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ករលកុលយុកមពុជ ៃន ពកួ នគិមយនួ 
(L'Invasion des Colons vietnamiens au Cambodge) 

េ យ ឌី កេរត៉ 

ចបប់ពិេសស ៃន«អេន្ត ្របេវសន»៍យួន 

 ងំពីឆន ១ំ៩៧៩ ែដលយួនកុមមុយនសី្ត៍ បន យលុកលុយខ្ល ងំក្ល  និងចូលកន់កប់្របេទសកមពុជ េគ
បនយកកមពុជ ជ្របេទស និគមរបស់េគ ស្រមប់ច្រមញ់យកេភគផលផង និងស្រមប់អេន្ត ្របេវសន៍ ៃន
ជនជតិយួន មករស់េនផង។ អំេពីច្រកពត្តិនិយមេនះ ជកររេំ ភជក់ែស្តងេលីចបប់អន្តរជត ិ ៃនសតវត ទី
២០។ ប៉ុែន្តយួនកុមមុយនសី្ត៍ មិនែដលញេញីត និង្រប្រពឹត្តបំពនេលីចបប់អន្តរជតិេទ កនុងករណី ែដលចបប់
េនះ ងំមហចិឆ តទីនិយមរបស់ខ្លួន េទេលី្របេទសទន់េខ យដៃទ។ 

 េយងីដឹងថ េ្រកយស្រងគ មេ ក េលកីទី២ អ.ស.ប.បនេរៀបចំ្របជុំសននិសិទធមួយ េនទី្រកុងហ ែឺណវ 
ស្តីពីេហតុផលៃនស្រងគ ម នងិសេ្រមចបននូវអនុសញញ  ចុះៃថងទ១ី២ សី  ១៩៤៩ ស្តីពី«កិចចករពរជនសីុវលិ 
កនុងេពលមនស្រងគ ម»។ ម្រ ៤៩ វគគទី៦ ស្តីពី«្របេទសែដល្រតូវេគកន់កប់» ៃនអនុសញញ ដ៏ែវងេនះ ែថ្លង
ចបស់ថ៖ «្របេទសែដលចូលកន់កប់្របេទសមួយេទៀត មិន្រតវូបញជូ ន ឬេផទរជនសុីវលីរបស់ខ្លួនមួយភគ ឲយេទ
េនេលីទឹកដី ៃន្របេទសែដលខ្លួនកន់កប់េឡយី» (1)។ 

 េនឆន ១ំ៩៨០ នយករដ្ឋម្រន្ត ី េហង សំរនិ បនេផ្តមីជំទស់នឹងករហូរចូល«ខុសចបប់» ៃនជនជតិយួន
ប់មុឹនែសននក ់ មកកនុង្រសុកែខមរ។ ប៉ុែន្តបក ្របជជនបដិវត្តកមពុជ (េ្រកយមកែ្របជ«បក ្របជជនកមពុជ») 
និងនយករដ្ឋម្រន្តីបនទ ប់មកៃន ស.ប.ក. បនបេញចញ ចរ ទទួលយកពួកនិគមយួនសីុវលីេនះវញិ។ េ ក 
ហុ៊ន ែសន ែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសីជនយករដ្ឋម្រន្តីថមី េ យកងទ័ពយួន េនែខធនូ ឆន ១ំ៩៨៥ បនេចញ ចរ
ដ៏ែវងមួយ ចុះៃថងទី២៦ កុមភៈ ១៩៨៦ បញជ ក់បងគ បឲ់យេធ្វីករឧបតថមភ្រគប់យ៉ង ដល់ពួកយួនទងំេនះ។ ចរ 
ហុ៊ន ែសន បនបេនទ សអនកទទួលខុស្រតូវ្រគប់ជន់ថន ក់ ៃនរដ្ឋបលរបស់គត់ អពំ«ីករយតឹយ៉វ និងករអនុវត្តន៍ 
មិនទន់បនល្អ» នូវេសចក្តីែណនពំីមុនៗ របស់បក  និង្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តី។ ហុ៊ន ែសន បនរឮំក អំពកីតព្វកិចច  
របស់អនកទទលួខុស្រតូវទងំអស់ ឲយខនះែខនងផ្តល់និងជួយដល់ពួកនិគមយួន៖ ករ ងំទីលំេន ផ្តល់លិខិតសមគ ល់
ខ្លួន ឬប័ណ្ណ្រគួ រ ្រពមទងំផ្តល់ដីែ្រស-ចំករ ករងរ និងអ្វីៗ សំ ប់ចិញច ឹមជីវតិ ករពយបលកនុងេពលឈថឺក ត់ 
ករអប់រ ំ និងកររស់េន មទំេនៀមទម្ល ប់ និង្របៃពណី ៃនពួកយួនទងំេនះ… េដីមប ី «ព្រងឹងភតរ:ភព ៃន
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្របជជនទងំពីរ កនុងករ្របយុទធ្របឆងំ ចំេពះេចតនរបស់ស្រតវូទងំ យ ែដលមនបំណងបំែបកបំបក់ 
្របជជតិេយងី ទងំពីរ... » (2)។ 

 ចរៃនវធិនករទងំេនះ ្របកដជេយង មេគលករណ៍នេយបយ ៃនកិចច្រពមេ្រពៀង(សមង ត់)
មួយ រ ងបក កុមមុយនីស្ត៍េយៀក ម និងបក ្របជជនបដិវត្តកមពុជ នេពលេនះ។ គឺ ចរហនងឹេហយី ែដល
ជចបប់ពិេសស ៃន«អេន្ត ្របេវសន្ត៍»យួន មកកមពុជ រហូតមកដល់សព្វៃថង។ 

ករចូលលុកលុយ ឥតឈបឈ់រ ៃន«អេន្ត ្របេវសន»៍យនួ  

ជនបរេទសខ្លះ បនេលីកនូវបុព្វេហតុៃនករហូរចូលជបន្តបនទ ប ់ ៃនជនជតយួិនមកកមពុជថ េ យ
េហតុេ្រកយពីស្រងគ មេយៀក មដ៏េឃរេឃ េសដ្ឋកិចចេយៀក ម បនខូចបងជ់ខ្ល ងំប ្ត លឲយជនជតិ
យួនេ្រចីន ននក ់ បន គ ល់េសចក្តីអត់ឃ្ល ន េហតុេនះបនជេគនគំន រត់េទេ្រក្រសុក មនមកកមពុជជ
េដីម។ ករេលីកនូវបុព្វេហតុេសដ្ឋកិចចហនងឹ មិនសមេហតុផលេទ តបតឹេ្រកយពីស្រងគ មយួន(ឆន ១ំ៩៧០-៧៥) 
និងករបំផ្ល ញអ ច រយៃនរបប បុ៉ល ពត ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចៃនកមពុជ កប៏នធ្ល ក់្រកេ កយ៉ក
ជខ្ល ងំជងេនេយៀក មផង។ មយង៉េទៀត ងំពឆីន ២ំ០០០ មក េសដ្ឋកិចចេយៀក ម បនេឡងីកម្ល ងំយ៉ង
េលឿន េហយីកំពុងក្ល យជេសដ្ឋកិចចទី១ ៃន សីុអេគនយផ៍ង។ ប៉ុែន្ត «អេន្ត ្របេវសន៍»យួន មកកនក់ប់កមពុជ 
បនបន្តជប់រហូត ឥត្រ ក្រ ន្តេទ។ 

 ចលនអេន្ត ្របេវសន៍េនះ ក់ដូចជេធ្វីដំេណីរ មផ្លូវមួយ ែដលេគបនគូសទុក ជមុនេ្រសចេហយី។ ពី
មុនឆន ១ំ៩៩១ ពួកនិគមយួន បនចូលកន់កប់ែខ្រតែខមរខងេកីត និងខងតបូង មកដល់មត់ទេន្លេមគងគែខមរ 
េឡងីេទភនំេពញ និងបឹងទេន្ល ប រចួបន្តេទខងេជីង (កំពង់ធ ំេសៀម ប ឧត្តរមនជ័យ ្រពះវ ិ រ)។ ជបនទ ប់ 
េគចូលចុះេទខងលិច ដល់ែខ្រត្រពះសីហនុ េកះកុង និងកំពង់រុលចូលជួរភនំ្រក ញេទៀត។ ករជក់ចបស់មួយគ ឺ
ជនជតិយួន មនិរស់េន យឡ ំជមួយជនជតិែខមរេទ េគផ្តុគំន រស់េន ជ្រកុមផទះ ែដលរកីជភូមិរបស់េគ ច់
មុខ។ រ ្ឋ ភបិលេយៀក ម និងជនជតិយួន េនែខ្រតជិតខងកមពុជ និងេនេ្រក្របេទស (សហរដ្ឋ េមរកី 
អឺរ ៉ុប សីុ...) ក៏ែតងែតបញជូ នលុយកក់ មកជួយឧបតថមភ ពួកនគិមយួនេនកមពុជ ែដលជបួ្របទះនឹងករលំបក 
កនុងជីវភព។ 

ចប់ពីឆន ២ំ០០៣ សមគមយួនេនកមពុជ ែដលេនេ្រកមកឧបតថមភៃន ថ នទូតេយៀក ម េនភនំេពញ 
បនព្រងយ ខរបស់ខ្លួន ជបន្តបនទ ប់ េទ្រគប់្រកុងែខ្រតែខមរទងំអស់ េ យមនភរៈកិចខ ចទំទួលែថរក  
េ ះ្រ យបញ្ហ ្រគប់្របេភទ ៃនពួក"អេន្ត ្របេវសន្ត៍"យួនថមីៗ មកេទៀត ៖ សុខភព ទីលំេន សំបុ្រត ន មផ្លូវករ 
ករងរ ករសិក ភ ែខមរ រេបៀបរបបរស់េនកនុងសងគមែខមរ ករេ ះ្រ យទំនស់ឯកជន រ ងយួននិងែខមរ... 
េ យមនអនករដ្ឋបល ្រគូេពទយ ្រគបូេ្រងៀនយួន មកជួយែណន ំ ឬេធ្វអីន្ត គមន៍ េទអជញ ធរែខមរ េបីសិនជ
ចបំច់។ មយង៉េទៀត ល់េពលជញឹកញប ់ ែដលេគបនជួបអនកដឹកនជំន់ខពស់ែខមរ អនកដឹកនជំនខ់ពស់េយៀក

ម ែតងរលឹំក ស់េតឿនជនិចច ឲយភគីែខមរផ្តល់លកខខន្តិកៈ្រតមឹ្រតវូ ្រសប មចបប់អន្តរជតិដល់ពួកអេន្ត
្របេវសន៍យួន មកកមពុជេនះ។  

និគមកិចចរបស់យួនៃនតំបន់ «្រតីេកណអភិវឌ ន៍»  
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ជំនន់ៃនអេន្ត ្របេវសន៍យួន មក្រសុកែខមរដ៏សនធឹកសនធ ប់មួយ េ យគម នករ្រតួតពិនិតយអ្វទីងំអស់ ពី
ជញ ធរែខមរ បនេកីតមនេនែខ្រតែខមរ ភគឦ ន ែដលចូលរមួ កនុងតំបន់េ ថ «្រតីេកណអភិវឌ ន៍»។ 

េនឆន ១ំ៩៩៩ េ ក ហុ៊ន ែសន ែដលេទីបនឹងបនេឡងីជនយករដ្ឋម្រន្តី ៃន ណតិទ២ី កន់អំ ច
េពញៃដមន ក់ឯងេនះ បនេផ្តីមគំនិតេសនីរ ្ឋ ភិបលយួន និងរ ្ឋ ភិបល វឲយបេងកីតរមួគន  នូវតំបន់ពិេសសមួយ 
េន្រពំែដនៃន្របេទសទងំបី េ ថ «តំបន្់រតីេកណឥណ្ឌូ ចិន» េ្រកយមកែកជ «្រតីេកណអភិវឌ ន៍ កមពុជ-
វ-េយៀក ម»។ ករសេ្រមចចិត្តែដលប៉ះពល់េ យចំេពះ ដល់បូរណភពទឹកដី និងអធិបេតយយៃនកមពុជ

េនះ ជ«ករសមង ត់»របស់ ហុ៊ន ែសន ែដលគម នបនេសនី និងរង់ចកំរយល់្រពមពី រដ្ឋសភ និងពី្រពះម ក ្រត 
្របមុខរដ្ឋៃនកមពុជេទ។ 

េនឆន ១ំ៩៩៩ មនែតែខ្រតចំនួន ៤ប៉ុេ ្ណ ះ េនតបំន់«្រតីេកណ»េនះ គឺែខ្រត៖ យ៉ៃឡ, កុនទុំ (េយៀក
ម), េពី ( វ) និង រតនគិរ ី(កមពុជ) ។ ដល់ឆន  ំ២០០៩ តំបន់្រតេីកណេនះ បនរកីដល់ ១៣ ែខ្រត 

គឺ ៥ ែខ្រតរបស់េយៀក ម (យ៉ៃឡ, កុនទុំ, ក់ ក់ កណុ់ង, ប៊ិញេភឿក = (៥១.៧៤០ គ.ម.្រក ), ៤ 
េខត្តរបស់ វ ( េពី, េសកុង, ៉ ៉ ន់, ចំប៉ ក់ = ៤៦.៧៤៦ គ.ម.្រក ) និង ៤ ែខ្រតរបស់កមពុជ 
(រតនគីរ,ី សទងឹែ្រតង, មណ្ឌ លគីរ,ី ្រកេចះ = ៤៧.២៥៦ គ.ម.្រក )។ ៃផទ្រក ៃនែខ្រតទងំ ៤ ែខមរ េសមី និង 
២៦.១% ៃនៃផទ្រក  ៃន្របេទសកមពុជទងំមូល។ រឯីចំនួន្របជជនែខមរ េនទីេនះ មនជរមួ ៤៧១.០០០នក់ 
(សថិតិឆន ២ំ០១១) គឺ ១០នក់ប៉ុេ ្ណ ះកនុង១គីឡូែម៉្រត្រក  ឬេសមីនិង្របមណ ៩% ៃនចំនួន្របជជនយួន ៃន
ែខ្រតទងំ ៥ របស់េគេនះ។  

េនៃថងទី២១ កកក ឆន  ំ២០០៤ េនទី្រកុងេសៀម ប នយករដ្ឋម្រន្តីយួន ផន់ ៉ ន់ខយ បនបញជ ក់ថ ៖ 
«្រតីេកណេនះ ជតំបន់យុទធ ្រស្ត ស្រមប់្របេទសទងំ ៣ េលីៃផទនេយបយផង េលីៃផទេសដ្ឋកចិចផង េលីៃផទ
សងគមផង េលីៃផទបរ ិ ថ ន និងេអកូឡូសុីផង បុ៉ែន្តនបចចុបបននេនះ េនជអនុតំបន់្រក្ីរកជនិចច ែដលមូល ្ឋ នៃន
េហ ្ឋ រចនសមព័នធ សងគម-េសដ្ឋកិចច េនខ ត់េខ យ ស់»។ 

េនេពលេនះ េ យេលីកអំពីកង្វះខតរបស់កមពុជ ហុ៊ន ែសន ក៏បនសំុឱយេយៀក ម ទទួលបនទុកករ
ក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នទងំអស់េនទីេនះ និងបណ្តុ ះប ្ត លពួកែខមរេលី កនុងកិចចករអភិវឌ តំបន់ ផ្តល់ជំនួយ 
បេចចកេទស និងហរិញញវតថុ េដីមបកីរេរៀបចំផលិតកមមេផ ងៗ និងេរៀបចំទីផ រៃនផលិតផលរបស់តំបន់្រតីេកណ។  

កនុងេគលករណ៍ ជនជតទិងំ ៣ ្របេទស មនសិទធិចូលរស់េន និង្របកបមុខរបរេ យេសរ ីកនុងែខ្រត
ទងំអស់ៃន្រតីេកណ ប៉ុែន្តកនុងភពជក់ែស្តង គឺមនែតជសហ្រគស និងជនជតិយួនេទ ែដលចូលមកែខ្រតែខមរ 
ឬ វ។ េនកមពុជ និង វ អនកវនិិេយគ ែដលទទួលបនដីសមបទនធំៗ ស្រមប់រយៈកល ៩០ ឆន ំៗ  (២០មុនឹ
ហកិ រ េនកមពុជ និង វ - សថិតឆិន ២ំ០០៧) គឺសហ្រគសយួន។  

េគបនេឃញីឧទហរណ៍ថ េន វ កនុងចំករេកសូ៊ ១មុឹនហកិ រ មនកមមករ វ ១ពន់នក់ កមមករ
យួន ៣០០០នក់ េធ្វីករ ែដលមករស់េនទងំ្រគួ រផទ ល់ៗខ្លួនេគជនិរន្ត េហយី្រតូវបន្រគប់្រគង េ យ
វរេសនីយឯក និងអនុេសនីយឯកេយៀក ម ចំននួ ១៧៦នក់ ែដលេ ខ្លួនឯងថជ«អនកជំនញករ»។ េន
ែខធនូ ២០១៥ របយករណ៍ែវងមួយរបស់កែសត«ឌឺេខបូ ែដលី (The Cambodia Daily)» បនផ្តល់ព័ត៌មន
លម្អិត៖ េនេខត្តរតនគិរ ី ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច េទឱយ្រកុមហុ៊ន យួន ្រតូវបន្រគប់្រគង េ យអងគភពេយធ
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េផ ងៗ ៃនកងពលធំេលខ១៥ ៃនកងទព័្របជជនេយៀក ម ែដលមនមូល ្ឋ ន េនកនុងែខ្រតយ៉ៃឡ ែដលជ
ែខ្រតមួយ របស់េយៀក ម េនកនុងតំបន់្រតីេកណេនះ... (3)។  

េហតុករណ៍ទងំេនះ ជករេបះបង់អធិបេតយភពៃនកមពុជ េទកនុងៃដេយៀក មទងំ្រសុង។ ែខ្រត
ែខមរទងំ៤ េនភគឦ នេនះ បនក្ល យជែដន និគមរបស់យួន ជផ្លូវករ។ 

េ្រគះថន កដ់៏ធងនធ់ងរ ចំេពះកមពុជ 

េនឆន ១ំ៩៨៦ សេម្តច នេ ត្តម សីហនុ, េ ក សឺន ន ៃនអងគករតសូ៊កមពុជ្របឆងំនឹងយួន បន្របកសថ 
ជននិគមយួនសុីវលី បនចូលកន់កប់កមពុជ ជង ១ ននក់េហយី។ េនឆន ២ំ០០៤ េ យេយង ម
ឯក រ ៃនអនក្រ វ្រជវប ងំ អ.ស.ប. (អ៊ុន ក-់UNTAC) និងធនគរពិភពេ ក េយងីបនសិក េឃញីថ 
ចំនួនយួនថមីេនកមពុជ ពីេ្រកយឆន ១ំ៩៧៩ មន្របមណពី ៤ ន េទ ៤ នកន្លះនក់ គឺពី៣០% េទ ៣៥% 
េទេហយី ៃន្របជជនទងំអស់ៃនកមពុជ ែដលមន ១៣ ននក់នេពលេនះ(4)។ េតីមកដល់េពលេនះ 
ចំនួនពួក«អេន្ត ្របេវសន៍»យួន ែដលបនបន្តហូរចូលឥតឈបឈ់រ បនេកីនេឡងីដល់ប៉ុនម នេហយី? (េនឆន ំ
១៩៦២ ចំនួនជនជតិយួន េនកមពុជ មន្របមណ ២៥ មុឹននក់ គឺ ៤.២% ៃន ្របជជនទងំអស់កនុង្រសុក)។ 

ចំនួនជនបរេទសដ៏ធំេធងយ៉ងេនះ ជេ្រគះថន ក់ដ៏ធងន់ធងរជ្របកដដល់ឯកភពជតិែខមរ ែដលមនជ
ទិ៍ វបបធម៌ រេបៀបរស់េន ទំេនៀមទម្ល ប់ ភ  ្របវត្តិ ្រស្ត និងជពិេសសសិទធិ-េសរភីព របស់ជនជតិែខមរ កនុង

ករសេ្រមចចិត្ត កំណត់នូវរបបនេយបយៃន្របេទសខ្លួន នងិ សនជតិខ្លួនេ យខ្លួនឯង។ 

េយងី្រតូវដឹងនិងចថំ ករបត់បង់ែដនកមពុជេ្រកម បនេផ្តីមពីករហូរចូលឥតឈប់ឈរៃនអេន្ត ្របេវស៍
យួន ពីក ្ត លសតវត ទី១៩ េ យបនករេលីកទឹកចិត្ត និងឧបតថមភ អំពអីំ ច និគមប ងំ េន
កូ ងំសុីន។ ដល់ែខមិថុន ១៩៤៩ ប ងំបនកត់ែដនកូ ងំសីុនទងំមូល ឲយេទយួន េ យបំពនជក់ែស្តង 
េលីចបប់អន្តរជតិ។ េពលេនះ េយងី្រតូវដឹងេទៀតថ េនែខកុមភៈ ១៩៧៩ បនទ ប់ពីបនបេងកីត «កិចច្រពមេ្រពៀង 
សន្តិភព មិត្តភព និងសហ្របតិបត្តិករ» ជមួយ េហង សំរនិ តំ ងរ ្ឋ ភិបលែខមរ ែដលបនេកីតថមីៗ េន
ភនំេពញ នយករដ្ឋម្រន្តីយួន ផ ំយ៉ង ដុង (Pham Van Dong) ្របកសជ ធរណៈ ថ « ថ នភពៃនកមពុជ 
មិនវលឹេទេ្រកយ វញិេឡយី» ("La situation du Cambodge est irréversible"!)។ ដូេចនះ កមពុជ«ក ្ត ល» 
(ឬ កមពុជ«េលី») បនចូលេទកនុងផ្លូវចស់ ៃនកមពុជេ្រកម េហយី៕ 

ទី្រកងុប៉រសី -  ៃថងទី៤ មិថុន ២០២១ 

 

- អតថបទេយងខ្លះ ៖ 
(1): Convention de Genève, 12 août 1949, sur Protection Personnes civiles en temps de 
guerre, cf. Art.49-§6 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx 
  
(Extrait) Art.49, §6 : « La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au 
transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. » 
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(2) -
CFC, Circulaire Accueil des Viêts par Hun Sen, 26fev1986.pdf

 

(3) - CFC, TRIANGLE, DK, Une Colonisation tranquille du N-E cambodgien, 20mai2020, Kh.pdf  

(4) CFC, DK, Le Nombre des Viêts au Cambodge entre 1951 et 2003, Khmer.pdf  

*   *   * 

 


