខម  00191555 7 

ដេ់ 56, បរំាង 00237083 ដេ់ 84, អង់រគលស 00192405 ដេ់ 06។ <បនាា ប់ពីពណ៌ានា>ទីតាងំដ៏8 

គួ ឲ្យ នាត់ទ្ធងំរនាះ។ “តាម យៈអែក ស់រានមនជីវិត<បនរេើកពីរ ឿងរា វអំរពើរោ រៅ>គួ ឲ្យ នាត់9 

<។ រវើយក៏មិនគួ ឲ្យឆៃេ់វដ ចំរពាះកា ពិតថ្នជរមល ះដ៏េេីងជូ ចត់រនះ វដេ>រវៀតណាមបនលាក់មិន10 

ឲ្យសាធា ណជនដឹងជារក្ចើន ជាយូ ណាស់មករវើយ<រនាះ>។ រទ្ធះបីជាយ៉ា ង<រវៀតណាមមន11 

សមតថភាពរក្បើក្បស់សា ព័ត៌ាមន>ក៏រដាយ ភសតតុាងវដេខាុំបនរ ើញវែឹងគឺមនទំវំធំរធងណាស់។” 12 

បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 13 

[១០:៣៩:៥០] 14 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ដូចខាុំបនរេើករឡើងអំពីឯកសា ពីសម័យកាេរនាះ គឺសា ទូ រេខ15 

វដេរចញមកពីឯកអគគ ដឋទូត គឺឯកសា  E3/981 កថាខណឌ <ទី១ថ្នសា ទូ រេខ>រនះ គឺរ ៀបរាប់ 16 

រៅកែុងេិខិតមួយវដេរផាើជូនសាថ នឯកអគគ ដឋទូតរៅទីក្កុងភែំរពញ។ សូមដកក្សង់៖ “ពួករគបនរេើក17 

<មតងរវើយមតងរទៀត>ថា កងទ័ព បស់រយើង   បន ល្ នពានចូេទីក្កុងថ្តនិញរៅកែុងវខកញ្ញា  <ឆ្ែ ំ18 

១៩៧៧> រដាយមនកា សមល ប់ ង្ហគ េជនស ីវិេជាង ១០០០នាក់។ រវើយងមីៗរនះគឺថា កងទ័ពបន19 

<ឈ រជើងរៅចមៃ យ> ៥ រៅ៦ គីឡូវម៉ាក្ត<រក្ៅ>ចូេរៅកែុងទឹកដីរវៀតណាម <កែុងក្សុក>បិន20 

<ហាេ  ក្សុក>កាទ ម <>និងក្សុកប៊៊ិនរបៀន។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  21 

ឯកសា មួយរទៀត រៅកែុងសម័យកាេរនាះវដ  គឺឯកសា ច ះថ្ងៃទី២៦ <វខត លា <ឆ្ែ ំ22 

១៩៧៧> ជាសា ទូ រេខ <E3/8369> ជាសា ទូ រេខ ច ះថ្ងៃទី២៦ <វខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> វដេ23 

រផាើពី រសា ភឹម រៅថា ឆ ន <>ជូនមនាី ៨៧០។ រៅវផែកមួយថ្នសា ទូ រេខរនះបនរាយកា ណ៍រៅថ្ងៃ24 

ទី២៥ <វខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> ថាមនកា វាយក្បហា រៅថ្ងៃរនាះរៅរេើទីបញ្ញជ កា  បស់ខាម ងំ រវើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បនរាយកា ណ៍ដូចតរៅរនះ សូមដកក្សង់៖ “រៅ<វខស>ជួ ម ខ<ដ៏ម តក្សួច ជាកងពិរសស បស់1 

រយើង>បនវាយក្បហា រៅរេើទីបញ្ញជ កា  បស់ខាម ងំ រវើយនិងទីកវនលងរផសងរទៀត រៅរក្ទឿង<។> រៅ2 

ជួ ម ខទី១ កងទ័ព បស់រយើងគឺថា បន<>បំផ្ទល ញទីបញ្ញជ កា ខាម ងំទ្ធងំក្សុង។ អារមបញ្ញជ កា  រវើយ3 

និង<កងកា ពា > បស់វាក្តូវ<រយើងបញ់ង្ហប់រៅនឹងកវនលង>ទ្ធងំអស់។ <>បញ្ញជ កា <ដាឋ ន និងផាះ4 

ទ័ព>សាែ ក់រៅ<>ក្តូវបនដ តរោេ<រាបដេ់ដី>ទ្ធងំអស់។ <រយើងមិនបនក្បមូេយកជ័យភណឌ រទ5 

រក្ពាះថា>រយើងរធេើកា វាយក្បហា <វតមួយក្ពឹបវតប៉ា រណាណ ះ>។”  6 

[១០:៤២:២៦] 7 

រវើយរៅច ងបញ្ចប់ថ្នសា ទូ រេខរនះ រសា ភឹម បនរេើករឡើងថាសូមដកក្សង់៖ “ម ននឹង8 

រយើងរធេើកា វាយក្បហា  រយើងបនបញ់រផ្ទល ងការំភលើង១០៥មិេលីវម៉ាក្ត ចំនួន១០០<ក្គ្នប់> ចូេរៅផា 9 

រក្ទឿង វដេនាឲំ្យរយើងដ ចបំផ្ទល ញផាះអស់ជារក្ចើនខែង។ រវើយរៅរពេវដេយប់មកដេ់ រយើងក៏ោប់10 

រផដើមបញ់ក្បយ ទាវតមដង។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  11 

ខាុំបនអានសក្មង់ពី ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា វដេគ្នត់រេើកអំពីភសដតុាងដ៏រក្ចើនរេើសេប់រនះ។ 12 

រយើងក៏បនអានវផែកខលះថ្នសក្មង់ បស់គ្នត់ផងវដ ។ ខាុំមិនបនអានសក្មង់ទ្ធងំក្សុងរទ រដាយសា ជន13 

ជាប់រោទមែ ក់គឺ រខៀវ សំផន បនទទួេសាគ េ់ផងរវើយថា ភសដតុាង រនះតាមពាកយសមតីគ្នត់ គឺថាមិន14 

អាចក្បវកកបនរទ។ រនះរសៀវរៅ បស់គ្នត់និយយ “អំពីក្បវតតិសាន្ដសដកមពជុាងមីៗ” គឺ E3/18 ç 15 

E3/18, វខម  00103849 ដេ់ 850, បរំាង00595446 ដេ់ 47, អង់រគលស 00103759 ដេ់ 760។ 16 

រខៀវ សំផន បនរេើករឡើងថា គ្នត់ដឹងអំពីក្ពឹតតិកា ណ៍រៅវខរមសា ឆ្ែ ំ<១៩៧៧> វដេថ្វ ចូេដេ់ ទី17 

ញ របៀន រក្កាយឆ្ែ ំ<១៩៧៩>។ រវើយគ្នត់ស រស ដូចតរៅ៖ “រវៀតណាមបនរឆលើយតបរៅនឹងកា 18 

វាយក្បហា រនះ រដាយរក្បើយនដរហាះអា-37 វដេអារម ិកាងំបនបនសេ់ទ ករក្កាពីរពេសន្ដង្ហគ មមក។ 19 

កា វាយក្បយ ទាបកមកវិញវែឹងគឺរក្កាយពីខាងភាគីកមពជុាបន ល្ នពានចូេដេ់កា បងាូ ្ម រៅ20 

ច ង<>វខ កញ្ញា ។” រវើយគ្នត់រេើករឡើងពី ដកក្សង់រចញពីរសៀវរៅ បស់ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា អំពីកា 21 

វាយបកពីសំណាក់រវៀតណាមរនះ រវើយគ្នត់បនដ ស រស ដូចតរៅរទៀត។ បទ រនះជាពាកយសមដី បស់22 

គ្នត់ផ្ទា េ់់រវើយ៖ “ក្ពឹតតិកា ណ<៍រនាះ>គឺថាមិនអាចក្បវកកបន<>រទ។ មិនមនអេីគួ ឲ្យឆៃេ់រទ គឺថា 23 

វខម ក្កវមគឺបនរក្ជៀតចូេរៅ<ភូមិនានារៅតាមក្ពំវដន>ទឹកដីរវៀតណាម<>រដាយក្បក្ពឹតតឧក្កិដឋ24 

កមមក្បឆំ្ងរៅនឹងជនស ីវិេរវៀតណាម<។> រៅរពេវដេខាុំដឹងអំពីភាពសាហាវរោ រៅ<ថ្ក្ព25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថ្ផស>វបបរនះ ខាុំរធេើឲ្យខាុំវែឹងគឺថាខកចិតតជារក្ចើន<សបត វ៍។ វតរក្កាយមកខាុំឆៃេ់យ៉ា ងខាល ងំវដេផាយុពី1 

អេីខាុំបនគិតពីម នថា>វាអាចវដ ឬរទ <>វខម ក្កវម<បងកទំនាស់ក្បដាប់អាវ ធជាមួយរវៀតណាម>2 

រដាយមិនបនវាយតថ្មលអំពីសមតថភាព បស់ខលួន<>វផែករយធាក្បឆំ្ងរៅនឹងក្បរទសរវៀតណាម វដេ3 

ជាក្បរទសមួយ<>មនអំណាចយ៉ា ងខាល ងំ<រនាះ>។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ឥឡូវខាុំសូមចូេរៅឯក4 

សា ពាក់ព័នារៅនឹងកា ល្ នពានរេើកទី១ បស់រវៀតណាមរៅច ងឆ្ែ ំ<១៩៧៧> រក្កាយពីកា 5 

ល្ នពាននិងកា សមល ប់ ង្ហគ េរនះ ួចមក។ រសៀវរៅ បស់ សាីវេិន ម័  ីស “រវត អេីរវៀតណាម6 

ល្ នពានកមពជុា?” គឺឯកសា  <E3/7338> បទគឺថាមនកា ដកក្សង់វតជាភាសាអង់រគលសរទ 7 

អង់រគលស 01001778 ដេ់ 79 គឺទំព័ ១១១ និង១១២ ថ្នរសៀវរៅរនះវតមតង សូមដកក្សង់៖ “កិចចខិតខំ8 

ក្បឹងវក្បង< វិទាងសនា> បស់រវៀតណាមក៏ក្តូវបនរបះបង់រៅវិញរៅកែុងឆ្ែ ំ<១៩៧៥>  វូតដេ់រដើម9 

ឆ្ែ ំ<១៩៧៨> គឺថាថាែ ក់ដឹកនារំវៀតណាមបនរឆលើយតបរៅនឹងកា វាយក្បហា ពីសំណាក់កមពជុា រវើយ10 

ទ្ធងំវផែកនរយបយ<និងទ្ធងំវផែករយធា>រៅកែុងអំឡុងឆ្ែ ំ<១៩៧៥ ដេ់១៩៧៧> រវៀតណាមបន11 

រឆលើយតប<បនតិចបនតួច ឬក៏អត់ធមត់>រៅនឹង<កា បងករវត យ៉ា ងគរ ល ើន បស់វខម ក្កវម>។” រវើយពី 12 

បីទំព័ ខាងរក្កាមរនះ អង់រគលសគឺ 01001768 ដកក្សង់រចញពីរសៀវរៅ បស់រលាក ម័  ីស សូមដក13 

ក្សង់៖ “រៅកែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ក្ពំក្បទេ់ វាងរវៀតណាមនិងកមពជុារនះ គឺកា វាយក្បយ ទាកាន់វត14 

តានតឹងរឡើងវងមរទៀត។ ហាណូយបនរក្បើយនតរហាះ រវើយនិងការំភលើងធំរដាយបញ្ជូនកងទ័ព 15 

២០.០០០នាក់ មកកវនលងតំបន់ចំព ះ<រសក> រៅកែុងរខតតសាេ យរ ៀង វដេមនចមៃ យវត <៥៥>ម៉ា យ16 

ពីទីក្កុងវូជីមិញ ប៉ា វនតរវៀតណាមពាយមបនាូ បនថយកា វាយក្បយ ទារនះ រដាយថា កា បង្ហា ញ<រម17 

រ ៀនពីកា វាយក្បហា រដាយរយធា>រនះ<នឹងជំ  ញ>ឲ្យភាគីកមពជុាចូេខលួនច ោ។  <ផាយុរៅវិញ18 

កមពជុាមនឥ ិយបង ឹង ូសណាស់។”> 19 

[១០:៤៨:១១] 20 

រវើយក៏មន បយកា ណ៍រាយកា ណ៍អំពីបញ្ញា រនាះវដ  រៅកែុងសា ព័ត៌ាមនអនត ជាតិ មន21 

កាវសតញូវយ៉ាកថាមស៍ ច ះថ្ងៃទី០៤ <វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨>។ រនះគឺឯកសា  E3/8190 ç E3/8190 22 

វដេមនចំណងរជើងថា  “រវៀតណាមបនក្គប់ក្គងតំបន់ បស់កមពជុារក្កាយពីកា វាយក្បយ ទាដ៏ជូ ចត់23 

មួយ< រនះជាសមដី បស់ប គគេិកជំនួយសវ ដឋអារម ិក>”។ <អតថបទរនាះរេើករឡើងដូចខាងរក្កាម 24 

សូមដកក្សង់៖> “ពីពាក់កណាត េវខកញ្ញា  រៅដេ់វខវិចិិកា <ឆ្ែ ំ១៩៧៧  វិវាទក្ពំវដនបនរឡើងករៅត  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កងទ័ពកមពជុា> បន<វាយ>ចូេជរក្ៅ វូតដេ់ ៤ម៉ា យ រៅកែុងទឹកដីរវៀតណាម រវើយបងកឲ្យមន1 

<អែក ង> បួស <>យ៉ា ងរក្ចើន។ រៅកែុងវខវិចិិកា រវៀតណាមបនកសាងអងគភាពកងទ័ព បស់ខលួនរៅ2 

កែុងរខតតថ្តនិញ<។> រៅកែុងសបត វ៍ទី១ ថ្នវខធែូ រវៀតណាមបនរបើកកា វាយក្បហា រដាយមនកងទ័ព3 

រជើងរគ្នក <គ្នកំ្ទ>រដាយ<>កង<>ការំភលើងធំ រវើយបន<  ញក្ោនទ័ពកមពជុាឲ្យងយរក្កាយវិញ 4 

រវើយឈ រជើងរេើ>ទីតាងំ<រក្ៅ>ពី ១០ រៅ ១៥ម៉ា យ ចូេមកកែុងទឹកថ្ដកមពជុា។” បញ្ចប់កា ដក5 

ក្សង់។  6 

[១០:៤៩:៣៧] 7 

<ដូចគ្នែ វដ  រសៀវរៅ “ បប ប៉ា េ ពត” វប៊ន រ ៀ និន និយយពីកា វាយបក បស់រវៀតណាម8 

កែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> គឺឯកសា  <E3/1593> វខម  00637926 ដេ់ 927, បរំាង 00639154 ដេ់ 9 

55, អង់រគលស 01150194 រសៀវរៅរៅកែុង រៅក្តង់ទំព័ ៣៧៤ និង ៣៧៥ ថ្នរសៀវរៅ បស់គ្នត់៖ 10 

“រៅរពេវដេកា វាយក្បហា បនតវាយក្បហា ប៉ា នាម នវខរក្កាយមករនាះ គឺថា ទីក្កុងហាណូយ បន11 

រ ៀបចំកា វាយេ កចូេរៅកែុងវខធែូ <១៩៧៧> មន<>កងទ័ព<រជើងរគ្នកក្បមណ>ពី៣០.០០០រៅ12 

៦០.០០០នាក់ <គ្នកំ្ទរដាយ>ទ័ពអាកាស <កង ងរក្កាះ> និងកងការំភលើងធំ។ កមម ភិបេក្សុករៅ13 

ពញាវក្កករនះ យេ់ក្សបថាកងទ័ពមជឈិម និងកងទ័ពភូមិភាគបូពា៌ា <វដេឈ រជើងរៅតាមបរណាត យ14 

ក្ពំវដន ក្តូវដកងយមកទិសខាងេិចជាបនាា ន់>។” <គ្នត់បនដកក្សង់សមតីកមម ភិបេក្សុក ូបរនះកែុង15 

កិចចសមា សន៍ បស់គ្នត់>។ <“គ្នម នន ណាមែ ក់ដឹងថារមបញ្ញជ កា  បស់ខលួនរៅឯណារទ។” បញ្ចប់កា 16 

ដកក្សង់។ ខាុំសូមបង្ហា ញឯកសា វដេជា> បយកា ណ៍រៅសម័យកាេរនាះ<វដេមកពីភូមិភាគបូពា៌ា17 

កែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧>វដេបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់អំពីកា េ កេ យចូេភាល មៗយ៉ា ងឆ្ប់ វ័ស រវើយកង18 

ទ័ពកមពជុាក៏បនវបកបក់ ប៉ា ត់ ប៉ា យ។  19 

<ដំបូងគឺ>ឯកសា  E3/982 ច ះថ្ងៃទី៦ <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> រនះជាសា ទូ រេខពី រសា ភឹម 20 

រផាើជូនបង ប៉ា េ រវើយ រសា ភឹម រពេរនះក៏បនរក្បើរ ម្ ះរក្ដ បស់គ្នត់<>ឆ ន<ផងវដ >។ រនះគឺ21 

ជា បយកា ណ៍ទី១ រក្កាយរវៀតណាមបនរធេើកា វាយក្បហា ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ រដើមបី ល្ នពានចូេមក22 

កែុងរដើមឆ្ែ ំ<១៩៧៧>រនាះ។  23 

[១០:៥១:២០] 24 

រសា ភឹម បនរាយកា ណ៍ដូចតរៅ សូមដកក្សង់៖ “អាខាម ងំយួនបនវាយរយើងពីក្គប់<ម ខ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ពួញ>ទ្ធងំអស់រៅរម៉ា ងក្ប<ំសាមសិបនាទី>ក្ពឹក<ថ្ងៃទី៦ វខធែូ>ឆ្ែ ំ១៩៧៧។ ខាម ងំបនវាយរយើង1 

តាមបរណាដ យផលូវជាតិរេខ១ <សំរៅរៅទិសខាងេិច>គឺថា<វា>បនរក្បើក្បស់ ងរក្កាះយ៉ា ងរក្ចើន 2 

រដើមបី<វាយសនាា ប់>មករេើពួករយើង។” <រសា ភឹម បនរសែើដូចខាងរក្កាម៖> “រតើសមមិតតអាចោត់3 

 វិធានកា ភាល មរទ រដើមបីឲ្យ រត២៣វែឹង <>អាចវាយបកទ្ធន់រពេរវលា<?> រយើងរសែើស រំយបេ់4 

បវនថមពាក់ព័នារៅនឹងសាថ នកា ណ៍រនះ។ រយើង ង់ោ ំ និងអន វតតនូវរសចកដីវណនាទំ្ធងំអស់រនាះ។ សូម5 

បញ្ញជ ក់ថា កា វាយ បស់<បោច មិតត> គឺថាកាន់វតធៃន់ធៃ រឡើងរវើយ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 6 

រវើយឯកសា បនាា ប់គឺ E3/897 ជាសា ទូ រេខច ះថ្ងៃទ៧ី <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> ជាសា 7 

ទូ រេខមកពី រសា ភឹម ផងវដ  រផាើជូនមនាី ៨៧០ ចមលងជូន អ៊៊ំ ប៉ា េ ពត, អ៊៊ំ នួន គឺ នួន ជា, បងវា ន់ គឺ 8 

រអៀង សា ី, បង វន គឺ វន រវ ត, បង រខៀវ គឺ ស ន រសន។ ឯកសា ថ្ផាកែុងវដេសេ់ពីសម័យកា រនាះ9 

បនរាយកា ណ៍យ៉ា ងចាស់ថា រៅរពេវដេរវៀតណាមោប់រផដើម ល្ នពានមក គឺថាកងទ័ពកមពជុា10 

ក្បជាធិបរតយយរៅវតក្គប់ក្គងទឹកដីរវៀតណាមមួយវផែក<រៅរឡើយ>  វូតមកដេ់រដើមវខធែូ ឆ្ែ ំ11 

<១៩៧៧>។  12 
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បទ សូមបញ្ញច ងំឯកសា រៅរេើរអក្កង់ផងវដ គឺឯកសា  E3/897។ វផែកមួយ រសា ភឹម បន14 

រាយកា ណអ៍ំពីសាថ នភាព<បោច មិតត>រៅកែុងតំបន់២៣ ដូចតរៅ សូមដកក្សង់៖ “កា វាយក្បហា ដ៏15 

ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ<រវើយ>បន<បំផ្ទល ញធៃន់ធៃ វដ ។> ទី១ គឺថាពួករគវាយក្បហា រយើង រដើមបីឲ្យរយើងដក16 

កមល ំងទ័ព បស់រយើងរចញពីទឹកដី បស់ពួកវា។ ទី២ កា ល្ នពាន បស់ពួកវារនះ គឺមិនជារក្ៅប៉ា នាម ន17 

រទ រៅរពេវដេរគបំផលិចបំផ្ទល ញក្សូវអងក  បស់រយើង រវើយជរមលៀសក្បជាជនរយើងចូេរៅកែុងទឹកដី18 

 បស់រគ។ ដូចបនរេើករឡើងខាងរេើ រសែើស ំឲ្យអងគកា ោត់វិធានកា  និងបវនថមកមល ំងកងទ័ពបវនថម19 

រទៀត រដើមបី<កា ពា ពីឥឡូវរនះ វូតដេ់ក្ចូតក្សូវ ួច>។” រវើយខាងរក្កាមមករទៀត៖ “ខាុំ<បន20 

វណនា>ំមួយចំនួន គឺ<បញ្ញជ >ឲ្យដកកងទ័ព<រយើងវដេកំព ងឈ រជើងកែុងទឹកដីវាមក>វាយ<វា>ពី21 

ខាងរក្កាយវិញ។ <កែុងរពេជាមួយគ្នែ រនាះ>កងទ័ព<រៅតាមម ខក្ពួញនានាវាយសក្មុកចំពីម ខ>វត22 

មដង។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  23 

រៅ<បនាា ប់ពី>វខធែូ<រនាះមក> គឺថា<មន>សា ទូ រេខ <ឬ បយកា ណ៍មួយចំនួនបង្ហា ញ24 

ពី>សាថ នភាព<ដ នដាប បស់>កងទ័ពកមពជុាក្បជាធិបរតយយ<> គឺវាថាឯកសា <> E3/8372 ច ះថ្ងៃ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទី២២ <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> ជាសា ទូ រេខមកពី រសា ភឹម។ <រយើងខាុំរសែើ>ស ំបង្ហា ញសា ទូ រេខរនះ1 

រៅរេើរអក្កង់ផងវដ  គឺឯកសា  E3/8372 រសា ភឹម បនរាយកា ណ៍ដូចតរៅ សូមដកក្សង់៖ “សាថ ន2 

ភាពខាម ងំរៅតាមផលូវជាតិរេខ២២ និងផលូវជាតិរេខ៧ ខាម ងំបនវាយក្បហា  រវើយ<វាយផ្ទត ច់វខស3 

រក្តៀម បស់រយើង>ជារក្ចើនកវនលង។” <ច ះរក្កាមបនតិចរទៀត៖> “ទ្ធក់ទងរៅនឹងសាថ នភាពរៅថ្ងៃទី២២ 4 

<វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ោប់ពី>រម៉ា ងក្បកំ្ពឹក  វូតមកដេ់ឥឡូវរនះ សាថ នភាពរនាះ គឺថា<>ខាម ងំ<បន>5 

វាយ<>វបកក្គប់<ម ខក្ពួញរវើយ>។ សាថ នភាព<ឥឡូវរនះគឺថាទ្ធងំ>រយើង<ខាុំ និង>គណៈ 6 

បញ្ញជ កា <>ជួ ម ខរនាះ គឺក្តូវបនខាម ងំរឡាមព័ទា ក៏ប៉ា វនតឥឡូវរនះក៏បនបំវបករៅវិញ។ រវើយរយើងក៏7 

បនរធេើកា រ ៀបចំ រដើមបីវាយបករៅរេើខាម ងំវិញវដ ” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  8 

[១០:៥៦:៤០] 9 

ពី ថ្ងៃរក្កាយមករទៀត គឺឯកសា  E3/908 ç E3/908 ច ះថ្ងៃទី២៤ <វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧> រាយ10 

កា ណ៍ ជូនមនាី ៨៧០រនះ គឺរាយកា ណ៍មកពី<ភួង វដេជាសមជិក>គណៈកមម ធិកា ភូមិភាគបូពា៌ា  11 

<ទទួេបនាកុចំកា រដស៊ូភូមិភាគ>គឺរផាើ រវើយនិងចមលងជូនថាែ ក់ដឹកនាកំំពូេរៅកែុងទីក្កុងភែំរពញទ្ធងំ12 

អស់<។> សូមដកក្សង់៖ “យួន <បនកាន់កាប់>ផលូវជាតិរេខ៧ ពីភូមិសាឹង រៅដេ់ផា រមមត់។ ពួក13 

<វា>បនចូេមកកែុងចមក  រដស៊ូរយើងទ្ធងំក្សុងវតមដង រវើយបនដ ត<ជ័ >រដស៊ូរយើង រវើយ<>14 

យក<អងក > និងអំបិេ បស់រយើង<ជារក្ចើនផងវដ >។ រៅថ្ងៃទី២៩ <វខធែូ> រយើងសថិតរៅកែុងសាថ ន15 

ភាពបត់បង់ភាពជាមច ស់កា រវើយ។ រវើយ<រយធារយើង>បន<វបកវខាកគ្នែ  រដាយមិនអាចទ្ធក់ទង 16 

និងមិនអាចកាត ប់ពីបញ្ញជ កា  ឬខាម ងំបនរទ>។ អាវ ធយ ទាភណឌ <វដេ>រយើង<យកមកបក្មុងទ ករក្បើ17 

ក្បស់កែុងកា ក្បយ ទារនាះក្តូវ>ខាម ងំ<>  ឹបអូស<>អស់<រវើយ>។ សូមឲ្យអងគកា តាមដាន និងជួយ18 

អនតរាគមន៍ ឲ្យបនដិតដេ់បំផ ត។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 19 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំបនអាននូវរសចកដីវងលងកា ណ៍ វដេបនរចញរៅថ្ងៃទី៣១ វខធែូ ឆ្ែ ំ20 

<១៩៧៧> រៅរពេវដេសាថ នភាពកាន់វតធៃន់ធៃ <>សក្មប់កងកមល ំងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រវើយ21 

ខាុំក៏សូមរេើករឡើងផងវដ ថា រៅថ្ងៃដវដេ ថ្ងៃទី៣១ វខធែូ <ឆ្ែ ំ១៩៧៧> រសចកដីវងលងកា ណ៍រនះ ក៏22 

បនរចញរដាយក្កសួងកា ប រទសកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺឯកសា  E3/1265 វដេបននិយយថា 23 

សូមដកក្សង់៖ “ ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ បនសរក្មចជាបរណាដ ះអាសនែ គឺថាកាត់ផ្ទដ ច់ទំនាក់24 

ទំនងកាទូតជាមួយនឹងសាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាម វដេចូេជាធ មនពីថ្ងៃទី៣១ ធែូ ឆ្ែ ំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<១៩៧៧>  វូតដេ់ពួករគ ដកកងទ័ព ល្ នពាន<>រចញពីទឹកដីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។” <កថា1 

ខណឌ ទី២៖> “<>អែកកាទូត និងប គគេិក<សាថ ន>ទូត<សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាម> ក្តូវវត2 

ោករចញពីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <មិនឲ្យវួស>ថ្ងៃទី០៧ <វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រឡើយ>។ 3 

[១០:៥៩:៣៩] 4 

បនាា ប់ គឺមនឯកសា មួយចំនួនរទៀត វដេពាក់ព័នាពីអេីរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ5 

១៩៧៨ រៅរពេវដេកងកមល ំងរវៀតណាម<សម័ក្គចិតតដករចញពីកមពជុា> គឺរសៀវរៅ វប៊ន រ ៀ និន 6 

គឺថា<E3/1593>, វខម <00637926>ដេ់27, អង់រគលស01150194, បរំាង 00639155 រ ៀ និន 7 

គ្នត់ស រស ថា សូមដកក្សង់៖ “រៅថ្ងៃទី០៦ <វខមករា> កងកមល ំង ល្ នពាន< បស់រវៀតណាម>8 

បន ក្តឡប់រៅទឹកដី<ខលួន> វិញ។ វខម ជាង១០០.០០០នាក់ មកពីក្គប់តំបន់<នានាតាមក្ពំវដន>ក៏បន9 

<ឆក់>ឱកាសរគចខលួនរៅជាមួយពួករគ<វដ >។”  10 

រៅរជើងទំព័ រេខ៨ តាមក្បភព បស់ វប៊ន រ ៀ និន រាប់បញ្ចូេទ្ធងំរសចកតីដកក្សង់បទ11 

សមា សន៍ឆ្ែ ំ១៩៨០  បស់ វប៊ន រ ៀ និន រៅកមម ភិបេ<ថាែ ក់ក្សុក>មែ ក់ ស ំដកក្សង់៖ “រៅរពេ12 

វដេរវៀតណាមដករចញ<>ភាគី បស់រយើងមិនបនដឹងរទ។”  13 

[១១:០១:១០] 14 

ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា ក៏បនស រស កែុងរសៀវរៅ “<សក្តូវ>បងបែូនឯង” គឺ E3/2376, វខម  15 

00191547, បរំាង 00237077, អង់រគលស <00192397> ដេ់ 98, ទំព័ ២១២ ដេ់ ២១៣ ថ្ន16 

រសៀវរៅ ណាយ៉ា ន់  ោន់ដា សូមដកក្សង់៖ “រៅរដើមវខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅរពេវដេរៅសន្ដង្ហគ ម17 

<ពាកយសមតីតាម េកធាត អាកាស វាង>ភែំរពញ និងហាណូយវែឹង<> សមសភាព<កងពេ>ទ្ធងំ18 

បី បស់<មជឈិម រៅរក្កាមកា បញ្ញជ  បស់មន សស ឹងមំបីនាក់ បស់ ដាឋ ភិបេវខម ក្កវម គឺ> ដឋមន្ដនតី19 

កា ពា ក្បរទស ស ន រសន <វក ពក> រមបញ្ញជ កា <>ភូមិភាគ<កណាដ េ និងតាម៉ា ក រមបញ្ញជ កា ភូមិ20 

ភាគនិ តី បនោប់រផតើម ំកិេទ័ពរៅភូមិភាគបូពា៌ា ។ ប៉ា វនតម នរពេវដេក្បឈមនឹងទ័ព បស់ហាណូយ21 

រនាះ រគក៏បនដកងយក្តឡប់មកមូេដាឋ ន បស់ខលួនវិញ>។<> រដើមបីលាក់កំបងំនូវកា ច ះ<ញ៉ាម>22 

 បស់រគ វខម ក្កវមបនោប់រផតើមយ ទានាកា រោសនាវដេបង្ហា ញពី<កា >សម័ក្គចិតត<ដករចញ>23 

 បស់រវៀតណាម<ថា>ជា <>រជាគជ័យ<ជាក្បវតតិសាន្ដសត>ដ៏អសាច  យ<រៅវិញ>។”  24 

[១១:០២:៤០] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<ជាឧទ្ធវ ណ៍រដើមបីអះអាងនូវអេីវដេ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា បនរេើករឡើងរនាះ រលាក រលាក1 

ក្សីរៅក្កមគឺ “ទសសនាវដដីទង់បដិវតត” រចញផាយ>រៅវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៨ <>គឺឯកសា  E3/215 2 

វខម  00064595, បរំាង 00524073, អង់រគលស 00488622 រនះគឺស នា កថា បស ់ប៉ា េ ពត <រៅ>3 

ថ្ងៃ<ខួបទី១៨ ថ្នកំរណើតបកស>។ សូមដកក្សង់៖ “ច ងឆ្ែ ំ១៩៧៧ រគបនវាយក្បហា កមពជុាកែុង4 

ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។ រគបនក្បមូេកងពេ<១៤> រៅកែុងរនាះ គឺកងទ័ព<ក្សួច>បួនកងពេ ប៉ា វនតរយើង5 

បនវាយ<ឲ្យវាបរាជ័យ>រៅថ្ងៃទី០៦ <វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨>។ រៅកា បរាជ័យរនះ<រៅថ្ងៃទី០៦ វខ6 

មករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> គឺកា <>បរាជ័យ<ថ្ន>យ ទាសាន្ដសត<ថ្វ  វស័ដក វ័ស> បសយួ់ន និង បស់សូ7 

រវៀត <>។” ចប់រសចកតីដកក្សង់។ ឥឡូវរនះ ខាុំនឹង<រេើកយកភសតតុាងមួយចំនួន ពីកា បំភ័យពី8 

សំណាក់រវៀតណាម>រៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៧<>។ រវើយ<>កងកមល ំងកមពជុាក្បជាធិបរតយយរចះវតបនត9 

<បងករវត  និង>មិនមនកា ច ោ វាងក្បរទសទ្ធងំពី រនាះរទ។ រវើយរៅមនសា ទូ រេខវខមករា 10 

ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ពី រសា ភឹម វដេគ្នត់រក្បើរ ម្ ះ ឆ ន  បស់គ្នត់រៅ បងប៉ា េ ចមលងជូន នួន ជា, រអៀង សា ី11 

, <និងក្កុម បស់រគ>E3/243។ រវើយសូមអន ញ្ញា តបង្ហា ញរេើរអក្កង់។ រៅកែុងកថាខណឌ ទី១  បយ12 

កា ណ៍ បស ់រសា ភឹម អំពី បយកា ណ៍រៅសាថ នភាពរៅតំបន់២៤ គឺមនដូចខាងរក្កាមរនះ-- 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

អរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 15 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 16 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 17 

ខាុំកត់សមគ េ់រ ើញថា តាំងពីក្ពឹកមិញមករនះ រៅរពេវដេបង្ហា ញឯកសា វែឹង គឺមន18 

និយយអំពីទូ រេខមួយចំនួន វដេច ះវតថរេខារដាយ ឆ ន<។ សវក្ពះរាជអាជាា រៅថ្ងៃរនះ ក៏ដូចជា19 

រមធាវី កូរប៉ា កាេពីមសិេមិញថា> ឆ ន រនះ គឺជារ ម្ ះបដិវតត បស់ រសា ភឹម។ ដូរចែះ រលាកអាចផដេ់20 

មូេដាឋ នជាក់លាក់ រដើមបីឲ្យពិនិតយ រផាៀងផ្ទា ត់រៅរេើព័ត៌ាមនរនះបនរទ? 21 

[១១:០៥:៥៥] 22 

រលាក រេេ េសីាក៖់ 23 

សូមអ គ ណរៅក្កម ឡាវវន៍ រវើយខាុំនឹងបញ្ញជ ក់បញ្ញា រនះ ដូចវដេរលាករៅក្កមបញ្ញជ ក់ 24 

រវើយបនាា ប់ពីខាុំបង្ហា ញឯកសា ពាក់ព័នានឹងសា ទូ រេខមួយរនះសិន <រក្ពាះថាសា ទូ រេខរនះអាច25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជួយរយើងឲ្យយេ់បន រវើយខាុំនឹងមនមតិបវនថមរដើមបីរឆលើយតបនឹងសំណួ  បស់>រលាករៅក្កម។ 1 

ឥឡូវរនះ ខាុំសូមអន ញ្ញា តអាន បយកា ណ៍រនះ គឺ E3/243។ សូមបង្ហា ញរេើរអក្កង់ គឺថ្ងៃទី2 

១៩ <វខមករា> ឆ្ែ ំ១៩៧៨ <សតីពីសាថ នភាពកែុងតំបន់២៤> សូមដកក្សង់៖ “រៅថ្ងៃទី១៦ រយើងបនតកា 3 

<ចេ័ត>កងទ័ព បស់រយើង<ចូេ>រៅកែុងទឹកដី បស់<វា> គឺថាកងកមល ំង បស់រយើងបនករមាចខាម ងំ4 

១៥នាក់ រវើយនិងបំផ្ទល ញទូក< បស់វាបន>៥<រក្គឿង។> រវើយរយើងបនវាយ<តាមយ ទាសាន្ដសត5 

ទ័ពឈល ប>រៅកែុងទឹកដី បស់<វា បន>២គីឡូវម៉ាក្តពីក្ពំវដន បស់រយើង។ ជាេទាផេរយើងបនករមាច6 

ផាះរយធា៣០ខែង រវើយនិងដ តរោេផាះជនស ីវិេមួយចំនួន។ រយើងបនករមាច<កាណូត> បស់ខាម ងំ7 

ចំនួនពី  <រវើយខាម ងំរៅរេើកាណូតក្តូវបនករមាចទ្ធងំអស់។> ជាស  បរយើងករមាចខាម ងំ៣០នាក់ រៅ8 

ថ្ងៃទី១៨ <វខមករា។> រវើយរៅថ្ងៃទី១៨ <វខមករា> រៅរម៉ា ងបីយប់ រយើងបនតវាយក្បហា  បញ់   9 

វកកត១០៧<មិេលីវម៉ាក្ត> ចូេរៅកែុងវ កងី ផា វ កងី រវើយមិនអាចកាដ ប់បនពីេទាផេរទ <ប៉ា វនត>10 

រយើងបនរ ើញថាទីតាងំរនាះបនរឆះរៅរវើយ។” <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> 11 

[១១:០៧:៤០] 12 

ឥឡូវរនះ គឺថារយើងទ កបញ្ញា រនះមួយវឡក រវើយរយើងនិង កសា ទូ រេខវដេខាុំរក្បើ រដើមបី13 

បញ្ញជ ក់ពីចំណ ច វដេរលាករៅក្កម ឡាវវន៍ បនរេើករឡើង <ពីកា វាយក្បហា រៅកែុងវដនដីរវៀត-14 

ណាមរដើមបីបញ្ញជ ក់>។ <រសលះក្តង់រនះសិនច ះ ខាុំ ក>សា ទូ រេខមួយវដេជួយបំភលឺអេី<វដេរលាក15 

រៅក្កមបនរេើករឡើង។ ក្បសិនរបើជា ករ ើញភាល ម ខាុំនឹងជក្មបជូនវតមតង របើ កមិនទ្ធនរ ើញរទ ខាុំ16 

នឹងជក្មបជូនរៅរពេណាវដេ កបន។ ខាុំ ករ ើញរវើយ រនះគីជាសា ទូ រេខវដេអាចជួយរឆលើយ17 

សំណួ  បស់រលាករៅក្កមបន។> គឺសា ទូ រេខថ្ងៃទី១៥ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ពីរ ម្ ះ ឆ ន រៅបង 18 

ប៉ា េ គឺ E3/920 ç E3/920 វដេមនខលឹមសា ថា សូមដកក្សង់៖ “រៅថ្ងៃទី៨ <វខមករា> ឆ្ែ ំ១៩៧៨ 19 

អងគភាព១៧០ បនវាយឆមក់រេើកំពង់ កា រៅរពេយប់ រវើយរយើងបនបញ់រប៤០ <និងM79ចូេ20 

បនាា យពួកវា។”> រវើយបនតរៅរទៀតរនាះ “រៅក្ពឹកថ្ងៃទី១៤ <វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ សែូ ក្គ្នប់បនលឺ21 

រឡើង>ទីតាងំរនាះ<។”> បនាា ប់ពីោករចញ<ពីបង>យប់រនាះ គឺថារៅក្ពឹកបនាា ប់រយើងបនរ ៀបចំ22 

ក្បជ ំជាមួយគណៈ<>បញ្ញជ កា <សម ភូមិ រវើយ>វណនាពួំករគឲ្យវាយចូេរៅកែុងទិសរៅនានា 23 

វដេរយើងបនពិភាកា<។” ខាុំសូមនិយយមតងរទៀត។ សា ទូ រេខរនះរផាើជូនប៉ា េ ពត។ សា រនាះ24 

និយយថា៖ “បនាា ប់ពីរចញពីបង រៅក្ពឹកបនាា ប់រយើងខាុំរ ៀបចំក្បជ ំមួយ” វដេគ្នត់បនផតេ់កា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វណនា។ំ> មូេរវត សំខាន់ វដេថារៅកែុងរសៀវរៅ វប៊ន រ ៀ និន មនកា ពិភាកា វាង ប៉ា េ ពត 1 

ថាមកក្បជ ំខាងភូមិភាគបូពា៌ា ភាល មៗបនាា ប់ពីថ្ងៃទី០៦ <វខមករា> ឆ្ែ ំ១៩៧៨ វដេ  រវៀតណាម<ដក>2 

រចញរៅ គ្នត់មកក្បជ ំជាមួយ រសា ភឹម។ អ៊ ៊ីចឹង របើតាមរសៀវរៅ បស់ វប៊ន រ ៀ និន គឺមនដំរណើ 3 

 បស់ ប៉ា េ ពត មកជួប រសា ភឹម រៅកែុងភូមិភាគបូពា៌ា  រវើយរយើងមនសា ទូ រេខរនះ  ឯង។ 4 

[១១:០៩:៥៣] 5 

រដើមបីរេខរយង បស់ វប៊ន រ ៀ និន រនាះ គឺវដេរសៀវរៅ “ បប ប៉ា េ ពត” គឺ E3/1593, 6 

វខម  <00637940> ដេ់ 41, បរំាង 00639167, អង់រគលស 01150200។ វប៊ន រ ៀ និន បនស 7 

រស ថា៖ “បនាា ប់ពីរវៀតណាមដករចញរៅថ្ងៃទី០៦ <វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> ប៉ា េពតបនរៅដេ់ភូមិ8 

ភាគបូពា៌ា ។ គ្នត់បនរកាះ ឲ្យមនកា ក្បជ ំរៅវតត<តូង> រៅជិតចមក  រដស៊ូ កែុងក្សុកសួង រវើយក៏9 

បនអែកវតតមនរនាះក៏មន ស ន រសន, រសា ភឹម និង វក ពក។”  10 

រនះជាឧទ្ធវ ណ៍មួយ រៅក្កម ឡាវវន៍ រវើយខាុំនិង ីករាយ នឹងពិនិតយរមើេសា ទូរេខរផសង11 

រទៀតវដេមនកា រយងវដេក្បប់រយើងថា វដេសំខាន់បំផ តវែឹង រសចកដីសនែិដាឋ នរនះគឺថា រនះមិន12 

វមនជាសា ទូ រេខដាច់រដាយវឡកវដេរយើងក្តូវពិនិតយរមើេរទ។ រៅកែុងឧបសមព័នា៤ វដេសា 13 

ទូ រេខមនរៅកែុងេំដាប់េំរដាយរពេរវលាវដេថា  បយកា ណ៍ទ្ធងំអស់មកពីភូមិភាគបូពា៌ា  ឆ្ែ ំ14 

១៩៧៦ ដេ់ពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៨ ទ្ធក់ទងអំពី បយកា ណ៍ទូរៅ ដូចជា រយធា បងកបរងកើនផេ ទ្ធងំ15 

អស់រនាះ ស ទាវតច ះវតថរេខារដាយ ឆ ន គឺថាបូក ួមសា ទូ រេខទ្ធងំអស់រនះ គឺថា ប គគេវតមែ ក់16 

វដេអាចរាយកា ណ៍ពីបញ្ញា ទ្ធងំអស់រនះ ជាកែុងេកខណៈរទៀងទ្ធត់រនាះ គឺថា មនវតរេខាភូមិភាគ17 

រនះរទ រវើយនិងផគួបជាមួយនឹងសា ទូ រេខជាក់លាក់មួយចំនួនរទៀតរនាះបទ។ 18 

[១១:១១:០៦]  19 

រវើយខាុំបនបង្ហា ញជូន ឯកសា អំពីបញ្ញា  អំពីរវត កា ណ៍ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ជាពិរសស ឯកសា មួយ20 

ចំនួនពាក់ព័នារៅនឹងកា បនដកា វាយក្បហា <ពីសំណាក់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ>រៅរេើក្បរទសរវៀត21 

ណាម រៅកែុងឆ្ែ ំរនាះ។ មនសា ទូ រេខ ថ្ងៃទី០៨ <វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ សា ទូ រេខ រេខ០៨> 22 

រចញពីស ន រសន វដេរក្បើ វសសនាមថា “៤៧” <>អ៊ ៊ីចឹង រលាករៅក្កមអាចដឹងថា រយើង ដឹងថា23 

៤៧ ជាស ន រសន រដាយ របៀបណា? ខាុំមនរសចកដីដកក្សង់ ប៉ា វនដអែកទទួេសា ទូ រេខរៅភែំរពញ24 

វែឹងបញ្ញជ ក់ថា រេខ៤៧រនះ ជារេខវដេ<សមគ េ់> ស ន រសន <>។ អ៊ ៊ីចឹងគឺថា រៅរពេវដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត់រៅភូមិភាគបូពា៌ា ។ ខាុំនឹងបញ្ជូនរសចកដីពនយេ់រពេរក្កាយ ប៉ា វនដមិនកែុងកំណត់ បស់ខាុំរទ ដូរចែះរៅ1 

កែុងសា ទូ រេខ ថ្ងៃទី០៨ វខ<រមសា> ឆ្ែ ំ១៩៧៨វែឹង គឺរៅកែុង E3/1076 សូមបង្ហា ញរៅរេើរអ2 

ក្កង់ផងវដ ។  3 

រៅកែុងកថាខណឌ មួយ រាយកា ណ៍ថា រយើងវាយ<>ចូេរៅ<ទីក្បជ ំជន>ដ ងថាប់ រវើយទី4 

ផា រៅខាងតបូងក្តពាងំក្ពាម រវើយនិងតាន់ោវ<។> រយើងបនសមល ប់និងរធេើឲ្យ បួស<>រាប់ យ5 

នាក់ រវើយនិងដ តផាះរាប់ យ<ខែង។> “រយើងបនដរផ្ទល ងក្គ្នប់១០៧មិេលីវម៉ាក្ត រវើយនិងរដ.កា៧៥ រៅ6 

កែុងតាន់ោវ។” <តាន់ោវ ជាក្សុកមួយរៅរក្តើយខាងេិចទរនលរមគងគ រវើយដ ងថាប់ជារខតតមួយរៅ7 

រក្តើយខាងរកើតទរនលរមគងគ សថិតរៅកែុងតំបន់វតមួយ>។ រវើយក៏មនខលឹមសា រយង ទីភាែ ក់ង្ហ សា 8 

ព័ត៌ាមនរវៀតណាមរៅថ្ងៃទី០៣ <វខមីនា> ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ជា បយកា ណ៍វដេផាយ<រក្កាមចំណង9 

រជើងថា “រសចកតីបញ្ញជ ក់ បស់រឈល ើយសឹក និងជនរភៀសខលួនកមពជុា”> ឯកសា  E3/1269។ គឺមនវត10 

អតថបទជាភាសាអង់រគលសរទ គឺ00009874 សូមដកក្សង់៖ “កងកមល ំងកមពជុាក្តូវបនទទួេបញ្ញជ ឲ្យ11 

សមល ប់ទ្ធងំអស់ ដ តរោេទ្ធងំអស់ <ករមាចទ្ធងំអស់>រៅរពេវដេរគវាយចូេទឹកដី<រវៀតណាម។ 12 

រឈល ើយសឹកវខម >ក្បនំាក់ បនក្បប់រៅអែកសា ព័ត៌ាមនបរំាង<រៅកែុងរខតតថ្តនិញ ក្បរទសរវៀតណាម13 

កាេពីវខម ន។> រឈល ើយសឹកទ្ធងំក្ប<ំនាក់>រនាះ <>និយយ<ជាងមួយរម៉ា ង>ជាមួយអែកសា 14 

ព័ត៌ាមនមកពី អា.រអវេ.រប៉ា <(ទីភាែ ក់ង្ហ សា ព័ត៌ាមនបរំាង) និងេ យម៉ា នីរត>រវើយរគរាយកា ណ៍15 

ថាពួករគឋិតរៅកែុងកងកមល ំង<៤០០០>នាក់ វដេរវៀតណាមោប់បន<រៅថ្តនិញ តាងំពីវខត លា>16 

ឆ្ែ ំរៅ<ម ិញ>។”  17 

[១១:១៥:៥៥] 18 

ឥឡូវរនះ ខាុំចង់ចូេរៅឯកសា មួយចំនួនវដេបង្ហា ញអំពីជរមល ះរៅកែុងឆ្ែ ំ<១៩៧៧-១៩៧៨> 19 

រៅកែុងចំណ ច ក្ពំវដនមួយចំនួន<។>រវើយខាុំនិងជូនឧទ្ធវ ណ៍មួយចំនួនរៅកែុងរពេវដេខាុំរៅរសស20 

សេ់ វដេថាជាសា ទូ រេខ<និង> បយកា ណ៍មកពីតំបន់<ទ្ធងំរនាះ>។ <ប៉ា វនតខាុំចង់ោប់រផតើមពី21 

ឯកសា សំខាន់ៗអាចផតេ់ជាគតិ គឺ>សារាច  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាច ះថ្ងៃទី១៣ វខកកកដា ឆ្ែ ំ22 

<១៩៧៨ មនចំណងរជើងថា “ទសសនៈសតីពីសាថ នភាពបចចបុបនែថ្នបដិវតតន៍កមពជុា”> គឺឯកសា  E3/791 23 

<-> E3/791 រវើយរៅចំណ ចោប់រផតើមរនាះ គឺ<មន>រសចកតីពនយេ់ទូរៅ<មួយ>អំពីសាថ នភាព24 

<ទូរៅរៅ>សម ភូមិ <រៅតាម>តំបន់នានា។ រវើយរយើងនឹងពិនិតយរ ើញ<រៅទំព័ ជាភាសាវខម 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រេខ 00079296>, <>អង់រគលស<00721427>រវើយបរំាង 00747882 <ដេ់83>។ រវើយ1 

សារាច បកសរនះ<រេើករឡើង>ថា <ខាុំសូមដកក្សង់>៖ “សាថ នភាពមកពីសម ភូមិគឺដូចតរៅ៖  តនគិ ី2 

គឺ<យួនពី >កងវ រសនាធំ<ថ្វ >រយើង<រៅផលូវរេខ១៩>រៅឆ្ែ ំ១៩៧៨<។ ពួកវាគឺជា>ទ័ពតំបន់<។ 3 

វា>បនចូេ<កែុងដីរយើងចមៃ យ>១០គីឡូវម៉ាក្ត។ ឥឡូវរនះខាម ងំ<>ឈ រជើងក្បវវេ ៣គីឡូវម៉ាក្តពី4 

ក្ពំវដន<។ បូពា៌ា ៖ កងទ័ពវាមួយ>កងពេ<>កំព ងវតវាយ<សក្មុក>យ៉ា ងខាល ងំកាល <រៅរមមត់>។ 5 

<>សាេ យរ ៀង<៖>កងកមល ំង< បស់វា>ជាងមួយកងពេ<រៅ>កែុង<តំបន់>ក្បសកូ្តកំព ងវតវាយ6 

<យ៉ា ងខាល ងំកាល ។> រវើយខាងយួន< កាកមល ំងវាដេ់រៅ>បីកងពេ វូតមកដេ់វខកកកដា។”  7 

រវើយបទរៅទំព័ <ដវដេ និងកែុងទំព័ >បនាា ប់<រនះជា>រសចកតីដកក្សង់សំខាន់វដេ8 

និយយដូចខាងរក្កាមរនះ <ពី>កែុងសារាច  បស់បកសរនាះ សូមដកក្សង់៖ “រយើងក្តូវវតចូេរៅដី9 

 បស់<។> ោប់តាំងពី<វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> រយើងបនឈ រជើងរៅ ឈ រជើង<រេើបនាា ត់ក្កវម10 

រៅ>តំបន់<កនាយុ>នាគ<>រវើយរយើងរធេើសកមមភាពសន្ដង្ហគ មឈល បជាបនតបនាា ប់។ សកមមភាពរនះគឺថា11 

បនចូេរៅដេ់ខាងនិ តីរយើង<កំណត់រគ្នេរៅរៅរេើ>  ឡុកនិញ <រវើយនិងកា >បញ្ញជ ក់អំពី<ទី12 

តាងំជាក់លាកម់ួយចំនួន>សថិតរៅមខ ងថ្នទរនលរមគងគ<និងទរនលបសាក់។>  រយើងបនៗ<កាន់កាប>់13 

តាន់ោវ ដេ់ ចូវដ ក។ រវើយ< ំកិេរៅ>រខតតក្កមួនស រយើងបន<កាន់កាប់តំបន់រនះមួយភាគធំ14 

រវើយ>។”  15 

[១១:១៩:១៣] 16 

រវើយបនតរៅរទៀត រៅទំព័ បនាា ប់ “ទិសរៅសក្មប់កា វាយចូេ គឺ<ក្តូវវក្បកាល យ>ភូមិភាគ17 

បូពា៌ា ឲ្យរៅជាសម ភូមិដូចភូមិភាគនិ តីវដ ។ របើរយើងអន វតតមគ្ន៌ា ក្តឹមក្តូវ រយើងអាចវាយ<>និងចូេ18 

ដីវដនដី បស់ខាម ងំបន។ រយើងក្តូវរធេើឲ្យមូេដាឋ ន <និងរយធា> បស់រយើង<ឲ្យ>សាែ តសែ<ំ>។” 19 

រវើយបនតរៅពី ទំព័ ខាងរក្កាយរទៀត គឺវខម  00079299, បរំាង <747885>(ស ីក), អង់រគលស 20 

<721430>(ស ីក)។ “យួន<បនភលកស សជាតិ>បរាជយ័<យ៉ា ងដំណំ>។ <មវិចតិា> ល្ នពាន21 

< បស់វាង្ហបស់តកូរវើយ។> រវើយក៏រយើងបនវាយ<ករមាច>កមល ំង បស់<វាជារក្ចើនវដ ។> រយើង22 

បនចូេ<កាន់កាប់>ដី បស់<វាជាបនតបនាា ប់>។ រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់បកស ចេនាវខម កមពជុារក្កាម 23 

បនរធេើកា វាយក្បហា  ួម<គ្នែ >ជាមួយរយើង ក្បឆំ្ងនឹងរវៀតណាមវដ ។  24 

ឥឡូវរនះ ខាុំពិនិតយរមើេឧទ្ធវ ណ៍ពី បីថ្នឯកសា វដេរចញពីតំបន់រផសងៗ<។> គឺមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 បយកា ណ៍ជារក្ចើន គឺថា<វាជា បយកា ណ៍សរងខប។> រយើងមនភសតតុាងជារក្ចើន អំពីកា វាយ1 

ក្បហា តំបន់ចំព ះ<រសក> រៅសាេ យរ ៀង<។ គឺសម ភូមិផលូវជាតិរេខ១> រៅតំបន់២៣, ២៤ រៅភូមិ2 

ភាគបូពា៌ា ផងវដ ។ ខាុំនឹងអានសា ទូ រេខមួយ អំពីបញ្ញា រនះ គឺថ្ងៃទី២៩ <វខត លា> ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ជាសា 3 

ទូ រេខមកពី ឆ ន វដេជា រសា ភឹម ជូនរៅមនាី ៨៧០ គឺ E3/892។ សូមដកក្សង់៖ “រយើងចង់ដឹង4 

<ថារតើ>មនាី ៨៧០ នឹង<រធេើដូចរមតចចំរពាះ>រវៀតណាម វដេរយើងបនោប់បនរៅ<>ផាះ<អែក5 

ក្សុក> ភូម<ិតារដវ>។ ក្បសិនរបើមនាី ៨៧០ ចង់<បន>ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធំងអស់រនះ រយើងនឹង6 

បញ្ជូនឲ្យ។ ឥឡូវរនះ រយើង កាទ កពួករគ រដើមបីសួ ចរមលើយ រវើយរយើងនឹងរាយកា ណ៍ពីបញ្ញា រនះរៅ7 

រពេរក្កាយ<បនាា ប់ពីសួ ចរមលើយ ួច>។”  8 
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រវើយ<រវៀតណាមទ្ធងំរនាះក្តូវរគោប់បនមួយថ្ងៃម នថ្ងៃវដេរគបនរផាើសា  គឺថ្ងៃទី២៨ វខ10 

ត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> គឺឯកសា  E3/890 រវើយខាុំនឹង<មិនអានខលឹមសា ថ្នសា ទូ រេខរនាះរទ វតខាុំនឹង11 

ពណ៌ានា> ថារតើរវៀតណាម<ទ្ធងំ>បីនាក់<រនាះ>ក្តូវបនោប់ខលួនរៅកែុងភូមិរនាះ<រដាយ របៀប12 

ណា។> រវើយមនឯកសា រយង<មួយចំនួនរដើមបីបញ្ញជ ក់ពីកា ោប់ខលួន>រវៀតណាម រៅកែុងរពេ13 

វដេខាុំបនតរៅខាងម ខ។ រវើយសម ភូមិ<>មួយរទៀត គឺរៅផលូវជាតិរេខ៧ គឺរលាក រលាកក្សី14 

រៅក្កមរៅកែុងតំបន់<>២១ថ្នភូមិភាគបូពា៌ា  ថ្នរខតតកំពង់ោម រៅរពេវដេរយើងពិនិតយរ ើញថា រៅ15 

ក្តង់ទីក្កុងវក្កក <និង>រមមត់។ រនះគឺជាសម ភូមិ<>ផលូវជាតិរេខ៧<។> ខាុំនឹងអានជូន រលាក 16 

រលាកក្សីរៅក្កម។ <រទ>រនះជាសា ទូ រេខ វដេខាុំរ ើញថាបនអានរវើយ ជា បយកា ណ៍មកពី 17 

រសា ភឹម វដេរ ៀបរាប់ពីកា ក្បជ ំ បស់គ្នត់ជាមួយ ប៉ា េ ពត។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំ< ំេងរោេ> ពីរក្ពាះខាុំបន18 

អាន ួចរវើយ។  19 

អ៊ ៊ីចឹងខាុំចូេរៅដេ់ឯកសា មួយរទៀត វដេមកពីតំបន់រនះវដ  គឺមនសា ៈសំខាន់ ជាៗតំបន់20 

វដេ វក ពក ទទួេបនាកុបញ្ញជ ទ័ពរៅរពេរនាះ។ រវើយរដើមបីកំណត់ក្តាត លាកា វែឹង គឺថា បយ21 

កា ណ៍មួយចំនួន គឺរចញមកពី វក ពក កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨ រ ៀបរាប់អំពីជរមល ះ និងកា ក្បយ ទាគ្នែ រៅទីរនាះ 22 

គឺសា ទូ រេខថ្ងៃទី១២ <វខរមសា> ឆ្ែ ំ១៩៧៧ <ទូ រេខ រេខ២ ពី វក ពក រផាើ>ជូនរៅមនាី ៨៧០ 23 

គឺឯកសា  E3/932 <សា ទូ រេខ រេខ៥ ថ្ងៃទី១៨ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> ពី វក ពក រៅគណៈ<> 24 

៨៧០ <គឺឯកសា >E3/1009  < សា ទូ រេខថ្ងៃទី២៩ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ គឺឯកសា  E3/516 25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 
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ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សា ទូ រេខ>រេខ១០<ថ្ងៃទី៤ វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ គឺឯកសា  E3/516 និងសា ទូ រេខ រេខ១១1 

រផាើរចញថ្ងៃទី៦ វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ គឺឯកសា  E3/250>  ពី វក ពក រៅគណៈ៨៧០ <>ផងវដ ។ 2 

ខាុំ<សូម>ដកក្សង់៖ “រៅផលូវជាតិរេខ៧ជាសម ភូមិ<>ទ្ធងំខាងេិច <និង>ខាងរកើតផលូវ គឺរៅកាទ ំ 3 

និងរមមត់។ សម ភូមិរនាះគឺថា រយើងបនវាយក្បហា ខាម ងំ ំរដាះទឹកដី បស់រយើង<ទ្ធងំអស់>មកវិញ 4 

រវើយខាម ងំ<ង្ហប់>និង បួស<ជារក្ចើននាក់> <រយើងបញ់> ងរក្កាះ<>រឆះ<មួយរក្គឿង>។ រវើយ5 

<ខាងរយើងវិញ >ខាុំបនរ ៀបចំកងរៅខាងបូពា៌ា  កងពរេខ៤ <>និង<កងរៅ>តំបន៤់១ រដើមបីសវ6 

កា វាយក្បហា ខាម ងំរៅបនាា យ៧៣៣។ រវើយខាុំសរក្មចដកកង បស់ សមមិតតវិន រដើមបីឲ្យរគវាយ7 

<បោច មិតតតាមបរណាត យ>ផលូវ<>២៨រនាះវិញ។” អ៊ ៊ីចឹងគឺថា ចប់រសចកតីដកក្សង់ប៉ា រណណ ះ។  8 
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<រលាក រលាកក្សីរៅក្កមនឹងរ ើញ> បយកា ណ៍<ពីកា វាយក្បយ ទានានា បស់> វក ពក។ 10 

មណឌ េគិ ី  តនគិ ី រៅកែុងភូមិភាគ<ឦសាន>ជាតំបន<់មួយ>រយើងបនពិភាការៅកែុងត លាកា ។ 11 

ឥឡូវរនះ រយើង<ខាុំ>នឹងបង្ហា ញ បយកា ណ៍ <ឬ>ជាសា ទូ រេខ រវើយ<រយើងមិនមនឱកាសរក្បើ12 

កែុងរពេវដេសាកសីបនមកផតេ់>សកខីកមម គឺឯកសា  E3/1030 គឺស ំអន ញ្ញា តបង្ហា ញរេើរអក្កង់។ 13 

រនះគឺជាសា ទូ រេខថ្ងៃទី២០ <វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> មកពីប គគេមែ ក់គឺជាក្បធានរយធាតំបន់១០៥14 

រ ម្ ះ តាសូភា គ្នត់រផាើជូនរៅរេខាតំបន់រ ម្ ះ ឡាងំ វដេរ ម្ ះរៅគ្នត់រ ម្ ះ ឆ្ន។ កថាខណឌ ទី15 

១ ថ្ន បយកា ណ៍សា ទូ រេខ បស់ សូភា រនាះនិយយថា៖ “រៅអូ រផល គឺ<ពួកវាបន>ចូេ<មកកែុង16 

ដីរយើងចមៃ យ>២០វម៉ាក្ត<រដើមបី>មកកាប់ឫសសី។ រយើងបន<ថ្វ  រធេើឲ្យវាង្ហប់ និង បួសមួយចំនួន> 17 

រៅថ្ងៃទី១៧ <វខមិង នា> ឆ្ែ ំ១៩៧៧។” រវើយ<ក្តង់កថាខណឌ >ទី២ថ្នសា ទូ រេខ៖ “<ពួកក្កុម៧18 

វដេ>បនវាយរយើងរៅរពក្ជាដា<> ឥឡូវរនះ<បនតវាយ>ចូេរពាធិ៍ថ្ក្ជ<>និងភូមិត ញ និងភូមិរដ19 

អឺ។ រវើយ<>ពួកខាម ងំវែឹង<មនគ្នែ >៣០នាក់។ ឥឡូវរនះរយើងបនរ ៀបចំកងកមល ំង បស់រយើងរដើមបី20 

<រៅថ្វ សាា ក់>ពួក<វា> វិញរវើយ។ រវើយ មិតត<រវៀង> បនរ ៀបចំកមល ំងរដើមបីងតាមដានបនតរៅ21 

រទៀត។” <ខាុំបង្ហា ញឯកសា រនះក៏រក្ពាះវតរពេមកផតេ់សកខីកមមរៅកែុងអងគជំន ំជក្មះរនះក៏មនសាកសី22 

មួយចំនួនរេើករឡើងពីរ ម្ ះ មិតត រវៀង រនះវដ ។ តំបន់៥០៥ សថិតរៅកែុងរខតតក្ករចះ> រវើយ<ក៏>ជា23 

តំបន់សម ភូមិម ខវដ <។> រវើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កម គឺថាអាចនឹងរយងរៅ កសា ទូ រេខ24 

មួយចំនួន វដេរចញមកពីរេខាតំបន់៥០៥ រខតតក្ករចះរនាះ។ ខាុំនឹងជក្មបជូនសា ទូ រេខគឺថា ថ្ងៃទី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

០៥ <វខ វិចិកិា ឆ្ែ ំ១៩៧៧> ជាសា ទូ រេខ<ពី--រៅ>សមមិតតយី <តាម យៈ>មនាី <៨៧០> គឺ1 

E3/978<។ និងរៅកែុងសា ទូ រេខរនះ> ជា បយកា ណ<៍សតីពី> កងកមល ំងរវៀតណាមបនចូេក្ពំ2 

វដន រវើយ<ធាល ក់ចូេ>ចក្មូង បស់រយើង រវើយរសែើស ំឲ្យមនកា <បថ្ងកមីន និង>ក្គ្នប់វបកថ្ដ<>។ 3 

រវើយ<រក្កាយមកមន បយកា ណ៍ជាបនតបនាា ប់ពី> សមមិតតយី <វដេជារេខាតំបន់> គឺ<>ឯក4 

សា  E3/986 ថ្ងៃទី១៦ វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៨ <សា ទូ រេខ>ថ្ងៃទី២២ វខធែូ <ឆ្ែ ំ១៩៧៧> គឺឯកសា  5 

E3/8371 <ទូ រេខ>ថ្ងៃទ២ី១<វខមីនា>ឆ្ែ ំ១៩៧៨ គឺឯកសា  E3/1012 <ទូ រេខថ្ងៃទី២១ វខរម6 

សា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ គឺឯកសា  E3/157 ទូ រេខថ្ងៃទី២៥ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ គឺឯកសា >E3/943<>ជា7 

 បយកា ណ៍<ពីតំបន់ក្ករចះអំពី>កា បនតកា វាយក្បហា ជាមួយរវៀតណាម<។> រវើយក៏ភូមិភាគ8 

<និ តីឯរណាះវិញមន បយកា ណ៍មួយចំនួនវតប៉ា រណាណ ះសក្មប់ជាភសតតុាងពីភូមិភាគរនះ។> ខាុំនឹង9 

រយងរៅ<គឺឯកសា > E3/853 គឺ បយកា ណ៍<ពីភូមិភាគនិ តី វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ កថាខណឌ ទី១10 

រាយកា ណ៍ពីកា ក្បយ ទាគ្នែ រៅក្ពំវដនរខតតកំពត និងក្បរទសរវៀតណាម។>  បយកា ណ<៍>ពី តាម៉ា ក 11 

រៅថ្ងៃទី០៨ <វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> គឺសា ទូរេខពី តាម៉ា ក រៅបង ប៉ា េ គឺ <E3/1062>។ រវើយក៏12 

មន បយកា ណ៍អំពីកា វាយ<ក្បយ ទាគ្នែ >រៅតាមសម ក្ទគឺមកពីកងពេ១៦៤ គឺឯកសា  E3/997។ 13 

គឺកំណត់ក្តា<ថ្ន បយកា ណ>៍ថ្ងៃទី២០ <វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ពីរេខា>កងពេ១៦៤ <>រ ម្ ះ ម ត 14 

<រាយកា ណ៍អំពីកា បញ់េិចកប៉ា េ់យួនរៅវកប វកប>។ <និង>ឯកសា  E3/928 <វខរមសា ឆ្ែ ំ15 

១៩៧៨>  បយកា ណ៍មកពីកងពេ១៦៤ រេខា ម ត <រាយកា ណថ៍ា ខាុំសូមដកក្សង់>៖ “<ស  ប16 

មក រយើងោប់ខលួន និងបញ់សមល ប>់យួន<បន១២០កាេ គឺគិតពី>ថ្ងៃទី២៧ <វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ 17 

ដេ់ ថ្ងៃទី៣០ វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៨>។” ចប់រសចកដីដកក្សង់។ 18 

[១១:៣២:០៣] 19 

រលាក<ក្បធានខាុំក្តូវកា ក្បវវេបួនដប់នាទីរទៀត>ក្បសិនជាខាុំអាច សូមអន ញ្ញា តបញ្ចប់។ 20 

<>សូមអ គ ណ។ 21 

ឯកសា មួយចំនួនពាក់ព័នារៅនឹងរឈល ើយសឹករវៀតណាម វដេក្តូវបនោប់ខលួនបនរដាយកមពជុា22 

ក្បជាធិបរតយយ រវើយបញ្ជូនមកស-២១ រនាះ រៅថ្ងៃទី១៤ <វខក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ មនសា ទូ រេខ23 

មួយ>  បស់ ស ន រសន <រក្បើក្បស់>រេខកូដ៤៧<សក្មបសមគ េ់> ស ន រសន វែឹង រវើយគ្នត់24 

ជូនរៅ ប៉ា េ ពត <និង>នួន ជា វែឹង គឺថាឯកសា  E3/181។ សូមបង្ហា ញរៅរេើរអក្កង់ផងវដ ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅកែុងកថាខណឌ រេខ៥ថ្ន បយកា ណ៍ ស ន រសន រនាះ បននិយយថា សូមដកក្សង់៖ “សមមិតតតា1 

េ់ បនោប់យួនពី កាេ អាយ ១៧ និង២៧ ពួករគក្តូវបនបញ្ជូនរៅស-២១។” ចប់រសចកដីដកក្សង់។ 2 

រវើយខាុំរេើករឡើងបញ្ញា រនះ រៅកែុងបញ្ជី <អែករទ្ធស ស-២១  បស់ ក.ស.ច.ស>រនាះ3 

<បង្ហា ញថា រៅថ្ងៃបនាា ប់ពីសា ទូ រេខរនាះ >រវៀតណាមទ្ធងំពី រនះ បនចូេរៅស-២១ គឺអាយ ១៧4 

ឆ្ែ ំ <>រ ម្ ះ <រឡ វា ន់  ូន>ជាោ កមមរវៀតណាម គឺរៅកែុងបញ្ជីស-២១ បស់ ក.ស.ច.ស រនាះ គឺ5 

រេខ៨២២៧ <និងរក្ទឿង យ ងំងីម> <អាយ ២៧ឆ្ែ ំ> វដេជា<កសិក >ជនជាតិរវៀតណាម បញ្ជូន6 

ពីសាេ យរ ៀងមក គឺបញ្ជី ក.ស.ច.សរនាះ គឺ<មនរេខរ ៀង>១៤៨៩៣<។ ដូរចែះ រវៀតណាមទ្ធងំពី 7 

នាក់រនាះបនចូេរៅ ស-២១ មួយថ្ងៃបនាា ប់ពីទូ រេខមកពីស ន រសន រក្ពាះថាអាយ  បស់អែករទ្ធស8 

រវៀតណាមទ្ធងំពី នាក់រនាះ>ស ីសង្ហេ ក់គ្នែ នឹង<អាយ វដេមនកែុង>សា ទូ រេខ បស់ ស ន រសន9 

<។> រវើយរយើងក៏រ ើញ<មនឯកសា រយងមួយរទៀត>រៅកែុងសា ទូ រេខ បស់ ស ន រសន<ថ្ងៃ10 

ទី២០ វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> ពីកា <ក្បយ ទាគ្នែ  និងកា >ោប់រវៀតណាមពីសម ភូមិ រវើយបនបញ្ជូន11 

មកស-២១ <“រៅក្ពេបរ់នះ”> គឺ<>ឯកសា  E3/867។ 12 

[១១:៣៤:៤១] 13 

បទ អ៊ ៊ីចឹង ខាុំសូមអន ញ្ញា តបញ្ចប់រដាយអានរចញពីរសចកដីដកក្សង់ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា បញ្ចប់14 

កា វាយក្បហា ច ងរក្កាយក្ទង់ក្ទ្ធយធំ បស់រវៀតណាម វដេោប់រផដើមរៅថ្ងៃទី២៥ វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៨។  15 

ដំបូងខាុំសូមអានរសៀវរៅ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា “សក្តូវបងបែូនខលួនឯង”គឺ E3/2376, វខម  00191685, 16 

អង់រគលស 00192527, បរំាង 00237172 រៅកែុងរសចកដីរ ៀបរាប់ បស់គ្នត់កែុងកា វាយក្បហា ច ង17 

រក្កាយ បស់រវៀតណាមរៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៨។ សូមដកក្សង់៖ “រសាើ វតមួយអាទិតយ<ម នរពេកង ង18 

រក្កាះ>វាយេ ក<> រវៀតណាម<បនរក្បើក្បស់យនតរហាះទមល ក់ក្គ្នប់ដ៏រក្ចើនសនាឹកសនាា ប់>រៅរេើ19 

<ទីតាងំ>ទ័ពវខម ក្កវម<។  វខម ក្កវមក្បមូេផតុំកមល ំង>ក្បវវេជា  ៣០.០០០នាក់  <វដេពាក់20 

កណាត េថ្នចំនួនរនះជាកងទ័ព រៅតំបន់ចំព ះរសក និងតំបន់វផលសនាូចវកប ក្ពំវដនរវៀតណាម>។ <កា 21 

រធេើវបបរនះបណាត េឲ្យកមល ំង បស់>ប៉ា េ ពត < ងកតី>អនដរាយយ៉ា ងង្ហយ<។ ទ័ពមួយភាគធំបន 22 

ពេីជីវិតរដាយសា ក្គ្នប់កាំរភលើងរផ្ទល ង គួបផសជំាមួយនឹងកា បញ់រក្សាចពីអាកាស បនាា ប់ពីយនតរហាះ23 

ឈលបយកកា ណ៍ដឹងពីទីតាងំឈ រជើង បស់ពួករគ។ កងទ័ព បស់ប៉ា េ ពត វដេមនចំនួនតិចនិងភាគ24 

រក្ចើនជាកសិក មនកា ភាា ក់រផែើេយ៉ា ងខាល ងំកែុងកា ទប់ទេ់នឹងសន្ដង្ហគ មរនះ រដាយរគគ្នម នរពេក្គប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្គ្នន់រដើមបីវេឹកវេឺនរក្បើក្បស់យនតរហាះក្បយ ទា ឬវេឹកវេឺនរក្បើក្បស់ការំភលើងយនតក្បឆំ្ងយនតរហាះរនាះ1 

រទ រគធាល ប់វតរក្បើកាបំិតផ្ទគ ក់សមល ប់មន សសវតប៉ា រណាណ ះ>។” ចប់រសចកដីដកក្សង់។ រវើយរៅកែុង2 

រសៀវរៅ <វប៊ន> រ ៀ និន <> “ បបប៉ា េ ពត” រនាះគឺ<ឯកសា  E3/1593 វខម  00638032 ដេ់3 

33>, អង់រគលស 01150232, បរំាង <00639239> និយយអំពីកា វាយច ងរក្កាយ បស់រវៀតណា4 

ម។ <សូមដកក្សង់៖> “រៅថ្ងៃទី២១ វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៨ វ  រងេៀន យ៉ា ប < ដឋមន្ដនដីកា ពា ក្បរទសរវៀត5 

ណាម>បនក្បកាស<ឲ្យរក្បើកងទ័ពដ៏រក្ចើនមវិម>រដើមបីករមាច<បោច មិតត។ បួនថ្ងៃរក្កាយមក>  6 

ហាណូយ<ោប់រផតើម ល្ នពានជាក្ទង់ក្ទ្ធយធំមកកាន់ក្បរទសកមពជុា>ពី<>ភាគខាងរកើត<។ ឧតតម7 

រសនីយ៍ វា ន់ រទៀន វ៊សុង>នាយរសនាធិកា <កងទ័ពរវៀតណាម>បញ្ញជ <ឲ្យរក្បើក្បស់យ ទាសាន្ដសត8 

សន្ដង្ហគ មផ្ទក  ីក>គឺថា<វាយករមាចពីខាងកែុងវតមួយក្ពឹបរដាយមិនដឹងខលួន និងករមាច>ទីបញ្ញជ កា 9 

<បោច មិតត បនាា ប់មកវាយរចញមកវខសរក្តៀមខាងរក្ដវិញ។> កងទ័ពរវៀតណាម<១៥០.០០០>នាក់ 10 

<និងកមល ំងតស៊ូវខម ចំនួន១៥.០០០នាក់>បនវាយ<សនាា ប់>ឆលងក្ពំវដន  <រដាយមនកា គ្នកំ្ទពីកង11 

អាកាស។ ក្គ្នន់វតរខតតក្ករចះមួយ យនតរហាះចូេមកអនតរាគមន៍ពី៤០ រៅ៥០រជើងកែុងមួយថ្ងៃៗ >។ 12 

“ថ្ងៃទី៣០ វខធែូ រគ<វាយចូេ>កាន់កាប់បន<ក្កុង>ក្ករចះ<រវើយគំរាមបំវបកក្បរទស>កមពជុា<ជា13 

ពី ។”> រវើយគ្នត់<បនត>រ ៀបរាប់<ពីកា វាយសក្មុករៅម ខរៅសបត វ៍បនតបនាា ប់រទៀត វូតដេ់14 

វាយបន>ទីក្កុងភែំរពញ។  15 

សូមអ គ ណវដេរលាកក្សីរៅក្កមបនអន ញ្ញា តឲ្យខាុំ ឥឡូវរនះ ខាុំបនបញ្ចប់បទបង្ហា ញឯក-16 

សា  បស់ខាុំ។  17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

បទ អ គ ណ។ ឥឡូវរនះ ដេ់រពេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់ពី19 

រពេរនះតរៅ  វូតដេ់រម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេរនះ សូមអរញ្ជើញចូេវិញ រដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា សវ-20 

នាកា ។  21 

រវើយបង្ហគ ប់អន  កសមនាី   ំោងំនាខំលួន រលាក រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំ ខាង22 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ និងបង្ហគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តឡប់ចូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ23 

 វិញរៅ រសៀេរនះឲ្យបនម នរម៉ា ងមួយកនលះ។ 24 

សក្មកច ះ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 1 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 2 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១១:៣៩ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣០ នាទី) 3 

[១៣:៣០:២៨] 4 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 5 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

អងគយុច ះ! 8 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយបនតរៅរនះផតេ់រវទិកាជូនរៅ9 

សវរមធាវីកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីបង្ហា ញឯកសា គនលឹះពាក់ព័នាវដេជាមួយនឹងអងគរវត   10 

ច ិតេកខណៈថ្នជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ។ យ៉ា ងរម៉ាចរៅ? សូមអរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 11 

រលាក រេេ េសីាក៖់ 12 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ម នរពេរមធាវីកា ពា កតីោប់រផតើមខាុំមនឯកសា រយងមួយចំនួន13 

វដេខាុំចង់ផតេ់រដើមបីរឆលើយរៅនឹងសំណួ  បស់រៅក្កម ឡាវវន៍ <>។  14 

ដំបូងខាុំសនាថានឹងផតេ់ឯកសា រយង ចំរពាះកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ៤៧ ជាបង ស ន រសន 15 

រនាះ គឺ ករ ើញព័ត៌ាមនរនះរៅកែុងឯកសា  E3/64, អង់រគលស 00334060, វខម  00328043 រវើយ16 

បរំាង 00411710 រនះគឺសកខីកមម បស់ <នង ស ផង់> វដេជាកមម ភិបេរៅ<មនាី >សា ទូ រេខ 17 

។ រវើយឯកសា រយងមួយរផសងរទៀតវដេរៅក្កម ឡាវវន៍ សួ ខាុំគឺទ្ធក់ទងរៅនឹងរសចកតីរយងរៅ 18 

ឆ ន រវើយខាុំបនចងែេុបង្ហា ញរៅព័ត៌ាមនវដេរយើងមន ក្បវវេថាប គគេ<មែ ក់>ជា<អែក>ជំនាញ19 

<ក្បមូេភ័សតតុាង បប>វខម ក្កវមរ ម្ ះ សាីវ រវដេ័  វែឹងគ្នត់បនសនែិដាឋ នថា ឆ ន គឺ រសា ភឹម។ 20 

ឯកសា រយងរៅកែុងរសៀវរៅ សាីវ រវដេ័  គឺ “របកខជនក្បពីំ  ូប” គឺ E3/48 រៅកែុងរេខរយងទំព័ 21 

គឺ រលាករេខរយងទំព័ ១១៩, អង់រគលសទំព័  00393522។ សូមអ គ ណរលាកក្បធានបទ។ 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជើញរមធាវីកា ពា កតី រលាក រខៀវ សំផន! 24 

[១៣:៣៣:៤៦] 25 

E1/495.101481372



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 1 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជក្មបសួ អស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគីទ្ធងំអស់គ្នែ ។ កែុង2 

កា បង្ហា ញឯកសា វដេខាុំនឹងរធេើរៅថ្ងៃរនះទ្ធក់ទងនឹងជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ ខាុំនឹងពាយមរធេើរៅតាម3 

េំដាប់េំរដាយរពេរវលាជាមួយឯកសា ពីសម័យរនាះ ជាទូ រេខរវើយ និង បយកា ណ៍ទ្ធក់ទង4 

រៅនឹង<កា ក្បយ ទា>គ្នែ រៅតាម<សម ភូមិនានា> រវើយនិងកា វិភាគមួយចំនួនថ្នរបសកកមមកាទូត 5 

<>និងសក្មង់ថ្ន  ស នា កថាជាផលូវកា មួយចំនួន។ រគ្នេបំណង បស់រយើងៗចង់បង្ហា ញអេីវដេរកើត6 

រឡើងរៅវែឹងកវនលង រវើយជាពិរសសគឺចង់បង្ហា ញអេីវដេរគនិយយទ្ធក់ទងរៅនឹងអេីវដេរកើតរឡើង 7 

ទ្ធក់ទងរៅនឹង<កា ផ្ទល ស់បត ូរបសកកមមកាទូត និង>ស នា កថាជាផលូវកា <រផសងៗ។> ពីរក្ពាះថាក្កុម8 

រមធាវី រខៀវ សំផន យេ់រ ើញថា ប ិបទសន្ដង្ហគ មក្តជាក់<វដេជាវាងំននរៅរក្កាយឆ្កបង្ហា ញ9 

សកមមភាព បស់គ្នត់ មនសា ៈសំខាន់ណាស់រដើមបីពនយេ់ពី>រគ្នេជំវ  បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ10 

និងរគ្នេជំវ  បស់រវៀតណាម។ រយើងបននិយយអំពីចំណ ចរនះអំពីអែកជំនាញ វដេបនមកផដេ់11 

សកខីកមមរៅទីរនះ ជាពិរសសរៅថ្ងៃវដេរលាក ម័  ីស បនមកនិយយ។ រវើយរនះជាព័ត៌ាមនមួយ12 

សំខាន់ណាស់កែុងកា  វិភាគថ្នជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ។ ម ននឹងចូេមកដេ់< យៈរពេពី>ឆ្ែ ំ១៩៧៥ 13 

<ដេ់ឆ្ែ ំ ១៩៧៩ មនឯកសា មួយ> ខាុំសូម<>ទ្ធញចំណាប់អា មមណ៍អងគជំន ំជក្មះ និងភាគីទ្ធងំអស់14 

<គឺ>បញ្ញា ក្ពំវដន<>។ ពាក់ព័នារៅនឹងជរមល ះក្បដាប់អាវ ធរនះ មនឯកសា មួយគឺឯកសា  15 

E3/2373 វដេជាកា សិការេើក្ពំវដនអនដ ជាតិ វដេបនរធេើរឡើងរដាយក្កសួងកា ប រទស<សវ ដឋ16 

អារម ិក> ជាភាសាអង់រគលស គឺ<វផែកភូមិសាន្ដសតវិទូ ថ្ន>កា ិយេ័យ<>រស ើបអរងកត <និង17 

ក្សាវក្ជាវ> បស់អារម ិក<។     កា សិកាក្សាវក្ជាវរនះក្តូវបនរបះព មពផាយរៅ>ថ្ងៃទី០៥ <វខ18 

មីនា> ឆ្ែ ំ១៩៧៦ <កែុងរគ្នេបំណងផតេ់ទសសនទ្ធនជាក្បវតតិសាន្ដសតថ្នបញ្ញា ក្ពំវដន និងពិនិតយរមើេ> 19 

បញ្ញា ក្ពំ<វដន>រៅ<ឆ្ែ ំ១៩៧៥> រវើយជួយ ំឭកអំពី<ឯកសា អតថបទ និង>ក្កឹតយ<នានា វដេច ះ20 

តាងំពី>សម័យអាណានិគម<>។ រវើយរនះជាចំណ ចសំខាន់ណាស់ រដើមបីឲ្យរយើងយេ់ថា <>រ ឿង21 

<ក្ពំវដន>រនះរកើតរឡើងពីរពេណាមក <អេីខលះជាទឡហីក ណ៍វដេភាគីនានាបនរេើកយកមកជា>អំ22 

ណះអំណាង<កែុង>ជរមល ះរនះ។ អ៊ ៊ីចឹងសក្មង់មួយចំនួនវដេខាុំនឹងដកក្សង់រនាះ<នឹងពិភាកាជាក់លាក់23 

រៅរេើក្ពំវដនសម ក្ទគឺវខស>បនាា <ត់រក្បវីរយ >។  24 

[១៣:៣៧:០០] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<ឯកសា រនះមនកក្មស់៣០ទំព័  ួមបញ្ចូេទ្ធងំឯកសា រយង និងឧបសមព័នាគួ ឲ្យោប់1 

អា មមណ៍ រក្ពាះវាមនឯកសា វដេអាចឲ្យរយើងយេ់បននូវកា កំណត់ក្ពំក្បទេ់ផងវដ >។ សក្មង់ទី2 

១ <គឺ>ឯកសា  E3/2373 <រៅ>វផែក<បងមបទជារសចកតី>សរងខបអំពីបញ្ញា ក្ពំវដន<>គឺ ERN 3 

ជាភាសាបរំាងគឺ <00809211>, ERN ជាភាសាវខម គឺ 00324867, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 4 

00157764។ “ក្ពំវដន វាងក្បរទសកមពជុានិងរវៀតណាម សរងខប៖ ក្ពំវដន វាងកមពជុានិងរវៀតណាម5 

លាតសនាឹងរេើចមៃ យ៧០៣ម៉ា យ រវើយោប់ពីឈូងសម ក្ទថ្ង វូតរៅដេ់ចំណ ចក្បសពេម ជំាមួយ6 

នឹងក្បរទសឡាវ។ ក្ពំក្បទេ់រនះរកើតរចញមកពីសនាិសញ្ញា <វដេរេចរចញពី>កា ច ោ វាងក្បរទស7 

បរំាង និងក្បរទសកមពជុារៅសតវតស ៍ទ១ី៩ <និង>ពីក្កឹតយនានាវដេរចញ<រដាយ>អគគរទសាភិបេ8 

ឥណឌូ ចិនសម័យក្គប់ក្គង បស់បរំាង។ ក្ពំវដនរគ្នកជារក្ចើនក្តូវបនរបើកឲ្យបដឹងតវា    ីឯអធិបរតយយ9 

ភាពថ្នរកាះមួយចំនួនកែុងឈូងសម ក្ទថ្ងក្តូវបន ដឋទ្ធងំពី អះអាងថា ជាកមមសិទាិ បស់ៗផងខលួន”។ 10 

<បញ្ចប់កា ដកក្សង់ពីទំព័ រនះ>។ 11 

[១៣:៣៨:៥២] 12 

<បញ្ញា ថ្នកំណត់ក្ពំក្បទេ់វដនពីសម័យអាណានិគមរនះមនសា ៈសំខាន់ខាល ងំណាស់រក្ពាះ--ខាុំ13 

យេ់រវើយរលាកក្បធាន ខាុំនឹងពាយមឲ្យយឺតជាងរនះ និងរៅយឺតៗ។> អ៊ ៊ីចឹងបញ្ញា ថ្នកា កំណត់ក្ពំ14 

វដនរៅសម័យអាណានិគមបរំាងរនះ<សំខាន់ណាស់ រដើមបីបញ្ញជ ក់>គួ ក្តូវវតកត់សមគ េ់ ពីរក្ពាះថា15 

រៅកែុងឯកសា បនដិចរទៀតវដេរយើងនឹងរ ើញថា រវៀតណាមរគបង្ហា ញរគ្នេជំវ  បស់រគ។ រវៀត16 

ណាម<រេើករឡើងថា>ក្ពំវដនវដេ<រនាះគឺជាក្ពំវដនកំណត់រដាយពួកចក្កពតតិអាណា>និគម<រវើយ17 

រនះជាមូេរវត មួយវដេរវៀតណាម>មិន<>ទទួេសាគ េ់<ក្ពំវដនរនះ>រទ។ អ៊ ៊ីចឹងឯកសា ក្គឹះពី18 

ដំបូងរនះមនក្បរយជន៍ណាស។់  19 

រវើយមួយរទៀតទ្ធក់ទងរៅនឹងបនាា ត់រក្បវីរយ៉ា ERN ជាភាសាបរំាងគឺ <008092114>(ស ី20 

ក), ERN ជាភាសាវខម គឺ 00324875, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ <00157771>។ “ក្ពំវដនសម ក្ទ” 21 

“រៅឆ្ែ ំ១៩៥៨ មន<>ជរមល ះវដនដី<>ពាក់ព័នានឹងរកាះនានាកែុងឈូងសម ក្ទថ្ង នាឲំ្យ<មនកា >22 

យក<ចិតតទូកដាក់>ពីសំណាក់សវ ដឋអារម ិក<ជារេើកដំបូង>។ រៅរពេរនាះ ក្បរទសរវៀតណាម23 

បនរផាើកំណត់សមគ េ់ជាផលូវកា មួយ ជូនរៅក្បរទសកមពជុា រដាយបនអះអាងជាងមីរទៀត អំពីកា 24 

ទ្ធមទ្ធ សិទាិ បស់ក្បរទសរវៀតណាម រៅរេើបញ្ញា រកាះបី រកាះតារកៀវ រកាះងមី រកាះរសះ រកាះរពក្ជ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រកាះទនាយ និង<ខាងរជើង>រកាះពីរា ត់<>រគរៅ រកាះរពាធិ៍។ តាមកា ទ្ធមទ្ធ <រនះ>វផែករេើកា 1 

រធេើអាណានិគម ក្គប់ក្គង ដឋបេ និងអធិបរតយយភាព<>។ ក្បរទសកមពជុាបនបដិរសធចំរពាះរគ្នេ2 

ជំវ  បស់ក្បរទសរវៀតណាម វដេផាយុរៅនឹងកា ពិត។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 3 

[១៣:៤០:៥៤] 4 

 រនះ ជាកាេក្បវតតិថ្នចំណ ចរនះ <និងកែុងរសចកតីសនែិដាឋ នកែុងកថាខណឌ សតីអំពីក្ពំវដនសម ក្ទ>។ 5 

រៅ ERN បនាា ប់រទៀត ក្គប់ភាសាទ្ធងំអស់ <00324877 >ជាភាសាវខម <។> “រដាយសា  ក)6 

បរំាងមិនអាចរដាះក្សាយបញ្ញា ជរមល ះ។ <>ខ) អតីត ដាឋ ភិបេកមពជុា<>ទទួេ<សាគ េ់>វខសបនាា ត់7 

 បស់រក្បវីរយ៉ា រវើយ គ)វែឹង វខសបនាា ត់រនះ<ក្តូវបន>កំណត់<យករដាយ> ដឋបេ<ជាតិ រវើយ8 

វខសបនាា ត់រនះក្តូវបនឯកភាពថា>នឹងក្តូវរក្បើក្បស់<>រេើវផនទី<គូ រដាយ>សវ ដឋអារម ិក។ រៅ9 

រពេវដេវខសបនាា ត់រនាះ មិនក្តូវអាចោត់ទ កបនថាជាក្ពំវដនអនត ជាតិ <>តាមឯកសា វដេមន 10 

<រនះ ោត់ទ កថាជាឯកសា តំណាងដ៏សំខាន់តាង>ឲ្យក្ពំវដនសម ក្ទ<សក្មប់វផែក> ដឋបេ។ 11 

<បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> 12 

ខាុំ<នឹងរយងរៅ>កថាខណឌ ច ងរក្កាយថ្នឯកសា ដវដេរនះ<>វដេសរងខបនូវ<ក្ពឹតតិកា ណ៍13 

ទ្ធងំរនះ>ទំព័  ERN ជាភាសាបរំាង គឺ 00809220, ERN ជាភាសាវខម  គឺ 00324885 រៅដេ់14 

ទំព័ បនាា ប់, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00157777។ <រសចកតី>សរងខប<រនះរ ៀបរាប់ពី>កា កំណត់15 

ក្ពំវដន<។> “<រសចកតីពណ៌ានាកែុងសនាិសញ្ញា  ឬ>ក្កឹតយវដេរចញពីសម័យ<>បរំាង<ក្គប់ក្គង> 16 

កំណត់ក្ពំវដន វាងក្បរទសកមពជុា និងក្បរទសរវៀតណាម ោប់ពីរឆែ ហារទៀង វូត<ដេ់ទរនលវក្ស17 

ពក>ខពង់រាបកណាដ េ។ វខស<បនាា ត់>វដេ<> ដឋទ្ធងំពី <ទទួេយករៅរេើវផនទី និងឯកភាពគ្នែ គឺ18 

វខសបនាា ត់ក្ពំវដន>ដេ់ទរនលរសសាន។ <កែុងចមៃ យដ៏ខលីមួយ>ក្កឹតយ< បស់បរំាង>បនកំណត់ក្ពំវដន19 

រៅៗតាមវខសទឹក<។ ខាងរជើងទេ់នឹងចំណ ចក្បសពេទ្ធងំបីជាមួយក្បរទសឡាវ ក្ពំក្បទេ់ក្សបគ្នែ នឹង20 

កា វបងវចកទឹក និងយេ់ក្សបគ្នែ រេើវដនដីរដាយ>ភាគី<ទ្ធងំពី គឺ កមពជុា និង>រវៀតណាម<។> 21 

ទនាឹម<គ្នែ >រនាះ <ក៏>មន<កា វខេងគំនិតគ្នែ >ជារក្ចើនរៅតាមក្ពំក្បទេ់។” ក្តង់ចំណ ចរនះ<ជា>22 

ចំណ ច<វខេងគ្នែ ទ្ធងំ៦ តាមបរណាត យក្ពំវដន>។  23 

[១៣:៤៣:៥៣] 24 

រវើយរៅ ERN បនាា ប់មក ខាងរក្កាមបនតិចរទៀតរនះ ជាភាសាវខម  និងជាភាសាអង់រគលសថ្ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទំព័ បនាា ប់ថ្នទំព័ វដេខាុំរទើបនឹងរេើករឡើងរនះ៖ “<>ទនាឹមរនាះ បញ្ញា <វដនរកាះរៅកែុង>ឈូងស1 

ម ក្ទថ្ង <រៅ>មិន<ទ្ធន់>បនរដាះក្សាយរទ<។> រវើយបនាា ត់វខសរក្បវីរយ៉ារនះក្តូវបនបង្ហា ញរៅ2 

រេើវផនទីថា ជាវខសបនាា ត់តាមតងភាពពិត ប៉ា វនតមិនក្តូវបនបង្ហា ញថាជាក្ពំក្បទេ់មនេកខណៈជា3 

អនត ជាតិរនាះរទ។ កា ទ្ធមទ្ធ សិទាិវដេក្បឆំ្ងគ្នែ អំពីបញ្ញា រកាះនានារនាះ រៅវតមនដវដេ។” 4 

<បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> រនះជាកា  ំឭកសា បនថ្នបញ្ញា ជរមល ះ គឺបង្ហា ញថា វាមនកា ប៉ាះទងគិចគ្នែ5 

<រៅតាមរកាះនានា> វាង<កមពជុា និង>រវៀតណាម<>។  6 

រវើយរយើងបននិយយអំពីចំណ ចរនះរវើយរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ<រវើយ>។ ខាុំសូមដក7 

ក្សង់សក្មង់មួយថ្នរសៀវរៅ បស់ វេីេីព សសត វដេចំណងរជើងថា “<ប៉ា េ ពត៖ កា វិភាគថ្ន8 

ស បិនអាក្កក់មួយ>” <ERN3/9> ជាភាសាបរំាង គឺ 00639837, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 9 

00396504 <ព ំមន> ERN ជាភាសាវខម រទ<>៖ “រៅច ងវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ម នរពេ< បប>ទី10 

ក្កុងថ្សវគន<ដួេ េំ ប៉ា េ ពត សរក្មចថាគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ទ្ធងំមូេក្តូវបង្ហា ញស ឆនាៈច ះញ៉ាមជាមួយ11 

ក្កុងហាណូយ។ រគ្នេបំណងគឺង្ហយយេ់បំផ ត ប៉ា េ ពត គិតថារវៀតណាមជាបោច មិតតដ៏យូ អវងេង12 

សក្មប់កមពជុា ដូរចែះក្តូវ កាមិតតភាពជាមួយរគសិន វូតដេ់ក្បរទសរយើងមច ស់កា ខលួនឯងរវើយ13 

រទើបរយើងក្បឆំ្ងនឹងរវៀតណាម>។ <រទ្ធះបី> ប៉ា េ ពត <ខិត>ខំពាយមក្បកាន់អតតច ិត<សក្មប14 

សក្មួេជាមួយសក្តូវសួ ពូជ>យ៉ា ងណា<កតី ក៏ទីបំផ តទំនាស់រៅវតរចៀសមិន ួច>។ រៅ<ថ្ងៃទី៤> 15 

វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ <មនកា ផាះុអាវ ធដាក់គ្នែ  វាងកងនាវារជើងទឹកកមពជុា និងកងរជើងទឹករវៀតណាម16 

វកប >រកាះក្តេ់ <មនចមៃ យ១៥គីឡូវម៉ាក្តពីរឆែ រខតតកំពត។ ោប់តាំងពីសម័យអាណានិគមមករកាះ17 

រនះសថិតរៅរក្កាម ដឋបេ>រវៀតណាមខាងតបូង <ប៉ា វនតភាពក្សរពចក្សពិេពីអធិបរតយយភាពរេើវដន18 

រកាះរនះមិនក្តូវបនរដាះជា វូតមក>។” <ក្ពឹតតិកា ណ៍មួយរផសងរទៀតរកើតមន>រៅថ្ងៃទី១០ <វខ19 

ឧសភា> ថាមនរកាះមយួវដេ<រវៀតណាម>កាន់កាប<់មនចមៃ យ១៣០គីឡូវម៉ាតភាគនិ តីថ្នក្កុង20 

កំពង់រសាមក្តូវបនវខម ក្កវមវដេឈ រជើងរៅរកាះថ្វ ដរណត ើម>យកមកវិញ។” សូមបញ្ចប់កា ដក21 

ក្សង់។  22 

[១៣:៤៦:៤២] 23 

វេីេីព សសត គ្នត់បន ំឭកអេីវដេខាុំបនអានអមាញ់មិញ ទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញា វដេមិនអាចរដាះ24 

ក្សាយបន វផែកក្ពំវដន រវើយនិងរកាះរនះ <ប៉ា វនតសំខាន់ គ្នត់បនកត់សមគ េ់ថារៅវងៃទី៤ វខឧសភា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនកា ផាះុអាវ ធដាក់គ្នែ ម នរពេកងទ័ពកមពជុារឡើងកាន់កាប់រកាះរនះ រវើយព ំមនក្បភពបង្ហា ញថារតើ1 

ន ណារៅពីរក្កាយកា ផាះុអាវ ធរនះរទ>។ គ្នត់ថាមនកា បញ់គ្នែ រៅថ្ងៃទី០៤ ឧសភា វដេរកើតមន2 

រឡើងម នរពេកាន់កាប់រកាះរដាយកងទ័ពកមពជុា។<> ក៏ប៉ា វនតរៅរពេវដេរយើងនិយយថារតើ3 

<ន ណា>ជា<អែកបងករវត ម ន រវើយអេីជាបញ្ញា រនាះ វាសំខាន់ណាស់រយើងក្តូវយេ់ថាជរមល ះរនះ4 

រកើត>មន<តាងំពី>ម នសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅរទៀត <រវើយយូ ៗរៅវាបងកឲ្យកាន់វត5 

តានតឹងរឡើងៗ>។ ក៏ប៉ា វនតរទ្ធះយ៉ា ងណាកតី របើតាមពាកយសមតី បស់ វេីេីព សសត តាមកា ក្សាវក្ជាវ6 

 បស់គ្នត់គឺថា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រវើយរក្កាយ<មក>រនាះ <>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<គ្នម នរចតនាបងករវត  7 

>ជាមួយនឹង<រវៀតណាមវដេជា>អែកជិតខាង<ខលួន>រនាះរទ។ តាមពិតវាមនសម័ពនាមិតត<រៅវិញ8 

រទ>។ ដូចរយើងដឹងរវើយថា ជរមល ះក្ពំវដនរនះ វារកើតរឡើងតាងំ<>រាប់ យឆ្ែ ំរៅ  រវើយ។ រវើយ9 

រយើងពិបកនឹងរដាះក្សាយបញ្ញា រនះ<កែុងរពេ>រវលាខលីណាស់។ រគ្នេជំវ  បស់កមពជុាក្បជាធិបរត10 

យយរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥វែឹង រយើងបនរក្បើឯកសា មួយចំនួនរវើយ រៅកែុងសវនាកា រយើងរនះ។ ខាុំសូមរេើក11 

យក<កំណត់រវត កិចចក្បជ ំ>គណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា<>ថ្ងៃទី០២ <វខ វិចិិកា> ឆ្ែ ំ12 

១៩៧៥ វដេរគ<រេើកពិភាកា>អំពីកា េំបកមួយចំនួនវដេអាចរកើតរឡើង។ រវើយរយើងរ ើញថា 13 

<បញ្ញា គឺមនរក្ចើនរេើសេ ប។ រយងរៅឯកសា >ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 00290867, ERN ជា14 

ភាសាវខម គឺ 00019133, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00183413 “ចំណ ចទី២ សាថ នកា ណ<៍>ក្ពំ15 

<វដនរគ្នក> និង<ក្ពំវដន>សម ក្ទ៖ សាថ នកា ណ៍រៅអូ តាបូក <មនភាពមិនចាស់លាស>់ វតកា 16 

ពិតមនរវៀតណាមរៅកវនលងរនះ<រេើសពីអេីវដេរយើងបនដឹង បនាា ប់ពីដករចញពី>សាឹងវក្តង ច ងវខ17 

<កកកដា> រវៀតណាម៣០នាក់ក្តឡប់មកវិញ។ រពេរយើងក្បប់វាឲ្យងយ វារឆលើយថាដីវា។ រក្កាយមក18 

វាបវនថមកមល ំងរទៀត រវើយវដេភាគរក្ចើន<ជាជនជាតិភាគតិច>។ បនាា ប់មករទៀត វាបញ្ជូន<កងទ័ព19 

វា>ចំនួន១០០នាក់។ រពេរយើងតវា ជាផលូវកា  ខាងតបូងមិនរឆលើយ <វត>ខាងរជើងរឆលើយ រដាយបញ្ញជ ក់ថា20 

រគ<>សាទ ចំរពាះបញ្ញា វដេរយើងបនក្បប់រគ។ រគបវនថមរទៀតថា <>របើពិនិតយរៅរ ើញថា ដី21 

រយើងវមន រគនឹងបញ្ញជ ឲ្យកងទ័ពរនះដកងយ។ រក្កាយកា តវា  បស់រយើង រវៀតណាមរៅអូ រសដឋីដក 22 

រវើយវតពួករៅអូ តាបូករនាះមិនដករទ។ រក្កាយមករទៀត ពួកវាមក១៥នាក់រទៀត រៅផលូវរេខ១៩។ 23 

តាមរសចកដីរាយកា ណ៍<ងមីៗ >រនះ ថាវាមិនទ្ធន់ដកពីអូ  រពើងរទ។ រពេវដេរយើងរៅជួបវា វាថាវា24 

នឹងរៅជួប<ក្បឹកាជាមួយ>ថាែ ក់រេើ<សិន>។ ថាែ ក់រេើវាថា<>ឲ្យដក។ វតតាងំពីរពេរនាះ មកមិន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ើញដករទ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 1 

[១៣:៥១:០៤] 2 

រនះជាឧទ្ធវ ណ៍មួយទ្ធក់ទងរៅនឹងជរមល ះរៅតាមក្ពំវដន រវើយរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ អង្ហក េ់រនាះ 3 

គឺរ ើញថាមនកា ច ោគ្នែ  រវើយរយើងរ ើញមនកងកមល ំង បស់កមពជុា វដេមិនយេ់អំពីកា កំណត់4 

ក្ពំវដនរទ។ រវើយរយើងរ ើញផងវដ  ថាខាងកងទ័ពរវៀតណាមរនាះ <>ក៏ក្ចឡំអំពី<ចំណ ច>ក្ពំវដន5 

<ខលួន>រនាះវដ ។ មិនដឹងថាខលួនឯងវែឹងអាចចូេរៅដេ់កវនលងណារនាះរទ។ កក្មិតណារនាះរទ។  6 

មនចំណ ចមួយរទៀត រៅកែុងអតថបទឯកសា ដវដេរនះ ERN ជាភាសាបរំាងគឺ <0029867 

8>(ស ីក), ERN ជាភាសាវខម គឺ 00019134, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ <00183413>។  8 

“<របើនិយយពី>វផែកកាទូត< វិញ> រៅរពេរយើងរៅជួបរវៀតណាម រយើងនិយយថា រយើង9 

យកបកសពេក    រវៀតណាម <និង>ក្បជាជនរវៀតណាម ជាមិតតជិតសែិទា។ រៅមូេដាឋ នអាចមនកា 10 

រេើសរលាះខលះ វតបកសរយើងបនរដាះក្សាយបរណដ ើ ៗ។ រៅ តនគិ ី មនបងបែូនរវៀតណាម មករៅអូ 11 

តាបូក<។> ខាងរយើងខាុំបនក្បប់ឲ្យមិតតរនាះដក វតមិតតទ្ធងំអស់រនាះមិនដក។ របើមិតតទ្ធងំរនាះ មិន12 

ដក អាចនាឲំ្យមនកា ភ័នត    ក្ចឡំ។ ដូរចែះរសែើក្បប់ឲ្យមិតតទ្ធងំរនាះដកផង។ រយើងរធេើយ៉ា ងណាក ំឲ្យ13 

មនកា ប៉ាះទងគិចគ្នែ  របើមនកា រេើសរលាះរេើគ្នែ  រយើងក្តូវរដាះក្សាយជាបរណដ ើ ៗ រយើងក្តូវរធេើគំ ូ14 

ខាងមិតតភាព<>រវើយបនាា ប់មកក្តូវបញ្ជូនកមល ំងរៅមណឌ េគិ ី។” <បនាា ប់រទៀតរនះ>រយើង<ង្ហក15 

រៅ ករមើេ>ពីកា ពក្ង្ហយកងទ័ពរវៀតណាមរៅរេើរកាះ<តូចៗ>ផងវដ ។ ដូរចែះ រយើង<រ ើញយ៉ា ង16 

ចាស់>ថា រគ្នេជំវ វផែកនរយបយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា<រៅរពេរនាះក្បកាន់ខាជ ប់នូវកា 17 

ច ោជាមូេដាឋ ន>។ 18 

[១៣:៥៣:២១] 19 

<ខាុំបនដកក្សង់ និង>ខាុំសូម ំឭកអំពីបញ្ញា ក្ពំវដនរនះ រវើយនិងៗកា ចង់រេបទឹកដី បស់ពី20 

សំណាក់រវៀតណាមរនះ <ក្តូវបនរេើករៅពិភាកាថាែ ក់>កាទូត<បណាត ក្បរទសនានាអំពីសាថ នកា ណ៍21 

ខាងរក្កាមរនះ។ ខាុំសូមរយងរៅរេើ បយកា ណ៍មួយ បស់>សាថ នទូតអូន្ដសាត េីរៅហាណូយ ឯកសា  22 

E3/9723។ រៅកែុងឯកសា រនះ គឺមននិយយអំពី<បញ្ញា >សវព័នាឥណឌូ ចិន រវើយនិងអំពីបញ្ញា វដេ23 

អាចរកើតមនរឡើង<ពាក់ព័នានឹងរ ឿង>រនះ។ 24 

រៅឆ្ែ ំ១៩៧៦រនះ គឺមនឆនាៈច ោគ្នែ រៅរឡើយ។ ខាុំសូមរេើកយកឯកសា  E3/229 <ថ្នគណៈ25 

E1/495.101481378



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អចិថ្ន្ដនតយ៍> ច ះថ្ងៃទី<២២ វខក មាៈ> ឆ្ែ ំ១៩៧៦ វដេរេើករឡើងអំពីបញ្ញា ក្ពំវដនវដេ<>បនគូស1 

បញ្ញជ ក់ថា ក ំឲ្យ<មនកា ក្បយ ទា>  រេើកវេងវតពួករគចូេមក< ល្ នពាន>រេើទឹកដីរយើង<ជា2 

ម ន>។  3 

រៅទំព័ ទី១ ជាទំព័ វដេខាុំោប់អា មមណ៍ ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 00334958, ជាភាសា4 

អង់រគលសគឺ 00182625, ERN ជាភាសាវខម គឺ 00000713។ “ របៀបវា ៈកា ពា ក្បរទស សាថ នភាព5 

កា ពា ក្បរទស <១-  បយកា ណ៍សតីពីសាថ នភាពកា ពា ជាតិ i- សាថ នភាពរៅ ក្ពំវដន<>ខាងរកើត៖ 6 

សមមិតត រខៀវ គឺ ស ន រសន រាយកា ណ៍<ថា ោប់>តាងំពី<វខក មាៈ រវៀតណាមបនោត់វិធានកា 7 

យ៉ា ងខាល ងំរៅតាមបរណាត យក្ពំវដនខាងរកើត បស់រយើង ជាពិរសស>រៅ តនគិ ី<។> រៅសាេ យរ ៀង 8 

<និង>រៅកែមសំណ  ពួករវៀតណាមចូេមកកែុងទឹកដីរយើង ោប់ពី ២០០វម៉ាក្ត រៅដេ់ ៣គីឡូវម៉ាក្ត 9 

<ពី>ក្ពំវដន។ រៅកវនលងខលះពួករគ <បងខិត>បរង្ហគ េក្ពំវដន<រដាយខ សចាប់>រទៀតផង រដាយរយើង10 

បនរដញពួកវារៅវិញ រវើយវាដកងយ។ រៅកវនលងរផសងរទៀតរនាះ វាមកឈ រជើងរៅកែុងអតីត11 

<បនាា យ>ទ្ធហានេន់នេ់ រវើយវាមករពេខលះមួយកងអន រសនាតូច និងកងអន រសនាធំ រវើយវា12 

និយយថាគណៈមជឈិមវាបញ្ញជ ឲ្យពួកវាមក។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  13 

[១៣:៥៦:៣៣] 14 

ក្តង់ចំណ ចរនះ គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ណាស់ ពីរក្ពាះថា រយើងរ ើញថាមនកងទ័ពរវៀតណាម15 

ចូេមកក្បរទសកមពជុា តាងំពីវខក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៧៦ រវើយមនកា <បងខិត>បរង្ហគ េក្ពំវដនថ្នក្បរទសកមពុ16 

ជារទៀតផង<>។ បទ រៅទំព័ បនាា ប់រនាះរទៀត ជាភាសាបរំាង គឺ00334959, ERN ជាភាសាវខម គឺ 17 

00000714, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00182626។ កា វណនា ំបស់អងគកា  “i) បញ្ញា រៅក្ពំវដន៖ 18 

សកមមភាពបងខិតបរង្ហគ េក្ពំវដន បស់រវៀតណាម មនទិដឋភាពពី  ទី១ វាចង់យកទឹកដីរយើង យករវើយ19 

យករទៀត រនះគឺជារគ្នេបំណងទូរៅ បស់ពួកវា។ <ទី២>វាទទួេបញ្ញជ ពី<ថាែ ក់េ់> បស់វា 20 

<ឬរនះ>ជាសកមមភាព បស់<ប គគេវដេបនោករចញពីក្បរទសកមពជុារយើងរវើយ និង>ជា21 

សកមមភាព បស់ពួក<កង>េាត<រៅក្ពំវដនវតមតង>។” <>“ចំណាត់កា  បស់រយើង៖ <ជារគ្នេ22 

កា ណ៍រយើង>ក្តូវច ោជាមួយពួកវា រវើយអេីវដេសំខាន់ គឺរយើងក្តូវរ ៀបកងកា ពា <។ ក្បសិនរបើ23 

រយើងក្គ្នន់វតច ោនរយបយរដាយមិនមនវិធានកា រយធារទរនាះ រៅរពេណាពួកវាចូេមក24 

ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ រយើងពិតជាពិបករដាះក្សាយរវើយ>។ រយើងក្តូវ     ពិនិតយរមើេ<ចំណ ចខាល ងំ និង25 

E1/495.101481379



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ចំណ ចរខាយ រវើយក្តូវរក្តៀមក្បយ ទាជារក្សច។ រពេវាចូេមករយើងក្តូវវាយវាភាល ម>។” <បញ្ចប់1 

កា ដកក្សង់។> 2 

[១៣:៥៨:២៧] 3 

អ៊ ៊ីចឹង រយើងរ ើញរវើយថា រនះ<មិនវមនជារចតនាកែុងកា ល្ នពានរេើបូ ណភាពទឹកដីរវៀត4 

ណាមរទ វា>ក្គ្នន់វតជាកា រក្តៀមេកខណៈកា ពា ទឹកដីខលួន <រវើយគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ ចំរពាះ5 

យ ទាសាន្ដសតវាយរដើមបីកា ពា  កែុងក ណីមនកា ល្ នពានពីសំណាក់បោច មិតតរេើអធិបរតយយភាព6 

ក្បរទសវតប៉ា រណាណ ះ>។ មនវផែកមួយរទៀតថ្នរសៀវរៅ បស់រលាក វេីេីព សសត ដវដេគឺឯកសា  7 

E3/9 វដេវផែករនាះ គ្នត់និយយពីយ ទាសាន្ដសដ បស់ប៉ា េពត រវើយនិង របៀបវដេគ្នត់និយយអំពីក្ពំ8 

វដន រវើយគ្នត់ថាចំណ ចរនះមនសា ៈសំខាន់ ERNជាភាសាអង់រគលស គឺ00396506, ERNជាភាសា9 

បរំាងគឺ 00639839 គ្នត់និយយអំពីកា វដេរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសដកមពជុារៅហាណូយ <កែុង>10 

ជំនួបមិតតភាព <និងក៏ជាកិចចខិតខំក្បឹងវក្បង កា>មិតតភាព វាងក្បរទសទ្ធងំពី ។ <គ្នត់ស រស ថា៖ 11 

“រយើងមនវិធីសាន្ដសតអាចបត់វបនបនមួយ។> រឡ យន់ <ជាសក្តូវោស់ បស់ប៉ា េ ពត បនដឹកនាំ12 

ក្បតិភូរវៀតណាម កែុងកិចចពិភាកា>រនាះគ្នត់មិនអាចជំទ្ធស់សំរណើ<រនាះរទ។ វាទ្ធញចំណាប់13 

អា មមណ៍រេើអេីវដេជាកងេេ់ បស់កមពជុា និងទំនាក់ទំនងអនាគត វាងក្កុងភែំរពញជាមួយក្កុង14 

ហាណូយ ទ្ធមទ្ធ ឲ្យមនកិចចក្ពរក្ពៀងរទេភាគីរដាយសមភាព និងបូ ណភាពទឹកដីថ្នជាតិទ្ធងំពី ។ ជា15 

ជាងកា  ួមបញ្ចូេគ្នែ ជា>សវព័នាឥណឌូ ចិនវដេរវៀតណាមចង់បរងកើត<រនាះរឡើយ>។ <ទសសនកិចច16 

កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥រនាះជាសកមមភាពមួយ បស់ប៉ា េ ពត រធេើរឡើងរដាយសមៃ ត់។ គ្នម នកា ក្បកាស ឬរសចកតី17 

ជូនដំណឹងរទ ដូរចែះរក្ដពីក្បម ខដឹកនាបំកសគឺគ្នម នន ណាមែ ក់ដឹងរឡើយ។ ប៉ា វនត>ជំនួបរនះ<ទទួេ>បន18 

<រជាគជ័យសក្មប់>បនាូ បនថយភាពតានតឹងនរយបយ វាងកមពជុា និងរវៀតណាម។” <បញ្ចប់កា 19 

ដកក្សង់។>  20 

[១៤:០០:៤២] 21 

<មូេរវត អេីបនជាខាុំអានសក្មង់វែឹង?> ខាុំអានវផែករនះ<>រដាយសា វា<គួ ឲ្យោប់22 

អា មមណ៍ណាស់ ចំរពាះ របៀបរគចង់ពិភាការដាះក្សាយបញ្ញា ជាមួយរវៀតណាមរដាយរសមើម ខរសមើមត់23 

គ្នែ  វដេរយើងរ ើញមនរៅកែុងកំណត់រវត ថ្នកិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍>។ ខាុំរទើបវតរេើករឡើងនឹង24 

បញ្ញា ក្ពំវដន វដេរកើតរចញពី បបពួកចក្កពតតិរៅកែុង<កំណត់រវត >ច ះថ្ងៃទី១១ មីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ ថ្ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កិចចក្បជ ំ បស់គណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ <គឺឯកសា E3/217> ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 00334964, ERN ជា1 

ភាសាវខម គឺ 00000737, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00182635 រៅដេ់ 36 <>។ វផែកធំ  ូម ំងទី២ 2 

គឺមតិអងគកា រេើបញ្ញា ក្ពំវដន។ <កថាខណឌ >ទី១ <ចំណ ច ក) មនកា រក្កើន ំឭកពីក្បវតតិសាន្ដសត និង3 

រៅវផែកច ងរក្កាយថ្នចំណ ចរនាះ> គឺមនរេើកដូចតរៅរនះ៖ “រៅកែុងក្បវតតិ<សាន្ដសត>គឺថាបញ្ញា ក្ពំ4 

វដនខាងរកើតវែឹងមិនទ្ធន់រដាះក្សាយ ួចរទ<។> រៅកែុងវខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រពេច ោគ្នែ  បកសរយើង5 

បនរេើកបញ្ញា រនះវដ  វតរវៀតណាមវាអត់រឆលើយ។ រវើយរក្កាយមកវាក្បប់ឲ្យ មិតតនួន កែុងវង់ក្កចក6 

សក្មង់ពាកយសមតី បស់រវៀតណាមថា (ក្ពំវដនរនះពួកអាចក្កពតតិវាអែករធេើ អ៊ ៊ីចឹងរយើង<>ក្តូវរដាះ7 

ក្សាយបញ្ញា រនះ) <រវើយោល បនាា ប់រទៀតអានមិនដាច់រទ។> អ៊ ៊ីចឹងគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ណាស់ គឺរយើង8 

រ ើញថាខាងរវៀតណាមរនាះរគថា ក្ពំវដនរនះរធេើរដាយពួកចក្កពតតិ<>អែកគូ  អ៊ ៊ីចឹងរគមិនអាចទទួេ9 

សាគ េ់ក្ពំវដនរនះបនរទ។  10 

[១៤:០៣:០០] 11 

រៅកែុងកំណត់រវត ក្បជ ំរៅថ្ងៃទី១១ មីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ ដវដេ ERN ជាភាសាបរំាងរនះគឺទំព័ 12 

បនាា ប់ ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00182636, ERN ជាភាសាវខម  00000737។ “< វិធានកា នា13 

រពេខាងម ខ៖ នារពេអនាគត រយើងក្តូវមនវិធានកា ២>គឺ<>វផែកនរយបយ <>និងវផែករយធា។ 14 

<ក) >វផែករយធា រយើងក្តូវមនកមល ំងរដើមបីកា ពា ក ំឲ្យចរនាល ះក្បរហាង កវនលងណាវដេមន15 

ក្បរហាងរនាះ គឺពួកវាចូេកវនលងវែឹងរវើយ របើសិនវាចូេមករេើទឹកដីរយើង រយើង<ថ្វ >វារៅ <រធេើ16 

ដូរចែះវានឹងគ្នម នរក្បៀបរេើរយើងរទ។> ដូចរៅ តនគិ ី និងតាវកវវែឹង <រយើងថ្វ  និង  ញក្ោន>វា<ជា17 

រក្ចើន>កវនលង<។> រៅក្ករចះ <រយើងថ្វ  និងបរណត ញរចញវដ >។ <>អ៊ ៊ីចឹង<>របើរយើងមិនមន18 

កមល ំង<រយធា>រទ គឺរយើង<ក្បកដជាបត់បង់ដីជាព ំខាន។ >វាចូេ<>បនតិចមតងៗ <រវើយចាមដី19 

រយើង វូត>។ អ៊ ៊ីចឹងរយើង<ថ្វ រៅវតថ្វ  > រវើយច ោ<រៅវតច ោ>។” <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> អេី20 

វដេោប់អា មមណ៍រៅក្តង់ចំណ ចរនះ គឺថារៅវខ<មីនា> ឆ្ែ ំ១៩៧៦ គឺថា<រគបនរេើករឡើងពីកា 21 

េ កេ យ>រៅ តនគិ ី <និងរខតត>ក្ករចះ<ពីសំណាក់រវៀតណាម ួចរវើយ។ ដូរចែះកា វាយចូេ បស់22 

កងទ័ពកមពជុារៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ គឺមិនវមនកមពជុារទជាអែកោប់រផតើមរនាះ>។ <បញ្ញា គឺថាទ័ពរវៀតណាម23 

បនេ កេ យកមពជុា>តាងំពីឆ្ែ ំ<១៩៧៦>មក<រមល៉ាះ>។ <រវើយកមពជុាក៏រចញ>បទបញ្ញជ <>ថា របើ24 

<>រវៀតណាមវាយចូេក្សុកវខម កវនលងណា<ោ>ំរយើងទប់រៅវិញ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៤:០៥:០៤] 1 

ឯកសា មួយរទៀតគឺឯកសា E3/221។ ក្ពឹកមិញគឺបនបង្ហា ញរដាយសវក្ពះរាជអាជាា រវើយ 2 

រវើយបនដកក្សង់វផែកមួយចំនួនវដ ។ រយើងរ ើញថាមនបញ្ញា បនាា ត់រក្បវីរយ៉ា វដេបនរេើករឡើង3 

រៅកែុងឯកសា រនះ គឺឯកសា  -- ខាុំសូមអាន<ខលឹមសា អតថបទ្ធងំមូេ>ទ្ធក់ទងនឹងចំណ ចរនះ។ រយើង4 

បនរក្បើឯកសា រនះរៅកែុងកា បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ សវនាកា ឯកសា គនលឹះរផសងៗ <រវើយខាុំរជឿថា5 

ជាមួយអែកជំនាញក៏បនផតេ់សកខីកមមរេើបញ្ញា រនះ>ផងវដ ។ កែុងឯកសា វដេច ះឆ្ែ ំ១៩៧៦ រនះគឺ6 

<កំណត់រវត ថ្នកិចចក្បជ ំរេើកទី២ រៅទីសតីកា គណៈ ដឋមន្ដនតី>ថ្ងៃទ៣ី១ <វខឧសភា> ឆ្ែ ំ១៩៧៦ 7 

<បនរេើករឡើងពីកា ច ោ គឺឯកសា  E3/794> ERN ជាភាសាបរំាងគឺ <00611617>,<>ERN 8 

ជាភាសាវខម គឺ 00000785, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00182675។ <រគរេើករឡើងពីកិចច>កា ពា 9 

ក្បរទស <រវើយរគក៏>និយយអំពីកា រធេើឲ្យក្បរសើ រឡើង<ថ្ន>ទំនាក់ទំនង<>ជាមួយថ្ង<។> រវើយ10 

<អេីវដេសំខាន់រៅគឺ>បញ្ញា ក្ពំវដន<ខាងរកើត៖> “រយើងបនច ោជាមួយរវៀតណាមពីបញ្ញា ក្ពំវដន 11 

<រយើង>រ ើញថាសាថ នកា ណក៍្បរសើ រឡើង<រក្ចើន រដាយសា >មនរវត ផេមួយចំនួន<។” រវើយ12 

មនមូេរវត រធេើឲ្យេែក្បរសើ រនាះផងវដ >។ កាេរណាះ គឺ<>រៅវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ អ៊ ៊ីចឹងអេី13 

វដេគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍រនាះគឺថា មនទូ រេខវដេច ះម នរពេរនាះបនដិច គឺឯកសា  E3/1019 <>14 

កាេរណាះ<ថ្ងៃទី២០>វខក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៧៦ វដេនិយយអំពីបញ្ញា <ដកបរង្ហគ េ>ក្ពំវដន<រៅកែុងទឹកដី15 

ថ្នក្បរទសកមពជុា>។ 16 

[១៤:០៧:២៧]  17 

ឯកសា  E3/799 សវក្ពះរាជអាជាា គ្នត់បនរេើករឡើងពីឯកសា រនះវដ  គឺ<កំណត់រវត 18 

ថ្ន>កិចចក្បជ ំរពញអងគ បស់គណៈកងពេ៩២០ <>មនស ន រសន ជា<>ធិបតីរៅកិចចក្បជ ំ<រនាះ>។ 19 

<ខាុំមិននិយយពីបញ្ញា នានាកែុងកំណត់រវត ថ្នកិចចក្បជ ំរនះរទ វតខាុំរេើកយកវតភាពតានតឹង វាងកមពជុា 20 

និងរវៀតណាមពាក់ព័នានឹងចរនាល ះក្បរហាង និង>កា បងខិតបរង្ហគ េក្ពំវដន<>។ <ខាុំនឹងដកក្សង់វតវផែក21 

វដេរគនិយយពីកា ដាក់មីន រក្ពាះ>ខាុំរ ើញថា ក្ពះរាជអាជាា <រេើករឡើងតាម យៈសា >ទូ រេខ22 

កាេពីក្ពឹកមិញវែឹង គឺថាមនកា <ដាក់មីនរនាះវតមខ ង>រទ<។ កែុងរពេសវនាកា  មន>សាកសី23 

<ជារក្ចើនបនផតេ់សកខីកមមផាយុពីអេីវដេក្ពះរាជអាជាា រេើក គឺថារៅកែុងរពេមនជរមល ះក្បដាប់24 

អាវ ធ> ទ្ធងំសងខាង<ដាក់មីន>ដូចវតគ្នែ អ៊ ៊ីចឹង<>។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមរយងរៅ ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

00323915, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00184779, ជាភាសាវខម គឺ 00083158។ រនះរគនិយយ1 

អំពី<ទីតាងំ បស់>កងវ រសនាធំ៩១ <ដូរចែះថា៖> “កងអន រសនាធំ<រេខ៩១ឈ រជើងរៅភូមិរកាះ2 

រមៀេ។ វ រសនាធំ បស់ ភឹម រៅអូ លាវ និងមួយអន រសនាធំរទៀតរៅរមៀច។> “ខាម ងំបនដាក់មីន 3 

រវើយវា<រៅោចំ ចមីនតាមផលូវ>ដាក់ដា ំ រវើយខាម ងំបនវាយ<>រយើងរៅចំណ ច<៦០០/៥៨០។ ថ្ងៃទី4 

១៦> វខសីហា មនខាម ងំចូេមក<ថ្វ >រយើង រវើយ<យ ទាជនរយើងពី នាក់បនពេីជីវិត>។” 5 

[១៤:០៩:៣៤] 6 

<ដូរចែះអេីវដេរគពិភាកាគ្នែ នារពេរនាះគឺរៅកែុងអំឡុងវខសីហា ឆ្ែ ំ១៩៧៦> រវើយរក្កាយ7 

មករទៀត ស ន រសន គ្នត់ពនយេ់រៅកែុងកិចចក្បជ ំវែឹងគឺថា <មិន>មនកា ប៉ាះទងគិចគ្នែ ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ8 

<រៅរឡើយរទ វត>មនកា ប៉ាះទងគិចក្ទង់ក្ទ្ធយតូច<ៗវតប៉ា រណាណ ះ>។ <កែុងឯកសា ដវដេ រៅERN9 

ទំព័ បនាា បក់្គប់ភាសាទ្ធងំបី។> អ៊ ៊ីចឹងរៅកែុងេកខខណឌ រនះរវើយវដេ<សវភាតាខាុំវដេជារមធាវី10 

កា ពា កតីរលាក នួន ជា រេើករឡើង>ថា <ពួករគគ្នម នរចតនា> ករ ឿងរគម ន<រឡើយ>។  11 

ឥឡូវ<ខាុំនឹងនិយយអំពីភាពតានតឹង្នដេ់កា ក្បយ ទាគ្នែ  គឺ>ចូេដេ់ឆ្ែ ំ១៩៧៧<។> ខាុំ12 

បនកត់សមគ េ់រ ើញថា រៅកែុងបញ្ជី<ឯកសា >ងមី បសស់វក្ពះរាជអាជាា <វដេគ្នត់រក្បើក្បស់13 

កាេពីមសិេមិញ>វែឹង គឺគ្នត់បនបញ្ចូេទូ រេខ<សតីអំពីកា េ កេ យ បស់រវៀតណាមមកកែុងទឹក14 

ដីកមពជុា កែុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ>រក្ចើនជាង<បញ្ជីរដើម បស់គ្នត់>។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំសបាយ15 

ចិតតវដេរ ើញថា<រយើងមន ូបភាពទូេំទូលាយ>ពាក់ព័នានឹងកា វាយេ កចូេមករេើក្បរទសកមពជុា 16 

<ពីសំណាក់រវៀតណាម>។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមរយងរៅឯកសា <រដាយ>ខាុំមិននិយយេមែិតរទ ខាុំសូមរេើក17 

យកទូ រេខ E3/853<។> ឯកសា <រនះមិនវមនជាសា ទូ រេខស ទាសាធរទ វាជា បយកា ណ៍18 

រក្ចើនជាង>វដេរផាើជូនរៅអងគកា  <>ថ្ងៃទី៣ <វខ>មិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ គឺនិយយអំពីកា បញ់19 

<រផ្ទល ង>ចូេមកក្បរទសកមពជុា <រៅទំព័ ដំបូង គឺកងទ័ពរវៀតណាមបនបញ់រផ្ទល ងចូេមក>រេើទឹក20 

ដីក្បរទសកមពជុា។  21 

[១៤:១១:៤២] 22 

ឯកសា មួយរទៀតគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ  គឺឯកសា  E3/852 វដេនិយយអំពីសកមមភាព 23 

រវើយនិងកា ប៉ាះទងគិចគ្នែ រៅសាេ យរ ៀង វដេមនកា បញ់ការំភលើងធំចូេមកក្បរទស<ជារក្ចើនសា>24 

រៅវខរមសា <ឆ្ែ ំ១៩៧៧>។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនឯកសា មួយរទៀតវដ  គឺឯកសា  E3/854 និយយអំពីបញ្ញា សាថ នកា ណ៍ខាម ងំរៅតាម   1 

ក្ពំវដន <និងយ ទាជន>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ង បួស។ ខាុំសូមដកក្សង់វផែកមួយ ERN ជាភាសា2 

បរំាង គឺ 00386232, ជាភាសាអង់រគលស 00183712, ជាភាសាវខម  <00021481> និយយអំពី3 

កា ប៉ាះទងគិចគ្នែ <មួយរៅថ្ងៃទី៨ វខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ដូចតរៅ៖>  4 

[១៤:១៣:០៣] 5 

“រៅរម៉ា ង <០៥:៣០>នាទីថ្ងៃទី០៨ <វខ>មិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រៅ<ម ខក្ពួញអងគភាព ដ-6 

១០២>ជិតសាព នងម វកងេិច<ប សសវង យ ទាជន បស់រយើងបីនាក់េាតតាមក្ពំវដនបនជួបយួនមួយក្កុ7 

ម។> រវៀតណាមបនបញ់ ះមក<រវើយបណាត េឲ្យ>យ ទាជនរយើង<ពី នាក់>ពេី<ជីវិត>។ ពួកវា8 

<  ឹបអូស>យកការំភលើង<រយើងអស់>ពី រដើម អាកាមួយរដើម អាអ៊ា-១៥ មួយរដើម។ ចំរពាះសពយ ទាជន9 

រយើង រយើងបនយកមកវិញ។ ខាងយួនវិញ បញ់ង្ហប់មួយកាេរៅនឹងកវនលង រវើយនិង បួសពី កា10 

េ។ ពួកវាអូសនឹងវសងគ្នែ វាយករៅទឹកដីវាវិញ។” <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> ខាុំសូមគូសបញ្ញជ ក់11 

<ពាកយ>ថា <“ចូេកែុងដីវា” រនះបង្ហា ញ>ថា  រវត កា ណ៍រនះ<មិនវមន>រកើតរឡើងរៅរេើទឹកដី12 

<រវៀតណាមរទ>។<> មនទូ រេខមួយរទៀត វដេនិយយពីក្ពឹកមិញរនះ <>ទ្ធក់ទងនឹងភូមិភាគបូ13 

ពា៌ា  ទូ រេខ បស់ រសា ភឹម រវើយនិយយពីកា  សាថ នកា ណ៍វដេកាន់វត<ដ នដាប>រៅៗ ោប់ពីវខ14 

ត លា <ដេ់ចំណ ចរដដ បំផ តគឺ>វខធែូ រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ និងចូេរដើមវខ រដើមឆ្ែ ំ១៩៧៨។  15 

ខាុំបនោប់រផដើម<>រដាយ<និយយអំពីសា ៈសំខាន់ពីអេីវដេរកើតមនរៅសម ភូមិ និង16 

ប ិយកាសកាទូត។ ខាុំនឹងរយងរៅរេើសកខីកមម បស់អែកជំនាញ សាីវរវេន ម័  ីស និងឯកសា វដេ17 

អែកជំនាញវផែក> បណណសា   សសុី <គឺរលាក េីមីក្ទី ម៉ាូសាកូវ> ឯកសា  E3/9644 <>គ្នត់និយយ18 

<គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍មួយ គឺ>អំពី យៈកាេម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ <>និងកែុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរត19 

យយ។ រយើងនឹងចូេនិយយេមែិតអំពីបញ្ញា រនះ។ មនចំណ ច<>មួយ<>គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ វដេ20 

<អែកជំនាញ ម័  ីស>និយយអំពីកា រោសនា< បស>់រវៀតណាមគឺរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ <>គឺបនន័យថា 21 

ម ន <និងអំឡុង>រពេ<មន>ជរមល ះ<>កាន់វតរឡើងខាល ងំរៅៗរៅតាមក្ពំវដន។  22 

[១៤:១៥:៤៥] 23 

ឯកសា មួយរទៀត ជាឯកសា  បស់ ្ន ច ះ រវើយច ះវខសីហា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ គឺឯកសា  24 

E3/882។ ឯកសា រនះសំខាន់ណាស់ រក្ពាះថាគ្នត់វិភាគរេើអេីវដេរវៀតណាមនិយយពាក់ព័នារៅនឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាថ នទូតនានា វដេមនវតតមនរៅ<ទីក្កុងហាណូយ> និងព័ត៌ាមនវដេរវៀតណាមក្បកាសឲ្យ1 

សាធា ណជនដឹងកែុងអំឡុងរពេវដេជរមល ះ<តានតឹងកាន់វតខាល ងំរឡើងរៅ>តាមក្ពំវដនរនះ<>។ 2 

រវើយមនចំណ ចមួយចំនួនវដេហាណូយរគរេើករឡើង ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 00386253, ជា3 

ភាសាអង់រគលសគឺ <01313132>, ERN ជាភាសាវខម គឺ 00001248។ ្ន រនះគ្នត់និយយដូចត4 

រៅរនះ គ្នត់បនរផាើ<សំប ក្ត>រនះរៅ “មនាី ម-៨១ ជាទី<រគ្ន ព និង>រសែហា” <គ្នត់បនតរទៀតថា៖ 5 

i) កា រោសនាអក សេ បស់រវៀតណាម៖> បចចបុបនែមជឈដាឋ នទូតរៅហាណូយ រគដឹងបញ្ញា ទំនាស់6 

 វាងក្ពំវដនរយើងនិងរវៀតណាមជាទូរៅ។ រគមនចំណាប់អា មមណ៍រក្ចើន។ ជាមូេដាឋ នថ្នកា រោសនា7 

អក សេរនាះគឺ--” <រវើយរនះជាចំណ ចវដេរវៀតណាមបនផសពេផាយជាពិរសសគឺកា >រោទ8 

ក្បកាន់ថា <កងទ័ពកមពជុាបន>ចូេរៅកាប់សមល ប់ក្បជាជនរគ។ <រនះជាអេីវដេអាជាា ធ រវៀតណាម9 

បនរេើករឡើង> រវើយរយើងរ ើញរៅកែុងបណណសា   សសុ ី មនរេើកចំណ ចរនះវដ <រៅកែុងរសៀវរៅ10 

 បស់> អែកជំនាញ ណាយ៉ា ន់ ោន់ដា<>។ អ៊ ៊ីចឹងអេីវដេខាុំចង់រេើករឡើងគឺថា កា វិភាគ បស់ ្ន 11 

ពាក់ព័នារៅនឹងពាកយចោមអារា មរនះរៅ ERN បនាា ប់ជាភាសាបរំាង រវើយនិងរេខបនាា ប់វដ ជា12 

ភាសាអង់រគលស រវើយនិងជាភាសាវខម ។   ្ន រនះគ្នត់បនរេើករឡើងដូចតរៅរនះ<>៖  13 

[១៤:១៨:២៩] 14 

“កា ពិនិតយរេើប ិបទរនះ គឺបង្ហា ញថា រវៀតណាមរគចូេដេ់ដំណាក់ងមីមួយរវើយ<។> ពួក15 

<វា>ខំក្បមូេមហាជនបរណត ើ ៗ <ខណៈវដេពួកវា>បរងកើនកា ចូេ ល្ នពានមករេើក្បរទសរយើង។ 16 

រវើយទនាឹមរៅរនាះ<វដ > ពួកវារក្បើ<ក្បស់>ឧបយកេ<ពិសព េ>រដើមបីបំភាន់រគឯង រវើយមិន17 

ហ៊ានចំវ<កែុងរ ឿងរនះ>រទ។” <គ្នត់បនតរទៀតថា៖> 18 

<>២) “<ទ្ធក់ទិននឹង>ដំរណើ ទសសនកិចច បស់ វ  រងេៀន យ៉ា ប <រៅកាន់បណាត រខតតមួយចំនួន19 

រៅជាប់ក្ពំក្បទេ់វដន>កមពជុារៅច ង<វខកកកដា> ឆ្ែ ំ១៩៧៧។ <ក្បតិបតតិកា > បស់ យ៉ា ប រនះ រធេើ20 

ឲ្យ<ទូត>ប រទសរៅរវៀតណាមវែឹងោប់អា មមណ៍ខាល ងំ។  21 

“១-ក្ពឹតតិកា ណ៍វដេអាចទ្ធក់ទងរៅនឹងដំរណើ  យ៉ា ប រនះ របើតាមវភែកខាុំពិនិតយរមើេរៅ 22 

រ ើញដូចតរៅរនះ៖  23 

“ក) រក្កាយពីរវៀតណាមបងខំច ះសនាិសញ្ញា ជាមួយលាវ ួចមក  24 

<ខ)> កមពជុាកំព ងវតមនបញ្ញា ក្ពំវដនជាមួយថ្ង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ) កមពជុាកំព ងមនបញ្ញា ក្ពំវដនជាមួយរវៀតណាម។  1 

 ) ឮថា តំបន់រនះមនសនតិ<ស ខ>ថ្ផាកែុងខលួនឯង។  2 

ង) កែុងរពេទសសនកិចចសមៃ ត់ បស់ក្បតិភូជំនាញកា ខាងរយធា បស់សូរវៀតរៅភាគខាងតបូង3 

ថ្នក្បរទសរវៀតណាម<។> ក្បតិភូរនះមនអន  ដឋមន្ដនតីកា ពា ក្បរទសសូរវៀត <>មនថាែ ក់ឧតតរសនីយ៍4 

ជំនាញកា មួយចំនួនមកតាមកប៉ា េ់ចូេវផដាណាង <រៅពាក់កណាត េវខកកកដា។ ក្បតិភូទ្ធងំរនាះបន5 

ក្តឡប់រៅកាន់ក្បរទសរគវិញរវើយ។> 6 

<២- រក្កាយពីកា >សរងកតតាមក្ពឹតតិកា ណ៍មួយចំនួន<យ៉ា ងេែិតេែន់> ខាុំរ ើញថា៖ <> 7 

ក) <ពួកវាកំព ង>ពក្ងឹង និងពក្ងីកកមល ំង< បស់វា>ទ្ធងំ<នរយបយ> ទ្ធងំសតិអា មមណ៍ 8 

<និង>ខាងរយធា រដើមបីវាយឆក់ឱកាស<> ល្ នពានមករេើរយើងឲ្យកាន់វតខាល ងំ។  9 

ខ) បង្ហា ញមតិសកេរលាកឲ្យរ ើញថា <ពួកវា>មិនវមនជាអែក ល្ នពានរយើងរនាះរទ 10 

<ប៉ា វនតវាក្គ្នន់វតរក្តៀមខលួនរដើមបីវាយបោច មិតតខាងរក្ដវតប៉ា រណាណ ះ>។  11 

<គ) ពួកវាបន>បង្ហា ញសាថ នភាពភូមិសាន្ដសតថ្នតំបន់រកាះ ឲ្យរយធាសូរវៀតសាគ េ់។”  សូម12 

បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 13 

[១៤:២០:៥៥] 14 

រយើងរ ើញថាគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ  គឺថារៅពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៧ រយើងរ ើញថាប គគេិក15 

កាទូតរៅហាណូយថ្នកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គ្នត់ដឹងអំពីកា <រទ្ធ  ក>គ្នែ  វាងក្បរទសរវៀតណាមនិង16 

សវភាពសូរវៀត  រវើយគ្នត់រ ើញថាមនកា ក្បឹងវក្បងកែុងកា <>រោសនា បស់ក្បរទសរវៀត-17 

ណាម<តាមអេីវដេរគចង់បន។> រវើយ<ជាទីបញ្ចប់ថ្នឯកសា រនះ>គ្នត់<ពនយេ់>ពី< វិធ>ីវដេ18 

<ទទួេបន>ព័ត៌ាមន<រនះ>រៅ<ទីក្កុង>ហាណូយ។ <រៅទំព័ ខាងរក្កាយ> ERN ជាភាសាបរំាង19 

គឺ 00386255, ជាភាសាអង់រគលសគឺ <01313135<,ជាភាសាវខម គឺ 00001250។ “រសចកដីសនែិដាឋ ន20 

ទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញា រវៀតណាម ក្តូវពិនិតយរគ្នេជំវ នរយបយ បស់រវៀតណាម រវើយរបើតាម21 

ក្ពឹតតិកា ណ៍វដេរកើតជាបនតបនាា ប់មករនាះ រ ើញថា រវៀតណាមខំរធេើយ៉ា ងណារដើមបីឲ្យមក ំលាភរយើង22 

កាន់វតខាល ងំៗរៅ ខាល ងំជាងកាេពី កាេកនលងមក។” រវើយ<គ្នត់រ ៀបរាប់ពីជំវ  បស់ប រទស>។ 23 

<ដូរចែះ>រៅ<ថ្ងៃទី១២>វខសីហា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ <>គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ណាស់ រយើងរ ើញថា <សាថ ន24 

កា ណក៍ាន់វតក្សួចក្សាេ់រឡើងៗឯសម ភូមិ វតរយើងរ ើញថារៅឯកា ង្ហ កាទតូវិញក៏មនសភាព25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មមញឹកវដ >។ ឯកសា  បស់ <ម៉ាូសាកូវ> E3/9644, ERN ជាភាសាបរំាងគឺ <01125320>, 1 

ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ <01085997 និងជាភាសាវខម គឺ>01120096។ <រយើងក្តឡប់មកកាន់>2 

ក្បធានបទ<វដេ>បនរេើករឡើងជាមួយអែក<>ជំនាញ ម័   ីស រវើយ   រវើយក៏រយើងអាចរ ើញ3 

រៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក វេីេីព សសត ផងវដ  វដេរេើករឡើងថាហាណូយក្តូវវតមនរគ្នេ4 

នរយបយកាទូតមួយ វដេរ ៀបចំឲ្យបនចាស់លាស់<កែុងរគ្នេបំណង>សរក្មចវផនកា  បស់ខលួន។ 5 

គ្នត់រេើករឡើងដូចតរៅរនះ៖ “<រៅរពេរនាះ ក្កុងហាណូយបនសរក្មចយកមរធាបយពី រដើមបី>6 

រដាះក្សាយបញ្ញា <កមពជុា។ រយងតាម វូ វង់ ក្បធានវផែក> ក ងស៊ េថ្នក្កសួងកា ប រទសរវៀត-7 

ណាម គឺថាទី១ គឺក្តូវរធេើយ៉ា ងណាឲ្យកងកមល ំងវែឹង<  ឹងមំ> រវើយឈែ ះរេើកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 8 

ជរក្មើសមួយរទៀត ក្តូវបងខំឲ្យ ប៉ា េ ពត <ក្តឡប់ចូេត >ច ោ<កាេណា>សាថ នភាព<ធាល ក់ដ នដាប9 

ខាល ងំ>។” 10 

[១៤:២៤:៣២] 11 

គ្នត់ស រស <រ ៀបរាប់ពីក្បភពវដេគ្នត់ទទួេបន រវើយគ្នត់>បនតរទៀតថា៖ “ដូចវដេរយើង12 

សរងកតរ ើញ ហាណូយរផ្ទដ តរៅរេើ<កា រធេើ ដឋក្បហា មួយបនាា ប់ពីមនកា វាយក្បយ ទាពី>កងកមល ំង13 

<របើមិនដូរោែ ះរទ> ប៉ា េ ពត <ក្តូវច ះញ៉ាមរវើយក្ពម>ទទួេក្គប់េកខខណឌ វដេរវៀតណាមកំណត់14 

ឲ្យ<។> ក៏ប៉ា វនត (អែកដឹកនារំវៀតណាម<មិនបនប៉ា ន់ក្បមណ>សាថ នភាពរនះ<ឲ្យបនក្តឹម>ក្តូវរទ)។ 15 

កា <ប៉ា នប៉ាងរ ៀបចំទមល ក់ប៉ា េ ពត រដាយ>កមល ំងកងទ័ព<បះរប >រៅភូមិភាគបូពា៌ា  <បងកឲ្យមន16 

មវនតរាយយ៉ា ងធៃន់ធៃ ដេ់>អែកក្បឆំ្ងនឹង ប៉ា េ ពត <រៅអំឡុងវខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ រទ្ធះបីជា17 

យ៉ា ងរនះកតីក៏ជរក្មើសទី១រនះរវៀតណាម មិនរបះបង់រោេរឡើយ>។ ជរក្មើសទី២រនាះ ក្បវវេ<ដូច18 

ជាមិនសូវសម>។ កា <>ផដេ់ជំនួយ< បស់ចិន>ឲ្យវខម ក្កវម<>រនាះ កាន់វតរកើនរឡើង<រក្ចើន19 

រឡើងៗរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨ បនជួយសក្មេរាេ់កា េំបកវដេ បបរនះបនជួបក្បទះ>។” “រមើេរៅ20 

រមដឹកនា<ំរវៀតណាម> មិនវមនក្តឹមវតរក្គ្នងជរក្មើសពី រនះរទ វដេ<វូ វង់>បនបង្ហា ញរៅឯក21 

អគគ< ដឋ>ទូត<សាធា ណ ដឋសងគមនិយមសវភាព>សរូវៀតកាេរនាះ<។ រគមនគរក្មងកា ទី៣22 

គឺ> ផដួេ ំេំ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរដាយ<កងទ័ព>និងបរងកើត ដឋបេងមីរៅភែំរពញវដេសថិតរៅ23 

រក្កាម<កា ក្គប់ក្គង> បស<់ហាណូយ>។  24 

អ៊ ៊ីចឹង បនរៅពាក់កណាដ េវខ<ក មាៈ> ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសដ រឡ យន់ រវើយ 25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 
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ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រឡ េឹកង បនជួប<ក្កុមវខម >ក មមយុនីសដ<>វដេ<រៅក្បរទស>រវៀតណាមតាងំពីឆ្ែ ំ១៩៥៤ រវើយ1 

រក្កាយមករគបនបញ្ជូនមកក្បរទសកមពជុាវិញរៅរដើម<ទសវតស ៍ទ>ី៧០ រវើយ<រក្កាយមក>ពួក2 

ទ្ធងំអស់រនះក្តូវបន ង<>កា របសសមែ ត <និងក្កុមវខម ក មមយុនីសតវដេ ត់រៅក្បរទសរវៀតណាម 3 

រគចរចញពីកា រធេើទ កខប ករមែញពីសំណាក់ក្កុម បស់>ប៉ា េ ពត<>។ <រគ្នេបំណងថ្នកា រៅជួបរនះ 4 

មនរគ្នេបំណងបរងកើតក្កុមក្បឆំ្ងនឹងចេនា បស់ប៉ា េ ពត និងកសាងចេនាដឹកនានំរយបយងមី5 

មួយរទៀត។ សមសភាពកែុងចេនាងមីរនះមន៖ វ រសនីយ៍ក្តីកងទ័ពរវៀតណាម> វប៉ាន ស វណណ  ជា6 

<វខម មែ ក់ ស់រៅក្បរទសរវៀតណាមអស់ យៈរពេ២៤ឆ្ែ ំរវើយ និងអតីតរយធាវខម ក្កវម>វ៊ ន 7 

វសន វដេ<បន ត់រគចរៅក្បរទសរវៀតណាម>រៅ<វខមិង នា>ឆ្ែ ំ១៩៧៧។ <ខណៈរពេវដេមន8 

ជំ រំក្ជើសរ ីស និងវេឹកវេឺនទ័ពថ្ក្ពសមៃ ត់រៅភាគខាងតបូងថ្នក្បរទសរវៀតណាម>។”  9 

[១៤:២៧:១៤] 10 

<រនះជាសក្មង់រចញពីរសៀវរៅមនចំណងរជើងថា “សក្តូវបងបែូនឯង”  បស់អែកនិពនា ណា11 

យ៉ា ន់ ោន់ដា>៖ “<អតីតបនាា យរយធាអារម ិកាងំរៅរខតត សួនឡុក និងរៅរខតតឡុងកូវជាជំ ធំំ។ កែុង12 

វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ កងពេតូចវដេមននិនាែ កា ក្បឆំ្ងនឹងប៉ា េ ពត បនរធេើសោច ក្បណិធានយ៉ា ង13 

សមៃ ត់។ រក្កាយមក>មនកងពេតូចរផសងរទៀត វដេមនកមល ំង<ក្បហាក់ក្បវវេ>កងវ រសនា14 

តូច<ក្តូវបនបរងកើតរឡើងរៅកែុងទឹកដី>រវៀតណាម។ រគ្នេបំណង<>ផដួេ ំេំ ប៉ា េ ពត <ក្តូវរធេើ15 

រដាយក្បយ័តែក្បវយង>តាម<ផលូវ>ទូត។ រៅកែុងវខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ កា ិយេ័យនរយបយថ្នមជឈិម16 

បកស<ពេក >រវៀតណាម គិតថា ជាឱកាសេែរដើមបីឲ្យ រឡ យន់ រៅម៉ាូសគ ូរៅឆ្ែ ំ១៩៧៨។ <អែក>កា17 

ទូត<ស>ូរវៀត<រាយកា ណ៍កែុងវខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ថា តាមរវៀតណាមថាទសសនកិចចរនះគួ វតក្តូវរធេើ18 

រឡើងរដាយសមៃ ត់។ រឡ ជ ង តិន អន ក្បធានរសនាធិកា ចក្មុះ ួមដំរណើ  រឡ យន់>។” <រសម ក៏បន19 

រេើករឡើងពីក្បភព បស់គ្នត់ថា៖ “រដើមបីឲ្យធានាបនកា ឧបតថមាគ្នកំ្ទជាផលូវកា  និងសនាិសញ្ញា សវ20 

ក្បតិបតតិកា មិតតភាព វាងសាធា ណ ដឋសងគមនិយមសវភាពសូរវៀត   និងសាធា ណ ដឋសងគមនិយម21 

រវៀតណាម វដេទទួេជំនួឧបតថមាគ្នកំ្ទពីទីក្កុងមូសគ ូ រវៀតណាមបននិយយចាស់ៗថា រៅ ដូវក្បងំ22 

ខាងម ខជារពេដ៏វិរសសមួយសក្មប់រធេើកា វាយេ កមករេើ បបក្កុង>ភែំរពញបនរវើយ។” អែកនិពនា23 

<>គ្នត់ដកក្សង់ បង្ហា ញក្បភពគ្នត់ គឺរចញពីបណណសា សូរវៀត <គ្នត់បនត>ដូចតរៅរនះ៖ “អេីវដេគួ 24 

ឲ្យោប់អា មមណ៍រនាះ គឺថារវៀតណាម<>បន<ធានាចំរពាះតំណាងក្បតិភូ>សូរវៀត<វដេមនកា 25 

E1/495.101481388



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ពួយប មា>ថា ចិន<នឹងសងសឹករនាះ> មិនមនរពេបញ្ជូនកងកមល ំងណាមកជួយ បប កមពជុាក្បជា1 

ធិបរតយយទ្ធន់<រពេរវលា>រទ<>។” <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> កវនលងរនះ គឺគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍2 

ណាស់ រយើងរ ើញថា អែកជំនាញ ម័   ីស គ្នត់បនរេើកចំណ ចវែឹងវដ  រវើយសាកសីវដេរយើងកំព ង3 

វតសាដ ប់រនះ 2-TCW-1065 <ពាក់ព័នានឹងកា ក្បឆំ្ងេួចលាក់។ គ្នត់ក៏បនគូសបញ្ញជ ក់ផងវដ ថាកា 4 

រ ៀបចំតាមផលូវកាទូតមនសា ៈសំខាន់ណាស់ ដូចវដេខាុំបនរេើករឡើងដូរោែ ះវដ >។ <> 5 

[១៤:២៩:៤៨]  6 

<ឥឡូវរនះក្តឡប់មកកា ផតេ់ទឡហីក ណ៍ បស់ខាុំវិញ>ខាុំចង់និយយថា វាជាកា សំខាន់ណាស់7 

ក្តូវកា រ ៀបចំរគ្នេនរយបយកាទូតវែឹង រក្ពាះថាកាេរនាះជាសម័យសន្ដង្ហគ មក្តជាក់ រវើយមន8 

បលកុពី រផសងគ្នែ  រវើយមនក្បរទសមិនចូេបកសសមព័នា <វដេភាគរក្ចើនស ទាវតជាក្បរទសតតីយ9 

រលាក> វដេពីរដើមមកជាសថិតរៅរក្កាមអាណានិគម បស់រគ <រវើយបនតស៊ូដរណត ើមឯករាជយ។ 10 

រវើយមនក្បរទសមួយចំនួនមនបញ្ញា អធិបរតយយភាពរេើបូ ណភាពវដនដី បស់ខលួន> កាេរនាះ11 

សំខាន់ណាស់កែុងប ិបទវែឹង ចំរពាះ<>គ ណតថ្មល បស់ក្បរទសមិនចូេបកសសមព័នា អធិបរតយយភាព12 

ជាតិនីមួយៗរនះ រវើយកមពជុាក្បជាធិបរតយយក៏ចង់បនចំណ ចវែឹងវដ  អធិបរតយយភាព បស់ខលួនវដ ។ 13 

<ខាុំនឹងរយងរេើបទអនតរាគមន៍វដេ>រអៀង សា ី <រេើករឡើង>រៅអងគកា សវក្បជាជាតិរៅថ្ងៃទី14 

១១ វខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រពេរនាះជរមល ះកាន់វតរឡើងតានតឹងរវើយ ឯកសា  E3/1586។ ស នា កថា15 

 បស់គ្នត់ គឺឯកសា <រនះ>រៅចរនាល ះកថាខណឌ ៤៩ រៅដេ់ ៦៨< រវើយខាុំរ ៀបរាប់ពីកថាខណឌ ទ្ធងំ16 

រនះ។ ជាបងមគឺ>រៅកថាខណឌ ៤៩ រនះគឺរៅឯកសា  E3/1586 គ្នត់និយយជួសម ខឲ្យកមពជុាក្បជា17 

ធិបរតយយ<> “រយើងក្បកាសជាឱឡា ិកថា ជាងមីថា កមពជុាក្បជាធិបរតយយមិន ករ ឿងក្បរទសណារទ 18 

រវើយ<>ក្បកាន់<រគ្នេជំវ >  ឹងមំ<សត>ីពីរគ្នេកា ណ៍រគ្ន ពឯករាជយភាព និងអធិបរតយយភាព 19 

និងបូ ណភាពវដនដី បស់ក្បរទសទ្ធងំអស់រេើរលាក<រដាយរសមើភាពគ្នែ >”។ រវើយ រអៀង សា ី ក៏20 

គ្នត់ ំឭកផងវដ <>ពីគ ណតថ្មល<ថ្នចេនា>ក្បរទសមិនចូេបកសសមព័នា។  21 

[១៤:៣២:១៥] 22 

កថាខណឌ ៦៨ “ក្ប<ជាជាតិថ្នក្បរទស>វដេ<ទទួេ ងនូវកា >រកងក្បវ័ញ្ច<។ ក្បជាជាតិ>23 

 បស់ក្បរទសមិនចូេបកសសមព័នា <និងក្បរទសតតីយរលាក>បន<កំព ងរេើកកមពស់កា យេ់ដឹង24 

 បស់ខលួនពីកមល ំង និង>សមតថភាពខលួន<។ រគយេ់បនកាន់វតចាស់ពីច ិតពិតថ្ន>េបិចកេពួក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ចក្កពតតិ <>ពួកវាតទីនិយម <និងប ិវា រដាយខិតខំបនតតស៊ូយ៉ា ងកាល ហាន>រដើមបី<មច ស់កា >រជាគ1 

វាសនា បស<់ខលួន។ ទនាឹមគ្នែ រនាះវដ  ពួករគកំព ងវតអភិវេឍ ពក្ងឹងកិចចសវក្បតិបតតិកា  និង>សាមគគី2 

គ្នែ  <រដើមបីបកអាក្កាតម ខមត់ដ៏ពិសព េ> បស់ពួកអាចក្កពតតិ និងពួកអាវាតទីនិយម។” <បញ្ចប់កា 3 

ដកក្សង់។> 4 

អ៊ ៊ីចឹងវផែករនះសំខាន់ណាស់ក្តង់ចំណ ចរក្ចើន គឺថាគ្នត់រទើបវតបង្ហា ញអំពីរគ្នេនរយបយ   5 

កាទូត វដេខាុំបនរេើករឡើងម នរនះបនតិចរនះ គ្នត់បង្ហា ញអំពីមូេរវត វដេរៅវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រនះ6 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយបនរក្ជើសរ ីសកែុងកា វងលងជាសាកេ ពីកា កាត់ផ្ទត ច់កាទូតជាមួយក្បរទស   7 

រវៀតណាម។  8 

ខាុំសូមរេើកឯកសា  បស់ វេីេីព សសត គឺឯកសា  E3/9 ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 00639 

9949, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00396585។ “រៅ<លាៃ ច>ថ្ងៃទី៣១ <វខ>ធែូ < វិទយ>ុភែំរពញ10 

ក្បកាសផ្ទត ច់<ទំនាក់ទំនងកា>ទូតជាមួយរវៀតណាម រដាយមូេរវត វដេថា ំរលាភដ៏<សាហាវ11 

យង់ ែ ង>ពីសំណាក់រវៀតណាម<។> រសចកតីសរក្មចរនះ<រធេើរឡើង>រដាយគណៈអចិថ្ន្ដនតយ៍ បស់12 

<បកសក មមយុនីសត>កមពជុា<មួយសបត វ៍ម នពី>មនកា េ កេ យ ល្ នពានពីសំណាក់<កងទ័ពរាប់13 

ម ឺននាក់ បស់>រវៀតណាម <មករេើទឹកដីកមពជុា>កែុងរគ្នេបំណង<បកអាក្កាតម ខមត់ទ យ៌ាស14 

ល្ នពាន និងវាតទីនិយម បស់ហាណូយ>ឲ្យមតិសាធា ណជនសកេរលាក<>រ ើញ<ចាស់>។ 15 

<ផាយុរៅវិញ ក្កុងហាណូយទំនងជាមិនខេេ់ខាេ យពីរ ឿងរនះរសាះរឡើយ។> ក៏ប៉ា វនតភាគីទ្ធងំសងខាង16 

វែឹងរគពាយម<លាក់បងំពីទំនាស់ បស់ខលួនណាស់។ រៅរពេរ ឿងរនះក្តូវរគលាតក្តដាង កមពជុាអែក17 

បងករវត ម ន។ រចតនា បស់ យ៉ា ប គឺថាវាយេ កចូេរដាយរក្បើក្បស់ យៈរពេខលី រវើយដកទ័ពវិញ18 

យ៉ា ងឆ្ប់ វ័សវដ ។ អែកវក្សកជយរោសរៅថ្ងៃទី៦ វខមករាគឺជាក្បជាជនវខម  ប៉ា វនតព ំមនភាគីណា19 

មួយបង្ហា ញពីមូេរវត ជាក់លាក់កែុងកា អបអ សា ទ រនះរទ។> -- 20 

[១៤:៣៥:១៨] 21 

អែកបកវក្ប៖ 22 

រលាកក្បធាន អែកបកវក្បតាមអត់ទ្ធន់ សូមឲ្យរលាកក្សីរមធាវីអានយឺតៗតិច។ 23 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 24 

<រលាកក្សីរមធាវី សូមរមតាត យឺតៗបនតិច។> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 1 

<ខាុំនឹងពាយម រក្ពាះវតខាុំខាល ចអស់រម៉ា ង។ >ខាុំសូមអានយឺតៗរទ រក្ពាះថារពេវដេខាុំអត់2 

និយយអ៊ ៊ីចឹង ខាុំរចះ<វត>អានរេឿន <ខាុំស ំកា អធាក្ស័យពីអែកបកវក្បផង>។ “តាមពិតរៅមិនមន3 

<ភាគីណាមួយបង្ហា ញពីមូេរវត ជាក់លាក់រដើមបីអបអ សា ទ នឹងជ័យជមែះរនះរឡើយ។ ភាគីវខម 4 

ក្កវមទទួេ ងរក្គ្នះធៃន់ធៃ ជាងភាគីខាងរវៀតណាមកែុងតួរេខសមមក្តបីទេ់នឹងពី ។ ខ សពីកា 5 

 ំពឹងទ ក បស់ យ៉ា ប វដេចង់ឲ្យ>  ប៉ា េ ពត  <ចូេមកកាន់ត >ច ោ<ផាយុរៅវិញ ដឋបេភែំរពញ6 

  ឹង ឹតវតខឹងខាល ងំរឡើងចំរពាះទរងេើរនាះ>។ អ៊ ៊ីចឹងកែុងរសៀវរៅរនះ វេីេីព សសត គ្នត់បនរេើករឡើង គឺ7 

គ្នត់គ្នកំ្ទគំនិត សាីវេិន ម័  ីស <និង ម៉ាសូាកូវ> វដេថា <>រវៀតណាម<អសេ់ទាភាព>វែឹងកែុង8 

កា < ួម ស>់ជាមួយ ប៉ា េ ពត <រទៀតរវើយ>។ គ្នត់រេើករឡើងដូចតរៅរនះ៖ “<កែុងខណៈរពេ9 

វដេមនកា ោក់  កពីសំណាក់ រឡ យន់ <>និងអែកវដេគ្នកំ្ទសវភាពសូរវៀត<--”> គ្នត់និយយ10 

<សំរៅរៅ>កា ិយេ័យនរយបយរៅវូជីមិញ។ “គឺថារកើតរចញឲ្យមនកា សនែិដាឋ នពី <គួ ឲ្យ11 

ប មា ទីមួយ> គឺថារវៀតណាមមិនអាច<អត់ឱន> បបភែំរពញ<នូវអ ិភាពដ៏គរ ល ើន បស់ខលួនបនរទៀត12 

រនាះ>រទ អ៊ ៊ីចឹង<បនជារគោត់វិធានកា > ំេំ បប<ប៉ា េ ពត>រនះរធេើបងកបរងកើត<ចេនា>មួយ 13 

<កែុងសមសភាពអែកវដេបនរភៀសខលួនរៅរវៀតណាម ឲ្យរដើ តួជាវាងំននបិទបងំកា វាយក្បហា 14 

 បស់កងទ័ពរវៀតណាម>រដើមបរីៅផដួេ ំេំក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។ រវើយក្តូវរធេើយ៉ា ងណាឲ្យក្បញាប់បំផ ត ក ំ15 

ឲ្យវខម ក្កវមរនាះមនរពេរវលាក្គប់ក្គ្នន់ រដើមបី<វសេង ក>បនកា គ្នកំ្ទពីសវគមនអ៍នដ ជាតិ”។ 16 

<ខាុំសូមរសលះបញ្ញា  អធិបរតយយភាពរេើឆ្កអនត ជាតិ និង>សន្ដង្ហគ មកាទូត<វដេមន>សំខាន់<>រៅ17 

កែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នជរមល ះរនះ<ក្តឹមរនះសិនច ះ>។  18 

មនចំណ ចមួយរទៀត<វដេគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ខាល ងំវដ រនាះ>គឺ ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 19 

00639951, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ<00396587 ពាក់ព័នានឹងទំនាក់ទំនង>កមពជុា-ចិន<តាម យៈ20 

ក្កវសវភែក>រវៀតណាម<។ ខាុំនឹងដកក្សង់រេើចំណ ចមួយវដេបនរេើករឡើងអំពី>ក្ពលានយនដរហាះ21 

កំពង់ឆ្ែ ំង។ រវើយជាចំណ ចច ងរក្កាយម នរពេសក្មករលាកក្បធាន។ 22 

[១៤:៣៨:២៤] 23 

“កមមវិធីជំនួយរយធាវដេចិនបនផដេ់ឲ្យក្បរទសកមពជុាបន<ោប់រផតើមតាងំ>ពី២ឆ្ែ ំម ន 24 

<ក្កុងហាណូយ បចចបុបនែរនះមនកា ក្ពួយប មាថាវាជារក្គ្នះថាែ ក់មួយកំព ងវតគំរាមកំវវងខលួន។ អែក25 

E1/495.101481391



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឯករទសទ័ពអាកាស>រវៀតណាមរមើេរ ើញថា<វាជាសញ្ញា ក្បកាសអាសនែចំរពាះ>កា សង់ក្ពលាន1 

យនដរហាះរៅកំពង់ឆ្ែ ំង <រក្ពាះថាទីតាងំក្ពលានងមីរនះមន ូងសក្មប់លាក់យនតរហាះ មនោល ងំក្គ្នប់2 

កែុងភែំ និងចំណាយរពេក្តឹមវត៣០នាទីប៉ា រណាណ ះរដើមបីរហាះរវើ រៅកាន់ក្កុង>វូជីមិញ<>។ <បញ្ញា3 

ជរមល ះក្ពំវដនរកើតមនជារ ឿយៗ មិនវមនវតជាមួយកមពជុាមែ ក់វតប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា វនតរវៀតណាមក៏>មន4 

បញ្ញា ជរមល ះ<រៅតាមវខសបនាា ត់ក្ពំវដនជាមួយក្បរទស>ចិន<ផងវដ >។” <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> 5 

ចំណ ចរនះខាុំចង់<>គូសបញ្ញជ ក់ថាបញ្ញា ជរមល ះ<ជាមួយ>ក្បរទសកមពជុារនាះ គឺសថិតរៅកែុង6 

ក្កបខ័ណឌ មួយទូលាយ <និងគួបផសជំាមួយ>កា ភ័យខាល ច បស់រវៀតណាមចំរពាះក្បរទសចិនផងវដ 7 

<>។ <>រលាកក្បធាន<ខាុំមិនដឹងថារលាកក្បធានចង់សក្មកឥឡូវរនះឬបនតិចរទៀត>។ 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

បទ អ គ ណ។ ឥឡូវរនះដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់ពីរពេ10 

រនះតរៅ វូតដេ់រម៉ា ងបីសូមអរញ្ជើញចូេ វិញរដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី។ 11 

សក្មកច ះ! 12 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 13 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 14 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១៤:៣៩ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០១ នាទី) 15 

[១៥:០១:០០] 16 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 17 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

អងគយុច ះ! 20 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  និងផតេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវីកា ពា កតី21 

រលាក រខៀវ សំផន រដើមបីបនតកា ដាក់ កា បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ។  22 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 23 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ម នរនះ ខាុំបនឈប់រៅរពេវដេខាុំនិយយអំពីឧទ្ធវ ណ៍<ក្ព24 

លានយនតរហាះ>រៅ<កំពង់ឆ្ែ ំង ពីក្កវសវភែក>រវៀតណាម។ ឥឡូវរនះខាុំសូម<អធិបាយរេើសក្មង់25 

E1/495.101481392



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មួយរដាយមិនោំបច់អានវារទ គឺពី>រសៀវរៅ វេីេីព សសត <វដេនិយយពីសមសធាត ដវដេពាក់1 

ព័នានឹងកា រដាះក្សាយ បស់រវៀតណាមជាមួយអែកវដេក្បឆំ្ង។> គឺរៅ ERN ជាភាសាបរំាង 2 

00639952, ជាភាសាអង់រគលស 00396587 <>រៅដេ់ទំព័ <បនាា ប់។ រនះ>គឺ កា រគនិយយអំពី3 

កា ខិតជិត< ក>គ្នែ  វាង វ៊ ន វសន និង វប៉ាន ស វណណ  ជារដើម។ ខាុំបននិយយអំពីសា ៈសំខាន់ថ្នស4 

ន្ដង្ហគ មកាទូតបវនថមរៅ< -- >បវនថមពីរេើសន្ដង្ហគ មរៅ<សម ភូម>ិ។ រវើយរៅរពេវដេអែកជំនាញ 5 

ម័  ីស បនមកផតេ់សកខីកមម  គ្នត់បននិយយអំពីទំនាក់ទំនងជិតសែិទា វាង<សាធា ណ ដឋក្បជាធិប-6 

រតយយ>អាេលឺម៉ាង់<> និងរវៀតណាម។ ដូរចែះខាុំសូមដកក្សង់ឯកសា មួយវដេរចញមកពីក្កសួងកា 7 

រទស< បស់សាធា ណ ដឋក្បជាធិបរតយយ>អាេលឺម៉ាង់<>គឺឯកសា  E3/1773។  8 

[១៥:០៣:២៤] 9 

<សក្មង់>រនះគឺខាុំមិនបនរក្បើក្បស់រទ។ រវើយឯកសា  ោល រនះគឺច ះថ្ងៃទី០២ វខមករា ឆ្ែ ំ10 

១៩៧៨ វដេអាេលឺម៉ាង់ខាង<រកើត> បនពនយេ់ថារតើរវៀតណាម និងសមព័នាមិតត<ដថ្ទរទៀតធានាថាមិន11 

ទទួេេិខិត>កាទូត< បស់>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<ជាដាច់ខាត រដាយរវត ថាទ្ធងំសវភាព      12 

សូរវៀត   និងអាេលឺម៉ាង់ខាងរកើតមិនទទួេយករសចកតីវងលងកា ណ៍វដេរធេើរឡើងរដាយកមពជុាក្បជាធិប-13 

រតយយរឡើយ>។ <សក្មង់រនះមិនមនជាភាសាបរំាងរទ>ជាភាសាអង់រគលស<>គឺ 01246921, ជា14 

ភាសាវខម គឺ 01320164 រៅដេ់ 65។ ខាុំសូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស៖ “រៅថ្ងៃ៣១ វខធែូ ឆ្ែ ំ15 

១៩៧៧  ដាឋ ភិបេកមពជុាក្បជាធិបរតយយបនក្បកាសថា ទំនាក់ទំនង ជាមួយសាធា ណ ដឋសងគម16 

និយមរវៀតណាម<ធាល ក់ច ះរសាើ ដេ់កក្មិតសូនយ  រវើយរធេើកា >រោទក្បកាន់ថារវៀតណាមជាអែក17 

បំពាន។ <កមពជុាក្បជាធិបរតយយបនរចញ>េិខិត<វងលងកា ណ៍ និងេិខិតអម>មួយចាប់<ពីថាែ ក់18 

ដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយ>រផាើជូនសមមិតត  រអ  ិច វូនិចគ័ ,   វិេលី សតវុេ និង អូសាក   វេីស័  <តាម19 

 យៈ>សាថ នទូត បស់រយើងរៅក្កុងរប៉ាកាងំ<។> រដាយមនកា <ឯកភាព>ពីឯកអគគ ដឋទូតសូរវៀត20 

<វដេកមពជុាមិនបនរផាើេិខិតរៅរនាះ ក្បម ខទូតខាងរេើបនក្ោនរោេមិនទទួេយករសចកតីវងលង21 

កា ណ៍រនាះរទ>។ រៅថ្ងៃទ៣ី១ វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ក្កសួងកា ប រទស បស់រវៀតណាមបនជូនដំណឹង22 

ដេ់បណាដ ក្បរទស<សងគមនិយមនានា>អំពីសាថ នភាពវដេកំព ងវត<ធាល ក់ច ះយ៉ា ងដ នដាបរនាះ>។ 23 

រវើយកា វាយក្បយ ទាគ្នែ ក៏<>រកើតរឡើងជាបនត។” ចប់រសចកដីដកក្សង់។ 24 

[១៥:០៥:៤៤] 25 
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ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ណាស់>រយើងរ ើញថា ជាសន្ដង្ហគ មរៅ<រៅសម ភូមិបនតឆ្បរឆះ ទនាឹម1 

គ្នែ នឹងកា វាយក្បហា គ្នែ តាមផលូវទូត។> កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<ពាយមទ្ធក់ទង>ជាមួយនងឹសមព័នា2 

មិតតជិតសែិទា បស់រវៀតណាម ដូចជាអាេលឺម៉ាង់ខាងរកើត រវើយនិងសវភាពសូរវៀត <វតរៅមិន ួច>។ 3 

ដូរចែះចំណ ចរនះ វាបង្ហា ញឲ្យរ ើញចាស់<ថា កា វចកបកសពួករកើតមនរដាយ របៀបណារវើយ> 4 

រៅរពេរនាះ។  5 

រយើងរ ើញថា មនកា វាយក្បហា តាមវផែកសា ព៌ាត៌ាមន។ ខាុំសូមរយងរៅរេើឯកសា  បស ់6 

រអវេប៊៊ីស គឺរៅឆ្ែ ំ១៩៧៨ ជាពិរសស គឺឯកសា  <E3/267> ។ ខាុំសូមមិនដកក្សង់វវងឆ្ៃ យរទ។ 7 

រនះជាអតថបទច ះថ្ងៃទី០៣ <វខ>មករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅកែុង ហាេ  អ សិរធើន  ីរេសិន ឯកសា  E3/293 8 

ជាឯកសា  បស់ រអវេ.ប៊៊ី.អាយរអស ច ះវខកកកដា ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ ខាុំគួ វតផដេ់ ERN ចំរពាះឯកសា  9 

E3/267 វែឹង គឺ ERN ជាភាសាវខម  គឺពី S00680574 រៅដេ់ 586, ជាភាសាបរំាង S00008724 10 

រៅ 733។ ឯកសា  E3/293 ជាអតថបទ បស់ រអវេ.ប៊៊ីស.អាយ.រអស ច ះវខកកកដា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ERN 11 

ជាភាសាវខម គឺ 00721195 និងទំព័ ជាបនតបនាា ប់។ ជាភាសាអង់រគលស 00169689 និងទំព័ បនតបនាា12 

ប់។ ជាភាសាបរំាងគឺ 00756543 រៅដេ់ 548 និងជាច ងរក្កាយឯកសា  បស់ រអវេ.ប៊៊ី.អាយ.រអ13 

សវដ  គឺឯកសា  <E3/1369>។ ជាភាសាវខម គឺ 01303409, ជាភាសាអង់រគលស 01218822, ជា14 

ភាសាបរំាងគឺ 00701766 និងទំព័ បនតបនាា ប់<។ វា>គឺអតថបទ បស់ រអវេ.ប៊៊ី.អាយ.រអស ច ះវខមី15 

នា ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ ឯកសា រនះ បង្ហា ញអំពីរសចកដីវងលងកា ណ៍រផសងៗ វដេបនច ះផាយរដាយ<ទី16 

ភាែ ក់ង្ហ >សា ព័ត៌ាមននានា។ 17 

រៅថ្ងៃទី០៦ <វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> វែឹងរយើងមនរសចកដីវងលងកា ណ៍ បស់អែកនាពំាកយក្កសួង18 

រោសនាកា  និងព័ត៌ាមនថ្នកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <>ខាុំសូមរយងរេើឯកសា  E3/1263 ERN ជា19 

ភាសាវខម គឺ 00234027  វូតរៅដេ់ 030, ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00337187 រៅដេ់ 89 និងជា20 

ភាសាបរំាង 00087630 រៅដេ់ 635។ រនះជារសចកដីវងលងកា ណ៍វដេបង្ហា ញអំពីកា ល្ នពាន21 

វដេ<>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<ទទួេ ង>។  22 

[១៥:០៩:៤២] 23 

<រៅរពេរនះ>រយើងក៏មនឯកសា គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍មួយរទៀតវដ  គឺជាឯកសា វដេរចញ24 

មកពីកា វិភាគ បស់ក្កសួងកា ប រទសថ្ន<សាធា ណ ដឋក្បជាធិបរតយយ>អាេលឺម៉ាង់<> គឺឯកសា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

E3/540។ ឯកសា រនះ មនវតជាភាសាអង់រគលសវតប៉ា រណាណ ះ ERN វដេខាុំចង់ដកក្សង់រនាះគឺ 1 

អង់រគលស 01246938 គឺឯកសា រនះក៏មនជាភាសាវខម  01320191 រនះគឺជា បយកា ណ៍ បស់2 

ក្កសួងកា ប រទសអាេលឺម៉ាងខាងរកើត វដេច ះថ្ងៃទី៣១ វខ<មករា>ឆ្ែ ំ១៩៧៨ វដេនិយយអំពីជរមល ះ3 

ក្ពំវដន ខាុំសូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស៖ “ជរមល ះ ក្ពំវដន វាងរវៀតណាម និងកមពជុា” ខាុំនឹងដកក្សង់4 

ោល វដេខាុំចង់បង្ហា ញគឺរៅច ងទំព័ ៣៨ ច ងរក្កាយជាភាសាអង់រគលស រវើយជាភាសាវខម គឺ 5 

01320192 វដេរគនិយយអំពីកា ពិភាកា រវើយនិងេទាភាពថ្នកា ច ោគ្នែ ជាយថារវត  រនះជាអេី6 

វដេបនស រស រៅកែុងឯកសា រនះ៖ “វាបន<រកើត>រឡើងពី<កិចចពិភាកាគ្នែ មួយរៅឯ>សាថ នទូត 7 

<កមពជុាក្បោកំ្កុងហាណូយ ថា>ទីក្កុងភែំរពញអះអាងថារវៀតណាមគឺមនរចតនារធេើកា ច ោរដាយ8 

 កាជំវ  និង កាទ កក្ពំវដនបចចបុបនែ ទសសនៈរនះវផែករេើទិដឋភាពថាក្ពំវដនក្តឹមក្តូវ បស់ក្បរទស9 

ទ្ធងំពី ក្តូវបនបរងកើតរឡើងកែុងឆ្ែ ំ១៩៣៩ រដាយអាណាពាបេបរំាង រវើយក្បរទសបរំាង គឺជា10 

តំណាងថ្នអាណានិគមរៅឥណឌូ ចិន<។> រនាះមនន័យថា កា កំណត់ក្ពំវដននារពេរនាះក្តូវបន11 

បញ្ញជ ក់លាយេកខណ៍អកស កែុងអំឡុងដំរណើ ទសសនកិចច បស់គណៈក្បតិភូថ្ន ដាឋ ភិបេបរណាត ះអាសនែ12 

សាធា ណ ដឋ<>រវៀតណាមខាងតបូងកែុងឆ្ែ ំ១៩៦៧។ កិចចសនាា នាជាមួយសមជិកគណៈក្បតិភូ<ថ្ន13 

សាធា ណ ដឋសងគមនិយម>រវៀតណាម<> បង្ហា ញថាកិចចក្ពមរក្ពៀងរនះពិតជាបនច ះវតថរេខា14 

ក្បកដវមន។ រទ្ធះបីជាយ៉ា ងរនះកតី  ដឋមន្ដនតីកា ប រទសថ្នសាធា ណ ដឋ<សងគមនិយម>រវៀតណាម 15 

បនហាមោត់<ទូតកមពជុាមិនឲ្យវចកផសពេផាយរសៀវរៅវផនទីកមពជុារទ។ រដាយរវៀតណាមបន16 

រេើករវត ផេថា>ជា<>កា វាយក្បហា រេើអធិបរតយយភាព បស់រវៀតណាម។” ចប់រសចកតីដក17 

ក្សង់។  18 

[១៥:១៣:១៨] 19 

ខាុំសូមដកក្សង់នូវោល មួយរទៀត គឺអង់រគលស 01246939 ោល រនះសំខាន់ណាស់ វាច ះថ្ងៃទី៣១ 20 

វខ<មករា> ឆ្ែ ំ១៩៧៨<។> រវើយរៅរពេវដេរយើងសួ សំណួ រៅកាន់រលាក សាីវេិន ម័  សី សតី21 

អំពី<បំណងថ្នកិចចច ោ>រៅឆ្ែ ំ<១៩៧៨>  បស់រវៀតណាម រពេរនាះគ្នត់បនរឆលើយថា របើតាមកា 22 

ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់រៅច ងឆ្ែ ំ<១៩៧៧> មិនមនឆនាៈកែុងកា ច ោរទ វាងភាគីទ្ធងំពី រនាះ ជា23 

ពិរសសគឺខាងភាគីរវៀតណាម<។> រវើយគ្នត់ក៏បនបញ្ញជ ក់ថា <>េកខខណឌ ថ្នកា ច ោវដេរេើក24 

រឡើងរដាយភាគីទ្ធងំពី <>មិនអាចទទួេយកបន<រសាះវតមតង>។ ដូរចែះ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់អំពីប ិបទ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រឡើងវិញថ្នសក្មង់មួយរនះ ពីរក្ពាះថា បយកា ណ៍ បស់អាេលឺម៉ាង់ខាងរកើតវដេខាុំនឹងដកក្សង់រនាះ គឺ1 

<>អំពីរគ្នេជំវ ផលូវកា  បស់<>រវៀតណាមគឺ ERN<ជាភាសាអង់រគលសគឺ> 01246939, ជា2 

ភាសាវខម  01320194។ ខាុសំូមដកក្សង់ជាភាសាវខម អង់រគលស៖ “ បយកា ណ៍សមៃ ត់បនបញ្ញជ ក់ថា 3 

ភាគីសាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាម កំព ងខិតខំក្បឹងវក្បងវសេង កដំរណាះក្សាយ វដេផតេ់េទា4 

ភាពឲ្យកមល ំងរសែហាជាតិកមពជុាវដេរៅរសសសេ់ផតួចរផតើមគំនិត និងដរណដ ើមយកអំណាចពី ប៉ា េ ពត 5 

និងប ិវា  បស់ខលួន។ កែុងចំរណាមក្កុមបចចបុបនែវដេមនគ្នែ <៥>នាក់<រៅក្កុងភែំរពញ។ មនវត6 

សមជិកកា ិយេ័យនរយបយ>នួន ជា វតមែ ក់គត់ព ំបនក្សុះក្សួេរដាយផ្ទា េ់ទ្ធក់ទងជាមួយ7 

សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាម<រទ>។”  8 

រក្ដពីកតាត វដេថា អេីទ្ធងំអស់រនះគឺបង្ហា ញអំពីរចតនា កា ប៉ា នប៉ាង បស់រវៀតណាមកែុងកា ខិត9 

ចូេមកក្កុមដឹកនា<ំកែុង ដាឋ ភិបេ>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ អេីវដេោប់អា មមណ៍រនាះគឺថា 10 

<សាធា ណ ដឋក្បជាធិបរតយយ>អាេលឺម៉ាង់<>បនបញ្ញជ ក់ថារៅកាេប ិរចទិវែឹង គឺវខមករា ឆ្ែ ំ11 

<១៩៧៨>។ រវៀតណាមបនសរក្មចយ៉ា ងចាស់កែុងកា គ្នកំ្ទដេ់កា  ផតួេ េំំ បបកមពជុាក្បជាធិបរត12 

យយ រវើយកា ច ោរនាះរទ្ធះបីជាមនកា ក្បកាសជាផលូវកា ថា បនដាក់េកខខណឌ យ៉ា ងរម៉ាចក៏រដាយគឺ13 

ថា<>កា ច ោ<មិនវមនជាជរក្មើសមួយ>រទៀតរវើយ<មកដេ់ដំណាក់កាេ>រនាះ។ 14 

[១៥:១៦:២៧] 15 

ខាងភាគីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺឆ្ែ ំ<១៩៧៨>ដវដេ រដើមឆ្ែ ំគឺ<>វខមករា <ឆ្ែ ំ១៩៧៨> 16 

ជារដើម រយើងដឹងថាកងទ័ពរវៀតណាមបនដករចញពីកមពជុារៅ <រក្ពាះថារបើទ ករៅរទៀតនឹងបណាត េ17 

ឲ្យមនរ ម្ ះមិនេែរឡើយ>។ រវើយរយើងមនស នា កថារផសងៗវដេរយើងបនដកក្សង់កែុងសវនាកា 18 

 ួចមករវើយ ជាពិរសសគឺស នា កថា បស់ ប៉ា េ ពត ជាពិរសស គឺស នា កថាដ៏េបេីាញ បស់ ប៉ា េ 19 

ពត រៅរពេវដេគ្នត់និយយអំពីភាពខ សគ្នែ  វាងកមល ំងរយធាកមពជុា និងរវៀតណាមរនាះ គឺ “មួយ20 

ទេ់នឹង៣០”។ <រយើងខាុំមិនវិនិចិ័យថា “មួយទេ់នឹង៣០” វាជាក់វសតងឬយ៉ា ងណារនាះរទ។ ខាុំរៅោំ21 

បន>ថាសាកសី ក្ពំ សារា ត់ គ្នត់បននិយយអំពីស នា កថាវែឹងវដ ។ គ្នត់ថាគឺនិយយវែឹងរដើមបីរេើក22 

ទឹកចិតតកងទ័ពវខម ក្កវម<ឲ្យចូេក្បយ ទា>។ <ប៉ា វនតរបើ>រយើង<មិនអានស នា កថារនះជាមេូដាឋ ន ឬ23 

កែុងប ិបងរទនូវអេីកំព ងរកើតមនរឡើង គឺថា>មូេរវត វដេ<> កមពជុាក្បជាធិបរតយយបនច ះផាយ24 

ជាសាធា ណៈនូវជរមល ះក្បដាប់អាវ ធជាមួយរវៀតណាម គឺរពេន ុ៎ងរវើយ គឺរដើមបីឲ្យមនក្បតិកមមអំពី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មតិអនដ ជាតិ ជាពិរសសរដើមបីឲ្យសមព័នាមិតត និងរដើមបីឲ្យបញ្ឈប់សកមមភាព បស់រវៀតណាម។ របើរយើង1 

មិនយេ់ស នា កថាវែឹងរៅកែងុប ិបទវែឹងរទ រយើងក្បកដជាមិនរមើេរ ើញភាពសមរវត ផេថ្ន2 

ស នា កថាវែឹងរទ។ ផាយុរៅ វិញ ពាក់ព័នានឹងបញ្ញា “មួយទេ់នឹង៣០”រនះ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថារយើងបន3 

រ ើញផងវដ រៅកែុងស នា កថាវដេមនរៅកែុង“ទសសនាវដដីទង់បដិវតត”គឺ E3/4604 ខាងរដើមរោទក៏4 

បនរក្បើឯកសា វែឹងរក្ចើនវដ ។ រយើងបនបញ្ញជ ក់ថារនះមិនវមនជាកា អំពាវនាវឲ្យក្បក្ពឹតតអំរពើ5 

ក្បេ័យពូជសាសន៍ដូចកា បកក្សាយ បសស់វក្ពះរាជអាជាា  រៅរពេវដេគ្នត់បនបង្ហា ញឯកសា 6 

គនលឹះរនាះរទ។ ជាពិរសសពាក់ព័នានឹងវផែកជនជាតិរវៀតណាមរនាះ វាក្គ្នន់វតជាកា រេើកទឹកចិតតដេ់7 

កមល ំងកងទ័ព។ រយើងដឹងរវើយថា កងទ័ពកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនះ មនចំនួនតិចរបើរធៀបរៅនឹងរវៀត8 

ណាម។ អ៊ ៊ីចឹងរវើយបនជា ប៉ា េ ពត គ្នត់វងលងវបបវែងឹរដើមបីក ំឲ្យខាងកមពជុាវែឹងបក់ទឹកចិតត រវើយ9 

ការំភលើងខាងអាវ ធរយើងវែឹងក៏រយើង របើរធៀបជាមួយរវៀតណាមរនាះក៏រយើងមិនសូវខាល ងំវដ ។ អ៊ ៊ីចឹងរគ10 

និយយអ៊ ៊ីចឹងគឺថារដើមបីរេើកទឹកចិតតឲ្យកងទ័ពវែឹងមនសាម  តីក្បយ ទា<វតប៉ា រណាណ ះ>។ 11 

[១៥:១៩:០៨]  12 

ឯកសា មួយរទៀតគឺឯកសា ថ្ផាកែុង បសប់កសក មមយុនីសដកមពជុា គឺ“ទសសនាវដដីទង់បដិវតត”វខ13 

ក មាៈ <ឆ្ែ ំ១៩៧៨> <ងេីតបិតរគអួតអាងពី> ជ័យជមែះឆ្ែ ំ<១៩៧៨> គឺឯកសា  E3/744, ERN ជា14 

ភាសាបរំាងគឺ 00538948, ជាភាសាអង់រគលស 00464067, ជាភាសាវខម  <0006445>(ស ីក)។ 15 

រយើងរ ើញថារៅកែុងទំព័ រនះគឺរគនិយយអំពីបញ្ញា ទំវំតូចថ្នក្បរទសកមពជុា រវើយថា កមពជុាវែឹងមិន16 

មនរចតនា ឬក៏មនបំណងអេី ល្ នពានរៅក្បរទសរផសងរទ។ រនះគឺជាឯកសា ថ្ផាកែុង បស់បកស អាច17 

ថាជាឯកសា រោសនា ក៏ប៉ា វនតរនះជាអេីវដេបននិយយក្បប់រៅដេ់បកស សមជិកបកសក មមយុនីសត18 

កមពជុា។ 19 

រនះជាអេីវដេបនស រស រៅកែុងឯកសា រនះ៖ “ក្បសិនរបើភាគីរវៀតណាមឈប់រក្ជៀតវក្ជក 20 

ឈប់រធេើវិទាងសនា ឈប់បញ់ ះ បញរ់ផ្ទល ង ឈប់ ល្ នពានវាតទីមករេើកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេ21 

បំបត់អស់នូវេទាិក្បរទសធំមករេើកមពជុា នូវរគ្នេកា ណ៍សវព័នាឥណឌូ ចិន បស់រវៀតណាម នូវរគ្នេ22 

កា ណ៍បកសវតមួយ ក្បរទសវតមួយ ក្បជាជនវតមួយរៅកែុងឥណឌូ ចិន។ រនះវដេជាឫសគេ់ថ្ននរយ23 

បយសងកត់ សមលតុ គំរាមកំវវង វិទាងសនា ល្ នពាន វាតទី រេបទឹកដី បស់រវៀតណាមមករេើកមពជុា 24 

រនាះគ្នម នអីរយើងទំនាស់គ្នែ រទ។ មិតតភាពពិតក្បកដនឹងរកើតមនរឡើង រវើយរចះវតពក្ងឹងពក្ងីកជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េំដាប់រៅជាដាច់ខាត។ រនះជារគ្នេបំណងថ្ន ដាឋ ភិបេ និងក្បជាជនកមពជុារយើង វដេតូចយ៉ា ងរនះ 1 

គ្នម នអេីក្តូវកា រៅបងករ ឿងនឹងអែកណារទ គឺចង់បនវតស ខកែុងឯករាជយភាព និងកែុងបូ ណភាពវដនដី2 

 បស់ខលួនវតប៉ា រណាណ ះ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 3 

[១៥:២១:៥៦] 4 

រដើមបីបង្ហា ញអំពីប ិបទ ខាុំនិយយអំពី បយកា ណ៍និងទូ រេខមួយចំនួន។ ខាុំមិនរ ៀបរាប់េមែិត5 

រទ ពីរក្ពាះថាមនភសតតុាងជារក្ចើន មនទូ រេខជារក្ចើនវដេបនដកក្សង់ ួចមករវើយ រវើយខាុំសូម6 

រយងរៅរេើឯកសា E3/913 ជាទូ រេខច ះថ្ងៃទី១៥ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ វតថរេខា ភួង<។> ឯក7 

សា មួយរទៀតគឺ E3/860 វដេជា បយកា ណ៍រផាើជូនបង០០៩ ជាទីរសែហា រៅអងគភាព០៥ ថ្ងៃ១៥ 8 

<វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> និងឯកសា មួយរទៀតគឺ E3/946 ទូ រេខ២០ សដីអំពីសភាពកា ណ៍ខាម ងំរៅ9 

<ថ្ក្ព>ទរនល រៅថ្ងៃទី២៦ វខរមសា <ឆ្ែ ំ១៩៧៨> និងឯកសា មួយរទៀតគឺ E3/862 វដេជា បយ10 

កា ណស៍ដីពីសភាពកា ណ៍រៅតាមតំបន់ និងភូមិភាគរផសងៗ ជាពិរសសតំបន់រភាល ះ រៅសបដ វទ៍១ី ថ្ន11 

វខឧសភា ឆ្ែ ំ<១៩៧៨> វដេរពេរនាះគឺមនកា ក្បឈមម ខ<រដាយ>អាវ ធដាក់គ្នែ <រៅតាមទី12 

កវនលងរផសងៗគ្នែ >។ 13 

<>បញ្ញា ឆ្ែ ំ<១៩៧៨>រនះ ខាុំជិតចប់រវើយ រវើយរយើងដឹងរវើយថា<វាក៏ជារពេរវលាវដេ14 

 បបរនាះដេ់ទីបញ្ចប់ផងវដ ។>រៅវខត លា ឆ្ែ ំ<១៩៧៨> មន បយកា ណ៍ដ៏េបីេាញ បស ់ ដូកាល15 

ស សា៉ា យ គឺឯកសា  E3/2370 វដេវិភាគអំពីជរមល ះរវៀតណាមកមពជុា <ឲ្យសភាសវ ដឋអារម ិក16 

>។ ឯកសា ទ្ធងំអស់វែឹងមនសា ៈសំខាន់ ពីរក្ពាះថាវាបង្ហា ញអំពីទសសនៈ និងរគ្នេជំវ  បស់ភាគី17 

ជរមល ះរផសងៗ។ អ៊ ៊ីចឹងរបើរយើងក្ករឡករមើេខាងរក្កាយរៅវិញ រយើងរ ើញថាវាមនចំណ ចគួ ឲ្យកត់18 

សមគ េ់ និងមនចំណ ចក្តឹមក្តូវជារក្ចើន។ រយើងរ ើញថាខាងអារម ិក រៅវខត លា ឆ្ែ ំ<១៩៧៨> គឺ19 

មិនមនបង្ហា ញអំពីដំរណាះក្សាយឆ្ប់ វ័សរៅរេើជរមល ះរទ។ រៅកែុងរសចកដីសនែិដាឋ នថ្ន បយ20 

កា ណ៍រនះ គឺរយើងរ ើញរៅទំព័ ច ងរក្កាយថ្ន បយកា ណ៍ គឺ ERN ជាភាសាបរំាង 00344748, 21 

ជាភាសាអង់រគលស 00187396។ រយើងរ ើញថា រៅកែុងដំរណាះក្សាយរផសងៗ វដេបនរក្គ្នងរឡើង22 

រៅចំណ ចទី១០ ដូកាល ស សា៉ា យ  គ្នត់បនរេើករឡើង<នូវ>ដំរណាះក្សាយវដេអាចរធេើបន<ដូចតរៅ23 

៖>។  24 

[១៥:២៤:៥៧] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

“<ច ងរក្កាយថ្នសន្ដង្ហគ មរនះទំនងជាអាចអូសបនាល យ ដូរចែះមនជរក្មើសវតមួយគត់គឺបរងកើនកា 1 

វាយក្បយ ទា រដាយរក្បើក្បស់ យៈរពេខលី។> រវើយទី២វែឹងគឺថា រគបនបំវេងកមពជុារៅជា ដឋមួយ2 

វដេ ណបរវៀតណាម <ប៉ា វនត>រធេើឲ្យមនរក្គ្នះថាែ ក់<ជារក្ចើន>។ រវើយចំណ ចទី៣វដេអាចមន3 

រនាះគឺ កា ច ោ កដំរណាះក្សាយមួយ ក៏ប៉ា វនតចំណ ចរនះគឺវាពិបកណាស់។” <ចប់កា ដកក្សង់។> 4 

រនះរយើងរ ើញចាស់<ក្កវឡតថាអេីជា>សន្ដង្ហគ មក្តជាក់<រវើយ។> អារម ិក<វដេ>មិនមនទំនង5 

ជិតសែិទាជាមួយនឹងរវៀតណាម <ទទួេបនព័ត៌ាមនមិនដូចគ្នែ នឹង  សសុីរទ>។ រវើយរយើងរ ើញថាមន6 

វផនកា <យ៉ា ងេែិតេែន់>រៅម នវខត លា ឆ្ែ ំ<១៩៧៨ ឲ្យមនកា វាយក្បហា > រដើមបីឲ្យមន7 

អនតរាគមន៍ឲ្យបនឆ្ប់ <ដូចវដេអែក> វិភាគ<>អារម ិកាងំ<គិតដេ់>។ ខាុំសូមរយងរៅរេើចំណ ច8 

ទី៥ ថ្នរសចកតីសនែិដាឋ នវដេគ្នត់បនវិភាគអំពីសន្ដង្ហគ មរៅតាមក្ពំវដន ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 9 

00344747, ជាភាសាអង់រគលស 00187396 <គ្នត់បនរ ៀបរាប់ដូចតរៅ៖> “សន្ដង្ហគ មក្ពំវដន10 

បចចបុបនែ គឺជាវិវាទក មមយុនីសតថ្ផាកែុងវដេវារាេដាេតាំងពីឆ្ែ ំ<១៩៧០>មក រវើយមិនមនភាគីណា11 

មួយក្តូវបនរគរោទថាជាភាគីញុះញង់រទ រវើយក៏មិនមនភាគីណាជាជន ងរក្គ្នះវដ ”។ សូមបញ្ចប់12 

កា ដកក្សង់។  13 

ខាុំសូមក្តឡប់រក្កាយបនតិចពាក់ព័នានឹង<កា រចញផាយព័ត៌ាមនវដេរធេើរឡើងរដាយ>អែកទទួេ14 

ខ សក្តូវថ្នកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <ជាពិរសសកែុងកិចច>សមា សន៍ បស់ ប៉ា េ ពត <ជាមួយ>អែកសា 15 

ព័ត៌ាមនយូរហាគ សាល វីក៏មិនដឹង ខាុំរភលចរៅរវើយ គឺឯកសា  E3/1583, ERN ជាភាសាវខម គឺ 16 

00334930, រវើយនិងទំព័ បនាា ប់មករទៀត ជាភាសាអង់រគលស S00011305 រៅដេ់ទំព័ បនាា ប់, 17 

ERN ជាភាសាបរំាងគឺ S00763961 និងទំព័ បនតបនាា ប់។  18 

[១៥:២៧:៣៤] 19 

រវើយក៏មន<>រសចកតីក្បកាសព័ត៌ាមន បស់អែកនាពំាកយក្កសួងរោសនាកា <> និងព័ត៌ាមន20 

 បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ <កែុង>វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៨<។ មនឯកសា មួយរទៀតវដេគួ ឲ្យោប់21 

អា មមណ៍> គឺឯកសា  E3/9378 រវើយខាុំស ំអានយឺតៗ<។> គឺជារសចកតីក្បកាសព័ត៌ាមន បស់22 

ក្កសួងកា រោសនាកា  និងព័ត៌ាមន <ថ្នកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រចញផាយរៅ> វខឧសភា ឆ្ែ ំ៧៨ 23 

ERN ជាភាសាវខម  00224493 រៅដេ់ 95, ERN ជាភាសាអង់រគលស 00337920 រៅដេ់ 21, និង 24 

ERN ជាភាសាបរំាង 00076146 រៅដេ់ 148។ រយើងក៏មនអតថបទសា ព័ត៌ាមនផងវដ  វដេច ះ គឺ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<វខកកកដា ឆ្ែ ំ១៩៧៨> គឺឯកសា  បស់ “ហាេ   អ ិសរធើន  ីរេសិន” គឺឯកសា  E3/7306។ រនះជាស1 

ន្ដង្ហគ មសា ព័ត៌ាមន និងកាទូត បវនថមពីសន្ដង្ហគ មរៅតាម<សម ភូមិ>។ អមាញ់មិញវែឹង ខាុំរភលចរេើក2 

រឡើងអំពី បយកា ណ៍ ដូកាល ស សា៉ា យ វែឹង ខាុំរភលចនិយយអំពី<អែកសា ព័ត៌ាមនន្ដសតីមែ ក់រ ម្ ះ> រអ3 

េីវារបត របក ័  គ្នត់មកផតេ់សកខីកមម<កែុងសាេសវនាកា រយើងរនះផងវដ ។> គ្នត់ថា <ទី4 

ភាែ ក់ង្ហ រស ើបកា សមៃ ត់សវ ដឋអារម ិកគូសបញ្ញជ ក់ថា>រៅវខធែូ <ឆ្ែ ំ១៩៧៨> កមពជុាក្បជាធិបរត5 

យយ<សាេ គមន៍ដំរណើ ទសសនកិចច បស់គ្នត់>។ គឺរវើយគ្នត់ថា អត់មនសន្ដង្ហគ មអីនឹងរកើតរឡើងកែុង6 

រពេឆ្ប់ៗរទ<វដេគួ ឲ្យប មារនាះរឡើយ>។  7 

ចំណ ចមួយរទៀតវដេបង្ហា ញអំពីភាពកាន់វតតឹងវតងរឡើងថ្នសន្ដង្ហគ មសា ព័ត៌ាមនរនះ ខាុំសូម8 

រយងរេើឯកសា  E3/726 ជាអតថបទ បស់ “វាស ីនរតានប៉ា សតិ៍” វដេនិយយអំពី បយកា ណ៍សតីអំពី9 

កា បះរប ថ្ផាកែុង និងនិយយអំពីតួនាទី បស់ទីក្កុងហាណូយ កែុងកា ជំ  ញឲ្យមនកា បះរប រនះ។ 10 

រនះជាកា បង្ហា ញចាស់អំពីអេីវដេបនបង្ហា ញរៅកែុងសវនាកា  និងអេីវដេបនរេើករឡើងរដាយរលាក      11 

វេីេីព សសត រវើយជាពិរសស គឺសក្មង់វដេខាុំបនដកក្សង់អមាញ់មិញ បស់រលាក <ម៉ាូសាកូវ> 12 

រវើយរយើងក៏មនឯកសា  E3/2370 ជាឯកសា  បស់ ហាេ   អ ិសរធើន  ីរេសិន ច ះថ្ងៃទី០៥ វខធែូ ឆ្ែ ំ13 

<១៩៧៨> គឺជិតចប់ បបវខម ក្កវមរៅរវើយ ERN ជាភាសាវខម គឺ 00251353 រៅដេ់ <356>, 14 

ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00187375 រៅដេ់ 397, ERN ជាភាសាបរំាង 00344726 រៅដេ់ 15 

<748>។ គឺវា<ក្បមូេរសចកតីក្បកាសព័ត៌ាមននានា>រក្ចើនសបដ វ៍ <>រដាយទីក្កុងហាណូយ <ឬ>16 

ទីក្កុងភែំរពញ វដេបង្ហា ញអំពីភាពរឡើងករៅត ថ្នកា ក្បទូសរា យគ្នែ  វាងកមពជុានិងរវៀតណាម។ 17 

[១៥:៣១:១៣] 18 

ឥឡូវរនះ ខាុំចូេរៅដេ់វខធែូ ឆ្ែ ំ<១៩៧៨> គឺជាអេីវដេសាកសី 2-TCW-10065 គ្នត់បន19 

រេើករឡើង<ថាកែុងសនែិបត បស់ ណសិ សបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា> កែុងរនាះរយើងមនរ ើញកា 20 

បង្ហា ញអំពីចេនាជាផលូវកា មួយ<មនរៅ>រេើឯកសា  E3/7310, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 21 

S00013294, ជាភាសាវខម  S01137152។ កែុងរនះរយើងរ ើញមនរសចកដីវងលងកា ណ៍ រដាយចេនា22 

រនះ រវើយមន<>វតថរេខីមួយចំនួន រវើយ<អែកវដេ>មន<វតតមនរៅទីរនាះ>បញ្ញជ ក់អះអាង23 

<ថាអេីវដេ>សាកសី 2-TCW-1065 <និយយរនាះគឺ>កា ក្បជ ំរៅរដើម វខធែូ ឆ្ែ ំ<១៩៧៨>។ កែុងរនះ 24 

ខាុំសូមដកក្សង់ ERN ជាភាសាអង់រគលសS00013295 “រដាយមនវតតមន បស់ រវង សំ ិន, ជា ស ីម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

,  ស់ សម័យ, មត់ េី,  ប៊ ន មី, វ៊ ន វសន, រលាកក្សី វមន សំអន, មស សណំង, រៅ សាម៉ា ន, 1 

<ក្ពះរតជគ ណ>ឡុង ស ីម, <វវម សាមីន, ជ័យ កញ្ញា ,> ោន់ វវ ន, <>និង ក្បជ សួន។ រវើយ2 

បនាា ប់មកមន រសចកដីវងលងកា ណ៍េមែិត រវើយនិងកមមវិធីនរយបយ បស់ចេនាមួយរនះ រវើយ3 

សាកសីបននិយយថា វផនកា ទ្ធំងំអស់វែឹង ក្តូវបនរធេើរឡើងបនាា ប់ពីមនកា បណដុ ះបណាដ េរៅទីក្កុង4 

វូជីមិញ។ 5 

[១៥:៣៣:៣៤] 6 

<រពេរនាះសថិតរៅកែុង យៈកាេវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៨រៅរឡើយរទ។ > រវើយឥឡូវខាុំចូេរៅដេ់ 7 

វខមករា ឆ្ែ ំ<១៩៧៩ ជាដំណាក់កាេច ងរក្កាយវដេរយើងក្តូវនិយយ>។ គឺរយើងដឹងថា រវៀតណាម8 

បនប ក  េចូេមកកែុងទឹកដីកមពជុា<។> រវើយ<រៅថ្ងៃទី៣>វខមករា ឆ្ែ ំ<១៩៧៩> មន<សា >9 

ទូ រេខមួយវដេ<>រអៀង សា ី <រផាើ>រៅកាន់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខ គឺរៅកាន់ក្បធានក្កុមក្បឹកាសនតិ10 

ស ខរដាយរសែើស ំកិចចអនតរាគមន៍។ ជាពិរសសរនាះ គឺរៅ ERN ជាភាសាបរំាង 00224428, ជាភាសា11 

អង់រគលសគឺ <00081490>, ជាភាសាវខម គឺ 00224425 វដេកែុងឯកសា រនាះ រអៀង សា ី បនរសែើ12 

ស ដូំចតរៅ៖ “ទី១ រថាក េរទ្ធសរវៀតណាម វដេបន ល្ នពានកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រវើយនិងតក្មូវ13 

ឲ្យ  រវៀតណាមបញ្ឈប់កា ល្ នពានមករេើកមពជុាក្បជាធិបរតយយ របះបង់រោេនូវរចតនាចង់យក14 

កមពជុារវើយនិងរគ្ន ពរៅបូ ណភាព អធិបរតយយភាពកមពជុា  និងសិទាិ បស់ពេ ដឋកមពជុាកែុងកា 15 

សរក្មចរេើរជាគវាសនា បស់ខលួន។ ទី២ បញ្ឈប់ជំនួយរវៀតណាមទ្ធងំអស់វដេនាឲំ្យមនកា ល្ ន16 

ពានមករេើកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ <ទី៣> គ្នកំ្ទដេ់កា តស៊ូដ៏ក្តឹមក្តូវ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ17 

<កែុងកា តស៊ូ ំរដាះខលួន>។” <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> ប៉ា េ ពត រៅថ្ងៃទី០៤ <វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ 18 

រចញរសចកតីវងលងកា ណ៍ វដេរយើងអាច កបន>រៅកែុងឯកសា  E3/7311 <ដូចវដេខាុំបនជក្មប19 

ថាវាជាវផែកច ងរក្កាយវដេរយើងនិយយ>។ <>រពេវែឹងគឺថាកមពជុាក្បជាធិបរតយយវែឹង គឺថាបន20 

បញ្ចប់រៅរវើយ បបរនាះ។ <ប៉ា វនតរយើងខាុំរេើករឡើងរដាយសា ចង់ឲ្យអងគជំន ំជក្មះ និងភាគីទ្ធងំអស់21 

យេ់បនកាន់វតចាស់ពីបញ្ញា រនាះ> គឺថារយើងដឹងថាកមពជុាបនរបើកទំព័ <សករាជ>ងមី។ ខាុំសូមដក22 

ក្សង់<សក្មង់>មួយ បស់រលាក វេីេីព សសត វដេនិយយអំពីកា មកដេ់< បស់កងទ័ព>រវៀត-23 

ណាម រៅកែុងក្បរទសកមពជុា គឺវដេរយើងរ ើញមនរៅកែុងឯកសា  E3/9, ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 24 

<00639998>, ជាភាសាអង់រគលស 00396625។ រនះជាអេីវដេរលាក វេីេីព សសត បនស រស 25 

E1/495.101481401



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  70 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅកែុងរសៀវរៅ E3/9 “រៅវខមករា <ឆ្ែ ំ១៩៧៩> កមពជុាបនទទួេរវៀតណាមវដេជា<អែក> ំរដាះ1 

<ខលួន> រទ្ធះបីជាពួករគ<ធាល ប់ោត់>ទ ក<រវៀតណាម>ជាខាម ងំសួ ពូជ<វតរពេរនះហាក់ដូចជារៅ2 

ក្គ្នន់របើជាងកា  ស់រៅកែុងកតីភ័យខាល ច បស់ បបវខម ក្កវម>។ អែករោសនារវៀតណាមរនាះបនរកង3 

ចំរណញពីសាថ នភាពរនះណាស់ កងទ័ពរវៀតណាមវែឹងបនអះអាងថាពួករគមិនវមនចូេមកកមពជុា4 

រដើមបីមកកាន់កាប់កមពជុារទ គឺរដើមបី ំរដាះកមពជុារចញពី ទ្ធសភាព បស់<> បប<រោ រៅផ្ទស ីស>5 

វដេមនកា សមល ប់ ង្ហគ េ និងបងែត់អាហា ដេ់ក្បជាជន។ រនះគឺជាកា <របកក្បស់ទ្ធងំក្សុង។ 6 

អំរពើយង់ ែ ង បស់>  បបប៉ា េ ពត <មិនបនញុាងំឲ្យរវៀតណាមគិតគូ ដេ់ថាែ ក់រនាះរទ។ វតដេ់7 

រពេវដេទរងេើ បស់ប៉ា េ ពត បងកជារក្គ្នះដេ់ក្បរយជន៍ជាតិរវៀតណាម រនាះរទើបរគយករេសរនះ8 

មករក្បើ។ ប៉ា វនតរវត ផេអនតរាគមន៍កែុងនាមមន សសធម៌ារនះបនទ្ធញចំណាប់អា មមណ៍មតិអនត ជាតិបន9 

មួយក្គ្នវដ   ួមទ្ធងំក្បជាជនកមពជុាខលួនឯងផង>។ <រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកតីមួយ យៈខលីរក្កាយពីកា 10 

ក្គប់ក្គង បស់រវៀតណាមមក  កមពជុាមនភាពរនឿយណាយមិនចង់បន បប របៀបមួយរនះរទ។” 11 

បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> 12 

[១៥:៣៧:៤៨] 13 

< ួមមកខាុំគិតថារទ្ធះបីជាទំព័ សករាជងមី បស់កមពជុាបញ្ចប់រដាយអាវ ធកតី យ៉ា ងរហាចណាស់14 

រយើងក្គប់គ្នែ កែុងបនាប់សវនាកា រនះបនដឹងថារសចកតីវងលងកា ណ៍>ថ្នមហាសនែិបតអងគកា សវក្បជា15 

ជាតិ <បង្ហា ញកា >ក្ពួយប មារៅរក្កាយរពេវដេ<ដួេ> េំកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <ជាពិរសស16 

មគ្ន៌ា អតីតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក៏ដូចជាតាមមគ្ន៌ា > បស់សរមតច សីវន <ផងវដ >។ ខាុំសូមរយង17 

រៅរេើឯកសា  E3/7247 វដេរេើករឡើងអំពីរសចកតីវងលងកា ណ៍រៅរេើសភាពកា ណ៍<>កមពជុា18 

<ក្បជាធិបរតយយ>ច ះថ្ងៃទី១៤ វខវិចិិកា ឆ្ែ ំ១៩៧៩។  19 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមបញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ រវើយខាុំនឹងរឆលើយតបរៅថ្ងៃច័នារៅនឹងកា 20 

រឆលើយតប<នឹងឯកសា ទ្ធងំឡាយ> បស់សវក្ពះរាជអាជាា ។ 21 

[១៥:៣៩:៣០] 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បទ អ គ ណ។  24 

សវនាកា រៅថ្ងៃរនះដេ់រពេឈប់សក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិចចដំរណើ កា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៧៦ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៣ វខ វិចិិកា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំព័  71 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ។ សវនាកា រេើករៅបនតរធេើរៅថ្ងៃចនា ទី០៧ វខវិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ ោប់1 

រផដើមពីរម៉ា ងក្បបួំនក្ពឹក។ រវើយសវនាកា រៅថ្ងៃច័នាសបត វ៍រក្កាយ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា     2 

បនតកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ រដាយអងគជំន ំជក្មះនឹងផតេ់ឱកាសដេ់សវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើម   3 

បណត ឹង ដឋបបរវណី សវក្ពះរាជអាជាា  និងសវរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន និង/ឬជនជាបរ់ោទរដើមបី4 

រធេើកា រឆលើយតប ឬក៏កត់សមគ េ់រេើឯកសា វដេបនដាក់បង្ហា ញ។ រវើយបនាា ប់ពីបញ្ចប់សវនាកា រេើ5 

កា ដាក់បង្ហា ញឯកសា គនលឹះ អងគជំន ំជក្មះនឹងបនដរធេើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមមសាកសី 2-TCW-1065 6 

បញ្ចប់។ អាក្ស័យរវត រនះសូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជើញចូេ ួមតាមរពេរវលាបនកំណត់រនះ។  7 

រវើយបង្ហគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំោងំនាខំលួនជនជាប់រោទទ្ធងំពី  ូបរលាក នួន ជា និងរលាក 8 

រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកានម់នាី   ំោងំថ្ន អ.វ.ត.ក វិញច ះ និងបង្ហគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តឡប់ចូេ ួមសវ9 

នាកា រៅថ្ងៃចនា ទី០៧ វខ វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ ឲ្យបនម នរម៉ា ងក្បបំួនក្ពឹក។ 10 

សក្មកច ះ៕ 11 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 12 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 13 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៥:៤០ នាទី) 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 
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