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GIỚI THIỆU VỀ TÁC PHẨM 

 
 Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ 

truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ này đã được các thế hệ lãnh đạo và 
nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức và xương máu, là tài sản chung 
vô giá của hai dân tộc. 

Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước 
Campuchia, quân và dân Việt Nam lại tiếp tục sát cánh cùng các lực lượng yêu nước 
và nhân dân Campuchia giải phóng đất nước, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi 
chế độ Pol Pot diệt chủng, ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại và mang lại sự 
hồi sinh cho đất nước Chùa Tháp, vì hòa hình ổn định ở khu vực và trên thế giới. 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây 
Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 
Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2019), Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Campuchia đã 
thực hiện loạt phóng sự, tin, bài nhằm khẳng định vai trò to lớn và tính chính nghĩa 
của Việt Nam trong việc giúp đỡ quân đội, nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt 
chủng Khmer Đỏ, và góp phần xây dựng đất nước chùa Tháp hòa bình, thịnh vượng.  

Loạt bài viết cũng tôn vinh tinh thần quốc tế cao cả, sự hy sinh anh dũng của 
những người lính tình nguyện, các chuyên gia Việt Nam. Những người đã luôn kề 
vai sát cánh giúp những người dân Campuchia bước qua giai đoạn đen tối nhất trong 
lịch sử. 

Những phóng sự, tin, bài này được độc giả từ cả hai nước Việt Nam – 
Campuchia hoan nghênh, đánh giá cao. Viện trưởng viện Hàn lâm Campuchia ông 
Sok Touch cho rằng: “Những bài viết của Cơ quan thường trú Đài TNVN tại 
Campuchia nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này có ý nghĩa vô cùng quan trọng,   
góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, khẳng định 
mối quan hệ láng giềng gần gũi giữa Campuchia – Việt Nam”. 

Có thể nói, chiến thắng chế độ diệt chủng Pon Pot đã khép lại một trang sử 
đen tối, đau thương của dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, tự 
do, phát triển cho “đất nước chùa Tháp”. Đồng thời, ngày 07-01-1979 đã trở thành 
mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị 
đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Nhân dịp này, Cơ quan thường trú 
Đài TNVN tại Campuchia xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu ca ngợi 
mối tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia: 

  
TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN  

ĐÀI TNVN TẠI CAMPUCHIA       
 

                                     
 
                                    

                                                                                Nguyễn Văn Đỗ                           
 



 
 

Bài 1: Cậu bé sống sót từ nhà tù diệt chủng: Người sinh ra tôi lần thứ hai 
là bộ đội Việt Nam 

 
(Phát Chương trình Thời sự VOV1 18h ngày 4/1/2019) 
  
Chúng tôi gặp anh Nông Chăn Phal ( Norng Chan Phal) vào một buổi chiều 

tà trong ngày cuối cùng của năm 2018 tại Bảo tàng Tội ác diệt chủng Toul Sleng – 
trước đây là trại giam khét tiếng S-21, nơi đã diễn ra những cuộc tra tấn và hành 
quyết cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người dân vô tội Campuchia dưới chế 
độ Khmer Đỏ. Norng Chan Phal là một trong bốn đứa trẻ duy nhất còn sống sót 
được quân tình nguyện Việt Nam cứu khỏi nhà tù này khi cùng những người lính 
Campuchia vào giải phóng thủ đô Phnom Penh trong những ngày đầu tháng Giêng 
năm 1979. 

Bằng giọng nói đều đều, chậm rãi, Norng Chan Phal hồi tưởng lại ký ức kinh 
hoàng về những ngày bị giam cầm tại địa ngục trần gian cách đây 40 năm. Tai họa 
ập đến với gia đình Norng Chan Phal khi cha anh đột nhiên bị lính Pol Pot bắt vào 
giữa năm 1978, ít tháng sau đó chúng quay lại đưa cả gia đình Norng Chan Phal đi 
và cho biết sẽ được gặp cha ở nơi có cuộc sống tốt hơn. Khi chiếc xe tải chở kín 
người vừa đỗ trước cổng một trường học mà Khmer Đỏ biến thành nhà tù S-21, 
chúng xua người dân đa số là phụ nữ, trẻ em xuống xe thật nhanh, ai chậm trễ bị 
chúng đạp ngã lộn xuống đất.  

Những tên lính hung tợn tay lăm lăm cầm gậy gỗ vung lên vụt vào đầu, vào 
mặt bất kỳ người nào không vì lý do gì. Máu me vương vãi khắp nơi, những tiếng 
kêu khóc bật lên rồi im bặt nhường chỗ cho tiếng quát tháo và tiếng gậy, tiếng roi 
vut vút. Norng Chan Phal và em trai bị mẹ dùng 2 tay bịt chặt miệng không cho kêu 
khóc vì lo sợ làm lính Pol Pot tức giận đem đi giết.  

Trong trại giam, do sợ hãi trước sự tàn ác của Khmer Đỏ nên ai nấy đều phải 
làm theo bất kỳ yêu cầu nào của chúng. Hàng ngày, chúng vào phòng giam gọi từng 
tốp người đi tra tấn, hành quyết. Norng Chan Phal nhớ lại:  

“Bên trong căn phòng bị nhồi chặt người ở nhà tù, tôi không chứng kiến được 
cảnh bọn chúng giết người, nhưng tôi thấy bọn chúng bắt người đưa ra ngoài và sau 
đó nghe thấy những tiếng gào thét, tiếng rú của các nạn nhân vang lên rồi lịm tắt” 

Đối với Norng Chan Phal, đỉnh điểm nỗi sợ hãi là khi anh và người em trai bị 
lũ Pol Pot giằng ra khỏi tay mẹ để đưa sang phòng giam khác. Đó cũng là lần cuối 
cùng hai anh em Norng Chan Phal được nhìn thấy mẹ, họ không thể biết điều gì đã 
xảy đến với bà sau đó, ánh mắt của người mẹ trong giờ khắc ấy trở thành nỗi ám ảnh 
với họ suốt cả cuộc đời. Người em trai của Norng Chan Phal sau này không bao giờ 
dám quay trở lại nhà tù khi nó đã trở thành Bảo tàng Tội ác diệt chủng do bị ám ảnh 
bởi những ký ức hãi hùng. 

May mắn đến với Norng Chan Phal khi giai đoạn đen tối trong nhà tù S-21 
mới trải qua ít ngày thì bộ đội tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng cách mạng 
Campuchia giải phóng Phnom Penh, lật đổ chế độ Khmer Đỏ vào ngày 07/1/1979. 
Khi bộ đội Việt Nam tiến vào nhà tù, xung quanh là cảnh tượng chết chóc, u ám và 
tĩnh lặng như tờ, anh em Norng Chan Phal nép sát vào đống quần áo được gom lại ở 



một góc phòng không dám nhúc nhích, họ nhìn thấy những người lính tay cầm súng 
nên rất hoảng sợ. Norng Chan Phal hồi tưởng lại:  

 “ Những người lính Việt Nam đưa chúng tôi ra khỏi đống quần áo tù nhân. 
Họ thấy người chúng tôi đầy vết muỗi cắn, côn trùng đốt, không được ăn mấy ngày 
nay rồi, thì họ đã lấy hơn một nửa túi gạo đem bên mình, nấu cơm cho chúng tôi. 
Đợi chúng tôi ăn xong, thì họ mới đi.” 

 
Chỉ vào bức ảnh 4 đứa trẻ trần truồng được những người lính Việt Nam bế ra 

khỏi nhà tù S-21, Norng Chan Phal cho biết khi đó lũ trẻ ở trong tù không có quần 
áo để mặc, người dính đầy bẩn thỉu, máu me, bộ đội Việt Nam đã nhanh chóng nhấc 
họ lên, ôm vào lòng rồi đi qua những dãy xác người bốc mùi dọc nhà tù để thoát ra 
ngoài. Nói đến đó, bất chợt ánh mắt Norng Chan Phal sáng lên, nhìn thẳng vào 
chúng tôi, anh quả quyết: Người sinh ra tôi lần thứ hai là bộ đội Việt Nam. Nếu bộ 
đội Việt Nam tới chậm ít ngày nữa, chắc chắn 4 đứa trẻ chúng tôi không thoát khỏi 
số phận như hàng nghìn trẻ em xấu số khác trong nhà tù này. 

Hình ảnh về người lính tình nguyện Việt Nam luôn là những kỷ niệm đẹp đối 
với Norng Chan Phal trong suốt quãng đời sau này. Sự ân cần, yêu thương, chăm sóc 
của các anh bộ đội Cụ Hồ đã giúp xoa dịu phần nào nỗi đau tột cùng mà Norng Chan 
Phal phải trải qua. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Norng Chan Phal nói:  

 “Khi ở trại trẻ mồ côi, chúng tôi được bộ đội Việt Nam yêu thương chăm sóc, 
nuôi dưỡng như con vậy. Họ dạy tôi ăn nói lễ phép với người lớn, khi có thời gian 
rảnh là lại đến thăm tôi, đưa tôi đi chơi hoặc gửi cho tôi trái dừa...Đến những năm 
80 thì quân đội Việt Nam bắt đầu rút về nước, và từ đó đến nay tôi hoàn toàn không 
biết tin gì về họ. Tôi hi vọng là có một ngày nào đó tôi được gặp lại họ.” 

Nói đến đây, Norng Chan Phal đưa mắt nhìn về xa xăm. Anh cho biết ít ngày 
tới sẽ đưa con gái lớn của anh về Việt Nam, tham dự một sự kiện kỷ niệm ngày 
Canpuchia được giải phóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh mong muốn sẽ được 
gặp lại những người lính tình nguyện Việt Nam năm nào, để được ôm thật chặt lấy 
họ nói lời cảm ơn. Anh cũng mong các con của mình sẽ ghi nhớ mãi mãi công ơn 
của bộ đội Việt Nam, những người đã đem lại hòa bình, ấm no cho đất nước 
Campuchia ngày nay./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bài 2: Về lại Cánh đồng Chết – nơi tội ác man rợ được phác họa bằng 
những bộ xương người 

 
( Phát chương trình thời sự VOV1 ngày 06/01/2019) 
  
Cánh đồng Chết Choeung Ek có lẽ là một trong những điểm đến gây ám ảnh 

ghê rợn nhất đối với bất kỳ ai trong hành trình tìm hiểu tội ác diệt chủng của bè lũ 
Pol Pot – Ieng Sary dưới chế độ Khmer Đỏ. Mặc dù đã tìm hiểu trước thông tin về 
địa danh nằm ở vùng ven thủ đô Phnom Penh này để chuẩn bị tinh thần, nhưng đôi 
chân chúng tôi vẫn chùn lại khi vừa bước qua cánh cổng khu di tích bởi một tòa 
tháp chất đầy sọ người cao tới đỉnh khiến mọi du khách đều phải đứng lặng hồi lâu. 

Ông Chour Sok Ty, Giám đốc Khu di tích Cánh đồng Chết Choeung Ek, khi 
biết tin có phóng viên Việt Nam tới tìm hiểu đã ngay lập tức thu xếp công việc để 
đón chúng tôi. Ông có tình cảm đặc biệt với Việt Nam bởi nếu bộ đội Việt Nam 
không giúp nhân dân Campuchia giải phóng Phnom Penh vào những ngày này cách 
đây 40 năm thì có lẽ tòa tháp kia sẽ còn phải xây cao hơn nữa. 

Ngồi trò chuyện dưới tán cây trong khuôn viên khu di tích, ông Chour Sok Ty 
cho biết Choeung Ek chỉ là một trong số khoảng 400 cánh đồng chết ghi dấu tội ác 
của Khmer Đỏ nằm rải rác trên khắp đất nước Campuchia, những điểm thảm sát này 
có hàng nghìn hố chôn tập thể của hàng triệu người dân vô tội. Phải mất vài tháng 
sau khi bộ đội Việt Nam vào giải phóng Phnom Penh, người ta mới phát hiện ra 
Cánh đồng Chết Choeung Ek và chứng kiến những cảnh tượng như địa ngục. Ông 
Chour Sok Ty cho biết: 

“Trước đây, mọi người không biết đến nơi này. Sau giải phóng năm 1979, khi 
nhiều người dân trở về Phnom Penh bị thiếu đói, họ phải đi ra các vùng xa ven đô 
để kiếm ăn, lúc đó họ mới tìm thấy hàng đống xác người và báo cáo chính quyền” 

Cả một vùng đất rộng lớn vương vãi đầy xác chết, hàng chục hố chôn chồng 
chất xác người nhô cao như những nấm mồ khổng lồ, từng vùng đất thấm máu người 
đen kịt. Tại một gốc cây to ven hồ nước, người ta tìm thấy một đống xác hơn 100 trẻ 
em và phụ nữ trần truồng, một phần thân cây như lõm lại do bị những kẻ sát nhân 
cầm người trẻ em đập vào cây đến chết. Xung quanh đó là những hố chôn người bị 
chặt đầu, chặt chân, tay, có hố chôn chứa tới 450 xác chết.  

Sau này, khi các nhà khoa học vào nghiên cứu, người ta mới biết đa số nạn 
nhân đã phải chịu những cái chết cực kỳ đau đớn, hiếm có hộp sọ nào được tìm thấy 
lành lặn, đa số trong hơn 8.000 hộp sọ được trưng bày ở tòa tháp trung tâm khu di 
tích Choeung Ek đều bị thủng, vỡ, rạn. Lũ ác nhân Khmer Đỏ đã dùng những công 
cụ thô sơ như gậy gỗ, gậy sắt, dao, cuốc, thuổng… để giết người. Mỗi ngày, bọn 
chúng đưa khoảng 300 người đến Choeung Ek để hành quyết, trước khi sát hại 
chúng còn tra tấn, hành hạ các nạn nhân bằng nhiều cách như cắt tai, chặt tay, chân, 
đổ hóa chất vào mặt, vào mồm. 

Kể đến đây ông Chour Sok Ty ôm mặt bật khóc nức nở, những cảm xúc trong 
ông đang tuôn trào không thể kìm nén. Cầm chặt tay chúng tôi một hồi lâu, đôi mắt 
ông ngước lên những ngọn cây phía xa xăm như muốn kể tiếp về tội ác tày trời của 
Khmer Đỏ, nhưng miệng ông mím chặt không thể nói nên lời. Hàng ngày trong suốt 
14 năm qua, Chour Sok Ty là người trực tiếp trông nom, gìn giữ từng mảnh hài cốt, 
những vệt máu, miếng vải quần áo còn sót lại của hơn 20.000 sinh linh bị thiệt mạng 



tại đây, những tưởng ông đã quen được với sự rùng rợn và chế ngự được cảm xúc 
của mình, nhưng đôi mắt ông vẫn đỏ hoe bất cứ khi nào nhắc lại về sự tàn bạo của 
Khmer Đỏ.  

Dưới thời Khmer Đỏ, chính Chour Sok Ty đã chứng kiến sự tàn ác của lính 
Khmer Đỏ khi chúng mở rộng địa bàn càn quét, giết người vô tội vào những ngày 
cuối cùng của chế độ này. Lúc đó, vì người cha già yếu không thể cùng dân làng 
chạy vào rừng lánh nạn, ông Chour Sok Ty đã quyết định ở lại để bảo vệ cha. Ông 
vừa kể vừa khóc: 

“Tôi….Tôi không bao giờ có thể quên được giây phút khi cha gọi tôi đến và 
bảo: Con ơi…, con chạy đi, hãy để cha ở lại, nếu có chết thì chỉ mình cha chết thôi.  
Khi đó tôi đau lòng lắm. Tôi là một người con trai, và tôi làm sao đành lòng bỏ cha 
tôi ở lại được? Và tôi quyết tâm không bỏ lại cha. Tôi cầm sẵn con dao để đợi bọn 
Pol Pot đến”. 

May mắn thay, ít ngày sau đó, bộ đội VN đã giúp nhân dân Campuchia đập 
tan chế độ Khmer Đỏ, giải thoát kiếp nạn cho hàng triệu người dân Campuchia. Ông 
Chour Sok Ty sau đó đã được đi học, rồi làm giáo viên. Khi khu di tích Cánh đồng 
chết Choeung Ek cần tuyển cán bộ quản lý, ông đã quyết định ứng cử. Ông cho biết 
muốn làm công việc hiện tại để góp phần gìn giữ di sản, giáo dục cho thế hệ mai sau 
những bài học đau xót về tội ác diệt chủng của bè lũ Pol Pot. Ông chia sẻ: 

“ Tôi xin cảm ơn những người lính Việt Nam đã cứu giúp tôi thoát khỏi chế độ 
diệt chủng Pol Pot. Tôi sẽ nhớ mãi công ơn những người lính tình nguyện Việt Nam. 
Nếu như không có ngày 7/1 thì tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào?” 

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Chour Sok Ty trong tâm trạng trĩu 
nặng. Xung quanh, từng nhóm du khách đang chậm bước tham quan khu di tích, ai 
nấy đều lặng lẽ với vẻ mặt buồn bã, trầm ngâm. Một cặp đôi ngồi im trên ghế đá bên 
cạnh tòa tháp, họ nắm chặt tay nhau với khóe mắt đỏ hoe. Chúng tôi cố gắng đi thật 
nhẹ và chăm chú nhìn kỹ mặt đất khi đặt từng bước chân, trước đó anh bạn hướng 
dẫn viên đã dặn chúng tôi cẩn thận kẻo dẫm vào những mảnh xương người còn chưa 
được khai quật. 

Bước ra khỏi cổng khu di tích Cánh đồn g Chết Choeung Ek khi những tia 
nắng cuối ngày đang dần tắt, phía xa xa, lũ trẻ con đang mải mê nô đùa trong sân 
một ngôi trường khang trang. Trên con đường lớn thẳng tắp đã được trải nhựa, từng 
đoàn dài xe tải chở hàng hóa nối đuôi nhau chuyên chở phục vụ cho khu công 
nghiệp gần đó. Trong lòng chúng tôi thầm nghĩ, sự hy sinh vô cùng to lớn và cao cả 
của những người lính tình nguyện Việt Nam không hề uổng phí, một Vương quốc 
Campuchia đã và đang thực sự hồi sinh, phát triển./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 3:  Ấn tượng từ một chuyến đi của những người lính tình nguyện Việt Nam 
  

( Phát chương trình thời sự VOV1 ngày 07/01/2019) 
  
Những câu chuyện xúc động về tình quân dân, tình đồng đội, những trận 

chiến ác liệt, và những tình cảm đặc biệt với người dân Campuchia của những 
người lính Cụ Hồ năm xưa…  như làm sống lại không khí của thời khói lửa, đạn 
bom đầy hào hùng, kiên cường, anh dũng thuở nào. Đó là ấn tượng của Chương 
trình thăm lại : “Chiến trường xưa” trên đất bạn Campuchia, do hội hữu nghị Việt 
Nam-Campuchia tổ chức, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ 
biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt 
chủng  Khmer Đỏ(7-1-1979 - 7-1-2019). 

Vượt qua hàng ngàn kilomet trong hành trình “Về nguồn – thăm lại chiến 
trường xưa”, các đại biểu từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là các cựu chiến binh, 
cựu thanh niên xung phong, thân nhân những người có công…, đã bắt đầu cuộc hành 
trình sang đất bạn Campuchia vào những ngày đầu năm 2019. Những cái bắt tay bịn 
rịn, vui mừng, hồ hởi khi được gặp lại những người bạn thuở nào đã làm cho thời 
gian như ngừng lại và đưa trở về những ngày xưa bom đạn bởi những câu chuyện kể 
đầy cảm động. Nhớ về những ngày đầu mới giải phóng thủ đô Phnom Penh khỏi chế 
độ diệt chủng Khmer Đỏ, cựu chiến binh Lê Thành Tạc cho biết: Thời kỳ chiến đấu 
trên chiến trường Campuchia đầy gian khổ, hy sinh nhưng lại đầy nghĩa tình với 
những người dân Campuchia:   

“ Người dân vừa thoát khỏi cuộc sống tập thể nên khi gặp những người lính 
tình nguyện Việt Nam thì họ mừng lắm, mừng như sống lại được. Mới đầu họ cũng 
ngại ngùng, một lúc sau thì cử một hai người cầm cái thau, vật dụng bé tới nói: Mấy 
chú bộ đội ơi, cho tôi ít gạo về nấu. Mình là chỉ huy ở đó nên mình có nói: Bà con 
cứ chia nhau đi, mỗi người một ít sao cho ai cũng có. Họ lấy gạo xong, đến tối cũng 
có người đến hỏi xin đường, tôi nói bà con cứ chia nhau thôi. ” 

Gần như khắp nơi trên đất nước Chùa Tháp đều có ký ức những đoàn quân 
tình nguyện Việt Nam. Một cuộc chiến khốc liệt đã làm cho hàng vạn chiến sỹ quân 
tình nguyện Việt Nam mãi mãi nằm lại nơi đất khách. Và cũng từng ấy chiến sỹ đã 
phải bỏ lại một phần thân thể của mình, tất cả những anh hùng này sẽ mãi được lịch 
sử công nhận, và người dân Campuchia khắc ghi. Bởi họ đã cứu vớt cả một dân tộc 
có nền văn minh Ăngkor lẫy lừng, làm hồi sinh một dân tộc có nền văn hóa Phật 
giáo lâu đời. Như lời tâm sự của ông Vông Sa Khon ( Vong Sakhon) – 56 tuổi,  tại 
thủ đô Phnom Penh về các người lính, chuyên gia người Việt  Nam thì đó là những 
người anh hùng, những người bạn của mỗi người dân Campuchia:  
 “ Khi được gặp những người lính tình nguyện Việt Nam, tôi rất vui mừng vì 
đó là những người tốt, thẳng thắn. Tôi cảm ơn những người lính tình nguyện Việt 
Nam đã sang giải phóng chúng tôi khỏi chế độ diệt chủng Pon Pot. Tôi hi vọng rằng 
mối quan hệ Campuchia – Việt Nam ngày càng tốt đẹp’’.   

  Những năm tháng chiến tranh qua đi, không chỉ để lại trong tâm khảm của 
những người dân Campuchia những hình ảnh đẹp về những người lính Cụ Hồ, mà 
ngay cả những người lính đó cũng không thể nào quên được tình cảm mà người dân 
Campuchia dành cho mình và đồng đội. Ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Thường 



trực Phía Nam BCHTW Hội Hữu nghi Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch CLB Doanh 
nghiệp Việt Nam – Campuchia, trưởng ban tổ chức chương trình thăm lại : “Chiến 
trường xưa” trên đất bạn Campuchia cho biết: Chương trình xuất  phát từ những tâm tư, 
nguyện vọng của mọi người, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho các thành viên 
tham gia. Ông cho biết:  

 “Nhân kỷ niệm 40 năm, chúng ta chiến thắng chiến dịch bảo vệ phía Tây Nam 
của tổ quốc, cùng với nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot,  
và tạo điều kiện cho những người đã từng kề vai sát cánh với nhân dân, quân đội 
Campuchia trước kia được thăm lại và nhìn thấy những thành quả phát triển ổn 
định, vững chắc của đất nước chùa Tháp.”  

Sự xúc động hiện trên từng gương mặt của những thành viên tham gia chương 
trình, chuyến đi như sự hòa quyện một mạch dài tiếp nối giữa quá khứ - hiện tại và 
tương lai. Đọng lại trong mỗi người tham dự, cũng như trong ký ức những người dân 
VN và Campuchia là những ấn tượng khó quên về bài học lịch sử, về truyền thống 
cách mạng, về tình đồng đội, nét nhân văn cao đẹp của những người cựu chiến binh, 
cựu thanh niên xung phong ngày ấy./.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 4: Công cuộc tái thiết Campuchia – Câu chuyện của những con người làm 
nên lịch sử 
 
         (Phát chương trình thời sự VOV1 ngày 07/01/2019) 
  

# Bốn mươi năm trôi qua kể từ ngày Quân tình nguyện Việt Nam cùng quân 
dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (07/1/1979), vào những ngày tiết 
trời dịu mát đầu năm nay, chúng tôi may mắn có dịp được gặp, được nghe, được 
ngắm nhìn những nhân chứng sống, những người con của cả hai dân tộc Việt Nam - 
Khmer, họ chính là những người đã góp phần điểm tô cho trang sử bi tráng, oai 
hùng và đầy gian lao, thử thách của hai nước Việt Nam - Campuchia cách đây tròn 
40 mùa khô. 

  
Trò chuyện bên tách trà tại một nhà hàng trong khu vực có đông người Việt 

sinh sống ở giữa thủ đô Phnom Penh, anh Chan Long, người Campuchia, kể với 
chúng tôi về những kỷ niệm đan xen cả chua xót lẫn ngọt ngào trong những năm 
tháng chạy nạn Khmer Đỏ rồi quay trở lại cùng các chuyên gia Việt Nam tái thiết đất 
nước Campuchia. Khi lính Pol Pot bắt đầu thực hiện các chính sách hà khắc và thủ 
tiêu chính đồng bào mình vào năm 1975, gia đình anh Chan Long cùng nhiều người 
Campuchia khác đã phải di tản sang Việt Nam. Bất chấp việc Pol Pot cho lính khiêu 
khích, sát hại dân Việt Nam sống ở ven biên giới, phía Việt Nam vẫn dang tay đón 
nhận và tạo điều kiện sinh sống cho những người Campuchia sang lánh nạn như gia 
đình anh Chan Long. 

Hơn 4 năm uống nước, ăn gạo tại Việt Nam, thời kỳ ấy đối với anh Chan 
Long là hơn 4 năm đầy ắp những kỷ niệm yêu thương, đùm bọc, nghĩa tình. Sau 40 
năm, anh vẫn nhớ như in từng gương mặt thân quen của bà con chòm xóm ở vùng 
đất nghèo thuộc tỉnh Đồng Tháp, nơi gia đình anh được bố trí cư trú. Anh vẫn cảm 
nhận rõ vị ngọt mát của những trái dừa từ tay các má, các chị đưa cho sau những 
buổi cuốc đất vã mồ hôi. 

Anh cho biết, khi đó đất nước Việt Nam vừa thoát khỏi chiến tranh, điều kiện 
kinh tế rất khó khăn, ai ai cũng nghèo khổ, tuy nhiên mọi người đều hăng say làm 
việc, những buổi ra đồng luôn đầy ắp tiếng cười, mọi người cùng giúp đỡ nhau ổn 
định cuộc sống, không phân biệt dân tộc, thành phần. Nhờ vậy, những người tay 
trắng đến từ Campuchia như gia đình anh còn được bà con ưu ái, giúp đỡ nhiều hơn. 

Cũng trong những ngày tháng gian lao, vất vả này, ở một vùng đất khác tại 
tỉnh Cà Mau, anh Lê Thành Tạc, khi đó vừa học hết cấp 3, đã tình nguyện nhập ngũ 
theo tiếng gọi của Đảng để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên giới Tây Nam 
trước sự xâm lăng của bè lũ Pol Pot. Là Trung đội trưởng, đại đội 2, tiểu đoàn 3, 
trung đoàn 152, tỉnh đội Kiên Giang, anh cùng đồng đội đẩy lui quân Pol Pot khi 
chúng đánh chiếm lấn sâu vào tận Nhà máy xi măng Hà Tiên. Sau đó anh đã tham 
gia cuộc tổng phản công cùng quân tình nguyện Việt Nam đập tan chế độ Khmer Đỏ 
vốn gây bao lầm than cho đất nước Campuchia. 

Bồi hồi nhớ lại những ngày tháng hào hùng này, anh Tạc kể, khi bộ đội Việt 
Nam mới tiến vào, một số người dân Campuchia vẫn rất sợ hãi nên trốn vào rừng, 
các anh phải đi kêu gọi bà con trở về nhà, bảo họ lấy lúa gạo bị quân Pol Pot tịch thu 
mà ăn, lúc đó bà con mới hiểu là bộ đội Việt Nam đến cứu họ, mọi người mừng lắm. 



Khi ấy, không một ai trong hàng vạn người lính tình nguyện Việt Nam lấy một hạt 
gạo, quả cà, trái ớt của dân bởi trước khi phản công tiến vào Campuchia, tất cả các 
đơn vị đều phổ biến 9 điều quy định không lấy của dân, ai vi phạm sẽ bị xử phạt rất 
nặng. Vì vậy, nhân dân Campuchia càng thêm tôn trọng, nể phục, tin cậy, thương 
yêu bộ đội Việt Nam. 

Công cuộc tái thiết đất nước Campuchia ngay sau đó là một thời kỳ đầy thách 
thức với những người lính đã quá quen với pháo đạn như anh Tạc. Tuy nhiên, chứng 
kiến những khổ đau cùng cực và sự thiếu thốn nghiêm trọng về mọi mặt mà nhân 
dân Campuchia đang phải gánh chịu, những người lính vừa cầm súng chiến đấu ấy 
đã lao vào vận chuyển thóc giống, lúa gạo, thực phẩm, thuốc men… từ Việt Nam 
sang cứu trợ bà con Campuchia. 

Anh Tạc cho biết, Việt Nam khi đó rất khó khăn nhưng ở Việt Nam có gì cũng 
chở sang Campuchia cái đó, chúng ta còn kêu gọi bạn bè quốc tế viện trợ cho 
Campuchia. Thấu hiểu được sự giúp đỡ, san sẻ chí tình của Việt Nam, người dân 
Campuchia cũng rất thương bộ đội Việt Nam, coi như con em của mình, họ múc 
từng bát cháo, giúi vào tay từng quả trứng bắt bộ đội phải ăn vì biết bộ đội cũng rất 
thiếu thốn lương thực. 

Thời kỳ này, anh Chan Long cùng gia đình cũng đã quay trở về Campuchia. 
Anh tham gia giúp Chính quyền non trẻ Campuchia phối hợp công tác với Tổng 
đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia (B68). Với tinh thần của một người con 
trở về xây dựng đất nước, anh Chan Long đã ngày đêm lăn lộn cùng các chuyên gia 
Việt Nam xuống từng thôn, xóm hướng dẫn bà con cách gieo giống, bón phân, trồng 
rau, nuôi cá… Công sức miệt mài đóng góp của những người con Campuchia như 
anh Chan Long cùng sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của hàng vạn chuyên gia Việt 
Nam đã dần giúp nền kinh tế Campuchia hồi phục, hàng triệu người dân Campuchia 
một lần nữa lại được giải thoát, lần này là thoát khỏi giặc đói. 

Chan Long và Lê Thành Tạc, hai con người đi theo hai chiều ngược lại trong 
thời kỳ bè lũ Khmer Đỏ thực hiện chính sách diệt chủng ở Campuchia và xâm lược 
Việt Nam, để rồi những người con của cả hai nước Việt Nam và Campuchia ấy đã 
cùng kề vai nhau xây dựng lại xứ sở Chùa Tháp. Bốn mươi năm trôi qua, anh Lê 
Thành Tạc hiện là Tham tán, Trưởng phòng Chính trị, Đại sứ quán Việt Nam tại 
Campuchia, còn anh Chan Long sau nhiều năm công tác tại Bộ Thương mại 
Campuchia đã nghỉ hưu và về làm Cố vấn Phòng Thương mại Campuchia, cả hai 
vẫn nỗ lực cống hiến góp phần xây dựng, phát triển Vương quốc Campuchia, thắt 
chặt tình đoàn kết anh em chí cốt Việt Nam - Campuchia. 

Lắng nghe câu chuyện của các anh trong cái nắng mềm mại, vàng óng, len lỏi 
giữa những đỉnh tháp nhô cao, chúng tôi cảm nhận như đang được hít thở bầu không 
khí của mùa khô năm nào. Những hy sinh xương máu và sự dấn thân quên mình của 
các thế hệ đi trước là nguồn động lực để lớp lớp thanh niên Việt Nam - Campuchia 
tiếp bước, cùng chăm lo vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác 
toàn diện giữa hai nước./. 
 

 

 



 

Bài 5: Thủ tướng Hun Sen: Ngày 7/1 sẽ sống mãi trong tim chúng ta 
 
( Phát chuong trinh thời sự VOV1 ngày 07/01/2019) 
  
# Sáng nay (07/01), tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn 

ra lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước, lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Phóng viên 
thường trú Đài TNVN tại Campuchia đưa tin về sự kiện này.  

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng 
Khmer Đỏ (07/1/1979 – 07/1/2019) đã được tổ chức trọng thể tại sân vận động 
Olympic, trung tâm Thủ đô Phnom Penh, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia 
Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cùng đông đủ các lãnh đạo cấp cao trong 
Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện Campuchia, ngoại giao đoàn tại Campuchia và 
hàng chục nghìn quần chúng nhân dân. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Hun Sen đã nêu bật vai trò to lớn của 
quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu quốc 
Campuchia và toàn dân Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot vào ngày 7/1/1979, chấm 
dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới Độc lập, Tự 
do, Dân chủ và Tiến bộ xã hội. Thủ tướng Campuchia khẳng định: 

“Chiến thắng 7/1/1979 dựa trên sự kết hợp giữa hai sức mạnh. Đó là sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc của Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân 
Campuchia và sự giúp đỡ cao cả, kịp thời và hiệu quả của bộ đội tình nguyện Việt 
Nam. Nếu không có sự kết hợp hai nguồn sức mạnh này thì chắc chắn rằng sẽ không 
có chiến thắng ngày 7/1/1979”. 

Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh rằng, lễ kỷ niệm ngày chiến thắng được 
Chính phủ Campuchia tổ chức hàng năm nhằm nhắc nhở cho thế hệ tương lai về 
công lao Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt 
Nam, những người đã hy sinh biết bao xương máu của mình để đem lại sự hồi sinh 
cho đất nước Campuchia. Nỗi thống khổ của nhân dân Campuchia chỉ chấm dứt khi 
lực lượng cách mạng yêu nước Campuchia thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu 
quốc với sự hỗ trợ của Quân đội Việt Nam đã đánh bại Pol Pot, giành được chính 
quyền vào ngày 7/1/1979. Thủ tướng Hun Sen nói: 

“Thay mặt cho nhân dân Campuchia, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã đáp lời 
kêu gọi của mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu quốc Campuchia trong sự nghiệp giải 
phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng và ngăn chặn chế 
độ này quay trở lại. Công lao vĩ đại này sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử 
Campuchia” 

Sau 40 năm tái thiết, xây dựng đất nước, Campuchia đã đạt được nhiều thành 
tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây, tăng trưởng GDP của 
Campuchia duy trì ở mức 7%, mỗi năm thu hút hơn 6 triệu khách du lịch. 
Campuchia từ một nước nghèo, kém phát triển đã là một nước thu nhập trung bình 
thấp hiện nay và đang nỗ lực trở thành nước thu nhập trung bình vào năm 2030./.  
 



Sáng mãi hình ảnh những người lính tình nguyện Việt Nam 
 trên đất nước chùa Tháp 

  
( Phát chuong trinh thời sự VOV1 ngày 04/01/2019) 
  
Cuộc chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer 

Đỏ đã đi qua 40 năm. Nhưng những hình ảnh về đội quân “Nhà Phật” đến cứu nhân 
dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vẫn luôn trong tâm trí 
những người dân Campuchia. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Vương quốc 
Campuchia có bài viết: “Sáng mãi hình ảnh những người lính tình nguyện trên đất 
nước chùa Tháp”.  

 
Trong giai đoạn 1975 – 1978, chế độ Khmer Đỏ đã giết hại khoảng 2 triệu 

người dân ( tương đương 25% dân số Campuchia năm 1975), tội ác của chúng càng 
thêm man rợ khi chúng giết hàng triệu người dân vô tội bằng các dụng cụ thô sơ như 
cuốc, mai, xẻng và lao động cưỡng bức. Khmer Đỏ được các học giả xem là một 
trong những chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử thế kỷ XX. 

Vừa đàn áp người dân trong nước, chúng vừa tiến hành hàng loạt những cuộc 
xâm lấn biên giới Tây Nam nước ta, giết hại dân thường hết sức dã man. Đáp lời kêu 
gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia, 
Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao 
cả, cùng với các lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng 
Pol Pot, hồi sinh Vương quốc Campuchia.  

Nhớ về quãng thời gian cách đây hơn 40 năm về trước, Đại tá Trương Xuân 
Quân, một cựu chiến binh Việt Nam tại chiến trường Campuchia cho biết: Những 
tháng ngày ở đất bạn Campuchia là những ngày khó quên và đáng nhớ nhất trong 
cuộc đời quân ngũ của mình. Nhớ về ngày đầu mới sang chiến trường Campuchia, 
ông chia sẻ:  
 “Nếu nói không lo thì không đúng. Nhưng mình được giáo dục, được nghe 
chuyện về bọn Pôl Pốt diệt chủng, chiếm đánh biên giới. Rất nhiều người dân lành 
của mình ở Sa Mát, Tây Ninh, Châu Đốc bị nó chặt đầu, bỏ xuống giếng, rồi nó 
đóng cọc từ trên xuống. Nó giết tàn khốc quá. Cho nên là một người lính, thì một là 
phải bảo vệ dân mình ở biên giới, hai là tiếp tục sự chỉ đạo của bộ chính trị là phải 
đánh đuổi bọn Pôl Pốt để cứu lấy dân tộc Campuchia.” 

Với ông Đào Văn Khanh, một cựu chiến binh Việt Nam tại chiến trường 
Campuchia, người đã dành một quãng thời gian rất dài để sống và chiến đấu tại 
Campuchia cho biết: Sau nhiều lần hành quân, chứng kiến xác người dân Campuchia 
vô tội bị quân Pol Pot giết hại, vứt trên các cánh đồng, hồ nước rất dã man, nên dù 
gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam vẫn luôn quyết tâm 
quét sạch quân diệt chủng Khmer Đỏ. Nhớ về những ngày về tiếp quản thủ đô 
Phnom Penh,  ông Đào Văn Khanh chia sẻ:  

“  Có một cái kì lạ của chế độ Pol Pốt là khi tôi sang thành phố này thì không 
hề có người, không còn lại cái gì cả. Thành phố không có dân, một thành phố chết. 
Một chế độ hết sức kỳ quặc, không mua bán, không gì cả.”  



Anh Nông Chăn Phan (Norng Chan Phal), một trong những người còn sống 
sót trong nhà tù Toul Sleng, là nơi được coi là “địa ngục của trần gian”, cho biết: Cả 
gia đình anh đã bị bắt và giết trong nhà tù Toul Sleng, chỉ còn anh và em trai sống 
sót đến ngày hôm nay là do được các người lính bộ độ Việt Nam cứu. Anh nhớ lại:  

“ Bọn Khmer Đỏ kéo tóc mẹ tôi, tát liên tục, một người đứng phía sau đạp 
làm chọ mẹ tôi bị ngã ra sàn, máu trên đầu, mặt mũi bà chảy ra. Thấy vậy, tôi và em 
trai khóc và chạy tới ôm lấy mẹ, nhưng khi ôm lấy mẹ thì bọn họ đi dép cao su làm 
bằng lốp xe ô tô đã đạp lên tay tôi, các ngón tay bị gãy và đứt hết gân. Máu trên tay 
tôi và máu của mẹ chảy đầy trên sàn nhà, họ hét chúng tôi phải dọn sạch, lúc đó mẹ 
tôi lấy khăn Kroma ra lau sàn. Quá sợ hãi, chúng tôi hỏi mẹ là bố ở đâu? Chúng ta 
mau về nhà đi? Mẹ khóc và vội lấy tay bịt chặt miệng chúng tôi và nói không được 
khóc nếu không sẽ bị bọn chúng đưa đi giết.” 

 Sau khi lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, các chiến sỹ tình nguyện Việt 
Nam tiếp tục có nhiệm vụ ở lại để bảo vệ chính quyền Campuchia non trẻ và chung 
tay cùng nhân dân Campuchia tái thiết đất nước. Đại tá Trương Xuân Quân chia sẻ:   

“Sau khi giải phóng, có một số người dân chạy loạn trở về nhà. Trong quá 
trình đó , có những đơn vị bộ đội mình kết nghĩa với địa phương ấy. Một là các y tá, 
bác sĩ khám, chữa bệnh cho những người dân Campuchia khi họ bị ốm đau, bệnh 
tật. Cái thứ hai là tổ chức múa Roăm Vông, bộ đội Việt Nam cũng tham gia nhảy 
múa cùng với những cô gái và chàng trai của Campuchia. Người dân Campuchia 
thấy bộ đội Việt Nam không phải như Pol Pốt nói, mà rất là hiền lành, quý dân.” 

Với những cống hiến, góp phần giúp đất nước bạn Campuchia thoát khỏi họa 
diệt chủng Pol Pot và dựng xây đất nước, hình ảnh những người lính tình nguyện và 
chuyên gia Việt Nam luôn trong trái tim mỗi người dân Campuchia. Bộ trưởng bộ 
du lịch Campuchia ông Thông Khon ( Thong Khon) khẳng định:  

“ Chúng tôi không thể nào quên được ngày 7/1/1979. Nếu như không có quân 
đội nhân dân Việt Nam, mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia, quân đội nhân dân 
Campuchia thì sẽ không thể nào thoát khỏi họa diệt chủng của Pol Pot. Từ đó đến 
nay, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia ngày càng bền vững và 
phát triển”./. 
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