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ជាំងឺកូវដី្-១៩ បា ល វ្ីឱ្យេិភេលលាកទាំងមូ្លធ្លល ក់កន៉ុងភាេ
ដ្៉ុ ោប ប េះពាល់ដ្ល់ខខសម្រច្វាក់នគត់នគង់សកល បងកឱ្យា 
វបិតដិលសដ្ឋកិច្ចសកល េម្រងីកគាល តសងគម្  ិង លោបាយ ម្រេម្
ទាំងបងកឱ្យា សកាដ  ៉ុេលអាច្រ្៉ុញម្រចា ឱ្យេិភេលលាកធ្លល ក់
ចូ្លលៅកន៉ុងសស្រ្គគ ម្ម្រតជាក់ងមីមួ្យនងខដ្រ្។ កម្ព៉ុជា ខដ្លដ្ាំបូង
លឡយីអាច្ការ្ពារ្ខលួ  េីជាំងឺរាតតាតសាកលល េះបា  ខត
បន្ទា ប់ម្កបា ម្របឈម្ ឹងការ្លកី លឡងីភាល ម្ៗថ្ ករ្ណី្ឆលង 
 ិងសាល ប់លៅច្លន្ទល េះខខមី្ន្ទ ដ្ល់ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១។ ការ្ណ៍្
ល េះបា បងខាំឱ្យរាជរ្ោឋ ភិបាលអ ៉ុវតាបម្រាម្លោច្រ្តឹងរ្ងឹ ជា
លហត៉ុបងកឱ្យា ការ្ភ័យម្រេួយេីសាធ្លរ្ណ្ជ   ិងការ្លលីក
លឡងីអាំេីការ្លច្ៀសមិ្ ន៉ុតេីលម្រោេះម្ហ ារាយ។ 

ម្រកុម្ម្របឆ្ាំង ឹងរាជរ្ោឋ ភិបាល  ិងអនកវភិាគ លោបាយជា
លម្រចី្ បា ចាត់ទ៉ុកលោល លោបាយមួ្យច្ាំ ួ  រ្បស់រាជរ្ោឋ -
ភិបាល រាប់ចាប់តាំងេីការ្ល វ្លីទធកម្មវា ក់សាាំងកូវដី្១៩ ដ្ល់
កាតេវកិច្ចចាក់វា ក់សាាំង  ិងការ្ល វ្ីច្តា ឡសី័កតឹងរ្ងឹ ថាជាការ្
រ្ ាំលលាភសិទធិម្ ៉ុសស។ េួកលគបា អេះអាងនងខដ្រ្ថា ការ្ចាក់
វា ក់សាាំងកូវដី្១៩ នលិតលោយចិ្  គឺជាការ្យកជីវតិម្របជាជ 
កម្ព៉ុជាលៅល វ្ីេិលសា្ ៍លលីម្របសិទធភាេវា ក់សាាំង លហយីការ្
បញ្ា ទិញវា ក់សាាំងេីចិ្  គឺជាឱ្កាសសម្រាប់ម្ស្រ្ ដីកន៉ុងជួរ្រាជ-
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រ្ោឋ ភិបាល ទទួលបា នលច្ាំលណ្ញ។ ោ ងណាមិ្ញ បន្ទា ប់
េីល ីញភាេលជាគជ័យេីច្ាំណាត់ការ្ទាំងលន្ទេះ អនកវភិាគ
 លោបាយ  ិងម្រកុម្ម្របឆ្ាំងទាំងលន្ទេះ ខបរ្ជាចាត់ទ៉ុកភាេ
លជាគជ័យលន្ទេះថាជា សាំណាងលោយថ្ច្ដ្ យលៅវញិ។ ជាការ្
េិត ទសស ៈអវជិាា ទាំងល េះ បា លមី្លរ្ ាំលង ការ្លកៀរ្គរ្
ងវកិាជាតិ ការ្រ្បួរ្មួ្សាម្គគីជា ល្៉ុងមួ្យ ការ្លរ្ៀបច្ាំខន ការ្  ិង
ការ្អ ៉ុវតដលោល លោបាយជាម្របេ័ ធរ្បស់រាជរ្ោឋ ភិបាលខដ្ល
ជាម្របភេថ្ ភាេលជាគជ័យ កន៉ុងយ៉ុទធន្ទការ្ម្របយ៉ុទធម្របឆ្ាំង ឹង
ជាំងឺកូវដី្១៩ល េះ។ ភាេលជាគជ័យរ្បស់កម្ព៉ុជាខដ្លលយងីលមី្ល
ល ីញជាក់ខសដងល េះ បា ល វ្ីឱ្យលលាក David Hutt ខដ្លជា
អនកកាខសត ិងម្រតូវបា លគសាគ ល់ថាជាអនករ្េិះគ ់រាជរ្ោឋ ភិបាល 
កម្ព៉ុជានងលន្ទេះ ទទួលសាគ ល់េីម្របសិទធភាេថ្ ការ្លឆលីយតប
រ្បស់រាជរ្ោឋ ភិបាលកម្ព៉ុជាលៅ ឹងជាំងឺរាតតាតសកលល េះ។1 

ភាេលជាគជ័យរ្បស់កម្ព៉ុជា កន៉ុងការ្ទប់សាក ត់ការ្រ្កីរាលោល
ថ្ ជាំងឺកូវដី្១៩ល េះ គឺបគា ញអាំេីឆ ាៈ លោបាយរ្បស់អនក
ដឹ្កន្ទាំកន៉ុងការ្លកៀរ្គរ្្ ធ្ល ម្ ៉ុសស  ិង្ ធ្ល មូ្ល្ លៅ
កន៉ុងម្រោា វបិតាិ។ ភាេលជាគជ័យកន៉ុងការ្ម្របឆ្ាំង ឹងជាំងឺកូវដី្ 
១៩ រ្បស់កម្ព៉ុជា ក៏បា ម្រចា លចាល ការ្អេះអាងរ្បស់អនករ្េិះគ ់
មួ្យច្ាំ ួ ខដ្លថា កម្ព៉ុជាា ទាំន្ទក់ទាំ ងមិ្ សាាម្រត ឹង
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ចិ្ ។ ងវីតបតិខត វា ក់សាាំងភាគលម្រចី្ ជាការ្ច្ាំណាយងវកិាលដី្ម្បី
ទិញេីចិ្  លោយសារ្ទាំន្ទក់ទាំ ងោ ងជិតសនិទធរ្វាងកម្ព៉ុជា-
ចិ្  លទីបអ ៉ុញ្ា តឱ្យកម្ព៉ុជាទទួលបា វា ក់សាាំងទ ់លេលលវលា 
 ិងកន៉ុងបរ្ាិណ្លម្រចី្ ។ 

លតីអវីជាជាំហា បន្ទា ប់សម្រាប់កម្ព៉ុជា? បទេិលសា្ ៍េីម្របលទស
តតិយលលាកបគា ញថា លបីលទេះបីជាម្របលទសទាំងលន្ទេះ ា 
សម្តថភាេលកៀងគរ្្ ធ្ល ន្ទន្ទ លដី្ម្បលីោេះម្រសាយវបិតាិខដ្ល
លកីតលឡងីជាប ាបន្ទា ប់ក៏លោយ ម្របលទសទាំងលន្ទេះហាក់មិ្ សូវ
ា ភាេលជាគជ័យ កន៉ុងការ្រ្កាការ្លកៀរ្គរ្មូ្ល្ ទាំងលន្ទេះ 
សម្រាប់បលម្រមី្ឱ្យការ្អភិវឌ្ឍម្របកបលោយចី្រ្ភាេលទ។ ជាលទធ-
នល ម្របលទសទាំងលន្ទេះខតងខតម្រតូវ ធ្លល ក់ចូ្លកន៉ុងអន្ទា ក់ថ្ ភាេ
ម្រកីម្រក  ិងខងម្ទាំងអាច្ជាធ្លល ក់ចូ្លកន៉ុងអន្ទា ក់ជលាល េះ ខងម្
លទៀតនង។ ច្ាំលណាទបញ្ា សម្រាប់ម្របលទសតតិយលលាកទាំង
លន្ទេះរ្មួ្ា  បរ្កិារ្ណ៍្អ ារ្ជាតិខដ្លមិ្ អាំលណាយនល កងវេះ
ឆ ាៈ លោបាយកន៉ុងច្ាំលណាម្ថាន ក់ដឹ្កន្ទាំកាំេូល  ិងភាេទ ់
លខាយថ្ សាថ ប័ រ្ោឋ ភិបាល។ កន៉ុងករ្ណី្ល េះ សាថ ប័ ខដ្ល
បលម្រមី្នលម្របលោជ ៍ជាតិទាំងល េះលៅខតជាលកាេះឧតដម្ភាេ 
ខដ្លម្រតូវបា លោម្េ័ទធលោយសម្៉ុម្រទខដ្លោម  ម្របសិទធភាេ។ 

កម្ព៉ុជា គឺសថិតលៅច្ាំណ្៉ុ ច្ម្របសេវដ៏្សម្ម្រសបមួ្យ ខដ្លអាច្
អ ៉ុញ្ា តឱ្យកម្ព៉ុជាអាច្លច្ៀសន៉ុត េីលជាគវាសន្ទមិ្ លអដូ្ច្
ម្របលទសតតិយលលាកទាំងលន្ទេះ លោយសារ្បរ្កិារ្ណ៍្អ ារ្ជាតិ
ា លកខណ្ៈអាំលណាយនលសម្រាប់កម្ព៉ុជា។ កម្ព៉ុជា សថិតលៅ
កន៉ុងតាំប ់អាស៉ុីបា ស៉ុីហវិក ខដ្លា កាំលណី្ លសដ្ឋកិច្ចឆ្ប់
រ្ហ័ស ជាំរ្៉ុញលឡីងលោយម្ហាអាំណាច្លសដ្ឋកិច្ចខដ្លកាំេ៉ុង
លលច្លធ្លល ដូ្ច្ជា ចិ្   ិងម្របលទសខដ្លា លសដ្ឋកិច្ចរ្កីលូត
លាស់ម្រសាប់ដូ្ច្ជា ជប ៉ុ   ិងកូលរ្  ខាងតបូង។ លទេះបីា ការ្

រ្េិះគ ់ លលីទាំន្ទក់ទាំ ងម្រគប់ម្រជុងលម្រជាយរ្បស់ចិ្ ជាមួ្យកម្ព៉ុជា 
លោយសារ្ចិ្ ា គាំរ្ូមួ្យខ៉ុសេីគាំរ្ូរ្បស់បសចិម្ម្របលទស ោ ង
ណាក៏លោយ ក៏ចិ្ គឺជារ្លកមួ្យខដ្លអាច្ទ៉ុកចិ្តាបា  ខដ្ល
អាច្ជួយជាំរ្៉ុញកម្ព៉ុជាលឆ្ព េះលៅលោលលៅរ្បស់ខលួ  លដី្ម្បកីាល យ
ជាម្របលទសា ច្ាំណូ្លម្្យម្កម្រមិ្តខពស់ម្រតឹម្ឆ្ន ាំ២០៣០។ 
តម្ រ្យៈលោល លោបាយរ្បស់រាជរ្ោឋ ភិបាល ការ្ម្របកាស
ជាសាធ្លរ្ណ្ៈ  ិងសកម្មភាេច្ាស់លាស់ ដូ្ច្ជាកាំខណ្ទម្រម្ង់
ហរិ្ញ្ាវតថ៉ុសាធ្លរ្ណ្ៈបលងកី ច្ាំណូ្លរ្ដ្ឋ  ិងការ្សលម្រម្ច្លោល
 លោបាយខនអកលលីទឡាកីរ្ណ៍្ ថាន ក់ដឹ្កន្ទាំកម្ព៉ុជាបា អ ៉ុវតា
ឆ ាៈ លោបាយ លដី្ម្បដឹី្កន្ទាំម្របលទសកម្ព៉ុជាលៅកា ់លោលលៅ
ខដ្លបា កាំណ្ត់។ លទេះបីជាោ ងល េះកដី បញ្ា ម្របឈម្សម្រាប់
កម្ព៉ុជា លៅខតា ។ 

លៅកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៨ សលម្ដច្ន្ទយករ្ដ្ឋម្ស្រ្ ដី ហ ៉ុ  ខស  បា ខងលង
លៅ វទិាសាថ  ជាតិអប់រ្ ាំ ថា «…ការ្ោក់លច្ញលោល លោបាយ
ា សារ្ៈសាំខា ់ណាស់ ខតលទេះោ ងណាកដី ការ្អ ៉ុវតាលោល
 លោបាយទាំងលន្ទេះ ម្របកបលោយលជាគជយ័ទម្ទរ្ឱ្យា 
ម្ស្រ្ ាីខដ្លា ភាេលសាម េះម្រតង ់  ិងសម្តថភាេម្រគប់ម្រោ ់»។ 
កាំលណី្ ម្របាក់ច្ាំណូ្លរ្បស់រ្ោឋ ភិបាល  ិងយ៉ុទធន្ទការ្កន៉ុងការ្
ទប់សាក ត់ការ្រ្កីរាលោលថ្ ជាំងឺកូវដី្១៩ លោយលជាគជ័យ 
បគា ញថាឧតដម្ភាេថ្ សាថ ប័ រ្ោឋ ភិបាលមួ្យច្ាំ ួ  េិតជាា  
លៅកន៉ុងម្របលទសកម្ព៉ុជា។ លទេះបីជាោ ងល េះកដី លបីលមី្លកន៉ុង
បរ្បិទថ្ សាថ ប័ រ្ោឋ ភិបាលកម្ព៉ុជាទាំងមូ្ល លកាេះថ្ ឧតាម្ភាេ
ល េះមិ្ ខម្ ា ខតមួ្យលន្ទេះលទ ប ៉ុខ ាកាំេ៉ុងលកីតលឡងីលៅលម្រចី្ 
កខ លងលទៀត។ ប ៉ុខ ាលយងីគួរ្កត់សាគ ល់ គឺលកាេះខដ្លា ឧតាម្ 
ភាេមួ្យច្ាំ ួ សថិតលៅោច់្េីោន លៅលឡយី។ កាំលណី្ លសដ្ឋកិច្ច
ម្របកប លោយ ិរ្ ារ្ភាេ ទម្ទរ្ឱ្យរ្ោឋ ភិបាលេម្រងីកបខ ថម្ ូវ
សាថ ប័ រ្ដ្ឋ ខដ្លា ឧតាម្ភាេខបបល េះបខ ថម្លទៀត  ិងភាា ប់
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លកាេះថ្ ឧតាម្ភាេទាំងល េះឱ្យលៅជាខដ្ ដី្កន៉ុងសម្៉ុម្រទម្របកប 
លោយម្របសិទធភាេ លដី្ម្បអីាច្បាំលេញ ូវអវីខដ្លន្ទយករ្ដ្ឋម្ស្រ្ ដី 
ម្របាថាន ច្ង់បា  លន្ទេះគឺវតដា ម្ស្រ្ ដីរ្ោឋ ភិបាលខដ្លា ភាេ
លសាម េះម្រតង់  ិងសម្តថភាេ។ 

វតាា រ្បស់ម្ស្រ្ ដីរ្ោឋ ភិបាល ខដ្លា ភាេលសាម េះម្រតង់  ិង
សម្តថភាេល េះ គឺជាមូ្លោឋ  ម្រគឹេះថ្ ្ាម  ៉ុរ្ូបភាេយូរ្អខងវង
សម្រាប់គណ្បកសកា ់អាំណាច្នងខដ្រ្។ លគអាច្លលីកលឡងីេី
អាំណ្េះអាំណាងខដ្លគួរ្ឱ្យលជឿជាក់បា មួ្យថា ម្របជា្ិបលតយយ
ខបបបសចិម្ម្របលទស មិ្ សម្ម្រសបសម្រាប់ម្របលទសទាំងអស់
លន្ទេះលទ លោយសារ្ខតភាេខ៉ុសោន ថ្ ម្របវតាិសាស្រ្សដ វបប្ម៌្  ិង
កម្រមិ្តថ្ ការ្អភិវឌ្ឍ។ ប ៉ុខ ដ លគក៏មិ្ អាច្លមី្លរ្ ាំលងការ្េិត
ខដ្រ្ថា ម្របជាជ ថ្ ម្រគប់ម្របលទសទាំងអស់ម្របគល់្ាម  ៉ុរ្ូបភាេ
មួ្យខននក ា្ំដ្ល់រ្ោឋ ភិបាលរ្បស់លគ ខនអកលៅលលីសម្តថភាេ
កន៉ុងការ្បាំលេញតួន្ទទី  ិងកាតេវកិច្ចរ្បស់រ្ោឋ ភិបាលលន្ទេះ។ 
ការ្សិកាជាលម្រចី្  បា បគា ញថា ម្រសលដ្ៀងោន លៅ ឹងម្របជាជ 
លនសងលទៀតលៅកន៉ុងតាំប ់ខដ្រ្ លៅលេលម្របជាជ កម្ព៉ុជា គិតអាំេី
លទធិម្របជា្ិបលតយយ េួកោត់គិតេីគ៉ុណ្តថ្ម្លថ្ លទធិម្របជា្ិប-
លតយយកន៉ុងការ្ន្ទាំសងគម្ឈា លៅសលម្រម្ច្លោលលៅអភិវឌ្ឍ
សងគម្ ជាជាងលមី្លលៅលលីគ៉ុណ្តថ្ម្លមូ្លោឋ  ឈរ្លលីលោល

ការ្ណ៍្សិទធិម្ ៉ុសស  ិងេហ៉ុបកសកន៉ុងបរ្បិទបសចិម្ម្របលទស។ 
ា  ័យថា ម្របជាជ កម្ព៉ុជាវ ិិច្ឆ័យរ្ោឋ ភិបាលរ្បស់ខលួ តម្
រ្យៈសម្តថភាេ  ិងម្របសិទធភាេរ្បស់រ្ោឋ ភិបាលកន៉ុងការ្លលីក
កម្ពស់ការ្អភិវឌ្ឍលសដ្ឋកិច្ច ការ្នដល់ម្របលោជ ៍សារ្ធ្លរ្ណ្ៈ 
ការ្ទប់សាក ត់អាំលេីេ៉ុករ្លួយ  ិងប ដរ្កាសម្ភាេលសដ្ឋកិច្ច-
សងគម្។2 

លៅកន៉ុងការ្វភិាគច្៉ុងលម្រកាយ ម្របវតដិសាស្រ្សដបា បគា ញថា វបិតដិ
ទាំងោយ មិ្ ខម្ ខតងខតល វ្ីឱ្យម្របលទសលិច្លង់រ្ហូតលន្ទេះ
លទ។  ថាន ក់ដឹ្កន្ទាំខដ្លា លោលលៅច្ាស់លាស់ ជាមួ្យ ឹង
លោលលៅអភិវឌ្ឍ ៍ជាក់លាក់ ការ្ភាា ក់រ្ឭកលៅកន៉ុងសងគម្ជារ្មួ្  
 ិងការ្យល់អាំេីភាេបន្ទា  ់ថ្ បញ្ា  មិ្ ម្រតឹម្ខតជួយម្របលទស
ឱ្យរ្ួច្ន៉ុតេីវបិតាិន្ទន្ទលន្ទេះលទ ប ៉ុ ខ ាខងម្ទាំងអាច្ខម្របកាល យ
ម្របលទសលន្ទេះ ឱ្យកា ់ខតា ភាេរ្ងឹាាំខននកលសដ្ឋកិច្ច  ិង
កា ់ខតា ឯកភាេសងគម្លទៀតនង។ ជាំងឺរាតតាតសកល
កូវដី្១៩ អាច្បគា ញេីកាលា ៉ុវតដភាេ សម្រាប់ការ្ផ្ទល ស់បដូរ្
ខបបល េះ។ លហយីអវីខដ្លជាតម្រមូ្វការ្សម្រាប់ការ្ផ្ទល ស់បដូរ្ល េះ 
គឺការ្យល់អាំេីភាេបន្ទា  ់រ្ួម្ោន  លដ្ីម្បីទញយកកាលា ៉ុវតា
ភាេល េះ លហយីលេលលវលាសម្រាប់កម្ព៉ុជាគឺឥឡូវល េះ!
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