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េសចក�ីែថ�ងករណ៍ 

ែផនទី បេង� ល្រពំែដន ៃន អណានិគមនយិមយនួ 

ែផនទីបេង� ល្រពំែដន ឬែផនទីឋនេលខ្រពំែដនេគាក ែដលេគ្របកស កលពីៃថ�ទី១ សីហ ២០២០ េនះ ជា 
ែផនទីៃនកររេំលភជាក់ែស�ងមួយេទៀត ៃនេយៀកណាម មកេលីឯករជ្យ អធិបេតយ្យ និងបូរណភាពទឹកដ ី ៃន 
្របេទសកម�ុជាជា្របាកដ។  

េនក�ុងេសចក�ី្របកសព័តម៌ានៃនរដ� ភិបាល ហុ៊ន ែសន (ៃថ�០៤/០៨/២០២០) េគថា «ែខ្ស្រពំែដន ែដលមាន 
េនេលីែផនទឋីនេលខ្រពែំដន ខ� ត១/២៥.០០០ ្រតឹម្រត�វតមែខ្ស្រពែំដន ដូចមានេនេលីែផនទ ី េបាន ខ� ត 
១/១០០.០០០ េបាះពុម�េដយ ្រក�មភូមិស�ស�ឥណ�ូ ចិន ្រសបតមមា្រត២ ៃនរដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រក 
កម�ុជា...»។ រឯីេនក�ុងេសចក�ី្របកសព័តម៌ាន ៃនទី្រក�ងហណូយវញិ (ៃថ�០១/០៨/២០២០) េគគា� ននិយាយ 
អំពីែផនទី េបាន ខ� ត ១/១០០.០០០ ហ�ងឹេទ ប៉ុែន�េគអះអងថា ជាែផនទីៃនករកំណត់្រពំែដន នងិករេបាះ 
បេង� ល្រពំែដនេគាក េយៀកណាម-កម�ុជា េដយេយាងតមសន�ិស�� ្រពំែដនជាតិ ឆា� ១ំ៩៨៥ និងសន�ិស��  
បំេពញបែន�ម ឆា� ២ំ០០៥ េលីសន�ិស��  ឆា� ១ំ៩៨៥ េនាះ(https://fr.vietnamplus.vn/ceremonie-de-reception-
de-la-carte-topographique-de-la-frontiere-vietnamcambodge/142771.vnp)។  

េយងី្រត�វរលឹំកជាថ�ីែដរ អំពីលក�ណៈច្បោប ់ នងិទិន�ន័យបេច�កេទសៃនសន�ិស�� ឆា� ១ំ៩៨៥ និងសន�ិស��  
បំេពញបែន�ម ឆា� ២ំ០០៥ របស់យួនេនាះ ៖ 

១- សន�ិស�� ឆា� ១ំ៩៨៥ ្រត�វបានេធ�ីេឡងី បនា� ប់ពីកងទព័យួន បានមកវយ្របហរ ឆា� ១ំ៩៧៨ និងកន់កប់ 
កម�ុជា ជាចហំ េហយីបានចត់តងំអជា� ធរែខ�រមួយ េហថា«សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា (ស.ប.ក.)» ឲ្យ 
ចុះសន�ិស�� នេយាបាយ និងសន�ិស�� ទឹកដីថ� ី រវងេយៀកណាម-កម�ុជា ែដល្រត�វបានអន�រជាតិ រមួទងំ 
អ.ស.ប.(UN) េថា� លេទស ពីេ្រពះវផ�ុយនឹងច្បោបអ់ន�រជាតិទងំ្រស�ង។ 

២- កិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងប៉ារសី ឆា� ១ំ៩៩១ និងរដ�ធម�នុ��ៃនកម�ុជា ឆា� ១ំ៩៩៣ ក៏បានឲ្យលុបេចលសន�ិស��  
ទងំអស់ ៃនសម័យយួនកន់កប់កម�ុជាេនាះ ែដលប៉ះពល់បូរណភាពទឹកដ ីៃន្របេទសកម�ុជា។ 

៣- អ�កជំនាញករែផនទីភូមិស�ស� ៃនគណៈកមា� ធិករេយងី បានសិក្សោេឃញីថា៖ ក) និយាមក ភូមិស�ស� 
ទងំអស់ ែដលេគបានកំណត់ក�ុងសន�សិ�� ឆា� ១ំ៩៨៥ េនាះ មានលក�ណៈមិនច្បោស់លស់ និងមិនអចេ្របីករ 
បាន េនេលីែផនទីភូមិស�ស�ណាមួយេទ។ ខ) ែផនទី ែដលយួនបានគូសជាបនា� ប់ ស្រមាប់ករកំណត់ែខ្ស 
្រពំែដន និងករេបាះបេង� ល្រពំែដន មិនមានទិន�នយ័បេច�កេទស ស្រមាប់ករកំណត់េនេលីទីដីបានេទ េហយីវ
មិនែមនជាែផនទី«េបាន» ខ� ត ១/១០០.០០០ ដូចអ�ក ខ�ះបានអះអងេនាះេទ។ េយងីគួររលឹំកេទៀតថា ្រពះ 

https://fr.vietnamplus.vn/ceremonie-de-reception-de-la-carte-topographique-de-la-frontiere-vietnamcambodge/142771.vnp
https://fr.vietnamplus.vn/ceremonie-de-reception-de-la-carte-topographique-de-la-frontiere-vietnamcambodge/142771.vnp


2 
 

ករុណា នេរត�ម សីហនុ ក៏េលកបានយល់ថា ែផនទីកម�ុជា ែដលេលក វ៉ គិម ហុង បានយកមកថា� យេលក 
ទត ជា«ែផនទីែក�ងក� យសុទ�សធ» ែដរ។ 

៤- សន�ិស�� បំេពញបែន�ម ឆា� ២ំ០០៥ ែដលជាករបែន�មេសចក�ី េលីសន�ិស�� ឆា� ១ំ៩៨៥ ែដលជាសន�ិស��  
ខុសច្បោប ់ ក៏វ្រត�វជាសន�សិ�� ខុសច្បោប់ដូចគា� ។ ភាពខុសច្បោប់មួយេទៀត គឺសន�ិស�� ឆា� ២ំ០០៥ ្រត�វបាន 
ទទួលសច� ប័នពីសភា និងពី្រពះមហក្ស្រត េ្រកមករគ្រមាមកំែហងយ៉ាងខ� ងំៃន នាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ថា 
នឹងផា� ស់ប�ូររបបរដ� េដយមានកររលំយ ស� បន័រជាធិបេតយ្យេចល េបី្រពះមហក្ស្រត មិន្រពមផ�ល់សច� ប័ន 
េលីសន�ិស�� ឆា� ២ំ០០៥ េនាះ ែដល ហុ៊ន ែសន បានសេ្រមច ជាមួយយួនហណូយ រចួេហយី។ 

៥- េនៃថ�ទី១៥ កក�ដ ២០១៥ នាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន បានសរេសរសំបុ្រតជាផ�ូវករមួយច្បោប់ េទ្របធានា- 
ធិបតីបារងំ ្រហង់ស�័រ ហូឡង់ (François Hollande) សំុឲ្យបារងំប��ូ នអ�កជំនាញករែផនទី ជួយេដះ្រសយ 
ចំណុចទំនាស់ខ�ះ ៃនករកំណត់ែខ្ស្រពំែដនេយៀកណាម-កម�ុជា។ េលក ្រហង់ស�័រ ហូឡង់ បានេឆ�ីយតប វញិថា 
នឹង្រពមទទលួសំេណីេនាះ េបីភាគីទងំពីរេធ�ីេសចក�ីេស�ីេទ េលកដូចគា� ។ បុ៉ែន�េនទីបផុំត ហុ៊ន ែសន មិន្រពម 
ឲ្យអ�កជំនាញករែផនទីបារងំ មកជួយេដះ្រសយ ចំណុចទនំាស់េនាះវញិេទ េដយពតិជាមិន ចង់ឲ្យបារងំ 
យកែផនទី«េបាន» ខ� ត ១/១០០.០០០ របស់បារងំ មកេធ�ីជាមូលដ� ន ៃនករេដះ្រសយេនាះ េទ។ 

៦- ករេបាះបេង� ល្រពំែដនថ�ី េយៀកណាម-កម�ុជា បានេផ�ីមេធ�ជីាសមា� ត់ េនបាវតឹ (ែខ្រតស� យេរៀង) េនៃថ� 
២៤/០៤/១៩៨៦។ ករសេមា� ធជាផ�ូវករេលីកទី១ ៃនបេង� ល្រពំែដនថ� ី បានេធ�ីេឡងីេនៃថ� ២៧/០៩/២០០៦ 
េនបាវតឹ ែដលេពលេនាះ នាយករដ�ម�ន�ីយួន េង��ន តន់យុង បានែថ�ងថា ជា«្រពឹត�ិករណ៍ៃនជ័យជំនះជា 
្របវត�ិស�ស� ៃន្របជាជនេយងីទងំពីរ»។ ទីភា� ក់ងរពត័៌មានចិន «សីុនហួ» (XINHUA) ែដលបានេទទីេនាះែដរ 
បានេធ�ីករសេង�តថា «តងំពីឆា� ១ំ៩៧៩ មក ករកំណត់ែខ្ស បនា� ត់្រពំែដនថ� ីេយៀកណាម-កម�ុជា មិនែដលបាន 
េធ�ីេឡងីេដយ្របជាជនទងំពីរ ដឹងឮ និងយល់្រពមេទ»។ ករពិតគឺ្របជាពលរដ�ែខ�រ តងំពីែខ្រតរតនគីរ ីមណ� ល 
គីរ ី ចុះរហូតមកដល់ ែខ្រតតែកវ កំពត ែតងែតបានជំទស់ នងិែ្រសកតវ៉ឥតឈប់ឈរ នឹងករកំណតប់េង� ល 
្រពំែដនថ�ី តមភូមិឃុរំបស់ខ�ួន ជាប់្រពំែដនេនាះ ប៉ុែន�រដ� ភិបាលយួន និង ហុ៊ន ែសន េធ�មីិនដឹងមនិឮេទ េបីេគ 
មិនចប់អ�កជទំស់ និងអ�កែ្រសកតវ៉ទងំេនាះ េទេធ�ីទុក�េទសេទ។ េនះជាកររេំលភអំណាចជាក់ែស�ង េដយ 
េគមិនេគារពតមេគាលករណ៍ និងករ្រប្រពឹត�អន�រជាតិក�ុងករកំណត្់រពំែដន ែដលត្រម�វឲ្យមានករយល់្រពម 
អំពីអ�ក្រស�ក េនតម្រពំែដនេនាះ ជាចបំាច់។ 

ជាប��ប់ េយងីេឃញីច្បោស់ថា េយៀកណាមកុម�ុយនីស� ែដលអួតអងខ� ងំណាស់ ក�ុងជេមា� ះទឹកដី ជាមួយចនិ 
ថាខ�ួនជាអ�កេគារពច្បោបអ់ន�រជាតិយ៉ាងហ�ត់ចត់ណាស់ េយៀកណាមេនះ មិនបានេគារពច្បោប់អន�រជាតិអ�ីទងំ 
អស់ ក�ុងករកំណត្់រពំែដនទឹកដ ី ជាមួយកម�ុជា។ តងំពីជាង៤០ឆា� មំកេនះ េយៀកណាម បានចត់ករេរឿង 
្រពំែដនទឹកដហី�ងឹ ដូចជាកម�ុជា ជាែដនអណានិគមរបស់ខ�ួន ែដលខ�ួនបានវយ្របហរយកបាន។ រដ� ភិបាល 
ហុ៊ន ែសន ក៏បានខំលក់បបំាងំ និងភរភូតជានិច�ជាកល អំពីករកំណត់្រពំែដនទឹកដីហ�ងឹ មនិឲ្យពលរដ�ែខ�រ និង 
មតិអន�រជាតិ ដឹងឮេទ ពីេ្រពះ... វបានេធ�ីឲ្យខត បង់េ្រចីនណាស់ ដល់កម�ុជា!។ 

្របជាពលរដ�ែខ�រ្រគប់្រសករ និងេន្រគបទ់ិសទី មិនអចទទួលអណំាចអណានិគមនិយម ៃនេយៀកណាមេនាះ 
េឡយី។ ែខ្ស្រពំែដន និងបេង� ល្រពំែដនទងំេនាះ នឹង្រត�វទុកជាេមាឃៈ និង្រត�វកំណត់ជាថ�ី ្រសបតមច្បោប ់
អន�រជាតិ េនក�ុងអនាគតកល ជាចបំាច់។ 

ទី្រក�ងប៉ារសី ៃថ�ទី័៧ សីហ ២០២០ 

ឌី កេរត៉ 


