
 

សង្រ្គា មសុ៊ីវិលនៅកមពុជា នងិកចិ្ចព្រមនព្រៀងព្កងុប៉ា រ ៊ីស 

កនងុបរបិទសង្រ្គា មឥណ្ឌូ ច្ិននលើកទ៊ី៣(រ៊ីឆ្ន ាំ១៩៧៩ ដល ់ឆ្ន ាំ១៩៩១) 

 

បណ្ឌិ ត ជិន សុជាតិ មន្រនតីស្រាវស្រជាវផ្នែកស្របវតតិាន្រសត  

ននវទិ្យាាា នសិកាចិន ននរាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា 

 

 

១.សង្រ្គា មឥណ្ឌូ ច្ិនទាំងប៊ីនលើក 

នៅកែុងតបំន់ឥណ្ឌូ ចិនននេះមានសន្រគា មចនួំនបីន ើកធំៗ ៖ សន្រគា មឥណ្ឌូ ចិនន ើកទី្យ១ 
(ពីឆ្ែ ១ំ៩៤៦ ដ ់ឆ្ែ ១ំ៩៥៤) ជាសន្រគា មដនណ្តើ មឯករាជយរបស់ស្របនទ្យសទងំបីផ្ដ សាិតនៅ
នស្រោមោរស្ររប់ស្ររងរបស់មហាអណំាចអាណានិរមបារាងំ។ សន្រគា មននេះស្រតូវបានបញ្ច ប់កែុង
ស្រកបខណ័្ឌ សនែិសីទ្យអនតរជាតិស្រកុងសឺផ្ណ្វ នាឆ្ែ ១ំ៩៥៤ ។ នោយផ្ែកសន្រគា មឥណ្ឌូ ចិនន ើក
ទី្យ២ (ពីឆ្ែ ១ំ៩៥៥ ដ ់ឆ្ែ ១ំ៩៧៥) ជាសន្រគា មស្របឆ្ងំវតតមានកងទ្យព័សហរដឋអានម៉េរកិកែុង
តបំន់ឥណ្ឌូ ចិនពីសណំាក់ស្របជាជនផ្ដ មាននិនាែ ោរកុមមុយនីសត និងនិនាែ អពាស្រកិតយនិយម។ 
សន្រគា មននេះបានបញ្ច ប់កែុងកែុំងនព ពួកកុមមុយនីសតបានចូ ោប់ោប់តបំន់ឥណ្ឌូ ចិន 
ផ្ដ កែុងននាេះពួកផ្ខមរស្រកហមចូ ោន់ោប់ស្របនទ្យសកមពុជា និងនវៀតណាមកុមមុយនីសតចូ 
ស្ររប់ស្ររងនវៀតណាមខាងតបូង។ 

 សន្រគា មឥណ្ឌូ ចិនន ើកទី្យ៣ (១៩៧៩ ដ ់ ឆ្ែ ១ំ៩៩១) ផ្ដ ភាពតានតឹងននេះរឺនកើត
នែើងនព ផ្ដ កងទ្យព័នវៀតណាមចូ នតួ រ ំរំបបកមពុជាស្របជាធិបនតយយ(ផ្ខមរស្រកហមនៅ



កមពុជា) និងោរវាយស្របហារនោយនោធារបស់ចិននៅន ើស្របនទ្យសនវៀតណាមនានដើមឆ្ែ ំ
១៩៧៩។ ោរពិតចណុំ្ចចាប់ននតើមសន្រគា មននេះវាបានចាប់ននតើមតាងំពីឆ្ែ ១ំ៩៧៧ បងកនែើង
នោយជនមាល េះរវាងរបបកមពុជាស្របជាធិបនតយយ និងស្របនទ្យសនវៀតណាម។ ោរផ្លល ស់បតូ រ
ភូមិាន្រសតននោបាយសក នាឆ្ែ ១ំ៩៧៨ វារតិផ្តនធវើឱ្យភាពតានតឹងោន់ផ្តនកើននែើង។ 
នៅឆ្ែ ១ំ៩៧៨ នព ផ្ដ នោក នតង នសៀវភីង បានចាប់ននតើមកផំ្ណ្ទ្យស្រមង់ននោបាយោរ
ទូ្យត និងនសដឋកិចចរបស់ខលួនឱ្យខិតជិតនៅសហរដឋអានមរកិ ជាសញ្ញា ននោរផ្បកបាក់គ្នែ រវាង
មហាអណំាចកុមមុយនីសតពីរ រឺចិន និងសហភាពសូនវៀត។ ស្របនទ្យសនវៀតណាមផ្ដ ធាល ប់នៅ
នស្រោមឥទ្យធិព កុមមុយនីសតចិន ចាប់ននតើមមានទ្យនំាក់ទ្យនំងជិតសែិទ្យជាមួយនឹងសហភាពសូនវៀត
នាឆ្ែ ១ំ៩៧៨ននេះនងផ្ដរ កែុងនគ្ន នៅទ្យប់ោរឈ្លល នពានរបស់ចិន ឬក៏ស្របឆ្ងំរបបកមពុជា
ស្របជាធិបនតយយ(ផ្ដ មានោរគ្នសំ្រទ្យពីស្របនទ្យសចិន)។ 

 នៅផ្ខធែូ  ឆ្ែ ១ំ៩៧៨ កងទ្យព័នវៀតណាមបានចាប់ននតើមចូ មកនតួ រ ំរំបបផ្ខមរស្រកហម
នោយសអំាងន ើនហតុន ពីរ៖ ទី្យ១ ឈរន ើនគ្ន ោរោរណ៍្ោរពារខលួន នស្រពាេះផ្ខមរស្រកហម
បានចូ ឈ្លល នពាននវៀតណាម ទី្យ២ ស្របជាជនកមពុជាមួយចនួំនផ្ដ សអប់អនំពើស្របឆ្ងំមនុសស
ជាតិរបស់ផ្ខមរស្រកហមបាននសែើឱ្យនវៀតណាមជួយ ពីនស្រពាេះមហាអណំាច និងអងាោរសហស្របជា
ជាតិគ្នម នមនធាបាយណាមួយ នដើមបបីញ្ឈប់ឧស្រកិដឋកមមស្របឆ្ងំមនុសសជាតិរបស់ពួកផ្ខមរ
ស្រកហមកែុងស្របនទ្យសកមពុជាបាន ។ របបផ្ខមរស្រកហមបានដួ រ ំនំៅនដើមផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៧៩។  

  ោរដួ រ នំនរបបផ្ខមរស្រកហមនធវើឱ្យស្របនទ្យសចិនមានោរស្រពួយបារមភជាងនរ នឹងខិតខំ
ផ្សវងរកអនតរារមន៍នានានដើមបជួីយពួកផ្ខមរស្រកហម។ អែកផ្ដ ស្រពួយបារមភទី្យ២ រឺនៃ ផ្ដ ជា
សមាជិកដ៏សខំាន់របស់អាា៊ា ន ។ ទ្យនំាក់ទ្យនំងចិន និងនៃចាប់ននតើមជាមួយគ្នែ កែុងោរជួយនៅ
ដ ់ពួកផ្ខមរស្រកហមនដើមបទី្យប់ទ្យ ់ជាមួយកងទ្យព័នវៀតណាមផ្ដ មានវតតមាននៅកមពុជាជាង
ដប់មឺុននាក់។  នៃៃទី្យ១៧ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៧៩ ចិនបានបញ្ជូ នកងទ្យព័ ១៧០ ០០០   នាក់ផ្ដ 



មានយនតនហាេះចមបំង ៧០០ នស្ររឿង      និងរៃនស្រោេះ ២៥០-៣០០  ុកចូ កែុងស្របនទ្យសនវៀត            
ណាម នដើមបនីត ់នមនរៀនមួយឱ្យនវៀតណាមនព ផ្ដ ទត់នចា ចិន     ចាប់យកទ្យនំាក់
ទ្យនំងជាមួយសហភាពសូនវៀត និងក៏ជាោរោក់ទ្យណ្ឌ កមមកែុងកែុំងនព ទ្យព័នវៀតណាមមាន
វតតមាននៅកមពុជា។  រឺននតើមពីោរចូ ឈ្លល នពានរបស់ចិនន ើទឹ្យកដីនវៀតណាមននេះនហើយ
ផ្ដ ពិភពនោកបានកណំ្ត់ថា ជាកនំណ្ើ តននសន្រគា មឥណ្ឌូ ចិនន ើកទី្យ៣។ នមនរៀនទី្យ១ 
ផ្ដ ចិនបាននត ់ឱ្យនវៀតណាមននេះមិនផ្មនជាភាពនជារជ័យរបស់ចិននទ្យ ប៉េុផ្នតជាោរបរា៉េ
ជ័យដ៏ធមួំយកែុងនព ផ្ដ សហភាពសូនវៀតបានបញ្ជូ នជនួំយនោធារបស់ខលួននៅោន់នវៀត
ណាមនដើមបវីាយបកន ើកងទ្យព័ចិន។ មិនស្រតឹមផ្តប៉េុនណាណ េះ សហភាពសូនវៀតបានជួយគ្នសំ្រទ្យ
ផ្នែកនោធាន ើកងទ្យព័នវៀតណាមផ្ដ ឈរនជើងនៅកមពុជានងផ្ដរ ។ បញ្ញា តានតឹងននេះបាន
បនតរហូតដ ់ឆ្ែ ១ំ៩៩១ វាស្រតូវបានបញ្ជ ប់នៅនព ស្របនទ្យសចិន និងសហភាពសូនវៀត 
ស្របនទ្យសចិន និងស្របនទ្យសនវៀតណាមភាជ ប់ចណំ្ងោរទូ្យតជាមួយគ្នែ នែើងវញិ នហើយក៏ស្រតូវបាន
នរនមើ ន ើញថា កិចចស្រពមនស្រពៀងស្រកុងបា៉េ រស៍ី នៃៃទី្យ២៣ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ រឺជាោរបិតបញ្ច ប់
ទងំស្រសុងននសន្រគា មឥណ្ឌូ ចិនន ើកទី្យ៣ននេះ។ 

២.ជន ល្ ោះផ្ទៃកនងុព្បនទសកមពុជា និងបញ្ហា អនតរជាតិ 

 នៅកែុងដណំាក់ោ សន្រគា មឥណ្ឌូ ចិនន ើកទី្យ៣(ពីឆ្ែ ១ំ៩៧៩ ដ ់ឆ្ែ ១ំ៩៩១ននេះ) 
សន្រគា មសីុវ ិបានបនតនកើតមាននោយដបូំងនែើយជនមាល េះនកើតមានរវាងស្រកុមាធារណ្រដឋ
ស្របជាមានិតកមពុជា ផ្ដ អែកស្របវតតិាន្រសតមួយចនួំននៅស្រកុមននេះថា រោឋ ភិបា ស្រកុងភែនំពញ
(មានោរគ្នសំ្រទ្យពីកងទ្យព័នវៀតណាម និងោរគ្នសំ្រទ្យនោធា និងនសដឋកិចចពីសហភាពសូនវៀត) 
និងស្រកុមផ្ខមរស្រកហមផ្ដ គ្នសំ្រទ្យនោយស្របនទ្យសចិន និងស្របនទ្យសនៃ។ 

 ទងំស្របនទ្យសចិន ទងំបណាត ស្របនទ្យសសមាជិកអាា៊ា ន ទងំស្របនទ្យសនោកនសរ ី
រួមទងំអងាោរសហស្របជាជាតិរឺសុទ្យធផ្តបាននចញនសចកតីផ្ៃលងោរនានា នដើមបឱី្យកងទ្យព័នវៀត



ណាមដកនចញពីកមពុជា និងផ្ៃមទងំបានបនតទ្យទួ្យ ាា  ់របបកមពុជាស្របជាធិបនតយយ(ផ្ខមរ
ស្រកហម) ជារោឋ ភិបា ស្រសបចបប់នៅអងាោរសហស្របជាជាតិដផ្ដ ។ នទេះបីរោឋ ភិបា ស្រកុង
ភែនំពញមានចណុំ្ចនខាយន ើននោបាយោរទូ្យតនដើមបនីរៀរររស្របនទ្យសននសងៗគ្នសំ្រទ្យរបប
ស្ររប់ស្ររងរបស់ខលួននៅកមពុជា ប៉េុផ្នតចណុំ្ចខាល ងំរបស់ស្រកុមននេះរឺបានស្ររប់ស្ររងននៃដីស្របនទ្យសកមពុ
ជាជាង ៨០ ភាររយ ។ នៅកែុងកែុំងពាក់កណាត  ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៧៩ សហភាពសូនវៀត  
និងនេកូសលូវា៉េ រីបានស្របឆ្ងំនឹងនសចកតីសនស្រមចមួយ របស់ស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខអងាោរសហ
ស្របជាជាតិ ផ្ដ អពំាវនាវឱ្យដក "កងកមាល ងំបរនទ្យសទងំអស់" ពីកមពុជា នហើយថា ោរដកកង
ទ្យព័នវៀតណាមនឹងនធវើឱ្យរបបផ្ខមរស្រកហមវ ិស្រតែប់មកោន់អណំាចវញិ។ នរឿងផ្ដ ពិបាក
នោេះស្រាយស្រតង់ថា ផ្ខមរស្រកហមរឺជាស្រកុមឧស្រកឹដឋកមមស្របឆ្ងំមនុសសជាតិ។ នហតុននេះភាពជាប់
គ្នងំននជនមាល េះបានបនត និងគ្នម នដនំណាេះស្រាយ។ 

នៅផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៧៩ ស្រកុមអែកតស៊ាូផ្ខមរៃមីមួយស្រកុមផ្ដ មាននិនាែ ោរនសរនិីយមបាន
បនងកើតនែើង នៅជរំសុំខានត រឺ «រណ្សិរសរនំោេះស្របជាព រដឋផ្ខមរ» (Front nationde libération 
du peuple Khmer /FNKPK)  នស្រោមោរដឹកនារំបស់នោក សឺន ាន   ផ្ដ មានកមាល ងំ
ស្របោប់អាវុធស្របមាណ្ ២០០០នាក់ ។ បនាៃ ប់មកនៅផ្ខវចិឆិោ ស្រពឹទ្យធសភាអានម៉េរកិបានអនុម័ត
នសចកតីសនស្រមចនដើមបនីធវើោរជាមួយអរាន ខាធិោរននអងាោរសហស្របជាជាតិ  និងជាមួយ
ស្របជាជាតិដនទ្យនទ្យៀត នដើមបនីរៀបចសំនែិសីទ្យអនតរជាតិសតីពីកមពុជា។ ចផំ្ណ្ក សនមេចននរាតតម 
សីហនុ បាននរៀបចរំនស្រមាងបនងកើត  ច នារណ្សិរសបស្រងួបបស្រងួមជាតិកមពុជាមួយ នដើមប ី អ
ពាស្រកិត សនេិភាព និងសហស្របតិបតតិោរ     (Front uni national pour un cambodge neuth 
pacifique et coopératif   នៅោត់ថា Funcinpec (ហវុនសីុនបិុច) នៅនៃៃទី្យ៥ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ំ
១៩៨១។ 



បណាត ស្របនទ្យសអាា៊ា ន ចិន និងសហរដឋអានម៉េរកិបានបនតគ្នសំ្រទ្យដ ់ច នាតស៊ាូស្រតីភារី
នដើមបសី្របឆ្ងំវតតមានកងទ្យព័នវៀតណាមនៅកមពុជា។ ស្របនទ្យសនវៀតណាម ក៏ដូចជាសហភាពសូ
នវៀតន ើកនែើងថា ោរដកកងទ្យព័នវៀតណាមរឺស្រតូវរិតពីោរវ ិស្រតែប់មកោន់អណំាច
នែើងវញិរបស់ពួកផ្ខមរស្រកហម។ នៅកែុងសនែិសីទ្យរដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសឥណ្ឌូ ចិនស្របចាឆំ្ែ នំ ើកទី្យ
៥ បានស្របារពធនធវើនៅទី្យស្រកុងនវៀងច័នៃ ស្របនទ្យសឡាវ នានៃៃទី្យ ១៦-១៨ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៨២  ន ើក
នែើងថាថា កងទ្យព័នវៀតណាមទងំអស់ នឹងចាកនចញពីកមពុជា "នៅនព ផ្ដ  ោរររំាម
កផំ្ហងននោរពស្រងីកអនុតតរភាពនិយមរបស់ចិន ស្រតូវបានដកនចញ "។    នសចកតីផ្ៃលងោរននេះ
បគា ញថា បញ្ញា កមពុជា មិនផ្មនជាបញ្ញា ជនមាល េះផ្នៃកែុងនទ្យ ផ្តរឺជាបញ្ញា អនតរជាតិ នហើយអងា
ោរសហស្របជាជាតិជាអែកនដើរតួនាទី្យសខំាន់កែុងោរនោេះស្រាយ។ 

ភាពជាប់គ្នងំននដនំណាេះស្រាយបាននានំៅដ ់ោរបនងកើតសមព័នធភាពៃមីរវាងច នាត
ស៊ាូស្រតីភារីនៅជាយផ្ដន នពា រឺនៅស្រកុងកូឡាែពួំរ ស្របនទ្យសមា៉េ នែសីុ  នាផ្ខមិៃុនាមាននសច
កតីស្របោសបនងកើតរោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ(CGDK)    បាននកើតនែើងនោយមាន 
នមដឹកនា៣ំ រូបមានសនមតចននរាតតម សីហនុ, នខៀវ សនំន  និងសឺន ាន។  រោឋ ភិបា ចស្រមុេះ
ននេះមានោរជួយឧបតាមភពីស្រកុងវា៉េ សីុននតាន។      នគ្ន បណំ្ងននរោឋ ភិបា ចស្រមុេះននេះ មាន
ពីរោ៉េ ងរឺ (1) ស្របមូ នេុ កិំចចខិតខសំ្របឹងផ្ស្របងទងំអស់កែុងោរតស៊ាូ រួមនដើមបរីនំោេះកមពុជានចញពី
ោរស្ររប់ស្ររងនវៀតណាម    បនងកើតឱ្យមានមាតុភូមិជាស្របនទ្យសអធិបនតយយ និងឯករាជយ។ និង 
(2) នដើមបនីាមំកនូវោរអនុវតតន៍នសចកតីស្របោសននសនែិសីទ្យអនេរជាតិសតីពីកមពុជា   និងដនំណាេះ
ស្រាយននអងាោរសហ ស្របជាជាតិផ្ដ ពាក់ព័នធដនទ្យនទ្យៀត។ 

ោរបនងកើតរោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ(CGDK) បាននាឱំ្យជនមាល េះោន់ផ្ត 
នកើនកនំៅ ជាពិនសសនៅកែុងរដូវោ  ឆ្ែ ១ំ៩៨៤ និង១៩៨៥ កងទ្យព័នវៀតណាមបនងកើនោរ
វាយស្របហារនៅន ើស្រកុមអែកតស៊ាូទងំបីស្រកុមោន់ផ្តនស្រចើនផ្ៃមនទ្យៀត ផ្ដ ជានហតុនធវើឱ្យ 



ស្របនទ្យសនៃ និងចិនមានោរស្រពួយបារមភោន់ផ្តខាល ងំនែើង និងបានផ្សវងរកោរោក់សមាព ធន ើ
ស្របនទ្យសនវៀតណាមផ្ៃមនទ្យៀត ជាពិនសសស្របនទ្យសចិនបានររំាមថានឹងនត ់នមនរៀនន ើកទី្យ២
(បញ្ជូ ននោធានៅោន់នវៀតណាមជាន ើកទី្យ២)នៅន ើស្របនទ្យសនវៀតណាម។  

នៅផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៨៥ សនមេចននរាតតម សីហនុ     ផ្ដ ស្រទ្យង់រង់នៅកែុងស្របនទ្យស
អូន្រាត  ី បនតនសែើសុឱំ្យមានសនែិសីទ្យអនតរជាតិសតីពីកមពុជា កែុងផ្ខបនាៃ ប់មក នវៀតណាមបាន
ឯកភាពឱ្យមានសនែិសីទ្យអនតរជាតិសតីពីកមពុជា ផ្ដ បាននសែើនោយសនមតចននរាតតម សីហនុ 
ោ ពីផ្ខមុនននាេះ នៅន ើ កខខណ្ឌ ផ្ដ ស្រពេះអងាស្រតូវដកខលួននចញពីពួកផ្ខមរស្រកហម ។ នព 
ននាេះ នោក  ហ៊ាុន ផ្សន នាយករដឋមន្រនតី ននរោឋ ភិបា ស្រកុងភែនំពញ  បានបគា ញពីតស្រមូវោរ
ស្របាមួំយសស្រមាប់នោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា: (1) ោរ ុបបបំាត់កងកមាល ងំ   ប៉េុ  ពត ទងំខាង
ននោបាយនិងនោធា។   (2) ោរដកកងទ្យព័នវៀតណាមបនាៃ ប់ពី ប៉េុ  ពត ស្រតូវបាន ុបបបំា
ត់។ (3) ោរនបាេះនឆ្ែ តនោយនសរ ី និងផ្ដ អាចស្រតួតពិនិតយបានអាចស្រតូវបាននធវើនែើងភាល មៗ
ស្របសិននបើបុរា  និងស្រកុមមួយចនួំនចូ រួមជាមួយ     ាធារណ្ៈរដឋស្របជាមានិតកមពុជា
ស្របឆ្ងំនឹងស្រកុមប៉េុ ពត។ (4) ោរបនងកើតភាពសុខដុមរមនា និងនសារភាពនោយសនតិវធីិកែុង
ចនំណាមបណាត ស្របនទ្យសអាសីុអានរែយ៍ផ្ដ មានរបបននោបាយនិងសងាមខុសៗគ្នែ ។ (5) ោរ
បញ្ឈប់ោរនស្រជៀតផ្ស្រជកពីសណំាក់ស្របនទ្យសនស្រៅតបំន់។ និង (6) ោរបនងកើតោរធានាអនតរជាតិ
និងោរស្រតួតពិនិតយកិចចស្រពមនស្រពៀងខាងន ើ។ 

 នៅផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៥ អាា៊ា ន បាននចញនសចកតីផ្ៃលងោរណ៍្រួមមួយអេះអាងជាៃមី
នូវជហំរ ៤ ចណុំ្ចរបស់ខលួនកែុងោរនោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា  ៖ (1) ោរដកកងកមាល ងំបរនទ្យស
ពីកមពុជា;     (2)បនងកើតរណ្ៈកមាម ធិោរស្រតួតពិនិតយ និងស្ររប់ស្ររងននអងាោរសហស្របជាជាតិ (3) 
មូ ោឋ ននសេះនាជាតិកណំ្ត់នោយខលួនឯង និង (4) ោរនបាេះនឆ្ែ តផ្ដ ស្រតូវបានស្រតួតពិនិតយ។ 
ចផំ្ណ្កឯ នោករដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសជប៉េុន  សីុតារ ៉េូ អានប  បានស្របោសពីផ្ននោរសនតិភាព ៣ 



ចណុំ្ចរបស់ស្របនទ្យសកមពុជាសស្រមាប់ស្របនទ្យសកមពុជា៖  ទី្យ១ ជប៉េុននឹងគ្នសំ្រទ្យកងកមាល ងំរកាសនតិ
ភាពនៅកែុងតបំន់ននេះ  បនាៃ ប់ពីោរដកនចញជាដណំាក់ោ របស់នវៀតណាម។    ទី្យ២  ស្របជា
ជាតិស្របជាធិបនតយយនឹងបញ្ជូ នបុរា ិកនដើមបសី្រតួតពិនិតយោរនបាេះនឆ្ែ តកមពុជា។  ទី្យ៣ ជប៉េុន
នឹងនត ់កិចចសហស្របតិបតតិោរនសដឋកិចច និងជនួំយបនចចកនទ្យសសស្រមាប់ោរ      កាងនែើងវញិ
នៅកែុងបណាត ស្របនទ្យសឥណ្ឌូ ចិន។ 

 រឯីស្រកុមរោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ នាផ្ខមីនា ឆ្ែ ១ំ៩៨៦ បាននសែើសុំ
ផ្ននោរ៨ ចណុំ្ច៖១.នវៀតណាមដកកងទ្យព័នចញពីកមពុជានស្រោយពីោរចរចារវាងរោឋ ភិបា
 ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ និង នវៀតណាម។ ២.ឈប់បាញ់គ្នែ កែុងរយៈនព កពុំងដកទ្យព័
នវៀតណាម។ ៣.អែកសនងកតោរណ៍្អងាោរសហស្របជាជាតិស្រតួតពិនិតយោរដកកងទ្យព័នវៀត
ណាម។ ៤.រោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយនិងរោឋ ភិបា ាធារណ្ៈរដឋស្របជាមានិត
កមពុជារួមគ្នែ ចាត់រោឋ ភិបា ចស្រមុេះមួយផ្ដ មាន សនមតចននរាតតម សីហនុ ជាស្របធាន និង
នោក សឺន ាន ជានាយករដឋមន្រនតី។ ៥.នបាេះនឆ្ែ តនោយនសរ ីនស្រោមោរស្រតួតពិនិតយរបស់អងា
ោរសហស្របជាជាតិ។  ៦.អងាោរសហស្របជាជាតិធានាអធិបនតយយភាព   និង អពាស្រកឹតភាព        
កមពុជាកែុងរយៈនព ២នៅ៣ឆ្ែ ។ំ ៧.ទ្យទួ្យ ជនួំយពីស្ររប់ស្របនទ្យសទងំ  អស់នដើមបកីាងកមពុ
ជានែើងវញិ។ ៨.កមពុជានិងនវៀតណាមចុេះសនធិ       សញ្ញា មិនឈ្លល នពានគ្នែ និងរួមរស់ជាមួយ
គ្នែ នោយសនតិភាព។   ស្របនទ្យសចិនបានស្របោសគ្នសំ្រទ្យផ្ននោរ៨ខននេះភាល មៗ ខណ្ៈនព ផ្ដ 
នវៀតណាមបានបដិនសធ។ ផ្ននោរ៨ចណុំ្ចរបស់ រោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ
នស្រោយមកមានោរគ្នសំ្រទ្យពីសមាជិកស្របនទ្យសអាា៊ា ន និងសហភាពអឺរ ៉េុប។  

នៅផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៨៦ នោកនាយករដឋមន្រនតី    ហ៊ាុន ផ្សន បានននញើារនៅអងាោរ
សហស្របជាជាតិថា  សនំណ្ើ របស់រោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយអាចនឹងយកមក
ពិចារណា នបើសិនមានោរជនំុំជស្រមេះជាអនតរជាតិ ន ើអែកននោបាយ (ផ្ដ ពាក់ព័នធអនំពើ



ស្រប ័យពូជាសន៍)    កែុងរោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ និងោរដកនចញនូវរ
ណ្ៈស្របតិភូរោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយពីអងាោរសហស្របជាជាតិ។ 

ចាប់ពីចុងឆ្ែ ១ំ៩៨៦ ភាពតានតឹងននជនមាល េះមហាអណំាចកែុងសន្រគា មស្រតជាក់ស្រតូវបាន
ធាល ក់ចុេះ នោយនរសនងាតន ើញថា សហភាពសូនវៀតចាប់ននតើមចរចាជាមួយចិនអពីំបញ្ញា កមពុ
ជា នហើយនវៀតណាមបនាៃ ប់ពីចាប់ននេើមឱ្យអនុវតតនូវននោបាយ ”ដូម៉េូយ” (Doi Moi) បានចាប់
ននតើមទក់ទ្យងនឹងសនមតចននរាតតម សីហនុ នដើមបផី្សវករកដនំណាេះស្រាយកមពុជា ។ នវៀតណាម
ន ើកនែើងថា នឹងដកកងទ្យព័របស់ខលួនឱ្យអស់ពីកមពុជា ទ្យនៃឹមគ្នែ នឹងោរទត់នចា ទងំកមាល ងំ
ននោបាយ និងនោធាននស្រកុមពួក ប៉េុ  ពត ។ 

 នៅផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៨៧ នោក  ហ៊ាុន ផ្សន   តណំាងរោឋ ភិបា ស្រកុងភែនំពញ ស្របោស
ថា  នោករង់ចាជំានិចច នដើមបជួីបសនមតចននរាតតម សីហនុ នហើយសនមតចននរាតតម សីហនុ ក៏
បានយ ់ស្រពមនធវើោរចរចានែើងវញិផ្ដរ ។ នៅនៃៃទី្យ៨ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៧ ាធារណ្ៈរដឋ
ស្របជាមានិតកមពុជា នាយនសចកតីផ្ៃលងោរណ៍្៥ខនដើមបនីោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា ៖ 

១.ជួបចរចាាធារណ្ៈរដឋស្របជាមានិតកមពុជា និងសនមតចននរាតតម សីហនុ។ 

២.ដកកងទ្យព័នវៀតណាមទងំអស់     ស្រពមជាមួយគ្នែ នឹងោរឈប់នត ់ជនួំយ    និង
ជស្រមកទងំអស់ដ ់កមាល ងំរោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ។ 

៣.នបាេះនឆ្ែ តទូ្យនៅ      នស្រោមោរស្រតួតពិនិតយរបស់អែកសនងកតោរណ៍្បរនទ្យស នដើមប ី
ចាត់តាងំរោឋ ភិបា មួយ       ផ្ដ អនុវតតននោបាយ អពាស្រកឹត និង មិនចូ បកសសម័ពនធ។ 

៤.ចរចាជាមួយនៃ នដើមបកីាងស្រពំផ្ដនមួយចបស់ោស់ និង ស្របកបនោយសនតិភាព      
នហើយនរៀបចដឹំកជញ្ជូ នជននភៀសខលួនផ្ដ សម័ស្ររចិតតស្រតែប់មកកែុងស្របនទ្យសវញិ។ 



៥.ស្របជុសំនែិសីទ្យអនតរជាតិមួយ  នដើមបធីានាកិចចស្រពមនស្រពៀងខាងន ើននេះនោយមានោរ
ចូ រួមពីរោឋ ភិបា កមពុជាទងំពីរ ពីសមាជិកអចិនន្រនតយ៍ទងំ៥ននស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខ ពីនវៀត
ណាម ឥណាឌ  និង ស្របនទ្យសមួយចនួំននទ្យៀត។ 

នៅនៃៃទី្យ២-៤ ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ១ំ៩៨៧ សនមតចននរាតតម សីហនុ ជួបចរចាន ើកទី្យ១    រវាងសីហ
នុ-ហ៊ាុន ផ្សននៅ ផ្ហវ៊ាអង់តាដឺណ័្រ ជិតទី្យស្រកុងបា៉េ រសីរយៈនព ៣នៃៃ និងមាននសចកតសី្របោស
រួម៤ខ ៖ 

១.បញ្ញា កមពុជាស្រតូវនោេះស្រាយតាមននោបាយ   មិនតាមនោធានទ្យ។ 

២.បញ្ញា កមពុជាស្រតូវនោេះស្រាយរវាងកមពុជាគ្នែ ឯង    តាមោរចរចា។ 

៣.ស្រតូវផ្សវងរកសនតិភាព ោរកាងស្របនទ្យសនែើងវញិ និង  ោរបនងកើតរបបននោបាយ
មួយឯករាជយ ស្របជាធិបនតយយ អធិបនតយយ អពាស្រកឹត និង មិនចូ បកសសម័ពនធ។ 

៤.ជនួំបន ើកនស្រោយនឹងស្រតូវស្របស្រពឹតតនៅនៅផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៨៨។ 

នៅនៃៃទី្យ២០-២១ ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៨៨ សនមតចននរាតតម សីហនុ និងនោក ហ៊ាុន ផ្សន 
បានជួបពិភាកាជុទីំ្យពីរ នៅ Saint Germain-en-Laye ស្របនទ្យសបារាងំ ។ វាជាន ើកដបូំង  ផ្ដ 
ាធារណ្ៈរដឋស្របជាមានិតកមពុជា មានេនៃៈកែុងោរនោេះស្រាយជាមួយពួកនមដឹកនាផំ្ខមរ
ស្រកហម នខៀវ សនំនផ្តមិនផ្មនស្រកុម ប៉េុ  ពត នទ្យ។ នៅផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៨៨ ប៉េុ  ពត បាននចញ
ោរផ្ណ្នាៃំមី១នទ្យៀតផ្ដ បផ្នាមពីផ្ននោរកចំាត់២   កាង៣ នៅជាផ្ននោរកចំាត់២ក
ាង៤។ កចំាត់ពីររឺកចំាត់កងកមាល ងំមូ ោឋ ន និងអាជាញ ធរមូ ោឋ នរបស់ាធារណ្រដឋ
ស្របជាមានិតកមពុជា  និងកាង៤ រឺ កាងស្រកុមសែូ តាមស្ររួារនៅមូ ោឋ ន កាងកមាល ងំ
បងកប់ កែុងស្ររួារសែូ  កាងកងឈលបកែុងស្ររួារ និងតាមភូមិនានា។ ទ្យនងវើននេះស្រតូវបាននរ
នមើ ន ើញថា ជាោរនេលើយតបនៅភារីស្រកុងភែនំពញផ្ដ ទត់នចា ស្រកុម ប៉េុ  ពត។ 



នៃៃទី្យ១៥ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៨ ោរជួបស្របជុរំវាងភារីផ្ខមរទងំ៤    ជាមួយបណាត នម
ដឹកនាសំ្របនទ្យសមិនចូ បកសសមព័នធនៅញូវនដ ី ស្របនទ្យសឥណាឌ  នដើមបពិីនស្រគ្នេះនោប ់ពីបញ្ញា
កមពុជា កិចចស្របជុនំនេះក៏បានបនតនធវើនៅឥណ្ឌូ នសសីុ។ នៃៃទី្យ២០ ដ ់នៃៃទី្យ២៥ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៨ 
កិចចស្របជុនំស្រៅនលូវោរន ើកទី្យ១រវាងភារីកមពុជាទងំអស់នៅ    ស្រកុងហាោតា ឥណ្ឌូ នណ្សីុ នរ
នៅអងាស្របជុនំនេះថាហសុមី (JIM I= First Jakarta Informal Meeting)ភារីនីមួយៗបានបគា ញពី
ជហំរនរៀងៗខលួន។ ននេះជាន ើកទី្យ១ ផ្ដ ភារីទងំបួនបានជួបស្របជុទំ្យទ្យ ់មុខគ្នែ  និងក៏មាន
ជនួំបនទ្យវរភារីនានាកែុងចនំណាមភារីទងំ៤នងផ្ដរ។ នៅហាោរតាស្របនទ្យសឥណ្ឌូ នណ្សីុ ស
នមតចននរាតតម សីហនុ បានផ្ៃលងចនំពាេះអែកពត៌មាន អពីំ ទ្យធភាពននោរនធវើសមព័នធភាពរវាង
ស្រកុមគ្នត់ជាមួយរោឋ ភិបា ស្រកុងភែនំពញ នដើមបទី្យប់ាក ត់ពួកផ្ខមរស្រកហម នស្រពាេះពួកននេះបាន
វាយន ើកងទ្យព័ស្រពេះអងា។ នោក សឺន ានមិននពញចិតតនឹងសនំណ្ើ ននេះនទ្យ ជានហតុនធវើឱ្យស
នមតចននរាតតម សីហនុ បានោផ្ ងពីស្រកុមរោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយ ខណ្ៈ
នព ផ្ដ នោក ហ៊ាុន ផ្សន នសែើឱ្យអសនៈកមពុជានៅអងាោរសហស្របជាជាតិពយួរទុ្យកឱ្យនៅ
ទ្យនំនរបនណាត េះអាសនែ។ រឯីពួកផ្ខមរស្រកហមវញិបានោក់នចញនូវសនំណ្ើ ១៤ ចណុំ្ចផ្ដ កែុង
ននាេះ មានចណុំ្ចមួយចនួំននិោយថា «នសេះនាជាតិរវាងជនជាតិកមពុជាទងំអស់ និងរណ្ៈ
បកសទងំអស់នោយមិនរិតរូរដ ់អតីតោ       និងនិនាែ ោរននោបាយរបស់អែកណាទងំ
អស់»។    ចនុំចមួយនទ្យៀតផ្ដ រួរឱ្យចាប់អារមមណ៍្ននាេះរឺសនំណ្ើ ោរផ្ចកអណំាចនសមើគ្នែ ទងំ
ននោបាយ      និងនោធានោយមានោរស្រតួតពិនិតយអនតរជាតិ។ ប៉េុផ្នតសនំណ្ើ ននេះមិនស្រតូវបាន
នរយកចិតតទុ្យកោក់នែើយ។ 

 នៅនៃៃទី្យ១៩ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៨ ស្របនទ្យសនវៀតណាម បានជទំស់នៅនឹងោរនសែើសុំ
របស់អងាោរសហស្របជាជាតិ ផ្ដ នសែើឱ្យនវៀតណាមបគា ញភាពចបស់ោស់ននោរដកកង
ទ្យព័របស់ខលួននចញពីកមពុជា និងមានោរស្រតួតពិនិតយពីអនតរជាតិ នោយន ើកនែើងថា អងាោរ



សហស្របជាជាតិមិនទន់មានវធិានោរជាក់ោក់ កែុងោរទ្យប់ាក ត់ននរបបផ្ខមរស្រកហមនៅ
នែើយនទ្យ។  

នៅនៃៃទី្យ៤ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៨ នៅអងាោរសហស្របជាជាតិ មានោរនបាេះនឆ្ែ តសនស្រមច
ចិតតមួយផ្ដ មិនអនុញ្ញា តឱ្យស្រកុមអែកនាម េះស្រតង់នឹងប៉េុ ពត នែើងោន់អណំាចកែុងស្របនទ្យស
កមពុជានែើងវញិនែើយ។ ោរសនស្រមចចិតតននេះនដើមបនីេលើយតបនៅនឹងនវៀតណាមផ្ដ ថា ខលួន
នឹងដកកងទ្យព័នចញពីកមពុជា ស្របសិននបើមានវធិានោរជាក់ោក់ កែុងោរទ្យប់ាក ត់ពួកផ្ខមរ
ស្រកហមមកោន់អណំាចនៅកមពុជាវញិ  និងក៏ទមទរឱ្យមានោររោំយរោឋ ភិបា នានា 
នោយបនងកើតរោឋ ភិបា បនណាត េះអាសនែមួយ។ 

 នៅផ្ខធែូ  ឆ្ែ ១ំ៩៨៨មានកិចចស្របជុរំណ្ៈកមមោរោរគរសតីពីកមពុជា តាមរនស្រមាងរបាយ
ោរណ៍្កិចចស្របជុនំនេះ នឹងន ើកនែើងអពីំផ្ននោរសនតិភាព៥ស្របោរផ្ដ នសែើនែើងនោយស
នមតចននរាតតម សីហនុ។ កែុងចនំណាមផ្ននោរសនតិភាព មានផ្ននោរបីសខំាន់រឺ ទី្យ១ោ 
បរនិចឆទ្យោរដកកងទ្យព័នវៀតណាមនចញពីកមពុជា ទី្យ២ ុបបបំាត់ស្រពមគ្នែ នូវរោឋ ភិបា ស្រកុង
ភែនំពញ និងរោឋ ភិបា ចស្រមុេះស្រតីភារី ទី្យ៣ ោរនរៀបចោំរនបាេះនឆ្ែ តជាទូ្យនៅមួយនដើមបឱី្យ
ស្របជាជនកមពុជានស្រជើសនរ ើសអែកដឹកនាៃំមីសស្រមាប់ស្របនទ្យសកមពុជា។ កិចចស្របជុនំនេះក៏នៅផ្តមានោរ
ផ្ខវងរនិំតគ្នែ  រឺទក់ទ្យងនឹងោរដកកងទ្យព័នវៀតណាម ផ្ដ ភារីស្រកុងភែនំពញន ើកនែើងថា ទី្យ
ស្របឹកានវៀតណាម និងកងទ្យព័នវៀតណាមបានដកនចញពីកមពុជារួចនស្រសចនៅនហើយ និងមួយ
នទ្យៀតភារីស្រកុងភែនំពញបានន ើកនែើងថា ទ ់ផ្តមានោរបញ្ជ ប់ជនួំយអនតរជាតិនៅឱ្យពួក
ផ្ខមរស្រកហមសិន។  

នៃៃទី្យ ១៩-២១ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ កិចចស្របជុនំស្រៅនលូវោរនៅហាោរាតា (Jakarata 
informal meeting)ន ើកទី្យ២ សតីពីបញ្ញា កមពុជាស្រតូវបានចាប់ននតើមជាៃមីនទ្យៀត។ កិចចស្របជុនំនេះមិន
ទន់បានស្រសុេះស្រសួ គ្នែ ន ើកោរនរៀបចសំមាសភាពរោឋ ភិបា បនណាត េះអាសនែផ្ដ មាន ៤



ភារីននាេះនទ្យ។ នៅនៃៃទី្យ១២ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ កិចចស្របជុជំាន ើកទី្យ៣របស់ស្រកុមស្របឹកាសនេិសុខ
អងាោរសហស្របជាជាតិនៅ “បារសី”  ផ្ដ បាននសែើឱ្យមានស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់កមពុជាមួយ 
ផ្ដ នឹងស្រតូវទ្យទួ្យ អសនៈកមពុជានៅអងាោរសហស្របជាជាតិ”។      ឯសមាសភាពស្រកុមស្របឹកា
ជាន់ខពស់ (SNC) ស្រតូវមានោរយ ់ស្រពមកណំ្ត់ពីភារីទងំ៤។   

នៃៃទី្យ០៥ ផ្ខនមា ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ នវៀតណាមជូនដណឹំ្ងថា   នឹងដកកងទ្យព័នចញពី
ស្របនទ្យសកមពុជា នៅដណំាច់ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ ស្រសបនព ផ្ដ រដឋសភាននាធារណ្រដឋ
ស្របជាមានិតកមពុជា បាននត ់សចាច ប័នន ើរដឋ ធមមនុញ្ានធវើវនិាធនកមម   ស្របនទ្យសស្រតូវបានបតូរ
នឈ្លម េះពីាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកមពុជានៅជា រដឋកមពុជា (SOC)។  នភលងជាតិៃមី និងទ្យង់ជាតិ 
ៃមីស្រតូវបានអនុម័ត។ នទសស្របហារជីវតិស្រតូវបាន ុបនចា  នហើយស្របោសយកស្រពេះពុទ្យធ
ាសនា ជាាសនារបស់រដឋ   មានកមមសិទ្យធិឯកជន និងមាននសដឋកិចចទី្យនារនសរ ី ុបនចា 
ពាកយសងាមនិយមពីររដឋធមមនុញ្ាកមពុជា   នហើយជនួំសថាពាកយអពាស្រកឹតយមិនចូ បកសសមព័នធ 
ផ្ដ  បានអនុម័តនោយរដឋសភា  និងស្របថាប់ស្រតានោយនោក នហង សរំនិ។ 

នៅនៃៃទី្យ១៨ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ នៅកែុងអងាស្របជុកំពូំ មួយនៅទី្យស្រកុងនប៉េោងំ រវាង
ចិន  និងសហភាពសូនវៀត រូភារីទងំសងខាងបានយ ់ស្រពមគ្នែ   ោត់បនាយជនួំយនៅ      
ឲ្យស្រកុមផ្ខមរទងំអស់នៅកែុងស្រសុក នដើមបនីចៀសវាងកុឲំ្យមានសន្រគា មននៃកែុងនៅកមពុជា  នហើយ
នដើមបសីស្រមួ ដ ់ោរោរចរចាគ្នែ រវាងផ្ខមរ និងផ្ខមរ។ រូភារីក៏បានន ើកនែើងអពីំ ោរសនស្រមច
ចិតតន ើោរដកកងទ្យព័នវៀតណាមនចញពីស្របនទ្យសកមពុជាផ្ដ នឹងនធវើនែើងនៅផ្ខកញ្ញា   និង    
បញ្ញា ននោរផ្លល ស់បតូ រននោបាយរបស់ស្រកុងភែនំពញនងផ្ដរ។ នៅកែុងទី្យស្រកុងនប៉េោងំភារីចិន   
បានទមទរឲ្យបនងកើតនៅកែុងដណំាក់ោ នូវរោឋ ភិបា ចសំ្រមុេះចតុភារីបនណាេ េះអាសនែ   
នស្រោមោរដឹកនារំបស់សនមេចននរាតេម សីហនុ។ ស្រសបនព ននេះផ្ដរ នវៀតណាមបាននរៀបចំ
ដកកងទ្យព័របស់ខលួនន ើកចុងនស្រោយពីកមពុជា។ ចផំ្ណ្ក សនមតចននរាតតម សីហនុ ន ើកនែើង 



នៅនៃៃទី្យ៥ ផ្ខមិៃុនា ឆ្ែ  ំ ១៩៨៩ថា នបើទុ្យកឱ្យស្រកុមផ្ខមរស្រកហមនៅនស្រៅចបប់រឺជានរឿងនស្រគ្នេះ
ថាែ ក់ ។ ស្រពេះអងាទមទរឱ្យមានោរស្រតួតពិនិតយ ននោរដកកងទ្យព័នវៀតណាមសាិតនស្រោមោរ
ស្រតួតពិនិតយពីអងាោរសហស្របជាជាតិ ។ ស្រពេះអងាស្របោសមិនទ្យទួ្យ ាា  ់រដឋបា  និងរដឋធមមនុ
ញ្ារបស់រដឋកមពុជានងផ្ដរ។ 

ជនួំបរវាងសនមេចននរាតតម សីហនុ និង នោក ហ៊ាុន ផ្សន   នានៃៃទី្យ២៥ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ំ
១៩៨៩ នៅ “ឡាផ្ស ាងំកលូរ”(La celle saint Cloud)ស្របនទ្យសបារាងំ ។ សនមេចននរាតតម សីហ
នុ នសែើឱ្យមានរោឋ ភិបា ពហុបកសមកពីភារីទងំបួនស្រកុម ផ្តនោក ហ៊ាុន ផ្សន ជទំស់ ជា
ពិនសសន ើពួកផ្ខមរស្រកហម។ ោ៉េ ងណា ជនួំបននេះមានដនំណ្ើ រនៅរកោរស្រពមនស្រពៀងគ្នែ ន ើ
ោរបនងកើតស្រកុមស្របឹកាជាន់ខពស់ជាតិននកមពុជាមួយផ្ដ តណំាងឱ្យភាពស្រសបចបប់របស់ប
នណាត េះអាសនែ នៅអងាោរសហស្របជាជាតិ ប៉េុផ្នតសមាសភាពននស្រកុមស្របឹកាននេះ មិនទន់បាន
ឯកភាពគ្នែ នពញន ញនៅនែើយ។ 

 នៃៃទី្យ៣០ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ ោរចាប់ននតើមសនែិសីទ្យទី្យស្រកុង“បារសី ”(paris)  រយៈនព 
មួយផ្ខ សេីអពីំកមពុជា មានោរចូ រួមពីស្របនទ្យសចនួំន១៩ រដឋកមពុជា ស្រកុមស្រតីភារី នស្រោម
អធិបតីភាពនោក រ ៉េូែង់ ឌុយមាស៍ នមដឹកនាបំារាងំ និង នោក អា ី អាឡាតាសស នមដឹកនា ំ
ឥណ្ឌូ ននសីុ ។ នៅនៃៃទី្យ៧-១៥ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ ស្រកុមោរគរផ្សវងរកោរពិតរបស់អងាោរ
សហស្របជាជាតិ    ផ្ដ មានសមាជិកចនួំន ១៥    រូបបានមកដ ់ទី្យស្រកុងភែនំពញ នដើមបសី្របមូ 
ព័ត៌មានចាបំាច់នត ់ឱ្យសនែិសីទ្យបា៉េ រសីកែុងករណី្ផ្ដ អងាោរសហស្របជាជាតិស្រតូវនធវើស្របតិបតតិ
ោរនៅកមពុជា។ នៅផ្ខកញ្ញា  នរសនងកតន ើញថា មុននព នៃៃផ្ដ នវៀតណាមស្របោសដក
កមាល ងំនោធារបស់ខលួនចុងនស្រោយពីកមពុជា ស្របជាជននវៀតណាមមួយចនួំន   បាននាគំ្នែ វ ិស្រត
ែប់នៅស្របនទ្យសវញិ   នោយខាល ចមានោរសងសឹក។ នៃៃ២១-២៦ ផ្ខកញ្ញា  កងទ្យព័នវៀតណាម
ន ើកចុងនស្រោយ រួមមានរណ្ៈបញ្ញជ ោរ រណ្សិរស៤៧៩, ៥៧៩, ៧៧៩, ៩៧៩, ៣០២,   



៣៣០ តបំន់៥នជើងទឹ្យក, វរនសនាធទំ្យព័អាោស៩០១, កងរៃនស្រោេះរៃពាសផ្ដក ោនំភលើងធ ំ
ោនំភលើងោរពារអាោសសរុប ២៦ ០០០នាក់ បានដកៃយនចញពីកមពុជា  នទេះបីមតិអនេរជាតិ
មួយចនួំនមិនបានយ ់ស្រសប នោយារផ្តពួកនរន ើកនែើងថា គ្នម នយនេោរស្រតួតពិនិតយជា
 កខណ្ៈអនេរជាតិក៏នោយ។ នេលើយតបមតិអនតរជាតិមួយចនួំន នោកនាយករដឋមន្រនតី ហ៊ាុន 
ផ្សន ននរដឋកមពុជា នសែើសុឲំ្យនោកអរាន ខាធិោរអងាោរសហស្របជាជាតិបញ្ជូ ននបសកកមម
មួយមកស្រសុកផ្ខមរ  នដើមបពិីនិតយនមើ ាា នភាពននោរដកកងទ្យព័នវៀតណាម ទងំអស់នចញពី
ស្របនទ្យសកមពុជា។ នៅ នៃៃទី្យ០៦ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ វមិាន”បង់តានហាា ន” (ស្រកសួងោរពារជាតិ
និងនសនាធិោរោឋ នអានម៉េរកិ)បានសនែិោឋ នថា      កងទ្យព័នវៀតណាមពិតជា បានដកនចញពី
កមពុជា។ 

 អែកស្របវតតិាន្រសតមួយចនួំនបានន ើកនែើងថា ោរដកៃយចុងនស្រោយននកងទ្យព័នវៀត
ណាមននេះរឺជាចុងបញ្ច ប់ននសន្រគា មឥណ្ឌូ ចិនន ើកទី្យ៣ ។ ប៉េុផ្នតោរយ ់ន ើញរបស់នយើង
ថា កិចចស្រពមនស្រពៀងស្រកុងបា៉េ រសីឆ្ែ ១ំ៩៩១ នស្រពាេះវានៅមានជាប់ទក់ទ្យងនឹងខលឹមារផ្នែកទី្យ៤ នន
កិចចស្រពមនស្រពៀងស្រកុងបា៉េ រសីទក់ទ្យងនឹងអធិបនតយយ និងបូរណ្ភាពផ្ដនដីកមពុជា ជាមួយនឹង
កិចចសនាស្របនទ្យសជិតខាង និងមហាអណំាចនងផ្ដរ។  

 នៃៃទី្យ២៤ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ ផ្ននោរសនតិភាពៃមីមួយស្រតូវបានន ើកនែើងនោយរដឋម
ន្រនតីអូន្រាត  ី(Gareth Evans) កែុងខណ្ៈនព ផ្ដ ស្រកុមអែកតស៊ាូ ជាពិនសស កងទ្យព័សីហនុ
និយមវាយយកតបំន់ភែសំ្រសុក កែុងនខតតបនាៃ យមានជ័យ ចផំ្ណ្កកងទ្យព័រណ្សិរសរនំោេះស្របជា
ព រដឋផ្ខមរ បានវាយយកតបំន់ៃមពួក ាវ យនចក រឯីផ្ខមរស្រកហមវាយយកនប៉េ ិននិងតបំន់ 
ននសងៗនទ្យៀត។ 

 សមាជិកអចិនន្រនេយ៍ទងំ៥ននស្រកុមស្របឹកាសនេិសុខ អងាោរសហស្របជាជាតិជួបគ្នែ  នៅញ៉េូ
វយ៉េក នានៃៃទី្យ១៥ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ នដើមបពិីភាកាគ្នែ អពីំបញ្ញា កមពុជា នោយបាននសែើឲ្យអងា



ោរសហស្របជាជាតិ នដើរតួនាទី្យោ៉េ ងសខំាន់កែុងោររកដនំណាេះស្រាយវបិតតិកមពុជានិងបនងកើត
ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ (Conscil National Supreme ឬ SNC) កែុងន័យនដើរតួនាទី្យជាតណំាង
អធិបតីភាពស្របនទ្យស កមពុជាកែុងរយៈនព អនេរោ  ។ មហាសនែិបាតអងាោរសហស្របជាជាតិ 
ចាត់ទុ្យកនវៀតណាមថា បានដកទ្យព័នចញពីកមពុជាផ្មន   ប៉េុផ្នតមិនបាននចញនសចកតីស្របោសជា
នលូវោរនទ្យ នស្រពាេះកែុងកែុំងនព ដកកងទ្យព័ននាេះ  ពុំមានោរនរៀបចអំែកស្រតួតពិនិតយអនតរជាតិនលូ វ
ោរណាមួយ។ មហាសនែិបាត   របស់ អ.ស.ប. នចញនសចកេីសនស្រមចៃមី  ន ខ 44/22    នោយ
សនមលងនឆ្ែ ត ១២៤គ្នសំ្រទ្យ ទ្យ ់នឹង១៧ស្របឆ្ងំ និងអនុបបវាទ្យ ១២  សនមលង  សនំៅអពំាវនាវឱ្យ
មានោរនោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា ឱ្យទូ្យ ទូំ្យោយ នោយគ្នម នោរវ ិស្រតែប់នៅោន់អណំាច
របស់ផ្ខមរស្រកហម។ 

 នៅ នៃៃទី្យ២៤ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ រដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសអូន្រាត  ី Gareth Evans ន ើក
នសែើរនស្រមាងផ្ននោរសនតិភាពមួយចនំពាេះមុខស្រពឹទ្យធសភាអូន្រាត  ី។    រនស្រមាងននេះមានទិ្យសនៅ
នោេះស្រាយឧបសរាផ្ដ កពុំងជួបស្របទ្យេះរឺ បញ្ញា រោឋ ភិបា អនតរោ  សមាសភាព និងតួ
នាទី្យរបស់រោឋ ភិបា ននេះ។ រនស្រមាងននេះនសែើឱ្យមានរដឋោរបនណាត េះអាសនែមួយនៅនស្រោមោរ
ដឹកនាផំ្លៃ  ់របស់អងាោរសហស្របជាជាតិ រហូតដ ់មានោរនបាេះនឆ្ែ តជាាក ។ សនមតច
ននរាតតម សីហនុ ផ្ៃលងថា   ស្រពេះអងាយ ់ស្រសបនឹងចណុំ្ចមួយចនួំនននផ្ននោរសនតិភាពរបស់
ស្របនទ្យសអូន្រាត  ីននេះ នហើយ នោក ហ៊ាុន ផ្សន ក៏បានស្របោសថា អាចជផ្ជកគ្នែ ន ើផ្ននោរ
របស់រដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសអូន្រាត  ី Gareth Evans។ ចផំ្ណ្ក នោក   អា ី អាឡាតាសយ    រដឋ
មន្រនតីោរបរនទ្យសឥណ្ឌូ ននសីុ ស្របោសនា នៃៃទី្យ៣០ ផ្ខធែូ  ថា   នឹងមានោរនបើកសនែិសីទ្យមួយនៅ
ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩០ នដើមបពិីភាកាអពីំផ្ននោរសនតិភាពរបស់ស្របនទ្យសអូន្រាត  ី។ 



 នៅនៃៃទី្យ៣ ផ្ខមករា  ឆ្ែ ១ំ៩៩០ នោក ោនសកែូ   អនុរដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសអូន្រាត  ី មក
ទី្យស្រកុងបាងកក បគា ញផ្ននោរសនតិភាព អូន្រាត  ីដ ់រោឋ ភិបា ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនត
យយ និងបគា ញដ ់នោក ហ៊ាុន ផ្សន នាស្រកុងភែនំពញ នៅនៃៃទី្យ៧ ផ្ខមករា  ឆ្ែ ១ំ៩៩០។ 

 នៅទី្យស្រកុងបា៉េ រសីស្របនទ្យសបារាងំ    នា នៃៃទី្យ១១ ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៩០ នោកស្របធានាធិបតី
បារាងំ   នោកន្រហវង់សវ័រ មីនតតរ ៉េង     បានស្របោសថា    ោរស្រសុេះស្រសួ ជាមួយពួកផ្ខមរស្រកហម
នដើមបនីរៀបចផំ្ននោរសនតិភាពមិនទ្យទួ្យ បាននជារជ័យនទ្យ។ ោ៉េ ងណា នៃៃទី្យ១៥-១៧ផ្ខមករា 
ស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខននអងាោរសហស្របជាជាតិ   នៅផ្តបនត រួមស្របជុគំ្នែ នៅទី្យស្រកុង បា៉េ រសី នដើមប ី
ពិភាកាអពីំផ្ននោរសនតិភាពអូន្រាត  ី     នហើយផ្សវងរកមូ ោឋ ននដើមបឲី្យអងាោរសហស្របជា
ជាតិ   នធវើអនតរារមន៍បញ្ច ប់បញ្ញា ជនមាល េះនៅកមពុជា។  

  នៅនៃៃទី្យ១១-១២ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩០ មានកិចចស្របជុនំ ើកទី្យ២ នៅទី្យស្រកុងញូវយ៉េក និង
មានអងាស្របជុនំស្រៅនលូវោរមួយនៅទី្យស្រកុងហាោរតា ឥណ្ឌូ នណ្សីុ ស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខបាន
សនស្រមចបនងកើតកមាល ងំសនតិសុខសស្រមាប់នធវើអនតរារមន៍នៅកមពុជានិងមានអងាស្របជុនំស្រៅនលូវោរ
មួយ នដើមបពិីភាកាអពីំផ្បបបទ្យនធវើអនតរារមន៍សីុវ ិ និងនោធារបស់អងាោរសហស្របជាជាតិ 
នពា រឺអងាោរអាស្របូនុច(APRONUC) ផ្ដ មានន័យថា     អាជាញ ធរបនណាត េះអាសនែននអងា
ោរសហស្របជាជាតិនៅកមពុជា។ នស្រោយសម័យស្របជុនំ ើកទី្យ២ នៅទី្យស្រកុងញូវយ៉េកស្រកុមស្របឹកា
សនតិសុខ បានបញ្ញជ ក់ពីអនារតនបសកកមមរបស់អងាោរសហស្របជាជាតិនៅស្របនទ្យសកមពុជា
ឈ្លនមកដ ់កិចចស្រពមនស្រពៀងមួយ ផ្ដ មានទងំអស់៤ចណុំ្ច៖ ទី្យ១ននៃៀងផ្លៃ ត់ោរដកកង
ទ្យព័នវៀតណាម ទី្យ២តស្រមូវឱ្យទ្យទួ្យ យកោរឈប់បាញ់គ្នែ  ទី្យ៣ស្រតួតពិនិតយោរបញ្ឈប់ោរនត ់
ជនួំយ   និងស្របរ ់នស្ររឿងអាវុធដ ់ភារីជនមាល េះ ទី្យ៤ោរស្របមូ នេុ នំៅកែុងបនាៃ យននកមាល ងំទ្យព័
កែុងតបំន់ននសងៗ។ 



 សនមតចននរាតតម សីហនុ និងនោក ហ៊ាុន ផ្សន     បានមកជួបគ្នែ នៅស្រកុងបាងកក នា 
នៃៃទី្យ២១ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩០ ដែលជំនួបននេះនរៀបចំនោយនាយករែឋមន្តនរីថៃ Chatchai 
Chunhawan និងឧត្រមនេនីយ៍ឯក Chawalit Yongchaiyut  នដើមបពិីភាកាយ ់ស្រពមគ្នែ អពីំ 
ោរោក់កោំងំទ្យព័អងាោរសហស្របជាជាតិនៅកមពុជាតាមកស្រមិតមួយឲ្យបានសមស្រសប និង
អពីំោរបនងកើតអងាោរកពូំ មួយ សស្រមាប់តណំាងអធិបនតយយភាព និង ឯកភាពជាតិនន
ស្របនទ្យសកមពុជា។ នៅនេលវិលត្ត្ឡប់េីបាងកកមករាជធានីភ្នំនេញវិញ  នោកនាយករែឋ
មន្តនរីហ ៊ុន ដេន បានត្បាប់អ្នកកាដេត្ថា នោកនឹងមិនអ្ន៊ុញ្ញាត្ឱ្យរោាភិ្បាលរបេ់នោក
ត្ត្ូវបានរំោយម៊ុនការនបាេះននោត្នេ ។  

  នៅនៃៃទី្យ២៦-២៨ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩០ កិចចស្របជុនំស្រៅនលូវោរនៅហសោតា ន ើកទី្យ៣ JIM 
III (Jakarta informal Meeting III) បាននធវើបទ្យបគា ញនសៀវនៅស្រកហម របស់អូន្រាត  ី សតីពីផ្បប
បទ្យអនតរារមសីុវ ិ និងនោធារបស់អងាោរសហស្របជាជាតិ)។ អងាស្របជុនំ ើកទី្យ៣  នានៃៃទី្យ
១២-១៣ផ្ខមីនា ឆ្ែ ១ំ៩៩០  នៅទី្យស្រកុងបា៉េ រសី ននស្របនទ្យសមហាអណំាចទងំ៥ នដើមបនីរៀបចោំរ
នបាេះនឆ្ែ តនៅកមពុជា   និងបាននសែើឲ្យអាសនៈផ្ខមរនៅអងាោរសហស្របជាជាតិស្រតូវស្របរ ់នៅ
ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់  ប៉េុផ្នតសមាសភាពននស្រកុមស្របឹកាជាតិសស្រមាប់ស្ររប់ស្ររងស្របនទ្យសកមពុ
ជា ស្រតូវកណំ្ត់នោយភារីផ្ខមរទងំ៤។ នៅនៃៃទី្យ៣០ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ១ំ៩៩០ អងាោរសហស្របជាជាតិ 
បានបញ្ជូ ននបសកជនបនចចកនទ្យសមកស្របនទ្យសកមពុជាជាៃមី នដើមបពិីនិតយនមើ ទិ្យដឋភាពនន
ោរគររដឋបា  និងវាយតនមលន ើតស្រមូវោរជាក់ផ្សតង សស្រមាប់ស្របតិបតតិោររបស់អងាោរសហ
ស្របជាជាតិនានព អនារតកែុងស្របនទ្យសកមពុជា។ េនមរចននរាត្រមេីហន៊ុ នាថៃៃេី៩ ដែនមសា នោំ
១៩៩០ បានបង្ហាញេីកមមវិធីេនរិភាេៃមីចំនួនត្បាំមួយចំណុចរបេ់កមពុជា នហើយដែលកនុង
ននាេះកម្លំងនោធារបេ់អ្ងគការេហត្បជាជាតិ្ម្នអំ្ណាចទំងនេលម៊ុន និងកនុងអំ្ឡុង
នេលនបាេះននោត្េូនៅនែើម្បីបនងកើត្រោាភិ្បាលៃមី។  



នៅកនុងកំឡុងដែនមសា នោំ១៩៩០ ដែមរត្កហមបនងកើនការវាយត្បហារនោយនោធានលើ
ត្ំបន់នានានៅភាគខាងនជើង ភាគខាងលិច ថនត្បនេេកមពុជា។ នៅថៃៃេី ៣ ដែឧេភា នោំ
១៩៩០ េនមេចននរាត្រម េីហន៊ុ បាននេនើឱ្យរោាភិ្បាលត្ក៊ុងភ្នំនេញ ោក់េីត្ក៊ុងភ្នំនេញ ជាេី
ត្ក៊ុងដែលគ្មានកងេ័េ និងជាេីត្ក៊ុងនបើកចំហ នហើយនឹងត្ត្ូវបានោក់នត្កាមរែឋបាលរបេ់អ្ងគ
ការេហត្បជាជាតិ្។ 

នានៃៃទី្យ២៥ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ១ំ៩៩០ អងាស្របជុនំ ើកទី្យ៤ របស់ អ.ស.ប.នៅទី្យស្រកុងញូវយ៉េក។ 
អរាន ខាធិោររងអងាោរសហស្របជាជាតិ បញ្ញជ ក់ កខខណ្ឌ អបបរមា នដើមបអីងាោរសហស្របជា
ជាតិចូ រួមស្រតួតពិនិតយោរឈប់បាញ់ ោរឈប់ឱ្យមានជនួំយពីខាងនស្រៅដ ់ភារីនីមួយៗ 
ោរនបាេះនឆ្ែ តនោយនសរនីស្រោមោរចាត់ផ្ចងរបស់អងាោរសហស្របជាជាតិ   ោរបនងកើតរបប
ននោបាយមួយផ្ដ នគ្នរពសិទ្យធិមនុសស និងនសរភីាពជាមូ ោឋ ន នហើយសហរមន៍អនតរ
ជាតិធានាឯករាជយភាពបូរណ្ភាពទឹ្យកដី  អពាស្រកឹត  និងឯកភាពជាតិកមពុជា។ 

នមដឹកនាសំហរដឋអានម៉េរកិ និងនមែឹកនាំេូនវៀត្  បានគ្មំត្េ សនមតចននរាតតម  សីហនុ 
ផ្ដ បានោល យជាដឹកនារំោឋ ភិបា ជាតិកមពុជា។ ប៉េុផ្នតជនួំបនៅស្របនទ្យសជប៉េុន ស្រកុមផ្ខមរស្រកហម
ជទំស់នឹងរូបមនេផ្បងផ្ចកសមាជិក កែុងស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ផ្ដ មាន១២នាក់ នោយ
ផ្ចកជាពីរនសមើគ្នែ រឺ៦+៦កែុងន័យរដឋកមពុជាស្រតូវមានសមាជិក៦រូប    នហើយភារីរោឋ ភិបា 
ចស្រមុេះកមពុជាស្របជាធិបនតយយក៍មាន៦រូប ប៉េុផ្នតផ្ខមរស្រកហមទមទរយកសមាជិក១២រូបផ្ចកនឹង
៤ភារីវញិ។ 

នៅ ថៃៃេី ១៤ ដែមិៃ៊ុនា នោំ១៩៩០ នមែឹកនាេំហភាេេូនវៀត្ Igor Rogachev,  បាននធវើ
ែំនណើរនៅេីត្ក៊ុងនប៉េកាំង នែើម្បីចរចាជាមួយនោករែឋមន្តនរីការបរនេេចិនអំ្េីដែនការេនរិ
ភាេនៅកមពុជាបដនែមនេៀត្។ ចំដណកនោកប ូេ ត្បធានាធិបត្ីេហរែឋអានម៉េរិកបានជួប
េិភាក្ាជាមួយនមែឹកនាំថៃ កនុងការនបរជាាចិត្របនងកើត្ឱ្យម្នការនបាេះននោត្នោយនេរី និង



យ៊ុត្រិធម៌នត្កាមការឧបត្ែមភរបេ់អ្ងគការេហត្បជាជាត្ិ និងនោយម្នវត្រម្នកងកម្លំងរក្ា
េនរិភាេអ្នេរជាតិ្ "នៅកមពុជា។ 

នៅនៃៃទី្យ១៨ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៩០ នោក“នជមនបកផ្ររ” (Jame Baker) រដឋ   មន្រនេីោរ
បរនទ្យសសហរដឋអានម៉េរកិ បានស្របោសថា សហរដឋអានម៉េរកិ ឈប់គ្នសំ្រទ្យរោឋ ភិបា ស្រតីភារី          
កមពុជាស្របជាធិបតរយយនៅអងាោរសហស្របជាជាតិនទ្យៀតនហើយ មិនផ្តប៉េុនណាណ េះសហរដឋ
អានម៉េរកិនសែើសុនំធវើកិចចចរចាជាមួយស្រកុងហាណូ្យ និងស្រកុងភែនំពញផ្លៃ  ់ កែុងោរផ្សវងរក
ដនំណាេះស្រាយវបិតតនិៅកមពុជា មានន័យថា ចង់នដើរតួរផ្តមាែ ក់ឯងកែុងោរនោេះស្រាយបញ្ញា
កមពុជា។ បញ្ញា ននេះបាននធវើឱ្យរដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសអាា៊ា នអពំាវនាវឱ្យភារីកមពុជាទងំ៤ស្របជុំ
គ្នែ  នដើមបចីាត់តាងំស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់មួយ នហើយសផ្មតងោរនាកាត យ  ចនំពាេះនគ្ន 
ជហំរផ្ដ សហរដឋអានម៉េរកិបានស្របោសខាងន ើននេះ ។ នៃៃទី្យ៥ -៦ ផ្ខសីហា មន្តនរីអានម៉េរិក និង
នវៀត្ណាមបានជួបគ្មោនៅេីត្ក៊ុងញូវយ៉េកនែើម្បីេិភាក្ាអំ្េីេនរិភាេនៅកមពុជា និងបាន
ស្របោសថាោរចរចារវាងសហរដឋអានម៉េរកិ និងកមពុជា  នឹងនធវើនៅនវៀងច័នៃ ស្របនទ្យសឡាវ។ 

នៃៃទី្យ២២ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩០ ស្រកុមអែកតស៊ាូទងំ៣ស្រកុម   បានស្របោសនស្រតៀមខលួនជា
នស្រសចនដើមបចីរចាជាមួយរដឋកមពុជា  កែុងោរបនងកើតស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ផ្ដ ជាអងាោរ
ស្រសបចបប់ផ្តមួយរត់ និងជាស្របភពននអណំាចននកមពុជាកែុងរយៈោ អនតរោ ។ 

នៅនៃៃទី្យ២៧-២៨ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩០ កិចចស្របជុនំ ើកទី្យ៦ របស់ស្រកុមស្របឹកាសនេិសុខ អ.
ស.ប នៅ “ញ៉េូ វយ៉េក”កែុងឱ្ោសននាេះមានោរអនុម័តផ្ននោរទូ្យនៅមួយ  ផ្ដ ស្រតូវនោេះស្រាយ
ជនមាល េះនៅកមពុជា។  ផ្ននោរននាេះរឺកមពុជាស្រតូវសាិតនៅនស្រោមោរស្ររប់ស្ររងរដឋបា ពីសណំាក់ 
អ.ស.ប កែុងរយៈនព អនេរោ មួយ ។ រោឋ ភិបា ជាតិចស្រមុេះគ្នសំ្រទ្យផ្ននោរននេះ       ផ្តរដឋ
កមពុជានៅមានមនៃិ សងសយ័ន ើនគ្ន ជហំររបស់អងាោរសហស្របជាជាតិ នតើមាន នមអៀងឬ
នទ្យ? នតើដកអាវុធពីផ្ខមរស្រកហមបានឬនទ្យ?។ នានៃៃទី្យ៩-១០ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៩០ ោរស្របជុនំស្រៅនលូវ



ោរន ើកទី្យ៤ JIM IVនៅទី្យស្រកុងហាោរតា      ស្របនទ្យសឥណ្ឌូ នណ្សីុ    នដើមបឲី្យអែកតណំាងរូ
ភារីផ្ខមរទងំ៤ ពិនិតយនមើ ន ើឯការផ្ដ ស្របនទ្យសមហាអណំាចទងំ៥ននស្រកុមស្របឹកាសនតិ
សុខ  បាននសែើនែើងោ ពីនៃៃទី្យ២៧ និង២៨  ផ្ខសីហា  ឆ្ែ ១ំ៩៩០    ជាពិនសសស្រពមនស្រពៀងគ្នែ
បនងកើតស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ននកមពុជា (SNC)  ផ្ដ ជាាា ប័នស្រសបចបប់ និងជាស្របភពនន
អណំាចផ្តមួយរត់កែុងតណំាក់ោ អនតរោ  នដើមបឈី្លននៅនោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា។ 
ត្ក៊ុមជនម្លេះទំង៤ភាគី នៅកមពុជាបានបនរជួបគ្មោនៅេីត្ក៊ុងបាងកកនែើម្បីបនងកើត្ត្ក៊ុមត្បឹក្ា
ជាតិ្ជាន់ែពេ់ (SNC)នានៃៃទី្យ១៧ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៩០។  េម្ជិក SNC ចំនួន១២រូបត្ត្ូវបាន
នេនើនឡើងដត្មិនទន់ឯកភាេគ្មោនៅនឡើយ។ នៅផ្ខតុោ អាសនៈកមពុជានៅអងាោរសហស្របជា
ជាតិ  ស្រតូវបានសនស្រមចទុ្យកឱ្យនៅទ្យនំនរ នដើមបគីយស្រសួ ដ ់ោរនោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា។ 
ោរនធវើផ្បបននេះកែុងនគ្ន នៅជរុំញឱ្យភារីជនមាល េះនោេះស្រាយបញ្ញា សមាជិកកែុងស្រកុមស្របឹកា
ជាតិជាន់ខពស់ននកមពុជា។ ផ្ៃៃទី្យ២៥-២៦ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៩០ នាទី្យស្រកុងបា៉េ រសី    ផ្ននោរផ្ដ ជា
នសចកេសី្រពមនស្រពៀងនោយសមាជិក អចិនន្រនេយ៏ទងំ ៥ បានស្រតូវបញ្ចូ  នៅឲ្យបណាេ ភារីពាក់
ព័នធជានលូវោរ  និងបាននបើកអងាស្របជុពិំភាកា អិំតផ្ៃមនទ្យៀត អពីំោរនោេះស្រាយទ្យនំាស់
ននោបាយទូ្យនៅ នោយរកាខាជ ប់នូវមូ ោឋ នននផ្ននោរស្រកបខណ័្ឌ ផ្ដ ស្រតូវបានកណំ្ត់នៅ
នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩០។ 

នៃៃទី្យ៥ ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៩១ រោឋ ភិបា រដឋកមពុជាស្របោសថា នរមិនអាចទុ្យកចិតតផ្ខមរ
ស្រកហមបាននទ្យនៅកែុងនព អនតរោ ។ រដឋកមពុជាោច់ខាតមិនស្រពមរោំយរដឋោរ      និងកង
ទ្យព័របស់ខលួនមុនោរនបាេះនឆ្ែ តនទ្យ។ សហស្របធានទងំ២ននសនែិសីទ្យទី្យស្រកុងបា៉េ រសី(ស្របនទ្យស
បារាងំ ឥណ្ឌូ ននសីុ) និង អរាន ខាធិោរអងាោរសហស្របជាជាតិស្របោសឲ្យភារីផ្ខមរទងំអស់
ឱ្យឈប់បាញ់គ្នែ ចាប់ពីនៃៃទី្យ០១ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ១ំ៩៩១។ នៅស្រកុងបាងកក នោក ហ៊ាុន ផ្សន, 
នោក នខៀវ សនំន, ស្រពេះអងាមាច ស់ ននរាតតម រណ្ឬទ្យធិ និងនោក សឺន ាន កែុងឱ្ោសជួប



ជាមួយនាយករដឋមន្រនតីនៃ រឺនោក អាណាន់   បា៉េ នោ៉េ រា៉េ ឈុន ភារីទងំអស់ស្របោសយ ់
ស្រពមឈប់បាញ់។ នៃៃទី្យ១ ផ្ខឧសភា  ឆ្ែ ១ំ៩៩១ មានោរបនងកើតរណ្ៈកមាម ោរបនចចកនទ្យស
មួយ នដើមបពិីនិតយោរឈប់បាញ់។ 

 នៅ នៃៃទី្យ៤-៥ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ១ំ៩៩១ ជនួំបនស្រៅនលូវោរនៅហាោរតាន ើកទី្យ៥ (JIM V) 
សតីពីបញ្ញា កមពុជា។  ភារីស្រកុងភែនំពញ និងសនមតចននរាតតម សីហនុ ស្រពមនស្រពៀងគ្នែ អពីំស្របធាន
ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់កមពុជា ផ្តផ្ខមរស្រកហមជទំស់។ ស្របនទ្យសនៃនសែើចិនឲ្យគ្នបសងកត់ន ើ
ផ្ខមរស្រកហមនដើមបឲី្យផ្ខមរស្រកហមនចេះបត់ផ្បនតាមាា នោរណ៍្។ នៃៃទី្យ២៤-២៦ផ្ខមិៃុនា ឆ្ែ ំ
១៩៩១ កិចចស្របជុរំបស់ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់កមពុជា /SNC នៅ“បា៉េ តាោ៉េ ”(Pattaya) ស្របនទ្យស
នៃ នសចកេីសនស្រមចរឺស្រតូវឲ្យមានោរឈប់បាញ់គ្នែ នោយគ្នម នកណំ្ត់ ឈប់ទ្យទួ្យ ជនួំយ
នោធាពីបរនទ្យស នហើយស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ស្រតូវផ្តនបាេះទី្យតាងំនៅទី្យស្រកុង ភែនំពញចាប់ពី
ផ្ខវចិឆិោ។ នៅនៃៃទី្យ១៦-១៧ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ មានស្របជុសំ្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់/SNCនៅ
ទី្យស្រកុង“នប៉េោងំ” នោយនស្រជើស តាងំសនមេចននរាតត សីហនុ  ជាស្របធានស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ 
នហើយស្រពេះអងាបនងកើតរណ្ស្របតិភូផ្តមួយនៅតណំាងកមពុជានៅ អងាោរសហស្របជាជាតិ។      
សនមតចននរាតតម សីហនុ   និងនោក ហ៊ាុន ផ្សន នៅនធវើទ្យសសនៈកិចចជានលូ វោរស្របនទ្យសកូនរ ៉េខាង
នជើងនានៃៃទី្យ២០-២១ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ នហើយនៅនៃៃទី្យ២២-២៤ផ្ខកកកោ ស្របនទ្យសចិនបាន
ទ្យទួ្យ នោក ហ៊ាុន ផ្សន ោ៉េ ងអធិកអធមនៅកែុងស្រកបខណ័្ឌ ននទ្យសសនកិចចជានលូវោរមួយ។ 
បញ្ញា ននេះបាននានំៅដ ់ោរន ើកនែើងរបស់សហរដឋអានម៉េរកិថា សូមឲ្យមានោរស្របុង
ស្របយ័តែចនំពាេះោរនោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា   នស្រពាេះភារីខលេះននអធិករណ៍្ផ្ខមរថា ទី្យស្រកុងនប៉េោងំ
នេលៀតយក ”ដនំណាេះស្រាយផ្ខមរស្រកហម” មកជនួំស។ នៅទី្យស្រកុងបាងកក  នោក សូឌុចសិន 
អនុរដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសចិន នធវើោរផ្កតស្រមូវថាដនំណាេះស្រាយអធិករណ៍្ផ្ខមរផ្ដ កពុំងដំ
នណ្ើ ោរមិនផ្មនជាដនំណ្ើ ោរដនំណាេះស្រាយផ្ខមរស្រកហមនទ្យ។ 



ោរជួបស្របជុគំ្នែ នៅ   “បា៉េ តាោ៉េ ”  នាចុងផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩១ ភារីកមពុជាទងំអស់បាន
សនស្រមចរាំយកងទ្យព័ ៧០% នហើយ ៣០% ផ្ដ នៅស ់ស្រតូវបញ្ចូ  ឲ្យនៅតាមបនាៃ យ ។ 

 នៃៃទី្យ១០ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៩១ រដឋមន្រនតីោរបរនទ្យសនវៀតណាម    និងចិនបានជួបគ្នែ នៅ
ទី្យស្រកុងនប៉េោងំនដើមបនិីោយឲ្យចបស់មតងនទ្យៀតអពីំ ោរោក់ទ្យនំាក់ទ្យនំងគ្នែ ជាស្របស្រកតីនែើងវញិ
រវាងស្របនទ្យសកុមមុយនីសតទងំ២ នហើយសុខចិតតទ្យទួ្យ យកផ្នន ោរសនតិភាពនៅកមពុជា។ 

នៃៃទី្យ១៦ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៩១ ជនួំបរវាងសនមតចននរាតតម សីហនុ និងនោក ហ៊ាុន ផ្សន 
នៅស្រកុងញ៉េូ យ៉េក រឺនព ននាេះនហើយផ្ដ ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ បានទ្យទួ្យ អាសនៈនៅអងា
ោរសហស្របជាជាតិ។ នៅនៃៃទី្យ១៦ ផ្ខតុោឆ្ែ ១ំ៩៩១ ស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខអងាោរសហស្របជា
ជាតិ   សនស្រមចបនងកើតមីនស្របនុច MIPRENUC   (នបសកកមមនស្រតៀមនរៀបចកំមាល ងំអងាោរសហ
ស្របជាជាតិនៅកមពុជា)  ឬភាាអង់នរលសនហាថា (UNAMIC) នែើម្បីនត្ត្ៀមភារកិចចនព ណា
មានកិចចនស្រពៀមនស្រពៀងនោេះស្រាយបញ្ញា កមពុជា។ 

 

៣.កិច្ចព្រមនព្រៀងព្កុងប៉ា រ ៊ីស 

នៅនៃៃទី្យ២៣ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ ោរចុេះហតាន ខាន ើកិចចស្រពមនស្រពៀងស្រកុងបា៉េ រសីសតីពី 
សនតិភាពនៅកមពុជា។ ោរចុេះហតាន ខាន ើកិចចស្រពមនស្រពៀងននេះមាន១៩ស្របនទ្យសចូ រួម(ទី្យ១
ភារីកមពុជា (ផ្ដ មកពីផ្ខមរ៤ភារី) ទី្យ២សមាជិកអចិនន្រនតយ៍ស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខអងាោរសហ
ស្របជាជាតិ(អានមរកិ អង់នរលស បារាងំ(សហស្របធានសនែិសីទ្យ) ចិន និងសហភាពសូនវៀត ទី្យ៣ 
ស្របនទ្យសនៅអាសីុអានរែយ៍(ឥណ្ឌូ នណ្សីុ (សហស្របធានសនែិសីទ្យ) នវៀតណាម ឡាវ នៃ សិងាបុរ ី
មា៉េ នែសីុ ហវ៊ា ី ីពីន និងស្រប៊ាុយនណ្) ទី្យ៤ស្រកុមស្របនទ្យសមិនចូ បកសសមព័នធតណំាងនោយយូនហាា
ាល វ ីនិងទី្យ៥មានស្របនទ្យស៤ននសងនទ្យៀតរឺ ឥណាឌ  ជប៉េុន ោណាោ និងអូន្រាត  ី ។ 

 



៣.១.ខ្លឹមសារសាំខាន់ៗកិច្ចព្រមនព្រៀងព្កុងប៉ា រ ៊ីស្ន៤ច្ាំណុ្ច្សាំខាន់គឺ ៖ 

ច្ាំណុ្ច្សាំខាន់ទ៊ី១ ៖ ោរបូកសរុប ទ្យធន ននសនែិសីទ្យស្រកុងបា៉េ រសីសតីពីកមពុជា ផ្ដ 
បាននធវើនែើងពីផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៨៩ ដ ់ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១។ 

 

ច្ាំណុ្ច្សាំខាន់ទ៊ី២ ៖ កិចចស្រពមនស្រពៀងន ើដនំណាេះស្រាយបញ្ញា ជនមាល េះននោបាយនៅ
កមពុជា ផ្ដ មានខលឹមារសរុបថា កិចចស្រពមនស្រពៀងបាននត ់សិទ្យធិអណំាចដ ់អ.ស.ប. កែុងោរ
ស្រតួតពិនិតយបទ្យឈប់បាញ់របស់ភារីជនមាល េះទងំ៤ភារី បញ្ជូ នផ្ខមរផ្ដ គ្នម នទី្យ នំៅតាម
បនណាត យស្រពំផ្ដនជាមួយស្របនទ្យសនៃឱ្យមានទី្យ នំៅកែុងស្របនទ្យសវញិ ដកហូតអាវុធកង
នោធាពីស្ររប់ភារី និងនរៀបចសំ្របនទ្យសសស្រមាប់ោរនបាេះនឆ្ែ តនោយនសរនិីងយុតតិធម៌សស្រមាប់
ភារីទងំ៤។ 

នស្រោយចុេះហតាន ខា នបើភារីជនមាល េះទងំ៤កែុងស្របនទ្យសកមពុជា មិនសុខចិតត អាចនសើនរ ើ
បាននោយនោងតាមមាស្រតា២៩ននកិចចស្រពមនស្រពៀងទី្យ២ (សតីពីោរនោេះស្រាយជនមាល េះននៃកែុង
កមពុជា) នហើយអែកផ្ដ អាចនោេះស្របជុបំាន រឺសហស្របធានននសនែិ សីទ្យស្រកុងបា៉េ រសី (បារាងំ និង
ឥណ្ឌូ នណ្សីុ) ក៏ប៉េុផ្នត ោរនោេះស្របជុនំនេះអាចនធវើនៅបាន ុេះស្រតាផ្តមានសនំណ្ើ ពីអរា
ន ខាធិោរអងាោរសហស្របជាជាតិ (អ.ស.ប)។ 

ច្ាំណុ្ច្សាំខាន់ទ៊ី៣ ៖ ផ្ចងអពីំោរនគ្នរពឯករាជយអធិបនតយយ បូរណ្ភាព និងអ
ពាស្រកឹតរបស់កមពុជា។ តាមរយៈកិចចស្រពមនស្រពៀងននេះ កមពុជានិងស្របនទ្យសជាហតាន ខីននសង
នទ្យៀត មានោតពវកិចចនគ្នរពឯករាជយ អធិបនតយយ បូរណ្ភាព និងអពា ស្រកឹតគ្នែ នៅវញិនៅ
មក ។ 



នបើកែុងោរណី្មានោររនំោភន ើចណុំ្ចទី្យ៣ននេះ ភារីនីមួយអាចបតឹងតវា៉េ  នោយ
នោងន ើ មាស្រតា៥ននចណុំ្ចទី្យ៣ននេះ ផ្ដ ផ្ចងថា ៖ 

១-នៅកែុងករណី្មានោររនំោភ ឬររំាមរនំោភអធិបនតយយ ឯករាជយ បូរណ្ភាព (…) 
ហតាន ខីននកិចចស្រពមនស្រពៀងស្រតូវនធវើោរស្របជុជំាបនាៃ ន់ នដើមបចីាត់វធិានោរសមស្រសប (…) 

២-ោរចាត់នូវវធិានោរសមស្រសបទងំននេះ អាចជាោរបតឹងនៅស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខ        
អ.ស.ប ឬវធិានោរននសងនទ្យៀត ផ្ដ មានផ្ចងកែុងមាស្រតា៣៣ននធមមនុញ្ាសហស្របជា
ជាតិ   

៣.ភារីនានាននកិចចស្រពមនស្រពៀងននេះក៏អាចអពំាវនាវឱ្យសហស្របធានសនែិសីទ្យស្រកុង  

     បា៉េ រសីសតីពីកមពុជា នដើមបនីោេះស្រាយបញ្ញា ទងំននេះនងផ្ដរ។ 

៤.នៅកែុងករណី្មានោររនំោភសិទ្យធិមនុសសកែុងស្របនទ្យសកមពុជា នរអាចអពំាវនាវឱ្យ
ាា បនមានសមតាកិចចរបស់អងាោរសហស្របជាជាតិចាត់វធិានោរសមស្រសបនដើមបនីោេះស្រាយ
បញ្ញា ទងំននេះ ។  

ច្ាំណុ្ច្សាំខាន់ទ៊ី៤៖ ផ្ចងសតីអពីំោរកាងបនទ្យសកមពុជានែើងវញិ។ តាមរយៈនសចកតី
ផ្ៃលងោរណ៍្ននេះ ស្របនទ្យសហតាន ខីសនានត ់ជនួំយ នដើមបជួីយាត រនិងអភិវឌឍស្របនទ្យសកមពុ
ជានែើងវញិ។ 
៣.២.ការអនុវតតកិច្ចព្រមនព្រៀងព្កុងប៉ា រ ៊ីស 

 រួរបញ្ញជ ក់ថាមុននព អនុវតតកិចចស្រពមនស្រពៀងស្រកុងបា៉េ រសី នៅ នៃៃទី្យ៥-៧ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ំ
១៩៩១ អរាន ខារណ្បកសកុមមុយនីសេនវៀតណាម នោយមាននាយករដឋមន្រនេី  វូវា៉េ ន់នរៀត (Vo 
van Kiet) រួមដនំណ្ើ រនងបាននធវើដនំណ្ើ រនៅស្រកុងនប៉េោងំ នដើមបភីាជ ប់ទ្យនំាក់ទ្យនំងោរទូ្យតជាៃមី



វញិ ជាមួយនឹងស្របនទ្យសចិនស្របជាមានិត ផ្ដ ននេះនយើងយ ់ថា ជាសញ្ញា បញ្ញជ ក់ថា សន្រគា ម
ឥណ្ឌូ ចិនន ើកទី្យ៣។ 

 នៃៃទី្យ៩ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ MIPRENUCចាប់ននតើមនធវើោរនៅកមពុជា ខាងផ្នែកោរគរ
សីុវ ិផ្ដ មាន អែកោរទូ្យតបង់ោល ផ្ដស នឈ្លម េះ អាប់ឌុ  ោរមី ជាអែកដឹកនា។ំ ោរគរខាង
នោធាឧតតមនសនីយ៍បារាងំនឈ្លម េះែូរដុីងជាអែកដឹកនា។ំ នៃៃទី្យ១១ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ នោក 
ហ៊ាុន ផ្សន បាននធវើដនំណ្ើ រនៅនប៉េោងំ នដើមបោីងសនមតចននរាតតម សីហនុ មកភែនំពញ។ នៃៃទី្យ
១៤ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ សនមតចននរាតតម សីហនុ ផ្ដ អមដនំណ្ើ រនោយនោក ហ៊ាុន ផ្សន 
នស្រោមោរពាររបស់កងកមាល ងំ Miprenuc  បានមកដ ់កមពុជា ។ នៃៃទី្យ១៧ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៩១ 
រណ្ស្របតិភូកមពុជាស្របជាធិបនតយយមួយដឹកនានំោយនោក សុន នសន មកភែនំពញ។ នៃៃទី្យ២២ 
ផ្ខវចិឆិោកិចចស្របជុទីំ្យ១ របស់ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ នៅស្រកុងភែនំពញ ប៉េុផ្នេគ្នម នវតតមានរបស់
នោក សឺន ាន និង នខៀវ សនំន នទ្យ ។ នៃៃទី្យ២៧ ផ្ខវចិឆិោឆ្ែ ១ំ៩៩១ នោក នខៀវ សនំន   និង
នោក សុន នសន បាននធវើដនំណ្ើ រចូ មកទី្យស្រកុងភែនំពញ នដើមបបីនំពញមុខគរជាសមាជិក
ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ ប៉េុផ្នតនព មកដ ់ភែនំពញ ស្រតូវបានាវ រមន៏នោយបាតុកមមមួយ
ស្រកុមរបស់ស្របជាជននៅភែនំពញ ។ នោក នខៀវ សនំន ស្រតូវស្រកុមបាតុករវាយឱ្យរបួស នស្រោយមក
នោយារមានអនតរារមន៍របស់នោក ហ៊ាុន ផ្សន និងកងទ្យព័រដឋកមពុជា នោកសុន នសន និង 
នោក នខៀវ សនំន បានរួចនុតពីនស្រគ្នេះថាែ ក់ស្រតែប់នៅបាងកកវញិ។ នៃៃទី្យ១៣ ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ំ
១៩៩១នមដឹកនាផំ្ខមរស្រកហមស្របជុគំ្នែ នៅជិតនប៉េ ិន នដើមបវីាយតនមលោរអនុវតតកិចចស្រពមនស្រពៀង
សមព័នធភាព។ នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ១ំ៩៩១ មានោរស្របជុោំរគរនោធាន ើកទី្យ១ នោយមាន
តណំាងកងទ្យព័ ៤  ភារីចូ រួម នហើយបានយ ់ស្រសបគ្នែ ន ើោរឈប់បាញ់ និងធានាន ើោរ
នហាេះនហើរយនតនហាេះ និងឧទ្យធមាភ រចស្រករបស់មីនស្របនុច MIPRENUC  (នបសកកមមនស្រតៀមនរៀបចំ
របស់អងាោរសហស្របជាជាតិនៅកមពុជា)។ នៃៃទី្យ៣០ ផ្ខធែូ  ស្របជុសំ្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ នៅ



ភែនំពញនោយមានតណំាងភារីទងំ៤ចូ រួម ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់   អពំាវនាវឱ្យកមាល ងំ
រកាសនតិភាពមកកមពុជាឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស។ 

នៃៃទី្យ៨ ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ត្ក៊ុមត្បឹក្ាេនរិេ៊ុែអ្ងគការេហត្បជាជាតិ្បានអ្ន៊ុម័ត្ 
នលើែំនណាេះត្សាយមួយេរីេីការត្បត្ិបត្េិការរបេ់ UNAMIC, SNC និងការដៃរក្ាបេឈប់
បាញ់គ្មោ។  ត្ក៊ុមត្បឹក្ាកេ៏ំដែងការត្េួយបារមភែងដែរអំ្េីអ្ត្ែិភាេថនមីននិងចម្ារមីននៅកនុង
ត្បនេេកមពុជា និងេិចារណានលើការបនងកើត្កមមវិធីបណ្តេះបណាាលកនុងការនបាេេំអាត្មីន។ 
នៃៃទី្យ៩ ផ្ខមករា  ឆ្ែ ១ំ៩៩២ នោក ោ៉េ ស៊ាូសីុអាោសីុ (Yasushi Akashi) ជនជាតិជប៉េុន ស្រតូវ
បានផ្តងតាងំជាតណំាងពិនសសរបស់អរាន ខាធិោរអងាោរសហស្របជាជាតិស្របចានំៅកមពុ
ជា។ 

នៃៃទី្យ១៤ ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ សនមតចននរាតតម សីហនុ សផ្មតងោរស្រពួយបារមភចនំពាេះោរ
រនំោភន ើបទ្យឈប់បាញ់នៅកមពុជាពីសណំាក់ពួកផ្ខមរស្រកហម។ នៃៃទី្យ២៥ ផ្ខមករា សនមេច
ននរាតតម សីហនុ បានស្របោសថា គ្នម នកងទ្យព័នវៀតណាមន ើទឹ្យកដីកមពុជានទ្យ។ នៃៃទី្យ៦ ផ្ខកុមភៈ 
ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ពួកផ្ខមរស្រកហមបានរួមស្របជុគំ្នែ នៅនប៉េ ិន កែុងនគ្ន បណំ្ងនាគំ្នែ នបតជាញ ចិតតមិន 
ស្រពមអនុវតតកិចចស្រពមនស្រពៀងទី្យស្រកុងបា៉េ រសី។ នោក នខៀវ សនំន  ផ្ៃលងោរណ៍្សផ្មតងោរស្រពួយ
បារមភអពីំោរសនស្រមចទិ្យសនៅសខំាន់ៗននសនធិសញ្ញា បា៉េ រសីដូចជា ៖ 

-គ្នម នោរស្រតួតពិនិតយោរដកកងកមាល ងំនវៀតណាមនចញពីកមពុជា។ 

-ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ មិនមានតួនាទី្យអវីទងំអស់ផ្ដ ខុសពីោរផ្ចងនៅកែុងសនធិ
សញ្ញា បា៉េ រសី ផ្ដ កណំ្ត់ថាស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ជាអងាោរស្រសបចបប់ផ្តមួយរត់ និង 
ជាស្របភពអណំាចផ្តមួយរត់នៅកមពុជា។   



-ស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ មិនមានតួនាទី្យចូ នរៀបចឱំ្យមានបរោិោសននោបាយអ
ពាស្រកឹតនដើមបនីរៀបចោំរនបាេះនឆ្ែ ត ជានដើម។ 

នៃៃទី្យ២០ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ឧតតមនសនីយ៍  ែូរដុីង សផ្មតងកហឹំងនស្រកវនស្រោធរបស់ខលួន
នៅនព ចូ កែុងតបំន់របស់ខលួន និង មិនឱ្យយនតនហាេះ ឬ ឧទ្យធមភភារចស្រករបស់   មីនស្របនុច 
នហាេះោត់តបំន់ផ្ខមរស្រកហម។ 

នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ នៅ “ញ៉េូ យ៉េក” (New York)  ទី្យាែ ក់ោរអងាោរសហស្របជា
ជាតិ ស្រកមុស្របឹកា សនេិសុខ បានអនុម័តផ្ននោរអនុវតតនសចកេីសនស្រមចរបស់កិចចស្រពមនស្រពៀង ស
នេិភាពនៅកមពុជា ផ្ដ បានយ ់ស្រពមនៅទី្យស្រកុងបារស៍ី។ ផ្ននោរននេះ   ការោក់េត្ង្ហយកង
េ័េអ្ងគការេហត្បជាជាតិ្ មន្តនរីប៉េូលិេនិងអ្នកត្គប់ ត្គងេ៊ុីវិលត្បដហល ២២០០០នាក់ដែល
ស្រតូវកណំ្ត់កែុងរយៈនព ១៨ផ្ខ នោយមានៃវោិភាជ ប់ជាមួយចនួំន ២.៨០០.០០០.០០០ 
ដុោល អានម៉េរកិ ។          អាជាញ ធរបនណាត េះអាសនែននអងាោរសហស្របជាជាតិស្របចានំៅកមពុជា នៅ 
ោត់ថា អ៊ាុនតាក់ (UNTAC) បានបនងកើតនែើងនដើមបអីនុវតតផ្ននោរ។  នៃៃទី្យ០៦ ផ្ខមីនា អរា
ន ខាធិោរអងាសហស្របជាជាតិ    បានផ្តងតាងំឥសសរៈជនជាន់ខពស់សខំាន់ៗសស្រមាប់ អ៊ាុនតា
ក់ UNTAC។ 

នៃៃទី្យ២៧ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ សនមតចននរាតតម   សីហនុ ោងនៅទ្យសសនកិចចនៅនប៉េ ិន   
ស្រពេះអងាផ្ៃលងថា   ស្រតូវនគ្នរពសនធិសញ្ញា ស្រកុងបា៉េ រសី១០០%។     ផ្តនោក សុន នសន រូស
បញ្ញជ ក់ថា នបសកកមមរបស់ មីនស្របនុច មានកស្រមិតស្រតូវរង់ចាដំ ់អ៊ាុនតាក់មកដ ់សិន។ នៃៃទី្យ
១១ ផ្ខមីនា  កងេ័េអ្ងគការេហត្បជាជាតិ្បានមកែល់ត្បនេេកមពុជា ែណៈផ្ខមរស្រកហមនធវើ
ោរវាយស្របហារមួយដ៏ខាល ងំោល នៅកពំង់ធ។ំ 

នៃៃទី្យ៣០ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ោរចាប់ននតើមដឹកជញ្ជូ នជននភៀសខលួនកមពុជា៦៣០នាក់ 
កែុងចនំណាមអែករស់ នៅតាមជរុំនំានាកែុងទឹ្យកដី នៃផ្ដ មានសរុប ៣៧០ ០០០ នាក់ ឱ្យចូ 



មកកែុងកមពុជាវញិ។ នៃៃទី្យ១ ផ្ខនមា ស្របនទ្យស “អូន្រាេ  ី” (Australie) ស្រពមានថានឹងដកកង
កមាល ងំនោធារបស់ខលួនផ្ដ បនំពញនបសកមមនៅកមពុជា នបើោរស្របយុទ្យធនៅផ្តបនេ ។ នៃៃទី្យ៦ ផ្ខ
នមា នោក  អាោសីុ    សុឱំ្យផ្ខមរស្រកហមនបើកតបំន់របស់ខលួន នដើមបឱី្យអ៊ាុនតាក់ចូ ស្រតួតពិនិ
តយ។   នខៀវ សនំន ទមទរឱ្យស្រតួតពិនិតយោរដកកមាល ងំនវៀតណាមនចញពីកមពុជា និងោរ
ស្របមូ នតុ កំមាល ងំភារីនីមួយៗនៅមួយកផ្នលងជាមុនសិន។ 

នៅនៃៃទី្យ១៨-២១ ផ្ខនមា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ទ្យសសនកិចចរបស់នោក ប៊ាូស្រតូសហាក  ី (Boutros 
Ghali)   អរាន ខាធិោរអងាោរសហស្របជាជាតិនៅកមពុជា។ កិចចត្បជ៊ុំរបេ់ត្ក៊ុមត្បឹក្ាជាតិ្ជាន់
ែពេ់ នែើម្បីយល់ត្េមេេួលយកអ្ន៊ុេញ្ញាេរីេីការនគ្មរេេិេធិមន៊ុេ្ស។ នោក នែៀវ េំែន 
បានត្បនំងចំន េះត្បាក់ជំនួយ១១១ោនែ៊ុោលរ េត្ម្ប់សាាររចនាេមព័នធរែឋបាលកមពុជា
នឡើងវិញ។ 

នានៃៃទី្យ២១ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ស្រកុម “រណ្សិសសរនំោេះព រដឋផ្ខមរ”    នបើកសនែិបាត
របស់ខលួននៅភែនំពញនហើយបានបនងកើត រណ្បកសននោបាយនពញ កខណ្ៈមួយមាននឈ្លម េះ
ថា រណ្បកសនសរនិីយមស្របជាធិបនតយយពុទ្យធាសនា។  

នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ នោក អាោសីុ ស្របោសថា  មិនន ើញមានភសតុតាងសតី
ពីវតតមានកងទ្យព័ នវៀតណាមនៅកែុងស្របនទ្យសកមពុជានទ្យ ប៉េុផ្នតថា ោរដកកងទ្យព័នវៀតណាមមុន
ននេះ មិនមានោរចូ រួមស្រតួតពិនិតយពីអនតរជាតិជានលូវោរ។ នៃៃទី្យ៣០ ផ្ខឧសភា តណំាង
ពិនសសរបស់អងាោរសហស្របជាជាតិ នោក អាោសីុ    និង អរាបញ្ញជ ោរកងកមាល ងំរបស់អ៊ាុន
តាក់ ឧតតមនសនីយ៍ Sanderson ស្រតូវផ្ខមរស្រកហមរារាងំមិនឱ្យចូ នៅកែុងតបំន់នប៉េ ិន នហើយ
ស្របោសថា នឹងមិនអនុវតតកិចចស្រពមនស្រពៀងស្រកុងបា៉េ រសីជានរៀងរហូត។ 

នដើមផ្ខមិៃុនា ោរចាប់ននេើមដណំាក់ោ ទី្យ២របស់ UNTAC ផ្ដ ស្រតូវដកហូតសពាវ វុធ
ពីស្ររប់ភារី ផ្តផ្ខមរស្រកហមមិនស្រពមអនុញ្ញា តឲ្យ UNTAC ចូ តបំន់ផ្ដ ស្ររប់ស្ររងនោយ



កមាល ងំរបស់ខលួនននាេះនទ្យ។ នហតុននេះ អ៊ាុនតាក់ មិនបានអនុវតតន៍ោរគរដណំាក់ោ ទី្យ១ បាន
នពញន ញនៅនែើយនទ្យ។ 

នៃៃទី្យ២២-២៣ផ្ខមិៃុនា  ឆ្ែ ១ំ៩៩២ សនែិសីទ្យសេីពីោរកាងស្របនទ្យសកមពុជានែើងវញិ   
ស្រតូវបាននធវើនែើងនៅទី្យស្រកុងតូកយូ។ ស្របនទ្យស ៣៣ និងអងាោរអនេរជាតិចនួំន១៣ បានសនា
និងនេ ់ជនួំយស្របមាណ្ ៨៨០ោនដុោល អានម៉េរកិ សស្រមាប់២ឆ្ែ ។ំ 

នៃៃទី្យ៨ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ កិចចស្របជុសំ្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់បគា ញថា ផ្ខមរស្រកហម
នៅផ្តមិនស្រពមអនុវតតន៍សនធិសញ្ញា ស្រកុងបា៉េ រសី។ នោក ហ៊ាុន ផ្សន ទមទរឱ្យោក់ទ្យណ្ឌ កមម
ខាងននោបាយ និងខាងនសដឋកិចចន ើពួកផ្ខមរស្រកហម។ នៅផ្ខកកកោ ននេះផ្ខមរស្រកហមបនងកើន
ោរស្របយុទ្យធបផ្នាមនទ្យៀតនៅទូ្យទងំស្របនទ្យស។ នៃៃទី្យ៤ ផ្ខសីហា  អែកោរទូ្យតចិនមាែ ក់បាននៅជួប 
ប៉េុ  ពត នោយសមាៃ ត់ ប៉េុផ្នតពួកនរនៅផ្តមិនស្រពមបនៃន់ឥរោិបៃដផ្ដ ។ 

នៃៃទី្យ៥ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ស្របជុសំ្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់នៅនសៀមរាប នោក អាោ
សីុ នាយចបប់នបាេះនឆ្ែ ត នទេះបីផ្ខមរស្រកហមស្របឆ្ងំមិនចូ រួមក៏នោយ។ នៃៃទី្យ១៣ ផ្ខសីហា 
អ្នកត្ំណាងេិនេេថនអ្គគនលខាធិការអ្ងគការេហត្បជាជាតិ្េត្ម្បក់មពុជា បានច៊ុេះហត្ែ
នលខានលើច្ាប់នបាេះននោត្អ្ ៊ុនតាក់ដែលជាដែន េត្ម្ប់ការនបាេះននោត្េហ៊ុបក្ស ។ នៃៃទី្យ១៣ 
ផ្ខសីហា គណបក្សននោបាយនៅកមពុជា ចាប់នែរើមច៊ុេះន្ាេះជាបនណាាេះអាេនននែើម្បីឈរ
ន្ាេះកនុងការនបាេះននោត្។ 

នៃៃទី្យ២២ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ស្របនទ្យសនៃ និងស្របនទ្យសជប៉េុន  នសែើនអាយបនងកើតរចនាស
មព័នរដឋបា មួយ  ផ្ដ មានស្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់ជាអែកស្ររប់ស្ររង។ អងាោរអាស្របូនុច ចាប់
ននតើមពិនិតយនមើ ន ើសញ្ញជ តិ និងនដើមកនំណ្ើ តននអែករដឋោររបបរដឋកមពុជា។ នៅស្រកុងបាងកក
មានោរជួបស្របជុសំ្រកុម ជប៉េុន នៃ ជាមួយ នខៀវ សនំន។ មានោរផ្កសស្រមួ ននសងៗជាមុន” នដើមប ី
ឱ្យផ្ខមរស្រកហមមាន ទ្យធភាពចូ រួមស្រតួតពិនិតយអាជាញ ធរននសងៗផ្ដ មាននៅនឹងកផ្នលង។ 



នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ជននភៀសខលួនផ្ខមរស្របមាណ្១០មឺុននាក់ ស្រតូវបញ្ជូ នឲ្យស្រត
ែប់មកស្រសុកផ្ខមរវញិ។ នៃៃទី្យ០៤ ផ្ខកញ្ញា  កែុងកិចចស្របជុនំៅទី្យស្រកុង “ហាោរតា”     (Jakarta)  
ស្របនទ្យសឥណ្ឌូ ននសីុ រដឋ   មន្រនេីោរបរនទ្យសននស្របនទ្យស   “អាា៊ា ន”   (ASEAN)  ជទំស់នឹងោរ
នបាេះ នឆ្ែ តនៅកមពុជា នបើគ្នម នោរចូ រួមពីផ្ខមរស្រកហម ។ នៃៃទី្យ៥ ផ្ខតុោ ការច៊ុេះន្ាេះនបាេះ
ននោត្បានចាប់នែេើមនៅរាជធានីភ្នំនេញ និងនៅតាមបណាានែត្រនានាកនុងរយៈនេលបីដែ ដែល
ជាច៊ុងនត្កាយម្នចំនួនអ្នកនបាេះននោត្ចំនួន ៤ ៧៦៤ ៤៣០ នាក់។ 

នៅនៃៃទី្យ១៣ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ត្ក៊ុមត្បឹក្ាេនរិេ៊ុែអ្ងគការេហត្បជាជាតិ្ ទមទរ
ឱ្យដែមរត្កហមនគ្មរេនេញនលញជាមួយនឹងែំណាក់កាលេី២ថនកិចចត្េមនត្េៀងបា៉ារីេ។ ត្ក៊ុម
ត្បឹក្ា ក៏ទមទរឱ្យភាគីកមពុជាទំងអ្េ់នគ្មរេការឈប់បាញ់គ្មោជួយអ្ ៊ុនតាក់ នែើម្បីកំណត់្
អ្ត្រេញ្ញាណចម្ារមីនក៊ុំឱ្យេត្ងីកចម្ារមីនបដនែម និងជួយេត្មួលែល់អ្ ៊ុនតាក់ កនុងការ
នេ៊ុើបអ្នងកត្របាយការណ៍កងកម្លំងបរនេេនៅកមពុជា។ នៃៃទី្យ២៩ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ផ្ខមរ
ស្រកហមទត់នចា ស្ររប់សនំណ្ើ ររបស់ជប៉េុន និងនៃទក់ទ្យងនឹងោរនបាេះនឆ្ែ ត។ នៃៃទី្យ៧-៨ ផ្ខ
វចិឆិោ ស្របជុសំ្រកុមស្របឹកាជាតិជាន់ខពស់នៅនប៉េោងំ នៅចនំពាេះមុខសហស្របធានសនែិសីទ្យស្រកុងបា៉េ រ ី
ស និងនោក អាោសីុ។ ផ្ខមរស្រកហមរកាជហំររបស់ខលួនទក់  ទ្យងនឹងោរនបាេះនឆ្ែ តដផ្ដ ។ 

 នៃៃទី្យ១៥ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ អរាន ខាធិោរអងាោរសហស្របជាតិ ស្របោស កខខណ្ឌ បញ្ច ប់
រា ់សកមមភាពនោធាននភារីជនមាល េះនៅន ើទឹ្យកដីផ្ខមរ។ កែុងរបាយោរណ៍្មួយននញើនៅស្រកុម
ស្របឹកាសនេិសុខ  អរាន ខាធិោរននអងាោរសហស្របជាជាតិ បានបញ្ញជ ក់អពីំោរឈប់ដកសពាវ
វុធផ្ដ មានកណំ្ត់កែុងកិចចស្រពមនស្រពៀងទី្យស្រកុងបារស៍ី។ នៃៃទី្យ១៩ ផ្ខវចិឆិោ នោក អាោសីុ 
ទ្យទួ្យ ាា  ់ថា     ោរដកអាវុធពីភារីននសងៗមិនអាចនធវើបានមុនោរនបាេះនឆ្ែ ត ដូចផ្ដ សនធិ
សញ្ញា ស្រកុងបា៉េ រសីបានកណំ្ត់ននាេះនទ្យ  គ្នត់ស្របោសថា  ោរបនងកើត និងោរនរៀបចឱំ្យមាន
បរោិោសននោបាយអពាស្រកឹត  ជា កខខណ្ឌ ចាបំាច់ខានមិនបាន នដើមបនីរៀបចោំរនបាេះ



នឆ្ែ តនោយនសរ ីនិងស្រតឹមស្រតូវគ្នត់សនងកតន ើញថា គ្នម នបរោិោសននោបាយអពាស្រកឹតនទ្យ 
សមាជិករណ្បកសននោបាយននសងៗស្រតូវទ្យទួ្យ ោរររំាមកផំ្ហងស្ររប់ផ្បបោ៉េ ង។ រណ្បកស
ននសងៗមិនអាចនធវើសកមមភាពននោបាយនោយនសរនីទ្យ។ 

នៃៃទី្យ៣០ ផ្ខវចិឆិោ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ ពួកផ្ខមរស្រកហមបនងកើតរណ្បកសរួបរួមជាតិកមពុជា  
(CNUP: Cambodian National   Unity Party)  ដឹកនានំោយ  នខៀវ សនំន នដើមបចូី    រួមកែុង
ោរនបាេះនឆ្ែ តសក ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ ផ្ដ នរៀបចនំោយអាជាញ ធរបនណាត េះអាសនែ       អងាោរសហ
ស្របជាជាតិនៅកមពុជា(អ៊ាុនតាក់)។ ប៉េុផ្នតរណ្បកសននេះបាននធវើពហិោមិនចូ រួមោរនបាេះនឆ្ែ ត
ននេះនទ្យ។ ស្រកុមស្របឹកាសនេិសុខបាននថាក  នទសឥរោិបៃផ្ខមរស្រកហម   នហើយបាន  ោក់ទ្យណ្ឌ
កមមពាណិ្ជជកមមជាពិនសសនស្របងនដើមប ីក់នោេះដូរ កែុងតបំន់ផ្ខមរស្រកហម នហើយបញ្ញាឱ្យថៃ
បញ្ឈប់ការអ្ន៊ុញ្ញាត្ឱ្យនាំនចញតាមរយៈនឈើនិងត្្បូងដែលជាត្បភ្េចំណូលេំខាន់បំែ៊ុត្
របេ់ដែមរត្កហម។ នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខធែូ  នោក នែៀវ េំែន នមែឹកនាំដែមរត្កហមបានត្េម្នថា 
ប៊ុគគលិកអ្ងគការេហត្បជាជាតិ្ នឹងត្ត្ូវចាប់ែលួនត្បេិននបើេួកនគេ្ាោមោក់េណឌកមម នលើ
េួកដែមរត្កហមនោយត្ក៊ុមត្បឹក្ាេនរិេ៊ុែ អ្ងគការេហត្បជាជាតិ្ននេះ។ 

នៃៃទី្យ០៤ ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣សនមតចននរាតតម សីហនុ បញ្ច ប់សហស្របតិបតតិោររវាង
ស្រកមុស្របឹកាជាន់ខពស់ នឹងអងាោរUNTAC ស្រពមទងំរបបរដឋកមពុជានងផ្ដរ នោយារសមាជិក
រណ្បកសហវុនសីុនបិុច១៤នាក់ស្រតូវបាននរ បនធវើឃាត។ ម្នការនកើននឡើងនូវអំ្នេើហិង្ា
ននោបាយ និងការគំរាមគំដហងេម្ជិកគណបក្សមួយចំនួន ដែល អ្ ៊ុនតាក់ មិនអាច
ត្គប់ត្គងបាន ។ នហត្៊ុននេះ េនមេច េីហន៊ុ ជាត្បធានត្ក៊ុមត្បឹក្ាជាតិ្ជាន់ែពេ់បានជូនែំណឹង
ែល់អ្ ៊ុនតាក់កនុងលិែិត្ថា គ្មត្់នឹងែកែលួននចញេីែំនណើរការេនរិភាេនៅកមពុជា។ នៃៃទី្យ៨ ផ្ខ
មករា នស្រោយជនួំបជាមួយនោក អាោសីុ ស្របធាន UNTAC     សនមតចននរាតតម សីហនុ ក៏ដូរ
ស្រពេះទ្យយ័ស្រតែប់មកនធវើទ្យនំាក់ទ្យនំងនឹង UNTAC វញិ ។ 



នៃៃទី្យ១១ ផ្ខមករា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ អ្ ៊ុនតាក់ បានត្បកាេការបនងកើត្ការិោល័យត្េេះរាជ
អាជាាេិនេេមួយនែើម្បីកាត្់នទេអ្នកដែលម្នកំហ៊ុេខាងននោបាយ។ ការិោល័យននេះ
ម្នមកេីចត្ម៊ុេះគណបក្ស នហើយមន្តនរីប៉េូលីេអាចត្បត្ិបត្រិការបាននត្កាមការឧបត្ែមភ និងកា
គ្មំត្េរបេ់អ្ ៊ុនតាក់។ នៃៃទី្យ២៦ ផ្ខមករាដែមរត្កហមនចញនេចករីដៃលងការណ៍មួយនៅភ្នំនេញ
ថា នឹងមិនចូលរួមកនុងែំនណើរការេនរិភាេនេ ល៊ុេះត្តាដត្ម្នការែរល់ចំដណកថនអំ្ណាច 
និងធានាថាជនជាត្ិនវៀត្ណាមទំងអ្េ់បានចាកនចញេីកមពុជា។ នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខមករា  ឆ្ែ ំ
១៩៩៣ នៃៃចុងនស្រោយននោរចុេះនឈ្លម េះសស្រមាប់ោរគរនបាេះនឆ្ែ ត របស់រណ្បកស
ននោបាយ ជិតនុតកណំ្ត់ ផ្តផ្ខមរស្រកហមមិនទន់មកចុេះនឈ្លម េះនទ្យ។ ផ្តត្ក៊ុមត្បឹក្ាជាតិ្ជាន់
ែពេជ់ាតិ្ថនកមពុជា និងអ្នកត្ំណាងអ្ ៊ុនតាក់បានត្បកាេថា ការនបាេះននោត្េូនៅមួយេត្ម្ប់
រែឋេភាដែលម្ន១២០  អាេនៈ នឹងត្ត្ូវនធវើនៅនៃៃទី្យ២៣-២៤ដែឧេភា នោំ១៩៩៣។ នៃៃទី្យ
៣១ ផ្ខមករា បញ្ជី ចុេះនឈ្លម េះរណ្បកសននោបាយស្រតូវបានបិទ្យបញ្ច ប់។ បញ្ជី អែកនបាេះនឆ្ែ តក៏
ស្រតូវបានបិទ្យបញ្ច ប់ផ្ដរ។ ចនួំនអែកនបាេះនឆ្ែ តមានទងំអស់ ៤.៧៦៤.៤៣០នាក់ ។ 

នៃៃទី្យ២៧ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ នោក   Gerard Porcell     បានស្របោសោផ្ ងពី
ដផំ្ណ្ងនោយន ើកនែើងអពីំោរបរាជ័យរបស់អងាោរសហស្របជាជាតិ កែុងោរផ្ដ មិនអាច
 ុបបបំាត់នូវអនំពើហឹងា និងោរររំាមកផំ្ហងផ្ដ ស្របស្រពឹតតនែើងនោយស្រកុមផ្ខមរស្រកហម និង
ភារីននសងៗនទ្យៀត។ 

នៃៃទី្យ៨ ផ្ខមីនា  ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ ស្រកុមស្របឹកាសនេិសុខ អ.ស.ប.   បាននេ ់ោរយ ់ស្រពមន ើ
ោរនរៀបចោំរនបាេះនឆ្ែ តនៅកមពុជា ។ នៃៃទី្យ៣ ផ្ខនមា កែុងកិចចសមាភ សន៍ជាមូយ   Far 
Eastern Economic Review    នោកនខៀវ សនំន បានស្រចាននចា នូវោរនបាេះនឆ្ែ តផ្ដ នឹង
នធវើនែើងនានព ខាងមុខ នោយនចាទ្យថា ជាផ្ននោររបស់ពួកនោកខាង ិច នដើមបបីផំ្លល ញ



ពួកផ្ខមរស្រកហម និងបាននធវើោរអពំាវនាវឱ្យបនងកើតនូវរោឋ ភិបា ថាែ ក់ជាតិមួយនោយរួម
បញ្ចូ  ទងំសមាជិកផ្ខមរស្រកហម នោយមិនចាបំាច់មានោរនបាេះនឆ្ែ តអវីនែើយ។ 

នៃៃទី្យ០៧ ផ្ខនមា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ យុទ្យធនាោរនឃាសនានបាេះនឆ្ែ តបានចាប់ននតើម ។ នោក  
ប៊ាូស្រទ្យូស ប៊ាូស្រទ្យូស ហាា  ី (Boutros Boutros Ghali)  អរាន ខានន អ.ស.ប. បានអនញ្ជើញមក     
កមពុជា នដើមបពិីនិតយនមើ ាា នភាពននោរនឃាសនារបស់រណ្បកសននោបាយនានា។ នៃៃទី្យ
០៨ ផ្ខនមា នោក Atsuhito Nakata អ្នកេនងកត្ការណ៍នបាេះននោត្របេ់អ្ងគការេហត្បជា
ជាតិ្ និងអ្នកបកដត្បរបេ់គ្មត្់ត្ត្ូវបានបាញ់េម្លប់។  ចាប់េីនេលននាេះមក អ្នកេម័ត្គចិត្រ ៤០ 
នាក់ថនអ្ងគការេហត្បជាជាត្ិបានោដលងេីត្ំដណង។ 

នៃៃទី្យ១២ ផ្ខនមា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ សនមេចននរាតតម សីហនុ ោងស្រតែប់នៅនប៉េោងំ 
ស្របនទ្យសចិន ។ នៃៃទី្យ១៣ ផ្ខនមា ពួកនមដឹកនាផំ្ខមរស្រកហម បានចាកនចញពីស្រកុមស្របឹកាជាតិ
ជាន់ខពស់កមពុជានៅទី្យស្រកុងភែនំពញ  និងវ ិស្រតែប់នៅោន់មូ ោឋ នតស៊ាូវញិ   នោយមិនបាន
ចូ រួមោរនបាេះនឆ្ែ តផ្ដ នរៀបចនំែើងនោយអ៊ាុនតាក់។ នៃៃទី្យ៤ ផ្ខឧសភា ផ្ខមរស្រកហមវាយ
ស្របហារនៅន ើអងាភាពនោធាចិន ននកមាល ងំអនតរារមន៍ UNTAC នៅកពំង់ធ។ំ នៃៃទី្យ១៤ ផ្ខ
ឧសភា ស្រកុមស្ររួារបុរា ិក   UNTAC  ទ្យទួ្យ បទ្យបញ្ញជ ស្រតូវចាកនចញពីកមពុជា។ នៅនប៉េោងំ 
សនមេចននរាតតមសីហនុ បាននធវើោររេិះរន់UNTACផ្ដ កពុំងនរៀបចោំរនបាេះនឆ្ែ តនៅកមពុជា។ 

នៃៃទី្យ២២ ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ សនមេចននរាតតម សីហនុ ោងស្រតែប់មកភែនំពញវញិ។ 
នៃៃទី្យ២៣ ឧសភា ោរនបាេះនឆ្ែ តជាសក ផ្ដ នរៀបចនំែើងនោយ UNTACនៅកមពុជា បាន             
ចាប់ននតើម និងនស្របើរយៈនព ៥នៃៃ រឺដ ់នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខឧសភា ផ្ដ មានោរោិ ័យនបាេះនឆ្ែ ត
អច ័តចនួំន១៤០០ និងោរោិ ័យច ័តចនួំន២០០នទ្យៀត សស្រមាប់ច ័តនៅដ ់ស្របជា
ព រដឋ អែកនបាេះនឆ្ែ តនៅតាមតបំន់ោច់ស្រសោ ។ នៃៃទី្យ២៨ ផ្ខឧសភា ស្របជាព រដឋបាន
ចូ រួមនបាេះនឆ្ែ តចនួំន ៨៩.៥៦%     ននចនួំនអែកចុេះនឈ្លម េះសរុប។ រណ្បកសស្របជាជនកមពុ



ជា (CPP)   បានជទំស់ជានលូវោរចនំពាេះចណំាត់ោរមួយចនួំនរបស់ UNTAC  កែុងោរនរៀបចំ
ោរនបាេះនឆ្ែ ត ផ្ដ បគា ញអពីំភាពមិនយុតតិធម៌។ នៃៃ២៩ ផ្ខឧសភា នោក អាោសីុ ស្របមុខអ៊ាុ
នតាក់ នចញនសចកតីផ្ៃលងោរណ៍្ជានលូវោរននញើជូននអសអិនសីុ SNC ស្របោសថា ោរនបាេះនឆ្ែ ត
ស្រតូវបានស្របស្រពឹតតនែើងនោយនសរនិីងយុតតិធម៌។ នៃៃទី្យ២ ផ្ខមិៃុនា ស្រកុមស្របឹកាសនេិសុខ អ.ស.ប 
បានអនុម័តយ ់ស្រពមតាមនសចកេីផ្ៃលង              ោរណ៏្របស់នោក អាោសីុ ថាោរនបាេះនឆ្ែ ត
មាន កខណ្ៈអនតរជាតិោ៉េ ងនពញន ញ កែុងខណ្ៈនព ផ្ដ រណ្បកសស្របជាជនកមពុជា
នៅបនតោរតវា៉េ នៅនែើយ។ 

នៃៃទី្យ៣ ផ្ខមិៃុនា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ សនមេចននរាតតម សីហនុ   ចាប់ននេើមស្របឆ្ងំនឹង UNTAC 
នហើយនសែើបនងកើតរោឋ ភិបា ចស្រមុេះមួយរវាងរណ្បកសស្របជាជនកមពុជា និងហ៊ា វុនសិុនបិុច។            
សនមតចននរាតតម សីហនុ  ស្របោសផ្តងតាងំខលួនស្រពេះអងាជានាយករដឋមន្រនតី និងជាអរាបញ្ញជ ោរ
កងទ្យព័ផ្ខមរ  នោយនស្រជើសនរ ើសស្រពេះអងាមាច ស់ននរាតតម រណ្ឬទ្យធិ និងនោក ហ៊ាុន ផ្សន ជា
ឧបនាយករដឋមស្រនីត ប៉េុផ្នេស្រពេះអងាមាច ស់ននរាតតម រណ្ឬទ្យធិ ផ្ដ ជាស្របធានរណ្បកសហវុនសិុន
បិុច បានបនញ្ចញអារមមណ៍្ាៃ ក់នសៃើរកែុងោរគ្នសំ្រទ្យ ។ នៃៃទី្យ៤ ផ្ខមិៃុនា ស្របនទ្យសបារាងំគ្នសំ្រទ្យ
សនំណ្ើ ររបស់សនមតចននរាតតម សីហនុ កែុងោរបនងកើតរោឋ ភិបា ចស្រមុេះ។ ប៉េុផ្នេមិនមានោរ
យ ់ស្រសបពីសណំាក់UNTAC។ 

នៃៃទី្យ១០ ផ្ខមិៃុនា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ នៅនព នោក   Akashi   ស្របមុខអ៊ាុនតាក់នធវើោរស្របោស
 ទ្យធន ននោរនបាេះនឆ្ែ តជានលូវោរកែុងសម័យស្របជុ ំ នអសអិនសីុ ថា ោរនបាេះនឆ្ែ តបាន
ស្របស្រពឹតតនៅនោយនសរ ី និង យុតតិធម៌។ ហ វុនេ៊ុិនប៊ុិចេេួលបាន ១.៨២ ោនេនមលងឬ ៤៥.៥ 
ភាគរយ ។  CPP ម្ន ១.៥៣ ោនេនមលងឬ ៣៨.២ភាគរយ ។  BLDP ១៥២ ៧៦៤ េនមលងឬ 
៣.៨ភាគរយ   ដែលកនុងននាេះគណបក្សហវ ៊ុនេ៊ុិនប៊ុិចេេួលបាន ៥៨ អាេនៈ។  CPP ៥១   
BLDP ១០ អាេនៈនិង ម៉េូលីណាកា (Moulinaka) ១ អាេនៈ។   ភារីរណ្បកសហវុនសីុនបិុច 



និងភារីរណ្បកសស្របជាធិបនតយយនិយមស្រពេះពុទ្យធាសនា    បានទ្យទួ្យ យកនូវ ទ្យធន នបាេះ
នឆ្ែ តននេះភាល មៗ ប៉េុផ្នតរណ្បកសស្របជាជនកមពុជានៅមានមនៃិ  បានស្របោសអពីំ«ភាពមិន
ស្របស្រកតីជានស្រចើន» នន ទ្យធន ោរនបាេះនឆ្ែ ត។ ស្រពេះអងាមាច ស់ននរាតតមចស្រកពងស ់ ស្រពេះរាជបុស្រត
ស្រពេះននរាតតមសីហនុ រួមជាមួយថាែ ក់ដឹកនារំណ្បកសស្របជាជនកមពុជាមួយចនួំន  ស្របោសនធវើ
អបបរម បផំ្បកយកនខតត៦ នៅនស្រតើយខាងនកើតទ្យននលនមរងា ។ នៃៃទី្យ១១ ផ្ខមិៃុនា អ៊ាុន តាក់   
UNTAC    បានស្របោសជានលូវោរនូវ ទ្យធន នបាេះនឆ្ែ ត និងបញ្ចី តណំាងរាន្រសតទងំ១២០រូប។ 
ផ្ខមរស្រកហមស្របោសទ្យទួ្យ ាា  ់ ទ្យធន នបាេះនឆ្ែ ត។  កែុងខណ្ៈនព ផ្ដ រណ្បកសស្របជា
ជនកមពុជា នសែើឱ្យមានោរពិនិតយនែើងវញិន ើបញ្ញា មួយចនួំន។ 

 

៣.៣.ការសព្មបសព្មលួនព្កាយការនបោះនឆ្ន ត 

នៃៃទី្យ១២ ផ្ខមិៃុនា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ ត្េេះអ្ងគម្ាេ់ននរាត្រមចត្កេង្ស់ បានត្បកាេបនងកើត្
ត្ំបន់េវយ័ត្កនុងនែត្រកំេង់ចាម ថត្េដវង និងសាាយនរៀង បនាាប់េីម្នការត្បកាេលេធែល
នបាេះននោត្។  ត្េេះអ្ងគម្ាេ់ទមទរឱ្យគណបក្សហវុនេ៊ុិនប៊ុិច បនងកើត្រោាភិ្បាលចត្ម៊ុេះជាមួយ
គណបក្សត្បជាជនកមពុជា។ នៃៃទី្យ១៤ ផ្ខមិៃុនា រណ្បកសស្របជាជនកមពុជា បានទ្យទួ្យ យក
ផ្ននោររបស់សនមតចននរាតតម  សីហនុ   ផ្ដ នានំៅរកោរនបើកនលូ វឲ្យរដឋសភាធមមនុញ្ានបើក
សម័យស្របជុ ំ  ន ើកទី្យ១ននសភាធមមនុញ្ាផ្ដ បានចាប់ននេើមោរគររបស់ខលួន នហើយបាន
ពិភាកាន ើនគ្ន ោរណ៍្សខំាន់ៗ ផ្ដ ផ្ចងកែុងរដឋធមមនុញ្ា អពីំរបបននោបាយ ផ្ដ ស្រតូវ
យកមកអនុវតេន៍នៅកមពុជា។  សភាធមមនុញ្ាអនុម័តនសចកេីសនស្រមចស្របោសទុ្យកជានមា ៈ
ចនំពាេះោរនបាេះនឆ្ែ តទ្យមាល ក់ សនមតចននរាតតម សីហនុ ពីតួនាទី្យស្រពេះស្របមុខរដឋកមពុជានានៃៃទី្យ១៨ 
ផ្ខមីនា  ឆ្ែ ១ំ៩៧០ នហើយបាននេ ់អណំាចស្ររប់ផ្បបោ៉េ ងថាវ យស្រពេះអងាវញិរិតចាប់ពីឆ្ែ ំ
១៩៧០តនរៀងមកនោយគ្នម ន ួសនៃៃផ្ខឆ្ែ ណំានែើយ។ សនមតចននរាតតម សីហនុ ស្របោស់



រោំយរោឋ ភិបា ជាតិរបស់ស្រពេះអងា។ គណបក្សហ វុនេ៊ុីនប៊ុិច និងគណបក្សត្បជាជន យល់
ត្េមដចករំដលកអំ្ណាចកនុងរោាភិ្បាលបនណាាេះអាេននមួយ។ កិចចត្េមនត្េៀងននេះយល់ត្េម
ឱ្យត្េេះអ្ងគម្ាេ់រណឫេធិ និងនោកហ ៊ុនដេននធវើជាេហនាយករែឋមន្តនរី។  គណបក្សត្ូចៗេីរ
គឺគណបក្សត្បជាធិបនត្យ្យនេរី និង មូលីណាកា ក៏ត្ត្ូវបានចូលរួមនៅកនុងរោាភិ្បាលប
នណាាេះអាេនន រហូត្ទល់ដត្េភាធមមន៊ុញញបានត្ ងរែឋធមមន៊ុញញៃមីមួយ។  ត្េេះអ្ងគម្ាេ់រ
ណឫេធិ និងេនមរចហ ៊ុនដេនយល់ត្េបថា េនមេច េីហន៊ុ នឹងនធវើជានមបញ្ញាការជាន់ែពេ់ប
នណាាេះអាេននថនកងកម្លំងត្បោប់អាវ៊ុធកមពុជា ។ នៃៃទី្យ២០ ផ្ខមិៃុនា រណ្បកសស្របជាជនកមពុ
ជាទ្យទួ្យ ាា  ់ ទ្យធន ោរនបាេះនឆ្ែ ត។ 

នៃៃទី្យ៣០ ផ្ខមិៃុនា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ សភាធមមនុញ្ា    បាននអាយសចាច ប័ននៅន ើសមាស
ភាពននរោឋ ភិបា ។ នោក សឺន ាន ផ្ដ មានអាយុនស្រចើនជាងនរ ស្រតូវបាននស្រជើសនរ ើសនធវើជា
ស្របធានសភាធមមនុញ្ា ។ នៃៃទី្យ១ ផ្ខកកកោ សភាធមមនុញ្ា នបាេះនឆ្ែ តនេ ់នសចកេីទុ្យកចិតតជូនរោឋ
ភិបា ចស្រមុេះ បនណាេ េះអាសនែ ។ នៃៃទី្យ២ ផ្ខកកកោ សនមតចននរាតតម សីហនុ ស្របមុខរដឋននកមពុជា   
បានផ្តងតាងំរោឋ ភិបា ជាតិបនណាត េះអាសនែននកមពុជា។      រោឋ ភិបា ជាតិបនណាត េះអាសនែ
ននេះមានសមាសភាពជាសហស្របធានរឺ ស្រពេះអងាមាច ស់ននរាតតម រណ្ឬទ្យធិ   និងឯកឧតតម ហ៊ាុន 
ផ្សន។ 

នៃៃទី្យ៣ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ នោកស្របមុខរដឋចិន ហា៉េង នយ៉េមីញ  និង នោកមន្រនតីទី្យ១
ចិន  ីប៊ាងី បានននញើ ិខិតសនសើរសនមតចននរាតតម សីហនុ ោ៉េ ងស្រជា នស្រៅពីោរបនងកើត                       
រោឋ ភិបា ចស្រមុេះ។ នៃៃទី្យ៥-៦ ផ្ខកកកោ រដឋមន្រនេីស្រកសួងោរពារជាតិស្របនទ្យសបារាងំ       “នោក
ន្រហវង់សវ័រនែអូតា” (FranÇois Léotard) នធវើទ្យសសនកិចចនៅកមពុជា។  កែុងឱ្ោសននាេះកិចចសហ
ស្របតិបតតិោរនោធារវាងស្របនទ្យសទងំពីរស្រតូវបានចុេះហតាន ខា ។ នោកស្រសី មា៉េ ដឺផ្ែន អ៊ាុ
 ស្របាយ ឯកអរារដឋទូ្យតសហរដឋអានម៉េរកិស្របចាអំងាោរសហស្របជាជាតិបាននធវើទ្យសសនកិចចនៅ



កមពុជា ។ សហរដឋអានម៉េរកិមាននគ្ន ជហំស្របឆ្ងំផ្ខមរស្រកហមកែុងរោឋ ភិបា កមពុជាៃមី។  នៃៃទី្យ៨ 
ផ្ខកកកោ ស្រកុមទងំបីមានរណ្បកសស្របជាជនកមពុជា   ហ៊ា វុនសិុនបិុច    និងរណ្សិរសរនំោេះជាតិ
ផ្ខមរ បានសហស្របតិបតតិោរនោធាទ្យប់ទ្យ ់ និងោរវាយស្របហាររបស់ផ្ខមរស្រកហម។ 

នៃៃទី្យ១៣ ផ្ខកកកោ ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ សនមតចននរាតតម សីហនុ អនុញ្ញា តឱ្យនោក នខៀវ សនំន 
និងអែកអមជាមួយនោក រួមមាន នោក ចាន់ យូរា៉េ ន់, នោក ម៉េក់ នបន និង នោក អិុន សូ
ភាព ចូ គ្ន ់ស្រពេះអងា។ មានោរកណំ្ត់ថា នឹងមានោរស្របជុនំៅផ្ខវចិឆិោ នដើមបបីនតពិភាកា
ោរគរននោបាយផ្ដ នៅនសសស ់។ នព ននាេះ នោក នខៀវ សនំន យការមួយរបស់ 
ប៉េុ  ពត នសែើឱ្យបញ្ចូ  កងទ្យព័ផ្ខមរស្រកហម កែុងទ្យព័៤ភារី នហើយចាត់តាងំទី្យស្របឹការបស់កមពុជា
ស្របជាធិបនតយយ កែុងរោឋ ភិបា ជាតិបនណាត េះអាសនែ។  

នៃៃទី្យ២៧ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ ស្រកុមស្របឹកាសនតិសុខសហស្របជាជាតិ បានសនស្រមចបនត
អាណ្តតិអនតរារមន៍ របស់ខលួននៅកមពុជា នដើមបនីោេះស្រាយោរគរននោបាយរវាងរណ្បកស
រាជានិយមហវុនសិុនបិុច និង រណ្បកសស្របជាជន ។ 

នៃៃទី្យ៨-៩ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ កិចចស្របជុដំបូំងនៅទី្យស្រកុងបារស៍ីរបស់រណ្ៈកមាម ធិោរអ
នេរជាតិ     នដើមប ី      កាងកមពុជានែើងវញិ   (Comité International pour la Reconstruction 
du cambodge /CIRC/ICORC) ផ្ដ មានស្របនទ្យសចូ រួមស្របមាណ្ ៣១ និងអងាោរអនតរជាតិ
១១។    កិចចស្របជុនំនេះបានសនស្រមចនេ ់ជនួំយ ១១៩ ោនដុោល អានម៉េរកិ     បផ្នាមនៅន ើជនួំយ
មុន ៨៨០ោនដុោល រ ផ្ដ បានអនុម័តនៅកែុងកិចចស្របជុទីំ្យស្រកុងតូកយូ ។ 

នៃៃទី្យ២៤ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ រដឋធមមនុញ្ាៃមីននស្របនទ្យសកមពុជាស្រតូវបានស្របោសឱ្យនស្របើ
ជាាធារណ្ៈ និងជានលូ វោរ ។ សនមេចននរាតតម សីហនុ ស្រតូវបានអភិនសកជាស្រពេះមហាកសស្រត
ននស្រពេះរាជាណាចស្រកកមពុជា រោឋ ភិបា ចស្រមុេះរណ្បកសស្របជាជនកមពុជា និងហ៊ា វុនសិុនបិុច 



បានចាប់      ននតើមអាណ្តតិនោយមានស្រពេះអងាមាច ស់នរាតតម រណ្ឬទ្យធិ ជានាយរដឋមន្រនេី            ទី្យ
១ និងឯកឧតតម ហ៊ាុន ផ្សន ជានាយករដឋមន្រនេីទី្យ២។ 

នៃៃទី្យ២៦ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ១ំ៩៩៣ អ្ ៊ុនតាក់ បានបញចប់នបេកកមមដៃរក្ាេនរិភាេរបេ់
ែលួននៅកនុងត្បនេេកមពុជា។  នបេកកមមននេះម្នរយៈនេល ១៨ ដែនិងបានចំណាយអ្េ់
ត្បម្ណ១.៧  ន់ោនអឺ្រ ូ ។ នៃៃទី្យ១៥ ផ្ខតុោ កងកម្លំង អ្ ៊ុនតាក់ UNTAC បានែកនចញេី
កមពុជាជាែលូវការ។ 

 

េម្ាល់ ៖ ឯកសារននេះែកត្េង់ទំងត្េ៊ុងេីនេៀវនៅ រាជបណឌិត្្យេភាកមពុជា កាល
ត្បវត្រសិាន្តេរកមពជុា នោ២ំ០២១, ៦៩៩េំេ័រ។ 




