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រលកថ្ៃការឆលងរកីរាលោលកន៉ុង្ហគេៃ៍ថ្ៃជាំងឺកូវដី១៩ នា
លពលបចច៉ុបបៃន ៃិងលរលៃលោបាយបិទខទប់រប្់រាជរោឋ ភិបាល 
ជាអក៉ុ្លបាៃលកីតល ងីចាំលពលថ្ងៃខួបថ្ៃយ៉ុគ្េ័យលមៅ ដ៏
ងងឹតថ្ៃការដលណ្ដី េយករាជធាៃីភនាំលពញរប្់ខខៅរ្កហេ។ 
ភាល េៗលនាោះ េៃ៉ុ្សេួយចាំៃួៃតូច បាៃល វ្ីការល្បៀបល្ៀបរវាង
ការបិទខទប់ ៃិងការជលេលៀ្្បជាជៃលចញពីទី្កុងភនាំលពញ 
លោយបាៃបល ហ្ ោះរូបភាពដងវងីិដ៏ទលទរសាា ត ៃិង្ៃប់សាៃ ត់
លៅកន៉ុងទី្កុង អេជាេួយៃឹងរូបភាពខដលនដិតយកទិដឋភាព
ទី្កុងនាថ្ងៃទី១៧ លេសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ តាេរយៈបណ្ដដ ញ
នសពវនាយ្ងគេ។ លោយសារខតការ្ពួយបារេភ ៃិងភាពេិៃ
លចោះអត់ ៅ្ត់រប្់ពួកលគ ក់ព័ៃធៃឹងការបិទខទប់ វាជាលរឿងខដល
លគអាច្្ថ្េបាៃ ថ្នេៃ៉ុ្ស្េៅតាអាចៃឹងល វ្ីការល្បៀបល្ៀប
ខបបលៃោះ។ ប ៉ុខៃា អវីខដលលគេិៃអាច្្ថ្េបាៃលនាោះ គឺការឮ
លចញពីមាត់រប្់លេដឹកនាាំអតីតគណ្បកស្បឆ្ាំង ខដលបាៃ
ល្បៀបល្ៀបយៃាការបិទខទប់រប្់រោឋ ភិបាលកន៉ុងការលោោះ្សាយ
វបិតាិជាំងឺកូវដី១៩ លៅៃឹងការជលេលៀ្្បជាជៃរប្់ពួកខខៅរ
្កហេ។ លរលៃលោបាយបិទខទប់ េិៃខេៃជាេលនាគេវជិាា
អចិៃាភាព ខដលអាចយកេកល្បៀបល្ៀបជាេួយេលនាគេវជិាា
អចិៃាភាព្ជុលៃិយេ រប្់ខខៅរ្កហេខដលបាៃរ៉ុញ្ចាៃ
កេព៉ុជាឱ្យធាល ក់កន៉ុងៃរកលលីខនៃដី ៃិង្មាល ប់្បជារាស្រ្្ដខខៅរ
ជាង ១ ភាគ៤ លោយការ្មាល ប់ ការអត់ឃាល ៃ ជាំងឺ ៃិងភាព
លៃឿយហត់លនាោះល យី។ នទ៉ុយលៅវញិ ការបិទខទប់ គឺជាលរល

ៃលោបាយខបបវទិាសាស្រ្្ដ ្ាំលៅជួយ្លស្រ្ គ្ ោះ្បជាជៃ
កេព៉ុជា េិៃខេៃជាការល វ្ីទ៉ុកខប៉ុកលេនញលៅដល់ពួកលគល យី។ 
ការអាំ វនាវេិៃឱ្យ្បជាជៃលររពតាេលរលៃលោបាយបិទ
ខទប់ គឺជាអាំលពីលឆលៀតឱ្កា្លដីេបលីកងចាំលណ្ញខននកៃលោបាយ
ជាេួយៃឹងលរលបាំណ្ងបងកឱ្យមាៃភាពចោចល្ងគេ ខដល
្បា្ចាកពីអាំលពីលាទាំងឡាយ។ ភ្ា៉ុតាងពី្បលទ្េួយចាំៃួៃ
ដូចជា ណូ្ខវលល្ ង់ ៃិងអូស្រ្សាដ លី ប ហ្ ញថ្នការបិទខទប់ 
បាៃទប់សាក ត់ការរកីរាលោលថ្ៃជាំងឺកូវដី១៩ ោ ងលជាគ
ជ័យ។ នទ៉ុយ្្ ោះ ការបដិល្្រប្់រោឋ ភិបាល កន៉ុងការបិទ
ខទប់ បាៃនាាំឱ្យការឆលងរាលោលថ្ៃវរី៉ុ្ ភាា ប់ជាេួយៃឹងនល
ប ោះ ល់្ងគេ ៃិងល្ដឋកិចចោ ង ៃ្ៃ់ ៃ្រ ដូចបាៃល ញីលៅ
ល្ប ៉្ុីល ៃិង្ហរដឋអាលេរកិល្កាេរដឋការ្បធានា្ិបតី ្ តាាំ។ 

្បាកដណ្ដ្់ ភាពលាំបាក ពិតជាលកីតល ីងពីការអៃ៉ុវតា
លរលៃលោបាយបិទខទប់។ ទីេួយ ការបិទខទប់ប ោះ ល់ដល់
ការរ្់លៅ ៃិងជីវភាព្បចាាំថ្ងៃរប្់្បជាជៃ លោយសារ
ការរា ាំង្ទោះលលីការល វ្ីដាំលណី្រ ល វ្ីឱ្យ្បជាជៃេិៃអាចទទួល
បាៃទាំៃិញ ឬ្មាភ រ បាំលពញការ្រ ៃិងល វ្ីអាជីវកេៅ ឬជួញ
ដូរបាៃ។ កន៉ុងលរលបាំណ្ង្្មាប់ល្បី្បា្់ជានលចាំលណ្ញ
ខននកៃលោបាយ លេដឹកនាាំអតីតគណ្បកស្បឆ្ាំង បាៃបាំលបា ង
លរឿងលៃោះឱ្យកាៃ់ខត ា្ំជាងភាពជាក់ខ្ដង លោយអោះអាងថ្ន 
្បជាជៃកាំព៉ុងមាៃការអត់ឃាល ៃ។ តាេការពិតលៅ េិៃមាៃ
របាយការណ៍្ណ្ដេួយ ្ដីពី ការអត់ឃាល ៃរប្់្បជាជៃកន៉ុង
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អាំ ៉ុងលពលបិទខទប់លៃោះល យី។ រោឋ ភិបាល បាៃោក់លចញ
យ៉ុទធសាស្រ្្ដេួយចាំៃួៃ លដីេបីលោោះ្សាយកងវោះល្បៀងអាហារ 
ៃិងទប់សាក ត់ការល ីងថ្ងលទាំៃិញហួ្លហត៉ុ លោយបញ្ា ឱ្យ
្ក្ួង ណិ្ជាកេៅ ោក់លក់េហូបអាហារ ៃិង្មាភ រចាាំបាច់
ជូៃដល់្បជាជៃ។ ខ្៉ុ ាំយល់្្បថ្ន រោឋ ភិបាលគួរខតនដល់
រប្់ចាាំបាច់ទាំងលៃោះលោយឥតគិតថ្ងល។ ោ ងណ្ដកាី រោឋ -
ភិបាលណ្ដក៏លោយ ដូចរន លៅៃឹង្បជាជៃទូលៅខដរ គឺខតង
មាៃក្េិតហរិញ្ញវតថ៉ុ។ លគគួរ្មាគ ល់ថ្ន រោឋ ភិបាល ធាល ប់បាៃ
នដល់អាហារដល់្បជាជៃ្កី្ក។ ្កេៅភាពលៃោះ គួរខត្តូវ
បាៃលកាត្រល្ីរ េិៃខេៃលេីលរ ាំលងលនាោះល យី។ 

ការបិទខទប់ េិៃមាៃៃ័យថ្ន ជាការផ្ទា ករាល់្គប់្កេៅភាព
ទាំង្្ុងល យី។ ល្វាកេៅចាាំបាច់េួយចាំៃួៃដូចជា េៃទីរលពទយ 
្នាររ ៃិងនារ (លទោះបីជាមាៃការលរៀបចាំសាជាងៅីលដីេបី
អៃ៉ុលោេតាេលរលការណ៍្ការ រជាំងឺកូវដី១៩ បាៃ្តឹេ
្តូវ) លៅខតបៃាដាំលណី្រការ។ លបីតាេអវីខដលលេដឹកនាាំរូបលៃោះ 
បាៃលចាទ្បកាៃ់ខងេលទៀតលនាោះ ការបៃាអៃ៉ុញ្ញ តឱ្យ្នាររ
លបីកទវ រអាំ ៉ុងលពលថ្ៃជាំងឺរាតតាត្កលលៃោះ គឺជាការ ៉ុប
 តិរវាងរោឋ ភិបាល ៃិងមាច ្់្នាររ។ ការអោះអាងខបបលៃោះ 
គឺេិៃ្េលហត៉ុនលទល់ខតលសាោះ លហយីខងេទាំងខ៉ុ្ពីការ
ពិតទាំង្្ុង។ ខនាកលលី្ទឹ្ាីល្ដឋកិចច ៃិងសាៅ រតីថ្ៃការជួយ
្បលទ្ជាតិ ៃិងនទ៉ុយពីការលលីកល ីងរប្់លេដឹកនាាំអតីត
គណ្បកស្បឆ្ាំង ្នាររគួរខតបៃា្បតិបតាិការរប្់ខលួៃ។ 
សាថ ប័ៃ្នាររ គឺជាខននកេួយដ៏្ាំខាៃ់ថ្ៃល្ដឋកិចចកេព៉ុជា 
កន៉ុងយ៉ុគ្េ័យថ្ៃ្មារណ្កេៅល្ដឋកិចចតាំបៃ់ ៃិងសាកល។ 
ដូចលៃោះ ការបិទ្នាររទាំង្្ុង ៃឹងបងកការរ ាំខាៃដល់

ល្ដឋកិចចោ ង ៃ្ៃ់ ៃ្រ ៃិងអាចរ៉ុញ្ចាៃល្ដឋកិចចកេព៉ុជាឱ្យ
ធាល ក់ចូលកន៉ុងវបិតាិល្ដឋកិចចលទៀតនង។ សាថ ៃភាពលៃោះ ៃឹង
បខៃថេទេៃៃ់ទ៉ុកខដល់្បជាជៃកេព៉ុជាកាៃ់ខតខាល ាំងល ងី លហយី
ជាពិល្្លនាោះ អនកខដលមាៃបៃទ៉ុកកន៉ុងការលោោះបាំណ្៉ុ ល ៃឹង
ជួបការលាំបាកល្ចីៃជាងលគ។ ការជខជកខវកខញកអាំពីវ ិ្ ីខដល
មាច ្់បាំណ្៉ុ ល ៃិងរោឋ ភិបាលគួរជួយកូៃបាំណ្៉ុ លរលបៀបណ្ដ 
លដីេបឱី្យពួកលគ បាំលពញកាតពវកិចចកន៉ុងការ្ងបាំណ្៉ុ ល លោយ
េិៃនាាំឱ្យមាៃវបិតាិហរិញ្ញវតថ៉ុ គួរជាអវីខដលលេដឹកនាាំ ៃិង្បជា-
ជៃ្បកបលោយទាំៃួលខ៉ុ្្តូវ គួរខតមាៃ ៃិង្តូវខតមាៃ។ 

ជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ បាៃបងកឱ្យមាៃការបាំនលិចបាំផ្ទល ញខននក
្ងគេ ៃិងល្ដឋកិចចលៅទូទាំងសាកលលោក។ លរលៃលោ-
បាយ ៃិងយ៉ុទធសាស្រ្្ដ លដីេបបីញ្ឈប់ការរកីរាលោលថ្ៃវរី៉ុ្ 
បាៃល វ្ីឱ្យរោឋ ភិបាលេួយចាំៃួៃ្ថិតកន៉ុងសាថ ៃភាពដ៏លាំបាក។ 
ការលោោះដូររវាងការលោះបង់រយៈលពលខលី ៃិងនលចាំលណ្ញរយៈ
លពលខវង គឺចាាំបាច់បាំន៉ុតលៅកន៉ុងកាលៈលទ្ៈដ៏លាំបាកេួយ
លៃោះ។ ការអៃ៉ុវតាការបិទខទប់ គឺជាការលោះបង់ដ៏ចាាំបាច់ ខដល
្ងគេ្តូវខត្ ូ្ទាំ លដីេបបីលញ្ច ៀ្េហៃារាយខននក ៉្ុខភាព
កន៉ុងរយៈលពលខវង ្្មាប់្បលទ្ជាតិ។ លដីេបី្ ល្េចបាៃ
ៃូវលរលបាំណ្ងទាំងឡាយ គ៉ុណ្វបិតាិ លៅកន៉ុងអាំ ៉ុងលពល
អៃ៉ុវតា គឺលចៀ្េិៃន៉ុតល យី។ លហត៉ុដូចលៃោះ ការរោិះគៃ់លដីេបី
សាថ បនា ជាការចាាំបាច់។ ោ ងណ្ដក៏លោយ ការលចាទ្បកាៃ់
ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាាំរោឋ ភិបាល បាៃអៃ៉ុវតាលរលៃលោបាយកន៉ុង
លរលបាំណ្ង លដីេបលី វ្ីបាប្បជាជៃខលួៃឯង ៃិងលដីេបីព្ងឹង
្គួសារខលួៃ គឺជាការលចាទ្បកាៃ់ខដលរៅ ៃទាំនាក់ទាំៃងៃឹង
រន លសាោះ ៃិងល រលពញលៅលោយភាពល្រោះថ្នន ក់លៅវញិ។
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