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ទំនាក់ទនំងកម្ពុជា-វ ៀតណាម្៖ សម្ម្ិតតរមួ្សម្រភូម្និងិរបតថ់្មី  
 

កម្ពុជា-វ ៀតណាម្ ជាប្រវេសដែលសថិតវៅកនុងឧរេវីរឥណ្ឌូ ចិនជាមួ្យគ្នន ។ ប្រ តតសិាស្រសត
ននប្រវេសទ ាំងពីរដតងដតមានេាំនាកេ់ាំនងគ្នន  ផ្សារភ្ជា រគ់្នន យ៉ា ងជិតសនិេធវលើប្ររក់ាល:វេស: និង
ជួយវប្ជាម្ដប្ជងគ្នន យកឈ្នះវលើរញ្ហា ប្រឈ្ម្ និងេុកខលាំបាកនានា វោយជួយជាំរុញឱ្យមានការ
វបាះជាំហានវៅមុ្ខ វែើម្បឈីានវៅរកការអភិ ឌ្ឍ និងសមាហរណ្កម្មវៅកនុងតាំរន់។  ប្រវេស
ទ ាំងពីរបានឆ្លងកាត់វភលើងសស្ររា ម្ជាមួ្យគ្នន ត ាំងពីវែើម្វរៀងម្ក។ រហូតម្កេល់រចចុរបនន ប្រវេស
ទ ាំងពីរវៅដតរួម្គ្នន ប្រយុេធប្រឆ ាំងនឹងជាំងែឺ៏កាចសាហា ជាមួ្យរណាត ប្រវេសនានាវៅកនុងតាំរន់ 
និងពិភពវោក។   េនទឹម្នឹងការរួម្គ្នន េរស់ាត តក់ាររកីរាលោលែក៏ាចសាហា ជាសកលនន រុីស
កូ ែី-១៩ ប្រវេសទ ាំងពីវៅដតប្រកាន់ខ្ជា រ់នូ  កចិចប្ពម្វប្ពៀងអភិ ឌ្ឍេាំនាក់េាំនងវេវភ្ជរី កនុង
ែាំណាកក់ាលថ្ម ី វប្កាម្បា ចនា «ភ្ជពជាអនកជតិខ្ជងលអ ម្ិតតភ្ជពប្រនពណី្ សហប្រតរិតតកិារវលើ
ប្ររ់ប្ជុងវប្ជាយ សថិរភ្ជពយូរអដងវង» ដែលបានោកវ់ចញរួម្គ្នន ត ាំងពីឆន ាំ២០០៥ម្កែរារវរៀងម្ក។ 

កនុងអាំឡុងសស្ររា ម្វ ៀតណាម្ឬសស្ររា ម្ឥណ្ឌូ ចនិវលើកេី២ ប្រវេសកម្ពុជាបានរួម្ចាំដណ្ក
យ៉ា ងធាំវធងកនុងការជួយវប្ជាម្ដប្ជងែល់ការតស ូផ្សតួលរ ាំលាំរររចប្កព័េធនិយម្ និងបានឈានវៅ
រ ាំវោះបានេឹកែភី្ជរខ្ជងតបូង កសាងបានឯកភ្ជពជាតិរហូតម្កេល់សពវនថ្ៃ។ 

កនុងនាម្ប្រវេសភូម្ិផ្សងររងជាមួ្យគ្នន  វតើកម្ពុជាបានរួម្ចាំដណ្កអវីខលះកនុងការជួយឱ្យ      
វ ៀតណាម្េេួលបានវជារជ័យកនុងការរវណ្ត ញពួកចប្កព័េធនិយម្ និងរ ាំវោះបានវ ៀតណាម្
ខ្ជងតបូង កនុងសម្័យសស្ររា ម្វ ៀតណាម្ អាំឡុងឆន ាំ១៩៥៥-១៩៧៥ វតើេាំនាក់េាំនាងរវាងប្រវេស
ទ ាំងពីរមានការ  ិតតយ៉ា ងែូចវម្តចកនុងែាំណាកក់ាលថ្មវីនះ? 

វៅពាក់កណាត លេស តសឆន ាំ១៩៦០ សស្ររា ម្ដែលរងកវឡើងវោយសហរែឋអាវម្៉ារកិ ជា 
មួ្យវ ៀតណាម្ វៅវ ៀតណាម្ភ្ជរខ្ជងតបូង បានរកីរាលោលរនតិចម្តងៗ វសទើរដតពាសវពញ
តាំរនឥ់ណ្ឌូ ចនិ។ ប្រជាជនកម្ពុជា វ ៀតណាម្ និងឡា  ដែលធ្លល រប់ានរួររួម្គ្នន ជាប្រនពណី្ កនុង
ការប្រយុេធប្រឆ ាំងនឹងសប្តូ រួម្ កនុងអាំឡុងននសស្ររា ម្តស ូប្រឆ ាំងនឹងពួកអាណានិរម្បារា ាំង ម្តង
រួចម្កវហើយវនាះ ជាថ្មីម្តងវេៀតកប៏ានឈ្រវកៀកសាម គ្នន យ៉ា ងជតិសនិេធ និងគ្ន ាំប្េគ្នន វៅ ញិវៅម្ក
ប្រឆ ាំងនឹងសហរែឋអាវម្៉ារកិ។ 
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វែើម្បរីរា ញសាម រតសីាម្រាីភ្ជព ប្រឆ ាំងនឹងសហរែឋអាវម្៉ារកិ ចារ់ពីនថ្ៃេី១ែល់េី៩ ដខម្ី
នា ឆន ាំ១៩៦៥ សននិសីេប្រជាជនននប្រវេសទ ាំងរវីៅឥណ្ឌូ ចិន (កម្ពុជា វ ៀតណាម្ ឡា ) បាន
ប្បារពធវធវើវឡើងវៅរាជធ្លនីភនាំវពញ (កម្ពុជា) វប្កាម្រាំនិតផ្សតួចវផ្សតើម្ររស់សវម្តចនវរាតតម្សីហនុ ។ 
អងាសននិសីេបានអនុម្័តនូ វសចកតីសវប្ម្ចចតិតរួម្មួ្យ ដែលររា ញយ៉ា ងចាស់នូ សាម រតីសាម្រាី
ភ្ជព និងការតស ូប្រឆ ាំងនឹងចប្កពតតនិិយម្អាវម្៉ារកិា ាំង ររស់ប្រជាជនននប្រវេសទ ាំងរីវៅឥណ្ឌូ
ចិន។ អងាប្រជុាំបានសងកត់ធៃន់វលើ «ភ្ជពចា ាំបាចស់ប្មារក់ារពប្ងងឹឆ្នទៈ កនុងការរប្ងួររប្ងមួ្
សាម្រាីភ្ជពែ៏វសាម ះប្តង ់ និងប្រករវោយនិរនតរភ្ជពររស់ប្រជាជនវៅឥណ្ឌូ ចិន» កនុងការតស ូ
ប្រឆ ាំងនឹងសប្តូ រួម្។ 

រនាទ រ់ពីសននិសីេរីប្រវេសបានរញ្ហច រ់ េាំនាកេ់ាំនងរវាងសាធ្លរណ្រែឋប្រជាធិរវតយយ           
វ ៀតណាម្ និងរណ្សិរសរ ាំវោះជាតវិែើម្បរី ាំវោះវ ៀតណាម្ខ្ជងតបូង និងប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា
ែឹកនា ាំវោយ សវម្តច វរាតតម្ សីហនុ ប្តូ បានពប្ងឹងកាន់ដតខ្ជល ាំងវឡើងដថ្ម្វេៀត។ 

ភ្ជរទី ាំងពីរគ្ន ាំប្េនិងេេួលសាា ល់គ្នន វៅ ញិវៅម្ក។ ប្រវេសវ ៀតណាម្េេួលសាា ល់ 
និងវគ្នរពអធិរវតយយភ្ជព ឯករាជយភ្ជព អពាប្កតឹភ្ជព និងរូរណ្ភ្ជពេឹកែីររស់ប្រវេសកម្ពុ
ជា។ ប្រវេសកម្ពុជាគ្ន ាំប្េជាមួ្យវ ៀតណាម្ គ្ន ាំប្េសស្ររា ម្តស ូប្រឆ ាំងនឹងសហរែឋអាវម្៉ារកិ វែើម្ប ី
ជួយសវស្ររា ះប្រវេស និងប្រជាជនវ ៀតណាម្ (នាប្គ្នវនាះ វៅវែើម្ដខសីហា ឆន ាំ១៩៦៣ ប្ពះ
រាជាណាចប្កកម្ពុជាបានផ្តត ចេ់ាំនាកេ់ាំនងការេូតជាមួ្យរោឋ ភបិាលនសហាន) ។ 

វៅនថ្ៃេី ២៤ ដខម្ិថុ្នាឆន ាំ ១៩៦៧ សាធ្លរណ្រែឋប្រជាធិរវតយយវ ៀតណាម្ និងប្ពះរាជា
ណាចប្កកម្ពុជា បានភ្ជា រ់េាំនាក់េាំនងការេូតជាផ្សលូ ការជាមួ្យគ្នន  វប្កាយរណ្សិរសរ ាំវោះជាតិ
វែើម្បរី ាំវោះវ ៀតណាម្ខ្ជងតបូង រវងកើតការយិល័យតាំណាងអចិនស្រនតយ៍ររស់ខលួនវៅរាជធ្លនី
ភនាំវពញ ដតរ៉ាុនាម ននថ្ៃរ៉ាុវណាណ ះ ។ 

ការរវងកើតេាំនាកេ់ាំនងការេូតផ្សលូ  ការរវាងកម្ពុជា និងវ ៀតណាម្ បានរវងកើតជាមូ្លោឋ ន 
និងជាំវនឿេុកចតិត វែើម្បវីលើកេឹកចិតតប្រជាជនននប្រវេសទ ាំងពីរពប្ងងឹសាម្រាភី្ជពរដនថម្វេៀតកនុង
ការប្រយុេធនិងជួយគ្នន វៅកនុងសស្ររា ម្តស ូប្រឆ ាំងនឹងការឈាល នពានររស់ររវេស វហើយចុង
វប្កាយ េេួលបានជ័យជម្នះជាប្រ តតសិាស្រសតវៅដខវម្សា ឆន ាំ១៩៧៥ ។ 

កនុងអាំឡុងវពលរ៉ាុនាម នឆន ាំននសស្ររា ម្វនះ ប្រសិនវរើគ្នម នការជួយឧរតថម្ភ គ្ន ាំប្េែ៏នថ្លថ្លល  និង
ប្រករវោយសុចឆនទៈពីថ្លន ក់ែឹកនា ាំ និងប្រជាជនកម្ពុជាវេ វនាះម្និែងឹថ្ល ប្រវេសវ ៀតណាម្ប្តូ 
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លះរងស់ាចប់្សស់ ឈាម្ប្សស់ និងវពលវ ោរ៉ាុនាម នរដនថម្វេៀតវនាះវេ វែើម្បសីាថ រនាបានផ្សលូ  
វប្េឿងសឺន (Truong Son)ឬផ្សលូ  លាំហូជមី្ញិ ែអ៏សាច រយវនះ និងឈានវៅេេួលបានជយ័ជាំនះជា
ប្រ តតសិាស្រសត នានថ្ៃេី៣០ ដខវម្សា ឆន ាំ១៩៧៥ វនាះវេ។  

 
ផ្សលូ  វប្េឿងសឺនឬផ្សលូ  លាំហូជីមិ្ញ (ប្រភព៖ National Museum of United States Air Force) 
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សូម្រ ាំលឹកថ្ល ផ្សលូ  វប្េឿងសឺនឬផ្សលូ  លាំហូជមី្ិញ មានរណ្ត យសរុរប្រដ ង១៧ពាន់រីឡូដម្៉ាប្ត 
ប្តូ បានកសាងវឡើងត ាំងពីឆន ាំ១៩៥៩។ កនុងរយៈវពល១៦ឆន ាំ (១៩៥៩-១៩៧៥) ននសស្ររា ម្         
វ ៀតណាម្ ផ្សលូ  វនះជាកតត ១ កនុងចាំវណាម្កតត យុេធសាស្រសតែម៏ានអតថនយ័ជាវប្ចើនវេៀត ដែល
ជួយឱ្យប្រវេសវ ៀតណាម្បានេេួលឯកភ្ជពប្រវេសជាតិ។ ផ្សលូ  វនះ រាំដរកម្កប្រវេសសកម្ពុជា 
វៅប្តង់ខពង់រារ Boloven ភ្ជរខ្ជងតបូងវខតត Attapeu និង Muong May វហើយប្តូ បានអនកខលះវៅ
ថ្ល ផ្សលូ  លាំសីុហនុ។ ផ្សលូ  លាំវនះមានតួនាេីយ៉ា ងសាំខ្ជន់ សប្មារេី់ប្កុងហាណូ្យ កនុងការែកឹជញ្ាូ ន
កងេព័ររស់ខលួន ម្កប្រឆ ាំងនឹងសហរែឋអាវម្៉ារកិ កនុងកាំឡុងសស្ររា ម្វ ៀតណាម្ វែើម្បែីកឹជញ្ាូ ន      
កងេព័ និងវសបៀតអាហារ ម្កកានភ់្ជរខ្ជងតបូងវ ៀតណាម្ កនុងសម្យ័សស្ររា ម្វ ៀតណាម្ វៅ
វពលដែលប្រវេសវនះប្ត ូបានដរងដចកជា២។ េាំនិញ និងសមាភ រៈររកិាខ រនានា ដែលរញ្ាូ នពី
ខ្ជងវជើង ម្កកានភ់្ជរខ្ជងតបូង ប្តូ ែកឹតម្កបា៉ា ល់ដែលវប្រើេងជ់ាតិររស់ប្រវេសសងាម្និយម្ 
ចូលម្កកាំពង់ដផ្សប្កុងប្ពះសីហនុ រនាទ រ់ម្ក ែកឹជញ្ាូ នឆ្លងកាតប់្រវេសកម្ពុជា វែើម្បផី្សាត់ផ្សាងែ់ល់       
កងេព័វៅភ្ជរខ្ជងតបូងននប្រវេសវ ៀតណាម្។ ចាំដណ្ក វៅរែូ វតត នាឆន ាំ១៩៦៩ ការផ្សាត់ផ្សាង់
រហូតែល់៨០% សប្មារ់វគ្នលវៅវៅសម្រភូម្ភិ្ជរខ្ជងតបូងននវ ៀតណាម្ខ្ជងតបូង ប្តូ ែកឹឆ្លង
កាតក់ាំពង់ដផ្សប្កងុប្ពះសីហនុររស់កម្ពុជា។ វនះវរើតម្សារព័តម៌ាន  Su Kien va Nhan Chung 
ររស់វ ៀតណាម្។ 

វប្កាយកម្ពុជាចុះកិចចប្ពម្វប្ពៀងសនតិភ្ជពេីប្កុងបា៉ា រសី (២៣ តុោ ១៩៩១) េាំនាក់េាំនង
កម្ពុជា-វ ៀតណាម្ កាន់ដតវបាះជាំហានអភិ ឌ្ឍនថ៍្ម។ី ភ្ជរីទ ាំងពីរដតងដតមានការផ្តល ស់រតូ រគ្នន  គ្ន ាំប្េ
គ្នន  និងជួយគ្នន វៅ ញិវៅម្ក ទ ាំងកនុងេិែឋភ្ជពវសែឋកិចច  និងសងាម្ជាវប្ចើន។ រោឋ ភបិាល និង
ប្រជាជនកម្ពុជាវៅដតរនតជួយវ ៀតណាម្ កនុងការសប្ម្រសប្ម្លួការវរៀរចាំកមាល ាំងលាត រកា
សនតិសុខសណាត រធ់្លន រ់វៅតម្តាំរនប់្ពាំដែន និងជាពិវសសប្សា ប្ជា  និងរុករកអធធិ្លតុយុេធជន
វ ៀតណាម្ដែលបានពលីជី តិវៅវលើេឹកែីកម្ពុជា។ 

កនុងការររដថ្រកាសនតិសុខ និងសណាត រធ់្លន រ់វៅតម្តាំរនប់្ពាំដែន ភ្ជរីទ ាំងពីរបានឯក
ភ្ជពជាំរុញ ឱ្យមានកិចចសហប្រតតកិារជាមួ្យគ្នន យ៉ា ងសកម្ម កនុងការវរៀរចាំកមាល ាំងលាត ការពារ
សនតិសុខ និងសុ តថភិ្ជពវៅតម្តាំរន់ប្ពាំដែនជាប្រចា ាំ។ ចារត់ ាំងពីឆន ាំ២០០០ ម្ក ភ្ជរទី ាំងពីរ
បានអនុ តតយ៉ា ងវេៀងទត់នូ កចិចប្រជុាំ លិជុាំវៅតាំរន់ជារប់្ពាំដែន វែើម្បពិីភ្ជកានិងផ្តល ស់រតូ រ
វយរល់អាំពីសាថ នភ្ជព និងវោះប្សាយរញ្ហា ប្រឈ្ម្នានាវៅតម្ប្ពាំដែន វោយពប្ងងឹេាំនាក់
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េាំនងកនុងភ្ជពអនកជិតខ្ជងលអ រវងកើនការេុកចិតតគ្នន វៅ ញិវៅម្ក រួម្ចាំដណ្កវធវើឱ្យមានសថិរភ្ជព
សាថ នភ្ជពនវយបាយ និងសងាម្ វែើម្បកីសាងប្ពាំដែន ដែលប្រករវោយម្តិតភ្ជព និងសនតិភ្ជព។ 

កនុងការររវគ្នលនវយបាយ ជាពិវសសការរុករកអធិធ្លតុយុេធជនវ ៀតណាម្ រោឋ ភិបាល 
និងប្រជាជនកម្ពុជា បានជួយវប្ជាម្ដប្ជងវ ៀតណាម្ប្រករវោយប្រសិេធភ្ជព។ នថ្ៃេី២៨ ដខ
សីហា ឆន ាំ២០០០ វប្កាយរោឋ ភបិាលននប្រវេសទ ាំងពីរបានចុះហតថវលខ្ជវលើកិចចប្ពម្វប្ពៀង សតីពី
ការដសវងរកនិងការវធវើមាតុភូម្និិ តតន ៍ អធធិ្លតុកងេព័វ ៀតណាម្ ដែលប្តូ បានបាតរ់ងជ់ី តិកនុង
អាំឡុងសស្ររា ម្វៅកនុងប្រវេសកម្ពុជា។ ជាលេធផ្សល រិតចារ់ពីឆន ាំ២០០១ រហូតម្កេល់វពលវនះ 
ប្កុម្រុករកបានរកវ ើញនិងវធវើមាតុភូម្ិនិ តតន៍អធធិ្លតុយុេធជនវ ៀតណាម្វយធភូម្ភិ្ជរេី៧ 
បានចាំនួន ៩ ៦៥៣។ 

ឆន ាំ១៩៩៩ កម្ពុជា-វ ៀតណាម្ បានប្ពម្វប្ពៀងអភិ ឌ្ឍេាំនាកេ់ាំនងវេវភ្ជរ ី កនុងែាំណាក់
កាលថ្ម ី វប្កាម្បា ចនា «ភ្ជពជាអនកជិតខ្ជងលអ ម្តិតភ្ជពប្រនពណី្ សហប្រតិរតតកិារវលើប្ររប់្ជុង
វប្ជាយ សថិរភ្ជពយូរអដងវង»។ 

ម្ិតតភ្ជពជាអនកជិតខ្ជង ទ ាំងការលះរង់ ទ ាំងការជួយគ្នន វៅ ញិវៅម្ក បានកាល យជា
ចាំណុ្ចវលចវធ្លល កនុងេាំនាក់េាំនងកម្ពុជា-វ ៀតណាម្ ។ ទ ាំងប្រជាជនកម្ពុជា ទ ាំងវ ៀតណាម្មាន
សាំណាងណាស់ដែលមានម្ិតតលអកនុងប្គ្នលាំបាករាំផុ្សត។ 

ប្រវេសកម្ពុជា ជាេីត ាំងែស៏ាំខ្ជន់មួ្យវៅកនុងនវយបាយការររវេសររស់វ ៀតណាម្ 
វោយសារដតមានតប្ម្ូ ការដផ្សនកវសែឋកិចច ដែលផ្សារភ្ជា រនឹ់ងផ្សលប្រវយជន៍ដផ្សនកសនតិសុខ 
នវយបាយ និងកិចចសហប្រតរិតតកិារកនុងតាំរន់។ ប្រវេសកម្ពុជាវែើរតួនាេីជាប្ចកវចញចូលមួ្យ
វៅេិសខ្ជងលិច វែើម្បជួីយប្រវេសវ ៀតណាម្ កនុងការវប្ជៀតចូលវៅតាំរនន់ានា ដែលឆ្លងកាត់
តាំរនអ់ាសីុ ចាំដណ្កប្រវេសវ ៀតណាម្ ជាសាព នសប្មារ់ចម្លងប្រវេសកម្ពុជាវឆព ះវៅេិសខ្ជង
វកើត វែើម្បពីប្ងកីេាំនាក់េាំនងអនតរជាត ិតម្រយៈផ្សលូ  ពាណិ្ជាកម្មតម្ប្ចកសមុ្ប្េ។ ែូវចនះ វទះរី
ចង់ឬម្ិនចង ់ និងសថិតវៅកនុងកាលៈវេសៈណាក៏វោយ ក៏ប្រវេសកម្ពុជា និងប្រវេសវ ៀតណាម្ 
វៅដតម្និអាចរាំដរករាំបាក់បាន និងមានេាំនាកេ់ាំនងគ្នន វៅ ញិវៅម្កជានិចចនិរនត។ 

រនាទ រ់ពីរកសកុម្មុយនីសតវ ៀតណាម្បានរញ្ចរ ់ ម្ហាសននិបាតរកសេូទ ាំងប្រវេសវលើកេី 
១៣ វោយវជារជយ័ សម្វតតច នាយករែឋម្ស្រនតី ហ ុន ដសន និងជាប្រធ្លនរណ្រកសប្រជាជនកម្ពុ
ជា បានវៅេូរស័ពទវៅអរអរសាេរ ែល់វោកអរាវលខ្ជធកិាររកស វោក Nguyen Phu Trong  
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វោក Nguyen Xun Phuc ប្រធ្លនរែឋ និងវោក Pham Ninh Chinh នាយករែឋម្ស្រនតីររស់វ ៀតណា
ម្ផ្សងដែរ។ 

េាំនាក់េាំនងនិងសហប្រតិរតតិការរវាងរណ្រកសប្រជាជនកម្ពុជា និងរកសកុម្មុយនីសត    
វ ៀតណាម្ កនុងរយៈវពលរ៉ាុនាម នឆន ាំកនលងវៅវនះបានពប្ងឹង និងអភិ ឌ្ឍជារនតរនាទ រវ់លើ ស័ិយជា
វប្ចើន នា ាំម្កនូ ផ្សលប្រវយជន៍ជាក់ដសតងយ៉ា ងវប្ចើន ែល់ប្រជាជនននប្រវេសទ ាំងពីរ។ 

ថ្លន ក់ែឹកនា ាំននប្រវេសទ ាំងពីរបានអះអាងថ្លផ្សងដែរថ្ល ភ្ជរីទ ាំងពីរនឹងរនតសប្ម្រសប្ម្ួល 
ជាមួ្យគ្នន យ៉ា ងជតិសនិេធ និងប្រករវោយប្រសិេធភ្ជព នូ រាល់កិចចប្ពម្វប្ពៀងកប្ម្តិខពស់រវាងថ្លន ក់
ែឹកនា ាំជាន់ខពស់ ននរណ្រកស និងប្រវេសទ ាំងពីរ។ រនតពប្ងឹងេាំនាក់េាំនងភ្ជពជាអនកជិតខ្ជងលអ 
ម្ិតតភ្ជពប្រនពណី្ សហប្រតិរតតិការវលើប្ររប់្ជងុវប្ជាយ សថិរភ្ជពយូរអដងវង ដែលរួម្ចាំដណ្កែល់
ការដថ្រកាសនតិភ្ជព សថិរភ្ជពកិចចសហប្រតិរតតិការ និងការអភិ ឌ្ឍវៅកនុងតាំរន់ និងជុាំ ញិពិភព
វោក។ 

ជាសរុរម្ក កម្ពុជាពិតជាបានរួម្ចាំដណ្កយ៉ា ងសកម្ម កនុងការជួយវប្ជាម្ដប្ជងប្រវេសវ ៀ
តណាម្ ប្រឆ ាំងរររចប្កព័េធនិយម្ រហូតេេួលបានវជារជ័យនានថ្ៃេី៣០ ដខវម្សា ឆន ាំ១៩៧៥ 
និងបានរនត និងជាំរុញកិចចសហប្រតិរតតិការវនះ ឱ្យមានការ  ិឌ្ឍវៅមុ្ខជារនតរនាទ រ់ វលើប្ររ់ ស័ិយ 
និងកនុងប្ររក់ាល:វេស:រហូតម្កេល់សពវនថ្ៃ។ រចចុរបនននិងអនារត កនុងតាំរននិ់ងពិភពវោក 
វៅដតមានការអភិ ឌ្ឍប្រករវោយភ្ជពសមុរសាម ញ វហើយអនារតននេាំនាកេ់ាំនងអនតរជាតិ អាច
នឹងជួរប្រេះភ្ជពសមុរសាម ញនិងរញ្ហា ប្រឈ្ម្ជាវប្ចើនវេៀត រ៉ាុដនតវយើងអាចរញ្ហា កប់ានថ្ល កនុង
រ៉ាុនាម នឆន ាំវៅមុ្ខវេៀត កិចចសហប្រតរិតតកិារប្ររប់្ជុងវប្ជាយរវាងកម្ពុជានិងវ ៀតណាម្ នឹងវៅដត
វែើរតម្និនាន ការ ជិាមាន កាន់ដតសនិេធសាន ល និងេេួលបានសម្ិេធផ្សលជាដផ្សលផ្តក ជាវប្ចើនរនតវេៀត។  
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ប្កុម្រថ្យនតែឹកជញ្ាូ ននិងកងេព័វ ៀតណាម្ កនុងយុេធនាការហីជីម្ិញ ឆន ាំ១៩៧៥ វលើដខសផ្សលូ   Truong Son 

(រូរថ្តៈ សារម្នទីប្រ តតិសាស្រសតវយធ្លវ ៀតណាម្) 
 

 
ផ្សលូ  លាំហូជីម្ិញនារចចុររបនន (ប្រភព៖ VOV5) 

វោយ៖ វោក អ ុច ោង អនកសិកាប្សា ប្ជា នននាយកោឋ នសិកាអាសីុ អាស្រហវិក និងម្ជឍមិ្រូព៌ា 
នន េិាសាថ នេាំនាកេ់ាំនងអនតរជាតិននកម្ពុ ជា ននរាជរណ្ឌិ តយសភ្ជកម្ពុ ជា 


