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សង្គមស ៊ីវលិជំរ ញឲ្យសមត្ថកិច្ចយកច្ិត្តទ កដាក់កន ុង្ស្រាវស្រាវករណ៊ីជនាត្ិច្ិនមួយ

ស្រកមុស្ររមានបង្កភារវវ កកវរនៅនេត្តស្ររះស៊ីហន  
 

 

 
ជនាតិ្ចិ្នមួយស្រកមុ ដែលស្រត្វូបាននេអះអាង្ថា បានស្ររមានរ៊ីការបង្កភារវវ កកវរនៅនេត្តស្ររះស៊ីហន  តាមវវ ដនែអូនលើនហេសប  ក។ 

 

ដោយ ជាតិ ចណំាន: 

មន្តនរីសង្គមស ីវលិដសនើដៅសមតថកិចចអន វតរចាប់ឱ្យខិតខសំ្រាវស្រជាវ ដ ើមបចីាប់ខលួនជនជាតិចិនមួយស្រកុម ដ លស្ររមានតាមវដី អូដលើ
ដវេសប  កថា នឹង្បង្កភារវកឹវរដៅកន ង្ដខតរស្ររះសីវន ។ ការអពំាវនាវដនះ ខណៈសមតថកិចចកមព ជា និង្សមតថកិចច ចិន មិនទាន់
បង្ហា ញលទ្ធផលរីការស្រាវស្រជាវរបស់ខលួនសដីរីការរកម ខសញ្ញា ជនជាតិទាងំ្ដនាះដៅដ ើយ។ 

មន្តនរីសង្គមស ីវលិស្ររួយបារមភថា ារស្ររមានរបស់ជនជាតិចិន ដ្េើឲ្យរលរ ឋ អនកវនិិដោគកន ង្ដខតរស្ររះសីវន  និង្ស្របដទ្សកមព ជា 
បារមភរីស វតថិភាររបស់ខលួន ខណៈជនជាតិចិនដៅកមព ជាករំ ង្បង្កបញ្ញា  និង្ចាប់ជរំតិមន សសតាមស្របរ័នធអ ីនដ្ើណិតដសទើររាល់ថ្ងៃ
ដៅដវើយដនាះ។ 

អនកសស្រមបសស្រមួលសមាគម អា វ ក (Adhoc) ស្របចាដំខតរស្ររះសីវន  ដោកស្រសី ជាប ស ធារ ីស្របាប់អាស ីដសរថីា រលរ ឋមួយ
ចនួំន ដ លករំ ង្ស្ររួយបារមភរីការបង្កបញ្ញា របស់ជនជាតិចិន ដៅដវើយដនាះ ដរលដនះ គឺរួកដគកាន់ដតស្ររួយបារមភដងមដទ្ៀត 
ដរលដ ើញស្រកុមជនជាតិបដង្ហា ះារគរំាមតាមស្របរ័នធអ ីនដ្ើដណត ូដចនះ។ មន្តនរីសង្គមស ីវលិរូបដនះ ដសនើដៅសមតថកិចចដខតរ
ស្ររះសីវន  និង្សមតថកិចចជនំាញ ស្របឹង្ឲ្យអស់រីលទ្ធភារ ដ ើមបបីដំបកសណំ ំ ដរឿង្ដនះ៖ «រួកគាត ់(ជនជាតិចិន) អាចដ្េើអ ី ចឹង្
ដមន ដស្រពាះអីកនលង្មក ឲ្យដតមានបញ្ញា អី គាតដ់តង្យកល យដ ើមបដីោះស្រាយ ដវើយដបើដយើង្ដៅដត្ូររល ង្បដណដ តបដណាដ យ



ឲ្យគាតដ់្េើអដំរើ ចិតរ អាចដ្េើ ស្របដទ្សដយើង្ស្រតូវស្របសិទ្ធភារការអន វតរចាប់្ ូររល ង្ ដវើយដ្េើឲ្យជនបរដទ្សដមើលង្ហយស្របដទ្ស
ដយើង្»។ 

កាលរីថ្ងៃទី្១២ ដខឧសភា កន ង្វដី អូមួយ ដ លជនជាតិចិនមួយស្រកុមមានគាន  ស្របមាណ ២០នាក់ បានបដង្ហា ះតាមបណារ ញទ្នំាក់
ទ្នំង្សង្គមដវេសប  ក និោយជាភាាចិន ដវើយដ លស្រតូវបានដស្របមិនផលូ វមកជាភាាដខែរថា រួកដគចង្់ឲ្យដខតរស្ររះសីវន  
វកឹវរ គឺវកឹវរ ចង្់មានសថិរភារ គឺមានសថិរភារ។ ប  ដនរ មិនទាន់មានការបញ្ញា ក់ណាមួយ រីសមតថកិចចជាផលូ វការថា វដី អូដនះមាន
ស្របភរដចញរីណាដៅដ ើយដទ្។ 

ដស្រកាយមានការបដង្ហា ះវដី អូដនះដស្រពាង្ស្រពាតតាមបណាដ ញសង្គម សមតថកិចចកមព ជា និង្ាថ នទូ្តចិនស្របចាកំមព ជា អះអាង្ថា រួក
ដគនឹង្រួមគាន ទ្បា់ក ត់ និង្ដបើកការស្រាវស្រជាវករណីដនះ។ 

អាស ីដសរបីានរាោមស កំារបភំលឺរី អនកនាពំាកយអគគសនង្ការនគរបាលជាតិ ដោក ឆាយ គឹមដខឿន ប  ដនរទូ្រស័រទចូលជាដស្រចើន ង្
គាែ នអនកទ្ទួ្លដៅថ្ងៃទី្១៣ ដខឧសភា។ ចដំណកអនកនាពំាកយរោឋ ភិបាលថ្នរបបស្រកុង្ភនដំរញ ដោក ថ្ផ ស ីផាន វញិស្របាប់អាស ី
ដសរថីា ដោកមិនទាន់ទ្ទួ្លបានរ័ត៌មានដនះរីសមតថកិចច និង្រីអាជាា ្រដខតរដៅដ ើយដទ្។ 

ដៅថ្ងៃ ដ លដនះ អភិបាលដខតរស្ររះសីវន  ដោក យនរ ម ីន ស្របាប់ឲ្យអាស ីដសរោី ង្ខលីថា ដោកមិន ឹង្ដរឿង្ដនះដទ្។ កាលរីថ្ងៃ
ទី្១២ ដខឧសភា ដោក យនរ ម ីន អះអាង្ ដ ើមបបីង្ហក របញ្ញា ដនះ អាជាា ្រ និង្សមតថកិចចស្រតូវដតរស្រង្ឹង្ការអន វតរចាប់ ដ ើមប ី
ការពារស វតថិភាររលរ ឋ និង្អនកវនិិដោគ៖ «ខា យំល់ដ ើញថា មិនថាចិន មិនថាដខែរ បារាងំ្ អាដមរកិ ដទ្ មានមន សសខូចមន សស
លអ ូចគាន ។ អ ីចឹង្ដទ្ដតដគមកដវើយ មានទាងំ្លអមានទាងំ្អាស្រកកម់កជាមួយដវើយ។ អ ី ចឹង្អតម់ានអីដស្រៅរីការរស្រង្ឹង្ចាបរ់បស់
ដយើង្ដៅ»។ 

ដវេសប  កផលូ វការរបស់ាថ នទូ្តចិនស្របចាកំមព ជា កាលរីថ្ងៃទី្១២ ឧសភា បានោក់ការសង្សយ័ថា វដី អូជនជាតិចិន ដ លបដង្ហា ះ
ដនាះ ជាប់ពាក់រ័នធនឹង្ស្រកុមសង្គមង្ង្ឹត។ ាថ នទូ្តចិនឲ្យ ឹង្ថា ខលួនយកចិតរទ្ កោក់ខពស់ចដំពាះបញ្ញា ដនះ និង្បានជួយសស្រមប
សស្រមួល ល់សមតថកិចចចិន និង្សមតថកិចចកមព ជា ដ ើមបដីបើកការដស ើបអដង្កត ដលើបញ្ញា មួយដនះ។ ប  ដនររវូត មក ល់ថ្ងៃទី្១៣ ដខ
ឧសភា ាថ នទូ្តចិន មិនទាន់បង្ហា ញការវវិតរន៍ណាមួយរីការដស ើបអដង្កតដនះដៅដ ើយដទ្។ 

ខណៈស្របដទ្សចិនកាល យជាអនកវដិោគជួរម ខដៅកមព ជា និង្មានរលរ ឋចិន រាប់ម ឺននាក់មកផង្ដនាះ ដគសដង្កតដ ើញថា ជន
ជាតិដនះនាមំ ខដគ ខាង្បង្កបញ្ញា  ស្របស្ររឹតរអដំរើវិង្ា និង្ចាប់ជរំតិមន សសស្របរនធអ ីនដ្ើដណតជាដ ើម។ 

របាយការណ៍របស់ប ូលិស បង្ហា ញថា កន ង្ស្រតីមាសទី្១ គិតរីថ្ងៃទី្២០ ដខ្នូ  ឆាន  ំ២០១៨  ល់ថ្ងៃទី្១៩ ដខមីនា ឆាន ២ំ០១៩ ជនជាតិ
ចិន បង្កបទ្ដលែើសឧស្រកិ ឋ្ ៃន់្ៃរជាង្ជនបរដទ្សដផសង្ដទ្ៀត។ 

អនកសស្រមបសស្រមួលសមាគម អា វ ក (Adhoc) ស្របចាដំខតរស្ររះសីវន  ដោកស្រសី ជាប ស ធារ ីដសនើដៅអាជាា ្រ និង្ាថ ប័នអន វតរ
ចាប់ ស្រតូវអន វតរចាប់អដនារ ស្របដវសន៍ឧយបានម ឺង្មា ត់ដទ្ើបអាចទ្ប់ាក ត់ការបង្កបញ្ញា ដោយជនបរដទ្ស ជារិដសស គឺជនជាតិ
ចិន៕ 

 


