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ំង វ ី  and Charles Rollet ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ 

េ ក ថច់ េស ្ឋ  ្របធនសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម កនុងបតុកមមត ៉មុខ ថ នទូតេវៀត ម។ ៃម៉ វរីៈ 

ភនំេពញៈ ្របធនសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម េ ក ថច់ េស ្ឋ  េ្រគងដឹកនំគណៈ្របតិភូេទ
កន់ ្របេទសប ងំ េដើមបីេទ្របមូលឯក រពក់ព័នធនឹងទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកម ជភ័ស្តុ ង

ក់បនទុកឲយេវៀត ម សំុេទសចំេពះករកៃឡ្របវត្តិ ្រស្ត ែដលថ ទឹកដីកមពុជេ្រកម 
គឺជទឹកដីរបស់េវៀត មជយូរលង់ ស់មកេហើយេនះ។ 



េ្រកយកិចច្របជំុជមួយសមជិករបស់ខ្លួនកលពី ង ចៃថង ទិតយ េ ក ថច់ េស ្ឋ  បនឲយ
ដឹងថ គេ្រមងេចញេទ ្របេទសប ងំ េដើមបីេធ្វើករ្រ វ្រជវពី្របវត្តិ ្រស្តទឹកដីែខមរកមពុជ
េ្រកមេនះ គឺ្រសប មករេឆ្លើយតបរបស់ ថ នទូតប ងំ ជំុវញិញត្តិែដល្រកុមបតុករបន ក់
កលពីៃថង ទី៦ ែខតុ  កន្លងេទ។ 

េ កែថ្លងថ៖ «លិខិតេឆ្លើយតបរបស់ ថ នទូតប ងំ ចុះកលពីៃថង ទី១៣ ែខតុ  គឺបនជូន
ដំណឹងដល់បតុករឲយចត់ ំងតំ ងេទ ្របេទសប ងំ យកឯក រ និងមនភជ ប់េលខ
កូដ និងប ្ណ ល័យផងែដរ។ បុ៉ែន្តេ យ រ េយើងមនបញ្ហ ថវកិ េទើបបនជេយើងពនយរ
េពល។ េយើងេ្រគងនឹងបេងកើតមូលនិធិេដើមបី្រទ្រទង់ដំេណើ រករករងរេនះ។» 

េ ក ថច់ េស ្ឋ  បន្តឲយដឹងថ ្រកុមករងររបស់េ កែដលមនមកពី្រកុមសមគមចំនួន 
១៣ សេ្រមចចត់ ំងតំ ងសមជិក ១០ របូេដើមបីេរៀបចំពកយេសនើសំុទិ ្ឋ ករឆ្លងែដន 
(VISA) េទកន់ ្របេទសប ងំ។ 

េ កបនបន្តថ៖ «េយើងនឹងេផញើេឈម ះទំងេនះេទែត ្រស័យេលើ ថ នទូតប ងំ ច
កំណត់មនុស េទបុ៉នម ននក់ េនះេយើងនឹងេទបុ៉ណ្ណឹ ង េ្រពះេនះជ្របវត្តិ ្រស្តេលើក ទី១ 
េហើយែដលេយើងមនឱកសេទសិក  េដើមបីបញជ ក់ករពិតៃន្របវត្តិែខមរេ្រកម»។ 

េ ក ថច់ េស ្ឋ  ឲយដឹងេទៀតថ េ្រកយពី្របមូលផ្តុំ សិក ឯក រពក់ព័នធទំងេនះ េ ក
សងឃឹមថ បញញវន្តែខមរទំងអស់នឹងរមួចំែណកេធ្វើករវភិគេលើបញ្ហ េនះ។ 

តបនឹងេរឿងេនះ អនកនំពកយ ថ នទូតប ងំ ្របចំកមពុជ េ ក Nicolas Baudoin បន្របប់ 
ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ កលពីម ិលមិញថ៖ «េយើងបនទទួលយកញត្តិ និងបនេឆ្លើយតបេ យជ្រមប
ពួកេគថ ជំុវញិបញ្ហ េនះគត់ (ថច់ េស ្ឋ ) ចមកេធ្វើករទក់ទងជមួយនឹងប ្ណ ល័យ
ឯក របរេទស កនុង្រកុង Aix-ex-Provence។ ពួកេគ នឹងមិនទទួលបនឯក រអ្វីពីេយើងេនះ
េទ»។  



េ្រកយករេលើកេឡើងថ ទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមជដីរបស់េវៀត ម ំងពីយូរយរមកេហើយ 
អតីតអនកនំពកយ ថ នទូតេវៀត ម ្របចំកមពុជ េ ក ្រតឹង ៉ ន់ថុង បនបដិេសធករ
សំុេទសជ ធរណៈ េបើេទះជករេលើកេឡើងេនះបនបងកឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរ ប់ពន់នក់ 
និង្រពះសងឃ ប់រយអងគផទុះករត ៉ចំនួន ៤ េលើកេនមុខ ថ នទូតេវៀត ម ្របចំកមពុជក្តី។ 

កន្លងេទេ ក ្រតឹង ៉ ន់ថុង េនែត្របកន់ជំហរគត់ដែដល េ យេលើកេឡើងថ ទឹកដី
េវៀត មភគខងតបូង ឬទឹកដី ំបូ ែដលកមពុជេ ថ «ដីកមពុជេ្រកម» េនះ ជទឹកដី
របស់ ្របេទសេវៀត ម េ យែផ្អក មចបប់អន្តរជតិ េហើយេពលែដលប ងំចូលមកកន់
កប់ឥណ្ឌូ ចិន គឺប ងំ មិនបនកត់ដីកមពុជេទឲយខង េវៀត ម េហើយក៏មិនបនកត់ទឹក
ដីេវៀត មឲយមកកមពុជែដរ។ បុ៉ែន្ត េទះជយ៉ង ក៏េ យ េសៀវេភ្របវត្តិ ្រស្តជេ្រចើន
បនសរេសរថ និគមប ងំ េទើបែតកត់ទឹកដីកមពុជេ្រកមមន ២១ េខត្ត-្រកុង េទឲយ

ជញ ធរេវៀត ម ្រតួត្រ កលពីៃថង ទី៤ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៩៕ Courtesy the Phnom 
Penh Post 

 


