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SAMDECH TECHO HUNSEN -40 NĂM NGÀY TRỞ LẠI BÌNH 

PHƯỚC 

Logo Đài  hiệu tiếng Khmmer  

Thu : Thạch Thu và Thạch Vũ xin kính chào đồng bào đang lắng 

nghe chương trình Tiếng Khmer của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Bình Phước. 

Vũ : Tôi là Thạch Vũ, tôi xin được nhắc lại, sóng FM của Đài Bình 

Phước chúng ta là 89,4 Meghahec đồng bào nhớ nhé , hãy bật radio vào 

khung giờ quen thuộc 14h chiều để đón nghe chương trình Tiếng Khmer. 

Đồng bào cũng có thể nghe trực tuyến trên Website của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Bình Phước : bptv.com.vn  

Thu : Anh Thạch Vũ, hôm nay chúng ta sẽ mang đến cho đồng bào 

mình nội dung quan trọng nào đây ?  

Vũ :Ồ, hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng Thạch Thu ạ, tôi 

nghĩ rằng, sự kiện mà chúng ta đề cập không chỉ là mối quan tâm của 

đồng bào mình, của thính giả đang nghe chương trình mà còn là của bà 

con Kiều bào Campuchia , bạn nghe Đài là người dân Campuchia các tỉnh 

giáp biên giới với chúng ta như Kratie, Tabongkhmum , Moldulkira … 

Thu :Sự kiện gì mà nghe qua có vẽ long trọng quá vậy anh Thạch Vũ, 

anh có thể bật mí cho  đồng bào mình liền đi . 

Vũ : Vào ngày này cách đây 40 năm về trước, ngày 21 tháng 06 năm 

1977, ngài đương kim thủ tướng chính phủ Hoàng Gia Campuchia 

Samdec Techo Hunxen đã có một quyết định lịch sử khi ly khai chế độ tàn 

ác Pol Pot để sang Việt Nam tìm đường cứu nước, cứu dân tộc Campuchia 

thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng. Và hôm nay, tròn 40 năm sau sự kiện 

không thể quên ấy, Ngài Thủ tướng trở lại Bình Phước, mảnh đất mà ông 

đặt chân lên đầu tiên khi quyết định sang Việt Nam để thực hiện hành 

trình cứu nước vinh quang nhưng cũng đầy gian nan, thử thách của mình. 
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Thu : Trong khuôn khổ chương trình tiếng Khmer của Đài Phát thanh 

Bình Phước hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển tải đến đồng bào những 

hoạt động của Ngài Thủ tướng trong dịp trở lại Bình Phước. 

Thu :Ngay bây giờ đây, mời đồng bào cùng nghe anh Lâm Chia, 

Phóng viên  của chương trình Tiếng Khmer đang có mặt tại Lộc Ninh 

thông tin thêm về công tác chuẩn bị đón tiếp Ngài thủ tướng Hunxen nhân 

sự kiện đặc biệt này  

Tin điện thoại  

Thu :Alo, xin chào anh lâm Chia, xin anh thông tin nhanh cho đồng 

bào mình đang nghe Đài biết rõ hơn về công tác chuẩn bị, về không khí 

của sự kiện rất đáng quan tâm này được không ah ?  

Vâng xin chào anh Thạch Vũ, chào chị Thạch Thu,  tôi đang có mặt 

tại ấp Hoa Lư, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, nơi mà Ngài thủ tướng đặt 

chân đến đầu tiên cách đây 40 năm trước, tại đây thì công tác đón tiếp đã 

được chuẩn bị chu đáo, an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt, cách đó không 

xa, ngay tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, các công tác lễ tân, an ninh cũng 

đã rát sẵn sàng. 

Vũ :Anh có thể thông tin chi tiết hơn về bối cảnh, địa điểm tổ chức 

tiếp đón Ngài thủ tướng được không ?  

Địa điểm đón Thủ tướng Hun Sen chính là con đường rừng mà ngày 

21-6-1977, Ngài Thủ tướng Hun Sen đi qua để vào Việt Nam, hiện tại khu 

vực này là cánh rừng cao su bạt ngàn. Đây có thể coi là một cuộc đón tiếp 

nguyên thủ quốc gia đặc biệt, trong một khung cảnh rất đặc biệt. Có mặt 

từ sớm để đợi đón Thủ tướng Hun Sen , tôi thấy có nhiều quan chức Việt 

Nam như: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 

thượng tướng Trần Đơn - thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; thượng tướng Bùi 

Văn Nam thứ trưởng Bộ Công An… 
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Thu :Anh Lâm Chia, chúng tôi được biết Ngài thủ tướng sẽ thăm lại 

rất nhiều địa danh cách đây 40 năm ông đến BP và chắc chắn sẽ  gặp gỡ 

những nhân chứng lịch sử, những người đã đón Ngài Hunxen 40 năm 

trước , anh có thêm thông tin về những chi tiết này không?  

Chắc chắn rồi, tôi sẽ cố gắng chuyển tải đầy đủ tất cả những hoạt 

động trong chuổi sự kiện đặc biệt này trong phần sau của chương trình, sẽ 

có… để tôi xem nào, 5,6 hoạt động chính và rất ý nghĩa sẽ được tổ chức 

trong suốt thời gian Ngài Thủ tướng Hunxen trở lại Bình Phước vào sáng 

nay , xin mời anh Thạch Vũ và chị Thạch Thu tiếp tục chương trình  

Vũ :Vâng xin cảm ơn ơn Phóng viên Lâm Chia và chúng tôi chờ đợi 

những tường thuật của anh, còn bây giờ , xin mời đồng bào và quý vị thính 

giả cùng nghe phóng sự BÀI CA KHÔNG QUÊN do anh Hưng Cát, 

phóng viên chính của chương trình tiếng khmer , Đài Phát thanh Bình 

Phước thực hiện  

Phóng sự : BÀI CA KHÔNG QUÊN   

Thu đọc :  Ngày 17.04.1975 là một ngày đen tối nhất trong lịch sử 

của Campuchia, ngày mà chế độ diệt chủng Polpot xuất hiện: Đất nước 

Campuchia trở thành một địa ngục trần gian khủng khiếp nhất, một nhà tù 

tàn độc, man rợ nhất dưới tay bọn Pol pot. Hàng triệu  người dân Cam-pu-

chia vô tội trong đó có cả những trí thức: nhà văn, nhà báo, giáo sư, thầy 

giáo, bác sĩ, học sinh-sinh viên… đã bị giết hại.  

Không thành phố, trường học, không có chợ, không có tiền, không 

còn nhảy múa, đi chùa tụng kinh niệm Phật, không có sự giao lưu với bên 

ngoài… Hoảng loạn- đó là tâm trạng chung của người dân Campuchia. 

Hãy cùng nghe một số nạn nhân vẫn còn sống sót kể lại  

Trích băng  

Chế độ Pol pot giết tất cả, bất kỳ ai cũng giết 

Pol Pot bắt chúng tôi lao động khổ sai suốt ngày, chẳng có cơm ăn, 

nhịn đói, ăn cháo thôi  

Chúng tra tấn tôi dã man quá, chúng lấy kìm, kẹp vào các ngón chân 

tôi rồi day cho đứt lìa ra  
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Bà già tôi bị tra tấn man rợ, chúng đánh trào máu mũi, máu miệng 

rồi hành hạ bà cho đến lúc chết  

 

Trong bối cảnh ấy, năm 1977, chàng thanh niên Samdech Hun sen lúc 

đó tròn 25 tuổi đứng trước 1 lựa chọn sinh tử : rời bỏ chế độ Pon Pot để 

sang Việt Nam tìm đường cứu nước . 9 giờ tối , ngày 20 tháng 06 năm 

1977, Hun sen gạt nước mắt, đau xót rời bỏ quê hương, xứ sở , xa tổ ấm 

nhỏ với người vợ đang mang thai 5 tháng, Hun sen đặt cược tính mạng của 

mình, hy sinh hạnh phúc riêng để chọn lựa con đường ra đi tìm phương 

cách giải phóng đất nước , để cứu nhân dân và cả vợ con thân yêu của ông. 

Ngài Hun Sen lý giải  

Trích tiếng Hun sen  

Đó là thời điểm khó khăn nhất để tôi đưa ra quyết định, bởi rất có thể 

tôi sẽ bị bắt, bị trả về cho Pol pot nhưng tôi vẫn quyết định ra đi,  Tôi tin 

tưởng rằng suy nghĩ của tôi là đúng, Việt Nam sẽ không khoanh tay nhìn 

khi Campuchia đang gặp hoạn nạn, dẫu biết rằng đi là có thể chết, hy 

vọng chỉ là 0,01 phần trăm ,nhưng tôi vẫn đi theo quyết định của mình, 

nên nhớ rằng vẫn còn có nhiều lựa chọn khác, trở lại Campuchia, khoanh 

tay ngồi chờ bọn Pon pot tàn sát thảm hại, sự lựa chọn cuói cùng là tự sát 

,lựa chọn này , tôi để dành sử dụng khi sang Việt Nam, tôi có 12 chiếc kim 

lúc nào cũng sẵn trong người tôi sẽ tự sát trong trường hợp bị phía Việt 

Nam bắt trả lại cho Pol Pot  

Lúc vượt biên giới Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam, thì đồng hồ 

của Hun sen chỉ đúng 2h sáng. Địa điểm mà họ đặt chân đến là  một khu 

rừng già, ranh giới chung giữa huyện Mê Mốt, tỉnh Kampongcham và 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé. Ông Hun Xen nhớ lại  

Hành trình của tôi là không manh động, liều lĩnh vì ngại phía Việt 

Nam hiểu lầm, 5 người chúng tôi có 3 khẩu súng, 2 quả lựu đạn và một 

con dao quắm…Không phải tôi mang theo vũ khí để đánh nhau với quân 

đội  Việt Nam mà là để đề phòng lúc phải chạm trán với bọn Pol pốt. 

Ngày 21 tháng 06 năm 1977, sau khi băng rừng đi sâu vào lãnh thổ 

Việt Nam tầm 6 km, Hunsen quyết định cất dấu vũ khí trước khi quyết 

định đi lên Tỉnh lộ để tìm gặp Bộ đội và nhân dân Việt Nam, vì sao lại 

quyết định đem dấu vũ khí? Đó thật sự là một quyết định thông minh của 
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Hun Xen! Bởi chỉ cần nhìn thấy những người đem theo binh khí đột nhập 

biên giới, rất có thể bộ đội biên phòng Việt Nam sẽ nổ súng. Tính mạng 

của ông và các đồng đội không thể được bảo toàn.  Khoảng 14h thì họ 

nhìn thấy một xóm nhỏ, có dân, Hun Xen cảnh báo với đồng đội là rất có 

thể họ sẽ bị bắt trói, bởi vượt biên trái phép vào thời điểm mà bọn Pol Pốt 

đã tấn công một vài khu vực biên giới của Việt Nam, bộ đội Việt Nam sẽ 

khó mà phân định ai là do thám ,tình báo của bọn diệt chủng, ai là người 

tìm đường cứu nước , do vậy, Hun Xen yêu cầu : nếu có xãy ra chuyện bắt 

giữ, không ai được phản ứng.   

Vào đến ấp Hoa Lư, Lộc Ninh thì nhóm của Ông Hunsen được nhân 

dân Việt Nam đón tiếp, người Việt Nam đầu tiên mà Hunsen gặp trên con 

đường đất đỏ độc đạo dẫn vào ấp Hoa Lư là ông Nguyễn Văn Hùng, một 

du kích địa phương, hiện nay đang cư trú tại xã Lộc Thịnh, huyện biên 

giới Lộc Ninh.  Ông Nguyễn Văn Hùng nhớ lại  

Tư Hùng  

Dịch : Lúc đó tôi đi làm rẫy thì gặp 5 ông,  mặc toàn đồ đen không 

thôi, lúc tôi thấy họ, người tôi run lên không được bình tĩnh cho lắm, 

nhưng tôi ráng kìm chế , tôi nhận ra họ là người Capuchia, thoạt nhìn tôi 

thấy họ cũng rất đàng hoàng, không có gì hùng hổ hay tỏ ra hung hăng gì 

hết. Mấy ổng hỏi thăm ở đây có bộ đội không, tôi nói có, mấy anh cứ yên 

tâm, đừng lo lắng gì, tôi sẽ tìm cách liên lạc để mấy anh được gặp bộ đội.  

Ông Hùng dẫn cả nhóm Hunxen vào ấp Hoa Lư, tại đây, người dân 

Ấp Hoa Lư đã nấu cơm cho họ ăn, đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng đói 

khát, Hun sen và các đồng đội mới được ăn cơm, cơm trắng ăn với sườn 

kho củ cải trắng . Bữa cơm đầu tiên trên đất Việt Nam thật đặc biệt, 40 

năm đã qua nhưng  ông Hun sen vẫn nhớ như in. Ông chia sẻ  

 

Đó là bữa ăn khiến tôi vừa đau xót, vừa buồn cười, cả năm trời chưa 

được ăn cơm, vì thế 5 người chúng tôi ăn hết một nồi mười người ăn, 

chúng tôi ăn nhiều đến mức căng tức cả bụng, bất ngờ nửa là chúng tôi 

không những không bị trói, mà tài sản gì mang theo trong người cũng 

không bị lục soát. Đáng ra , phía Việt Nam phải khém xét balô, thắt lưng, 

túi quần chúng tôi để xem liệu chúng tôi có mang theo súng ống, vũ khí, 
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đạn dược gì không chứ? Nhưng Việt Nam đã không làm chuyện đó, họ 

không làm. Đó chính là cử chỉ mà tôi cảm nhận và biết ơn sâu sắc . 

Sau bữa cơm nghĩa tình ấy, Hun Sen và các đồng đội đã được đưa đi 

gặp những người có trách nhiệm của quân đội Việt Nam, khởi đầu suôn sẻ 

cho hành trình tìm đường cứu nước đầy vinh quang của đương kim thủ 

tướng chính phủ hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Hành 

trình ấy trên đất Bình Phước được Ngài Hun Sen xem như một bài ca 

không thể nào quên trong cuộc đời mình ./. 

 Nhạc cắt ------------------------------------------- 

Vũ :Vâng một phóng sự thật hay và cảm động về khởi đầu đầy thử 

thách cho hành trình cứu nước của Ngài Thủ tướng Hun Sen.  

Thu :Ngay sau đây , mời đồng bào và quý vị cùng trở lại huyện Lộc 

Ninh với phần tường thuật những hoạt động của Ngài Thủ tướng trong 

ngày trở lại thăm Bình Phước của Phóng Viên Lâm Chia , xin mời anh 

Lâm Chia  

Tường thuật qua Điện thoại của Phóng viên Lâm Chia  

Lâm Chia : Vâng thưa đồng bào, Thủ tướng Hun Sen đến Bình 

Phước hơi muộn một chút  so với kế hoạch, ông gây bất ngờ  đi bộ sang 

Việt Nam trên một con đường đất đỏ chứ không đi trên  con đường đã rải đá mà 

chúng ta đã chuẩn bị.  

Điểm đầu tiên mà ông Hun Sen dừng lại chính là nơi ông từng giấu vũ 

khí ở xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Tại đây vào ngày 

21.6.1977, Ông Samdech Hun Sen và cộng sự đã cất giấu khẩu súng K47, 

khẩu M16, khẩu K54 cùng với một số lựu đạn. Ngay tại buổi hội ngộ lịch 

sử này, tỉnh Bình Phước của chúng ta đã  trưng bày một số vũ khí tượng 

trưng. Thủ tướng Hunsen thật sự rất xúc động khi nhìn thấy các hiện vật 

đã cho ông trở về với những kỷ niệm cách đây 40 năm về trước.  

Điểm tiếp theo của Ngài thủ tướng là ấp Hoa Lư, thuộc xã Lộc 

Thạnh, H.Lộc Ninh (Bình Phước). Đây là nơi Thủ tướng Hun Sen và cộng 

sự đã gặp người dân đầu tiên khi tới Việt Nam. Đó là ông Nguyễn Văn 

Hùng và ông Dương Văn Thân, nguyên là du kích ấp Hoa Lư. Ngày đó, 

ông Hun Sen được ông Hùng dẫn đi gặp du kích của ấp, được thu xếp chỗ 

nghỉ để chờ gặp lực lượng quân đội Việt Nam và được ăn bữa cơm đáng 

nhớ như phóng sự vừa rồi đề cập . Với tất cả người dân Việt Nam, đặc biệt 
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là những nhân chứng đã hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ngài Hun 

Sen 40 năm trước, ai ai cũng phấn khởi, vui mừng trước tình cảm chung 

thuỷ, son sắt ,nghĩa tình của Ngài Thủ tướng. Với Ông Nguyễn Văn Hùng, 

, được gặp lại Ngài Hun Xen , ông rất tự hào  chia sẻ cảm nghĩ của mình 

như sau  

Tiếng ông Hùng 

2 nước chúng ta tổ chức ngày kỷ niệm 40 năm như thế này là quá vui, 

không có gì sung sướng, phấn khởi bằng, tôi thấy vui vì giữa Việt Nam 

mình và Campuchia, tình đoàn kết hữu nghị đời đời bền vững như thế là 

quá hay  
 

Ngay sau cuộc trò chuyện, Thủ tướng Hun Sen đã tham gia cắt băng 

khánh thành Nhà văn hóa Lộc Thạnh và trồng cây gõ đỏ tại nhà văn hóa này.  

Đây là công trình mà Thủ tướng Hun sen tặng cho đồng bào Lộc Thạnh, 

tiếp đó,  Thủ tướng bày tỏ mong muốn được  đi lại trên chiếc xe GMC mà bộ 

đội Việt Nam chở ông đi gặp những người có trách nhiệm 40 năm trước , và 

mong muốn đó của ông đã được đáp ứng, Trên chuyến xe đấy ắp kỹ niệm này, 

ông cùng với 2 đồng đội, 2 người con của 2 người đồng đội khác đã qua đời, 

bùi ngùi nhớ lại những chuyện cách đây 40 năm trước, nghĩa cử của Việt Nam, 

của những người dân đã chở che, đùm bọc ông và các đồng chí của mình sẽ 

luôn được ghi khắc. Thủ tướng bất ngờ chia sẻ với  tất cả mọi người về điều này 

bằng tiếng Việt, tôi xin phép mời đồng bào và quý vị đang nghe chương trình 

cùng nghe đoạn phát biểu bằng tiếng Việt này của Ngài thủ tướng để cảm nhận 

sâu sắc hơn tình cảm của một người bạn lớn .  

Nhân dân Việt nam, Quân đội Việt Nam vừa hy sinh tài sản, nhân mạng, 

kể cả phương diện ngoại giao và chính trị , tất cả đã vì nhân dân Campuchia, vì 

đất nước Campuchia, vấn đề này, Campuchia không thể quên được  

Thủ tướng Hun Sen ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa nhân dân 

hai nước, đặc biệt là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, của Đảng, Nhà nước, Chính 

phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong công 

cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt 

chủng Pol Pot, hồi sinh mạnh mẽ và xây dựng một xã hội tốt đẹp, mang lại đời 

sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Campuchia. 

Thu :Xin được cảm ơn anh lâm Chia đã có những thong tinchi tiết về 

chuyến thăm lịch sử tỉnh Bình Phước sau 40 năm của Ngài thủ tướng Hun Xen  
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Vũ :Thưa đồng bào và các bạn  

 Có một chi tiết hết sức thú vị là cánh rừng cao su, nơi mà Ngài thủ 

tướng vượt rừng sang Việt Nam 40 năm trước bây giờ là Vùng biên hữu nghị - 

một mô hình mới  do Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước  

và Hội đồng già làng của huyện Snual –Kratie – Vương Quốc Campuchia phối 

hợp triển khai , người dân khu vực vùng biên giữa 2 địa phương gọi mô hình 

này là mô hình đoàn kết không biên giới .  

Thu :Phần còn lại trong chương trình Tiếng Khmer của Đài Phát thanh 

Bình Phước hôm nay, xin mời đồng bào và quý vị cùng nghe Phóng sự giới 

thiệu về vùng biên hữu nghị đầy ý nghĩa này  

 

VÙNG BIÊN HỮU NGHỊ 

Xuất phát từ tình đoàn kết hữu nghị được xem là tài sản chung vô giá của 

hai dân tộc Việt Nam-Campuchia ,các họat động dù nhỏ,dù lớn trong khuôn 

khổ vùng biên hữu nghị Lộc Ninh-Snuol đều thể hiện rõ tinh thần đoàn kết 

không biên giới .Sản phẩm hợp tác đầu tiên của Mặt trận tổ quốc huyện Lộc 

Ninh và huyện Snoul  là  1 dự án đặc biệt do tập đoàn cao su Phú Riềng hỗ trợ , 

đó là Cánh đồng cao su hữu nghị rộng 15 ha trên địa bàn xã Spai Chre,huyện 

Snuol,tỉnh Kratie,  thu nhập từ cánh đồng cao su hữu nghị này sẽ là nguồn kinh 

phí để hội đồng già làng 2 địa phương họat động tốt hơn.  

Thực hiện mục tiêu "Láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện trong khuôn 

khổ vùng biên hữu nghị, Campuchia đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp 

Việt Nam đến đây  để xây dựng những công trình hợp tác rất thiết thực. Câu 

chuyện về  nông dân Snuol có công ăn việc làm, trở thành những công nhân cao 

su hữu nghị không còn là chuyện cổ tích nửa mà là một hiện thực sinh động 

đang diễn ra. Thạc sỹ Duch Nak,Trưởng phòng kỹ thuật nông nghiệp,công ty 

cao su Kratie phấn khởi bộc bạch :  

 Dịch  : Tôi được đào tạo thạc sỹ tại Việt Nam, hiện tôi đang làm việc cho 

công ty cao su Phú Riềng,  tôi rất vui và tự hào vì tôi được hợp tác và đóng góp 

cho công ty cũng như 2 nước Việt Nam và Campuchia” 

Trong lịch sử của hai dân tộc, nhân dân Việt Nam và Campuchia luôn 

dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu,nhịp cầu hữu nghị được xác lập từ 

mấy chục năm qua  giờ đây lại được viết tiếp bằng những chương mới cụ thể 

hơn,thực tế hơn.Vùng biên giới heo hút ngày nào giờ đã có hàng chục dự án 

hợp tác giữa Lộc Ninh và Snuol chính thức triển khai, góp phần đánh thức 

những tiềm năng trên vùng biên giới. Nỗ lực ấy đã được các doanh nghiệp 2 
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bên đánh giá cao.Ông Leng Rithy, Giám đốc công ty đầu tư –phát triển Đông 

Bắc Campuchia khẳng định :  

“Có rất nhiều công ty lớn của Việt Nam đã đến đầu tư  và làm ăn tại tỉnh  này. 

Đặc biệt trong đó có công ty của tỉnh Bình phước đến đầu tư tại đây đã tạo 

được việc làm cho nhân dân ở đây. Trước đây khi chưa có các công ty thì mức 

sống  rất thấp cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Tôi tin tưởng rằng nếu có sự 

đầu tư bài bản của các công ty  thì về tương lai uộc sống của nhân dân ở đây sẽ 

được nâng lên. Từ đó góp phần vào việc giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn nơi 

biên giới giữa 2 nước Việt Nam- Campuchia” 

  

Từ thành công của vùng biên hữu nghị Snoul –Lộc Ninh, Bình Phước và 

các tỉnh Đông Bắc Campuchia đang tiếp tục nhân rộng mô hình,nhiều địa 

phương nằm trên tuyến đường  biên giới  Nam Bộ cũng đã đến BP tham quan 

,tìm hiểu  mô hình này để vận dụng  với mong muốn giữ vững ổn định vùng 

biên,đồng thời tăng cường hơn nửa mối đoàn kết,hữu nghị và hợp tác ,những 

truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia../ 

Lồng bài nhạc VN-CPC Samaki  

Cùng uống dòng nước Mê Kong, cùng chung kẻ thù đế quốc, Việt Nam –

Campuchia sát vai nhau gìn giữ hoà bình  

Thu: Kính thưa đồng bào, những giai điệu vui tươi trong ca khúc  VN-

CPC Hai dòng sông đã thay lời kết thúc chương trình tiếng Khmer ngày hôm 

nay của Đài Phát thanh truyền hình Bình Phước.  

Vũ : Cảm ơn đồng bào đã dành thời gian lắng nghe, xin chào và hẹn gặp 

lại đồng bào trong chương trình ngày mai.  


