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សលីធម៌ក្នងុដណំាក្ក់ាលរាតតាតជំងកឺ្វូីដ១៩ (Covid-19) 
 

ដោយ៖ បណ្ឌិ ត ជា វណ្ណី  
វិទ្យាស្ថា នមនុសសស្ថស្តសរនិងវិទ្យាស្ថស្តសរសងគម 

 
 

  សីលធម៌ (សីលធមម) សីលដែលជាធម៌ ឬ សីលនិងធម៌ សំដៅដលីកិរយិាមារយាទ សណ្ដា ប់ធ្នា ប់ 
ែំបូន្មម នដែលន្មឱំ្យដ ៀសវាងអំដ ីអាក្កក់ ដ យីឱ្យក្បក្ ឹត្តដត្អំដ ីលអ។ ការក្បកាន់ខ្ជា ប់នូវសីលធម៌និង
គុណធម៌កាុងការរស់ដៅ ែូ ជាការដោរ ចាស់ទុំ នងិដោរ  ាប់សងគមជាត្ិ គឺជាអវីដែលដយងីទងំអស់ោា
ក្ត្ូវដធវី ជា ិដសសការអប់រែំល់មនុសសជំន្មន់ដក្កាយដែលជាទំពងំសាងឫសស។ី ការខ្វះសីលធម៌ និងគុណ
ធម៌ ក៏ែូ ជាការខ្វះការដោរ  ាប់សងគមដន្មះ វានឹងបងកនូវការមិនដោរ ោា  ការមិនឱ្យត្ម្មៃោា  ការមិន
ក្សឡាញ់ោា  ការដមីលងាយោា  ការក្បកួត្ក្បដជងោា  ការអាងបុណយសកតិធ ំជាដែីម។ ឧទ រណ៍ បញ្ហា ខ្វះ
សីលធម៌កាុងការដបីកបរបងកនូវការកកសទះ រា រណ៍និងដក្ោះថ្នា ក់ រា រណ៍ជាដែីម។ 
 
  ដៅដ លថ្មីៗដនះ ជំងឺរលាកសួត្ដោយវរុីសកូរូណ្ដឬកូវែី១៩កំ ុងរាត្ត្ាត្ និង សមាៃ ប់មនុសស
អស់រាប់មុឺនន្មក់ដៅទូទងំ ិភ ដលាក។ ក្បដទសកមពុជាក៏កំ ុងទទួលរងការរាត្ត្ាត្ ីដមដរាគមួយដនះដែរ 
ដែលរ ូត្មកែល់ម្ថ្ៃដនះ មានមនុសសឆ្ៃងដមដរាគកូវែី-១៩  ំនួន១២២ ក៏ប ុដនាមិនមានអាកស្លៃ ប់ដទ។ 
មនុសសខ្ៃះ ដៅដ លឆ្ៃងដមដរាគកូវែី មានអារមមណ៍ថ្នខ្ជៃ  ដគដរសីដអីង។ ក្សបោា ដនះដែរ មានមនុសសខ្ៃះគិត្
ថ្ន មានទដងវីអសីលធម៌ ឬសីលធម៌ធ្នៃ ក់ ុះកាុងមានដែលមានជមៃឺកូវែី-១៩ដកីត្ ំដពះបុគគលណ្ដមាា ក់។ 
ក្បសិនដបីដយងីគិត្ឱ្យបានសីុជដក្ៅ ដយងីក៏មិនអា នយិាយថ្ន ដោយស្លរជំងឺដនះបានដធវីឱ្យបញ្ហា សីលធម៌
របស់មនុសសធ្នៃ ក់ ុះដន្មះដទ ដក្ពះដយងីែឹងដ យីថ្ន ជំងឺរលាកសួត្បណ្ដា ល ីវរុីសកូរ  ូណ្ដដមដរាគថ្មីដនះ 
ជាទូដៅអា ឆ្ៃង ូលដៅកាុងខ្ៃួនមនុសសដសសងៗដទៀត្តាមរយៈ ការកអក ការកណ្ដត ស់ ការប ះពល់ោា  ការខ្វះ
អន្មម័យ ការបរដិោគស្ល ់ដៅ ស្ល ់សត្វមាន ិស ជាដែីម ែបតិ្ជំងឺដនះជាជំងឺស្លហាវដែលអា ឆ្ក់យក
អាយុជីវតិ្របស់មនុសសកាុងដ លែ៏ខ្ៃី។ ជងំឺដនះមានដរាគសញ្ហា  ក្គុនដដា  ដ ៀរសំដបារ កអក ឈបឺំ ង់ក ែក
ែដងាីមញាប់ ែកែដងាីមមនិដ ញដលញ និងមានែដងាមីែងាក់ដែលដធវីឱ្យមានការ ិបាកកាុងការែកែដងាីមជា
ដែីម។ បុគគលណ្ដបានដកីត្និងឆ្ៃងជងំឺដនះនឹងក្បឈមនឹងការមិនហា៊ា នដៅដកបរ ឬ ការរត់្ដគ ដ ញរបស់
បុគគលដសសងៗដទៀត្ ដែលដគយល់ថ្នជាការដរសីដអីង។  ីដក្ពះដគខ្ជៃ  បុគគលដែលមានដមដរាគ  មៃងដមដរាគ
ដៅខ្ៃួនរបស់ដគ ដែលទដងវីដនះ គឺជាការការពរខ្ៃួនដត្ប ុដណ្ដណ ះ មិនដមនជាការដរសីដអីង ដ យីក៏មិនដមនជា
ការធ្នៃ ក់ ុះម្នសីលធម៌របស់មនុសសដន្មះដែរ។ ត្ួយា ងែូ ជាជាត្ជិនជាត្ិ ិនដែលជាជនជាត្ិមួយក្ត្ូវបាន
ទទួលការមិនសូវដ ញ ិត្ត ីស្លសន៍ែម្ទមុនដគ ែបតិ្ថ្ន ួកោត់្បានដកីត្ជំងកូឺរ  ូណ្ដដនះែំបូងដគ។ ក្ោន់
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ដត្ក្ត្ឹមែំណ្ដ ់ដខ្មករា ដែីមឆ្ា ២ំ០២០ កនៃងដៅ ក្បដទស ិនដែលមានក្បជាជន១៣៨៦លានន្មក់ នងិ
ជារែឋអធិបដត្យយមួយកាុង ំដណ្ដមរែឋអធិបដត្យយ១៩៣ក្បដទស បានបាត់្បង់អាយុជីវតិ្ក្បជា លរែឋខ្ៃួន
អសជ់ាង២០០ន្មក់ ខ្ណៈជិត្១០០០០ន្មក់ដទៀត្សថិត្កាុងែណំ្ដក់កាលតាមោន ដោយស្លរដត្វជិាមាន
នូវវរុីសកូរ  ូណ្ដ ឬកូវែីែ៏កំណ្ដ ដនះដៅកាុងខ្ៃួនរបស់ ួកដគ ដ យីដោយស្លរដត្វរុីសដនះ ដទីបបានបងកឱ្យ
ក្បដទសដសទីរដត្ទូទងំ ិភ ដលាកមានការឆ្ៃងរាលោលនូវជំងឺដនះរ ូត្មកែល់ស វម្ថ្ៃ។ 
  ស វម្ថ្ៃដោយស្លរដត្ជំងឺដនះ បានដធវីឱ្យ ិភ ដលាកចាប់ដសាីមមានទុកខក្ ួយជាខ្ជៃ ងំ ដក្ពះស្លថ នោ 
ដកីត្មានដៅ ិនបានស្លយោយមកកាន់ក្បដទសន្មន្មកាុងនិងដក្ដត្ំបន់អាសីុ។ មជឈោឋ នខ្ៃះយល់ថ្ន ែូ 
ជាយតឺ្ដ លណ្ដសដ់ែល ិនបិទទីក្កងុ បិទដជីងដហាះដ រី លរែឋខ្ៃួនដៅបរដទស ដក្កាយ ីដមដរាគកូរ  ូណ្ដ
បានវាយលុកដ ញ ីក្កុងអ៊ាូហាន។ ការបិទទីក្កុងដធវីឱ្យក្កុងអ៊ាូអរមួយដនះ ដក្បដៅជាស្លៃ ត់្ក្ជងំ ោម ន
 រា រណ៍ បទិទីសារ គឺដក្បៀបបានជាទីក្កុងដែលដគទុកដចាល។ អ៊ាូហានជាទីក្កុងធំមួយ សថិត្ដៅោគក
ណ្ដត លក្បដទស ិន ក្ត្ូវបានវាយលុកដោយដមដរាគមយ ងដែលជា  ួកដមដរាគផ្ដា ស្លយធំមានដ ម្ ះថ្ន វរុី
សកូរ  ណូ្ដក្បដភទថ្ម ីឬកូវែី១៩ ដ យីវាបានបងកឱ្យមនុសសកាុងក្កុងរាប់សិបន្មក់ធ្នៃ ក់ខ្ៃួនឈសឺទួនៗដៅកាុងដខ្
ធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ កនៃងដៅ។ អាកជងំឺទងំដន្មះក្ត្ូវបានដគរកដ ញីថ្ន ជាអាករស់ដៅត្ំបន់សារលក់ដក្គឿងស
មុក្ទអ៊ាូណ្ដន ដ យីជាអាជីវករស្ល ់ក្ត្ី និងដក្គឿងសមុក្ទ។ មកែល់សបាា  ៍ទី២ ម្នដខ្មករា ឆ្ា ២ំ០២០ វ ី
រុសដនះបានអក្ងួន ិភ ដលាក ដក្ពះដក្កាយ ីធ្នៃ ក់ខ្ៃួនឈ ឺ អាកជំងឺទងំដន្មះបានស្លៃ ប់ជាបនាបន្មទ ប់ មីយួ
ម្ថ្ៃដៅមួយម្ថ្ៃ។ វរុីសដែលស្លហាវដធវីឱ្យដគខ្ជៃ  រអា មិនទន់មានអាកវទិយស្លស្រសាជំន្មញសុខ្ជភិបាលណ្ដ
មាា ក់រកដ ញីថ្ន វាមានក្បភ មក អីវីឱ្យ ិត្ក្បាកែដន្មះដៅដ យីដទ? គឺវាដក្បៀបបាននឹងវរុីសែ៏អាថ៌្កំបាំ
ង។ អាកដែលមានក្ប ័នធសុ្លដំខ្ាយក្ត្ូវបានដគចាត់្ទុកថ្ន ជាជនងាយរងដក្ោះបំសុត្ ដក្ពះដមដរាគនឹងឆ្ៃង
តាមក្ប ័នធសៃូវែដងាីម ដែលបដចេញដោយម ូដលគុលទឹកមាត់្ ដោយការកអក នងិកណ្ដា ស់ ដ យីអា ដធវីឱ្យ
អាកជិត្ខ្ជងឆ្ៃងបានជាបនាបន្មទ ប់។ ដែមីបសុីខុ្មាលោ ម្នមនុសសជាត្ិ មុននងឹក្បកាស ីោ អាសនា អងគ
ការសុខ្ោ  ិភ ដលាក(WHO) ក៏បានក្បកាស ីវធិីការពរខ្ៃួនជាបនាបន្មទ ប់ ជីងំឺដនះដោយសងដែរ 
ដោយមិនឱ្យដភៃ  ីការលាងម្ែជាមួយស្លប៊ាូ អាល់កុល ឬដជលអាល់កុល និងក្ត្ូវខ្ទប់មាត់្និងក្ មុះ ដៅ
ដ លកអកនិងកណ្ដា ស់ដោយយកកដនសង ក្កមា  ក្កោស ឬដោយដកងម្ែ ដជៀសវាងប ះពលជ់ិត្សាិទធជាមួយ
អាកដែលក្គុនដដា  និងកអក ឬផ្ដា ស្លយ នងិក្ត្ូវ មអិនស្ល ់និងស៊ាុត្ឱ្យបានឆ្អិនលអ ដជៀសវាងប ះពលជ់ាមួយ
សត្វម្ក្ រស់ ឬកដនៃង ិចេ ឹមសត្វដោយោម នពក់សមាា រការពរខ្ៃួន ែបតិ្ជំងសឺៃូវែដងាីមបងកដ ងីដោយវរុីសដនះ 
អា  ូលមក ិឃាត្ជីវតិ្មនុសសយា ងសមាៃ ត់្ និងដលឿនបំសុត្ដែលដធវីឱ្យដគមិនហា៊ា នដៅដកបរអាកជំងឺ ជា
 ិដសសគឺអាកជំងឺមានក្បភ មក អី៊ាូហាន ឬជាជនជាត្ិ ិន។ ន្មឱ្កាសដន្មះ វធិ្ននការ ំនួន៤ ក្ត្ូវបាន
ស គមន៍អនារជាត្ិបានដធវីដៅដលី ិន គឺដធវីដៅដលីក្បជាជនខ្ៃួនឯងដែលរស់ដៅក្បដទស ិន នងិជនជាត្ិ
 ិនដែលរស់ដៅកាុងក្បដទសរបស់ ួកដគ។ វធិ្ននការ ំនួនបួនដន្មះរមួមាន ការជដមៃៀស លរែឋរបស់ក្បដទស
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 ួកដគដ ញ ី ិន ដខ្ត្ត បុឺី និងដខ្ត្តន្មន្ម ការបិទដជីងដហាះដ រីម្នក្កុម ៊ាុនអាកាស រណ៍ធំៗ ការបិទ
ទិោឋ ការសក្មាប់ជនជាត្ ិិន និងក្បដទសជុំវញិ ិនក៏បានចាប់ដសាីមបិទក្ ំដែន។ ដបីតាមដគ ទំ ័រស្លរ
 ័ត៌្មាន Newsweek ដសទីរដត្ក្គប់ក្បដទសទងំអស់ដែលមានក្ ំដែននឹង និ បានសដក្ម  ិត្តបិទក្ ំដែន
តាមរយៈកិ េក្ មដក្ ៀង ី មាៃ យជាបនាបន្មទ ប់ ែូ ជា ហាក នីស្លថ ន ប៊ាូតាន ឥណ្ដា  កាស្លស្លត ន គី គសី្លត ន 
ឡាវ ម ុងដហាគ លី មីយា ន់មា  ដណបា ល់ កូដរ  ខ្ជងដជីង បា គីស្លថ ន តាជីគីស្លថ ន ដវៀត្ណ្ដម នងិរុសសុ ុីងដក្កាយ
ដគ។ បន្មទ ប់មកដៅយប់ម្ថ្ៃទី២៩មករា យនាដហាះអាដមរកិនិងជប ុនបាន ូលែឹក លរែឋរបស់ខ្ៃួនសរុបគឺ
ជិត្៥០០ន្មក់ ីទីក្កុងអ៊ាូហាន ក្ មទងំក្ មាន លរែឋខ្ៃួនថ្ន ដបីមិនមានការចាបំា ់មិនក្ត្ូវដៅ ិនដទ។ 
 ំដពះអង់ដគៃសវញិ ន្មយប់ម្ថ្ៃទី៣០មករា គឺបានដសាី ិនអនុញ្ហា ត្ឱ្យដបីកក្កុងបនតិ  ដែីមបជីដមៃៀស លរែឋ
ខ្ៃួនមកកាន់មាតុ្ភូមិវញិ ដោយអង់ដគៃសបានយកដយាធ្នដៅសដស្រងាគ ះដៅជាមួយសងដែរ។ ដបីតាមស្លរ
 ័ត៌្មានញ ូ វយ កថ្នម បានរាយការណ៍ថ្ន កាុងដន្មះក្បដទស បារាងំ កូដរ  ខ្ជងត្បូង មា រ  ុក អាលៃឺម ង់ កា ាក់
ស្លថ ន អង់ដគៃស កាណ្ដោ រុសស ី ូលៃង់ ភូមា និងអូស្រស្លត លី ក៏ដក្ោងនឹងជដមៃៀស លរែឋខ្ៃួន អី៊ាូហានដែរ។ 
កាុង ំដណ្ដមក្បដទសដែលបិទក្ ំដែនដន្មះ ក៏មានក្បដទសបិទទោិឋ ការសងដែរ ដត្ជដក្មីសមួយដនះ ក្ត្ូវបាន
ដគដមីលដ ញីជា ិដសស គឺដៅត្ំបន់អាសីុអាដគាយដ៍ែលែំបូងដគ គឺ វលីី ីន ដមែឹកន្មកំំ ូលឌូឌដឺត្ បាន
ក្បកាសដសទីរជាដរៀងរាល់ម្ថ្ៃ ីវធិ្ននការទប់ស្លក ត់្ការបិទទិោឋ ការអាកែំដណីរ ិន ដត្ទីបំសុត្ក្បដទសដនះក៏
បានឆ្ៃងមួយករណី។ បន្មទ ប់មកវធិ្ននការែដែលដនះបានន្មឱំ្យមា ដ សីុ ដវៀត្ណ្ដម ដធវីតាម ដ យីសិងាបុរ ី
និងម្ថ្កំ ុងសថិត្កាុងការ ិចារណ្ដ។ ជាមួយោា ដនះ ក្កុម ៊ាុនអាកាស រណ៍ធំៗ ក៏បានផ្ដអ កនងិកាត់្បនថយ    
ដសវាកមមែល់ក្បដទស ិនរមួមាន ក្កុម ៊ាុនអាកាស រណ៍អង់ដគៃសដអ៊ារដវ    EU Airline ក្កុម ៊ាុនអាកាស   រ
ណ៍អាលៃឺម ង់ Lufthansa ក្កុម ៊ាុនអាកាស រណ៍អាដមរកិ KLM នងិ United។  ំដណកក្កុម ៊ាុន Toyota 
Volkswagen IKEA Starbucks Tesla ក្កុម ៊ាុន McDonald’s និងក្កុម ៊ាុនបដ េកវទិយយកស Foxconn 
បានបិទហាងជាបដណ្ដា ះអាសនាដៅ ិនក្ មទងំក្ មានដែីរដ ញ ីក្បដទស ិន។ ដែីមបជីាការដឆ្ៃីយត្បវញិ 
រោឋ ភិបាលម្នទីក្កុងដប កាងំបានសដក្ម ថ្ន នឹងបចាូ នយនតដហាះដៅែឹកក្បជាជនដែលមានក្សុកដៅ
កំដណីត្ដៅដខ្ត្ត ៊ាូបុី (Hubei)  ីបណ្ដត ក្បដទសន្មន្ម ក្ត្ ប់មកវញិឱ្យបានដលឿនបំសុត្តាមដែលអា ដធវី
ដៅបាន ដក្ពះក្បដទសមួយ ំនួន បានសដក្ម ផ្ដអ កដជីងដហាះដ រីជាមួយ ិន ដែលជាដ តុ្ដធវីឱ្យក្បជាជន
 ិនទងំដន្មះ មិនអា ក្ត្ ប់មកក្បដទសកំដណីត្វញិបាន។ អាកាស រណ៍សីុវលិ ិនបានរាយការណ៍ឱ្យ
ែឹងថ្ន មុនបិទទីក្កុងក្បជាជនក្កុងអ៊ាូហានបានដហាះដ រីដៅកាន់ដោលដៅជាដក្ ីន គឺដសទីរដត្កនៃះលាន
ន្មក់កាុង ំដណ្ដមក្បជាជនអ៊ាូហានសរុប១១លានន្មក់។ កាុងដន្មះគឺមានដៅសិងាបុរ ី និងម្ថ្ជិត្១មុឺនន្មក់ 
ដែល ំនួនដនះគឺដក្ ីនជាងក្បដទសណ្ដៗទងំអស់។ ដៅម្ថ្ៃទី៣១មករា ដជីងដហាះដ រីរបស់ក្កុម ៊ាុន
អាកាស រណ៍ ិន Xiamen នឹងដៅែឹកជនជាត្ ិនិ ីទីក្កុង Kota Kinabalu កាុងក្បដទសមា ដ សីុ និងទី
ក្កុងបាងកក ក្បដទសម្ថ្។ ដៅកាុងទីក្កុងបាងកក គឺមានជនជាត្ិ និមក ីដខ្ត្ត ៊ាូបុី  នំួន១១៧ន្មក់ កំ ុង
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ជាប់ោងំដៅទីដន្មះ ដ យី១០០ន្មក់ដទៀត្កាុងទីក្កុង Kota Kinabalu ដែលបងាា ញឆ្នទៈ ង់ជិះយនតដហាះ

ដនះក្ត្ ប់មកក្កុងអ៊ាូហានវញិឆ្ប់ៗតាមដែលអា ដធវីបាន។1 
រាល់ នីត្ិបុគគល ក្កុម ៊ាុន និងរែឋទងំអស់ដែលដធវីរដបៀបដនះែូ បានដរៀបរាប់ខ្ជងដលី គឺដែីមបបីងាក រ

ហានិភ័យអាយុជីវតិ្ លរែឋសញ្ហា ត្ិ ួកដគដែលក្ត្ូវបានចាត់្ទុកថ្ន ជាការដធវីដ ងីដែីមបកីារពរក្បដយាជន៍
ផ្ដទ ល់ខ្ៃួនរបស់ ួកដគជាមួយ ិន ខ្ណៈ ិនកំ ុងមានបញ្ហា  ដ យីទដងវីទងំដនះ ក៏ដយងីមិនអា ចាត់្ទុកថ្ន 
ជាការធ្នៃ ក់ ុះដលីដសាកសលីធម៌ដែរ។ 

ដៅបណ្ដា ក្បដទសអាសីុ អងគការសុខ្ោ  ិភ ដលាកបានយកម្ថ្ៃ ុងដខ្មករា ក្បកាសអាសនា
កក្មិត្ ិភ ដលាក ដក្ពះត្ួដលខ្អាកស្លៃ ប់ដោយជំងឺកូវែី១៩ បានដកីនដ ងីជាង២០០ន្មក់ ដត្ យបាលជា
សះដសបយីបាន ំនួន១៨៧ន្មក់កាុង ំដណ្ដមអាកមានសទុកដមដរាគជិត្១០០០០ន្មក់។ អងគការសុខ្ោ 
 ិភ ដលាក បានអំពវន្មវឱ្យក្បដទសទងំអស់ការពរខ្ៃួន ដត្មនិក្ត្ូវដបាះបង់ដចាលការស ក្បត្ិបត្តិការ
ជាមួយអនារជាត្ិដន្មះដទ គឺក្ត្ូវរមួោា វាយបស្រងាក បជំងឺកំណ្ដ ដនះជាមួយ ិន។ យា ងណ្ដ និខ្ៃួនឯង បាន
ដបាជាា ថ្ននឹងបស្រងាក បជំងឺកំណ្ដ ដែលឆ្ក់យកជីវតិ្ លរែឋរបស់ដគជាបនាបន្មទ ប់ ដត្ក៏មនិដចាលការស្លវ គមន៍
កិ េស ក្បត្ិបត្តិការសងដែរ។ ការស ក្បត្ិបត្តិការដនះ  ិនបានស្លវ គមន៍ជា ដិសសនឹងអងគការសុខ្ោ 
 ិភ ដលាក និងបណ្ដា អងគការអនារជាត្ិែម្ទដទៀត្ ខ្ណៈអាដមរកិ យយាមដៅក្ត្ួត្ ិនិត្យស្លថ នការណ៍ជំងឺ
ដៅអ៊ាូហាន។  ំដណកអូស្រស្លា លី ជប ុន  ុងកុង កំ ុងដសវងរកវា ក់ស្លងំការពរដែលក្ត្ូវបានវាយត្ម្មៃថ្ន នឹង
 ំណ្ដយដ លែល់ដៅមួយក្ត្ីមាស។ កាុងដ លជាមួយោា ដន្មះដែរ ក៏មានអត្ីត្អាកចារកមមអុីក្ស្លដអលមាា ក់
បានយល់ថ្ន ដមដរាគដនះបានធ្នៃ យដ ញ ីវទិយស្លថ នជីវស្លស្រសាដែលមាន មាៃ យក្បមាណ៣០គី ូដម ក្ត្ ី
ត្ំបន់សទុះដមដរាគ គឺដលាកសងសយ័ថ្ន ដមដរាគដនះ  និនឹងយកដៅបងកដែីមបសីស្រងាគ មជីវស្លស្រសាក៏ថ្នបាន។ ដត្
យា ងណ្ដ  ិនបានក្ចានដចាល ័ត៌្មានដែល ុះសាយដោយស្លរ ត៌្មានអនារជាត្ិមយួ ំនួន ីដរឿងរា វ
ដនះ។  ំដពះការដចាទក្បកាន់ និងការបែិដសធដនះ ដបីដយងីយកបញ្ហា សីលធម៌មកនយិាយវញិ គឺមនុសស
ជាត្ិម្ន ិភ ដលាកដយងីដៅមានសីលធម៌ និងគុណធម៌ខ្ពសណ់្ដស ់ំដពះសុខុ្មាលោ មនុសសជាត្ិ ែបតិ្
មិនក្ត្ឹមដត្អងគការសុខ្ោ  ិភ ដលាកមិនទុកឱ្យ និឯដកាែូ ជាការដរសីដអីងដន្មះដទ។ ដៅមានដមែឹកន្មំ
បណ្ដា ក្បដទសមួយ ំនួនបងាា ញ ីស្លមគគីោ នឹង និ កាុងការឈរទប់ទល់នឹងជំងកូឺវែី១៩ ដនះដែរ។ 
ដលាក មូនដ អុនី ក្បធ្នន្មធិបត្ីកូដរ  ខ្ជងត្បូង បានដថ្ៃងសងកត់្ន័យធៃន់ៗកាុងសនាិសីទ ំដពះមុខ្ទូរទសសន៍
ក្ប ័នធដឃាសន្មន្មន្មថ្ន អាវុធដែីមបីការពរខ្ៃួ នដយីង ីកូវ  ូណ្ដវរុីសក្បដភទថ្មីដនះ  ុំដមនជាោ ភ័យខ្ជៃ   
និងការសអប់ដខ្ពីមដទ ក៏ប ុដនតគឺកិ េស ក្បតិ្បត្តិ និងជដំនឿ ិត្ត។ ដលាកបានដ ញមុខ្មកដធវសីនាិសីទស្លរ
 ័ត៌្មានដនះ គឺដែីមបបីងាា ញ  ីំណ្ដត់្ការដដត ក្បឆ្ងំនឹង ័ត៌្មានដកៃងកាៃ យ (Fake News) ពក់ ័នធដរឿង

                                                            
1 តាមការច ុះផ្សាយរបស់ CAN នាថ្ងៃស ក្រ ទ៣ី១ ខែមររា 
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កូរ  ូណ្ដវរីុស ដែលបងកោ ភិត្ភ័យែល ់លរែឋ។  ំដណកដមែឹកន្មមំ្ថ្ដលាក ក្បាយុទធចាន់អ៊ាូចា ក៏បានដកាត្
សរដសីរែល់ក្ប ័នធសុខ្ជភបិាលរបស់ខ្ៃួន ដែលបាន យបាលជនជាត្ិ ិន៥ន្មក់ជាសះដសបយី ីជំងឺដនះ។   
រោឋ ភិបាលម្ថ្ថ្ន មិនក្ត្ឹមដត្ក្ត្ួត្ ិនិត្យដមីលអាកែំដណីរមក ីអ៊ាូហានដទ ប ុដនតក្ត្វូតាមោនរាលប់ណ្ដត អាក
មក ីក្គប់ក្បដទសដែលមានហានិភ័យ ដោយវាស់កដៅា ដ លដែីរ តាមរយៈកាដមរា ។ ក្បសិនដបីជនសងសយ័
ក្ត្ូវបានដគរកដ ញីថ្ន មានសទុកដមដរាគដន្មះ ដគនងឹក្ត្ូវបចាូ នដៅសដងកត្ដមីលដរាគសញ្ហា  និង យបាល
ដោយមិនគិត្ ីអាកដែលមក ីក្បដទសណ្ដក៏ដោយ គឺក្ត្ូវដត្ទទួលបានការស្លវ គមន៍  ដីក្ពះ ួកដគក្ត្ូវ
បានចាត់្ទុកថ្នជាដភាៀវរបស់ក្បដទស។ ដលាកក្បាយុទធបានបនតថ្ន ោម នសុខ្ទុកខអវីសំខ្ជន់ជាងសុខ្ទុកខរាស្រសា
ដន្មះដទ។ យា ងណ្ដមញិ  ំដពះដមែឹកន្មកំមពុជា ដៅដ លដែលរកដ ញីមានវរុីសកូរ  ណូ្ដមួយករណីដៅ
ក្កុងក្ ះសី នុដន្មះ សដមត ន្មយករែឋមស្រនាី  ៊ាុន ដសន បានសដក្ម  ិត្តដោយមិនជដមៃៀសក្បជាជនខ្ៃួន ទីី
ក្កុងអ៊ាូហាន ឬ  និដន្មះដទ គឺសដមត បានឱ្យដ ទយ យបាលជនជាត្ិដន្មះដោយយក ិត្តទុកោក់បំសុត្រ ូត្
ទទួលបានដជាគជ័យកាុងការ យបាលសងដែរ។ សថិត្កាុងកាលៈដទសៈែ៏គួរឱ្យក្ ួយបារមាដនះ ដមែឹកន្មជំា
ដក្ ីនកាុង ិភ ដលាកបានដ ញមកអូសទញស្លម រត្ីក្បជាជាត្ិខ្ៃួន កុំឱ្យមាន រតិ្ដរសីដអីង ិនដោយស្លរ
ជំងឺកូវែី១៩ដនះ ដោយដលីកដ ងីថ្ន ជំងមឺិនកណំ្ដ ែល់ជងំឺភ័យខ្ជៃ  ក្ជុល និងបុដរសអប់ដខ្ពីមដែលមាន
កាុងខ្ៃួនមនុសសជាត្ិដន្មះដទ។ 

តាមរយៈដ តុ្ការណ៍ខ្ៃះ មានមនុសសមួយ ំនួនបានដលីកដ ងីថ្ន  ិភ ដលាកហាក់បានធ្នៃ ក់ ុះ
ដសាកសីលធម៌និង រតិ្មនុសសធម៌ ខ្វះការទទួលខុ្សក្ត្ូវ ំដពះបញ្ហា សិទធមិនុសស និងសិទធរិស់រានមានជីវតិ្។ 
ជាក់ដសតងមានបណ្ដត ក្បដទសមួយ ំនួនមិនបានអនុញ្ហា ត្ឱ្យន្មវា Westherdam ដែលសទុកមនុសសជិត្      
២០០០ ន្មក់ ូល ត្ដៅកាុងក្បដទសរបស់ខ្ៃួន ដោយស្លរការភ័យខ្ជៃ  ការឆ្ៃលជំងឺកូវែី១៩ដនះ។ ក្បការ
ដនះដយងីក៏មិនអា និយាយថ្នក្បដទសទងំដន្មះធ្នៃ ក់ ុះនូវសីលធម៌ដែរ ែបតិ្ដគខ្ជៃ  អាកដៅកបា ល់ដន្មះ 
 មៃងដមដរាគែ៏កា ស្លហាវដនះែល់ក្បជាជនរបស ់ួកដគ ក្ោន់ដត្ថ្នក្បដទសទងំដន្មះខ្វះវធិ្ននការកាុងការ
ចាត់្ដ ងទទលួ។  ប ុដនតសក្មាប់កមពុជា គឺសដមត   ៊ាុន ដសន ដែលជាដមែឹកន្មកំមពុជា បានអនុញ្ហា ត្ឱ្យ
កបា ល់ដន្មះ ូល ត្ ដោយយល់ ីត្ម្មៃមនុសសធម៌និងសិទធិកាុងការរស់ដរៀនមានជីវតិ្។ ទដងវីដនះបានបងាា ញ
 ិភ ដលាកថ្ន កមពុជាក ុំងឈរដលីមូលោឋ នសីលធម៌និងគុណធម៌ខ្ពស់ ដែលដយងីសឹងដត្អា និយាយថ្ន       
មិនមានបណ្ដត អារយក្បដទសមួយ ំននួដធវីបាន។  
  ដក្ដ ីការមានសីលធម៌កាុងការយល់ ីត្ម្មៃមនុសសធម៌ នងិសិទធិកាុងការរស់ដរៀនមានជីវតិ្ សីលធម៌
ម្នការទទួលខុ្សក្ត្ូវកាុងត្ួន្មទីការងាររបស់ខ្ៃួនក៏ែូ ជាការដលីកទឹក ិត្ត ក៏មានក្ មជាមួយោា សងដែរ។ ស
ដមត ដត្ដជា ន្មយករែឋមស្រនតីម្នកមពុជា បានដថ្ៃងដកាត្សរដសីរថ្នា ក់ែឹកន្ម ំមស្រនតីរាជការ ជា ិដសសបុគគលិកសុ
ខ្ជភិបាលដៅទូទងំក្បដទស ដែលបានខ្ិត្ខ្ំអនុវត្តដោលនដយាបាយសុខ្ជភិបាលនិងកមមវធិីនដយាបាយ
ន្មន្មរបស់រាជរោឋ ភិបាលសដក្ម បានសមិទធសលគួរជាទីដមាទនៈ។ ការសតល់ដសវាអប់រសុំខ្ោ  ការបងាក រ
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ជំងឺ ការ ិនិត្យ យបាល និងការដថ្ទសុំខ្ោ ជូនក្បជាជន គឺជាការងារអាទិោ របស់ដយងីកាុងការក្បយុទធ
ក្បឆ្ងំនឹងការរកីរាលម្នជំងឺកូវែី១៩។ ការការពរការឆ្ៃងដមដរាគ មានែូ ជាការកុំឱ្យចាប់ម្ែស្លវ គមន៍ដ ល
ជួបោា  គឺក្ត្ូវដក្បីវបបធម៌ែ៏លអរបស់ដខ្មរដែដលដ លជួបោា  ក្ត្ូវដលីកម្ែជក្មាបសួរោា  ដែីមបបីងាក ជំងឺកូវែី១៩ 

ក៏ែូ ជាឱ្យមានការ ិចារណ្ដការឧបត្ថមាដសសងៗកាុងករណីមានអាកដកីត្ជំងឺកូវែី។2 
    ំដពះមុខ្ម្នវបិត្តិសុខ្ោ  ិភ ដលាក ដោយស្លរដត្ការរាត្ត្ាត្ជំងឺកូវែី១៩ រាជរោឋ ភិបាលកមពុ
ជាែឹកន្មដំោយសដមត អគគមហាដសន្មបត្ី ដត្ដជា  ៊ាុន ដសន បានចាត់្វធិ្ននការជាកចេ ប់ដែីមបទីប់ទល់នឹង
សលប ះពល់ ីជំងឺដនះ ទងំវធិ្ននការការពរសុខុ្មាលោ ក្បជា លរែឋ និងវធិ្ននការដសែឋកិ េ។ ដលីស ី
ដនះដៅដទៀត្ រាជរោឋ ភបិាលបានដរៀប ំវធិ្ននការដែីមបជីួយែល់កមមករ កមមការនិី ដែលក្បឈមនឹងការ
បាត់្បង់ការងារដោយស្លរដត្ដរាង ក្កសំុ យួរសកមមោ  ែបតិ្កងវះវត្ថុធ្នតុ្ដែីម។ ខ្ណៈ ិភ ដលាកទងំ
មូលកំ ុងក្បឈមនឹងការរាត្ត្ាត្ម្នជងំឺកូវែី១៩ ន្មយករែឋមស្រនតីកមពុជា បាន ុះពរយា ងខ្ជៃ ងំ ទងំសតល់
ការដលីកទឹក ិត្ត និងការសដក្ម អនុញ្ហា ត្ឱ្យន្មវាដទស រណ៍ Westerdam  ូល ត្ដៅកាុងកំ ង់ដសអនតរ
ជាត្ិក្ ះសី នុ ខ្ណៈក្បដទស៤ ដកាះ ំនួន២ បានបែិដសធមិនឱ្យន្មវាយកសដនះ ូល ត្ដោយស្លរដត្
ភ័យខ្ជៃ  ជំងកូឺវែី១៩។ ពក់ ័នធនឹងបញ្ហា ដនះ ក្បជាជន ិនបានក្បសិទធន្មម ំដពះកាយវកិារមនុសសធម៌ 
និងការយក ិត្តទុកោក់ ំដពះក្បដទសជាមិត្តរបស់ខ្ៃួនកាុងក្ោលំបាកដនះថ្ន «បុរសសងាា ដែរីបស្រញ្ហា ស
ទសិ» ខ្ណៈដមែឹកន្មមំ្នក្បដទសដសសងៗ មិនហា៊ា នដៅកាន់ក្បដទស ិន ដ យី ិភ ដលាកកាុងសត្វត្សរទ៍ី
២១ដនះ។ សដមត ដត្ដជាបានមានក្បស្លសន៍ថ្ន ជងឺំកូវែី១៩ ោម នអវីគួរឱ្យភ័យខ្ជៃ  ដ ីយ ប ុដនតជងឺំភ័យខ្ជៃ  
បានជាដរឿងដែលគួឱ្យភ័យខ្ជៃ  ។ ការភ័យខ្ជៃ  ម្នជំងឺដនះបានរុញក្ចានឱ្យមានការដរសីដអីងជាត្ិស្លសន៍ 
ដរសីដអីងមនុសសដៅកាុងសងគម។ ការភ័យខ្ជៃ  បានដធវីឱ្យមនុសសមួយ ំនួនបាត់្បង់នូវោ មាេ ស់ការ បាត់្បង់
ជំដនឿ ិត្តដលីខ្ៃួនឯង។  
  ដត្ីដយងីអា និយាយបានដទថ្ន ការក្បឈមនឹងជងំឺកូវែី១៩ដនះ ដធវីឱ្យមនុសសធ្នៃ ក់ ុះនូវសីល
ធម៌? ក្សបោា នឹងសកមមោ មនុសសធម៌ដែលបានបងាា ញតាមរយៈការស្លមគគីោ ែ៏រងឹមាជំាធៃុងមួយជយួ
ោា ក្គប់ដ លដវលារបស់ក្បជាជនកមពុជាដែលោកំ្ទដោយរាជរោឋ ភិបាលកមពុជា និងោកំ្ទដោយសដមត 
ដត្ដជា  ៊ាុន ដសន កាុងការក្បយុទធក្បឆ្ងំជំងឺកូវែី១៩ដនះ? តាមរយៈកាយវកិារដនះ ដយងីអា នឹងដធវីឱ្យជងំឺ
ដនះដជៀសសុត្ ីការឆ្ៃងកក្មិត្អាសនាដៅកមពុជា ដ យីក្បជា លរែឋនឹងចាកសុត្ ជីងំឺរាត្ត្ាត្ដនះតាម       
រយៈការអនុវត្តបទោឋ ន អន្មម័យជាក្បចា ំ និងោម នការភ័យខ្ជៃ   ំដពះជំងឺដែលអា បងាក របានដនះដ យី 

                                                            
2 សដមត បានដថ្ៃងដៅដ លដែលសដមត អដចា ីញជាអធិបតី្បិទសនាិបាត្បូកសរុបការងារឆ្ា ចំាស់ឆ្ា ២ំ០១៩ និងដលីកទិសដៅ
ការងារឆ្ា ថំ្មីឆ្ា ២ំ០២០ របស់ក្កសួងសុខ្ជភិបាល ដែលក្បារ ធដធវីដ ងីដៅសណ្ដឋ ោរសុខ្ជ កាល ីម្ថ្ៃទី០៤ ដខ្មីន្ម ឆ្ា ំ
២០២០។ 
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ដោយដយងីរមួោា កមាេ ត់្ជងំឺកូវែី១៩ទងំអស់ោា  នងិ ូលរមួអនុវត្តវធិ្ននការដែលោក់ ុះដោយក្កសួងសុ
ខ្ជភិបាល ក៏ែូ ជារាជរោឋ ភិបាលកមពុជា ដែីមបកី្បឆ្ងំនឹងវបិត្តិជំងកូឺវែី១៩។  ំដពះមុខ្នឹងការក្បឈមមុខ្
ការរាត្ត្ាត្ម្នម នតរាយដែលកំ ុងដត្វាយលុក ិភ ដលាកប េុបបនា រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា បានោក់ ុះនូវ
កចេ ប់វធិ្ននការដលីដសាកសុខុ្មាលោ  ស្លធ្នរណៈនិងដសែឋកិ េសងគម ដែីមបបីងាក រនិងកាត់្បនថយសលប ះ
ពល់អវជិាមានដែលបងកដ ងីដោយជំងឺកូវែី១៩។ ការក្បយុទធក្បឆ្ងំនឹងជំងកូឺវែី១៩ ដែលសដមត ន្មយក
រែឋមស្រនតី  ៊ាុន ដសន បានក្បកាសឱ្យក្កសួងស្លថ ប័នទងំរែឋនិងឯកជន ក្ មទងំ លរែឋមាា ក់ៗក្ត្ូវចាត់្ទុកថ្ន 
ជាការងារអាទិោ ទី១ និងចាបំា ់បសុំត្។  
  វធិ្ននការដែលបានដក្ត្ៀមដរៀប ំមុនដ លបុរសជនជាត្ិដខ្មរមាា ក់ក្ត្ូវបានរកដ ញីថ្នបានឆ្ៃងវរី  ុសកូវ ី
ែ១៩  ីបុរសជនជាត្ិជប ុនមាា ក់ដែលដធវីការដៅកដនៃងជាមួយោា  ដៅទីរមួដខ្ត្តដសៀមរាប កាល ីម្ថ្ៃទី៧ ដខ្
មីន្ម ឆ្ា ២ំ០២០ គឺអាកជងំឺក្ត្ូវបាន យបាល និងដថ្ទយំា ងយក ិត្តទុកោក់ សីំណ្ដក់ក្កុមក្គូដ ទយជំន្ម
ញ។ ជាមួយោា ដនះ ក្កុមក្គួស្លរ៣ន្មក់ដសសងដទៀត្របស់ោត់្រមួជាមួយអាកមានទំន្មក់ទំនងនងឹអាកជំងជឺន
ជាត្ិដខ្មរ និងជប ុនសរុបជតិ្៣០ន្មក់ដន្មះ ក្ត្ូវបានដធវីដត្សតដសវងរកដរាគសញ្ហា ដោយវទិយស្លថ នបា សទ័រ ដៅ
លាៃ  ម្ថ្ៃទី៨ និងទ៩ី ដខ្មនី្ម និងបានបងាា ញលទធសលថ្ន មានអវជិាមានដមដរាគកូវែី១៩។ ដទះជាស្លថ ន
ោ ម្នការរាត្ត្ាត្ម្នវរី  ុសដនះដលឿនរ ័ស និងមានោ គួរឱ្យក្ ួយបារមា ជា ិដសសសក្មាប់មនុសសវយ័
 ំណ្ដស់ដែលមានោ សុ្លមំ្នសព៌ងគកាយដខ្ាយ ប ុដនតោ ភ័យខ្ជៃ  របស់មនុសស ំដពះវរី  ុសកូវែី១៩ 
មានសោ ធៃន់ធៃរខ្ជៃ ងំជាងដលីស ីហានិភ័យ ិត្របស់វា។ ចាប់តាងំ ីការសទុះដ មី្នការរាត្ត្ាត្ មៃងវរី  សុ
កូវែី១៩  ីទីក្កុងអ៊ាូហាន ក្បដទស ិន ក្បមុខ្រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា សដមត ដត្ដជា  ៊ាុន ដសន បានដែីរត្ួន្មទី
សំខ្ជន់កាុងសកមមោ មនុសសធម៌អនតរជាត្ិ ទងំការដលីកទឹក ិត្ត នងិការស ការជាលកខណៈអនតរជាត្ិ 
ដែីមបកី្បយុទធក្បឆ្ងំនឹងជងំថឺ្មីដនះ។ សដមត ដត្ដជា  ៊ាុន ដសន បានដថ្ៃងបញ្ហា ក់ថ្ន ចាប់តាងំ ីសទុ ះជងឺំកូវ ី
ែ១៩ រ ូត្មកែល់ដ លដនះ និងរ ូត្ដៅែល់ការបចេ ប់ម្នជងឺំកូវែី១៩ដនះ ការងារអាទិោ ខ្ពស់បំសុត្
របស់កមពុជា គឺក្បយុទធក្បឆ្ងំនឹងការរាលោលម្នកូវែី១៩ ដែលដនះគឺជាការងារដែលដយីងក្ត្ូវដធវីទងំអស់
ោា »។ សដមត បានបនតថ្ន កមពុជាក្ត្ូវដត្ដរៀប ំដសនការ និងវធិ្ននការន្មន្មដែលក្ត្ូវក្បកាន់យកកាុ ងករណីកូវ ី
ែ១៩បានឆ្ៃងមកែល់កមពុជា និងបានឆ្ៃងរាលោល ី លរែឋមាា ក់ដៅ លរែឋមាា ក់ដែលមានដលបឿនដលឿន 
និងក្ទងក់្ទយធំ។ រែឋបានដក្ត្ៀមថ្វកិាសក្មាប់ជួយ លរែឋកាុ ងករណីចាបំា ់ម្នការឆ្ៃងរាលោលកូវែី១៩ 
តាមរយៈការសដក្ម កាត់្បនថយការ ំណ្ដយរបស់ក្កសួងស្លថ ប័នទងំអស់ ំននួ៥០ោគរយ ដលីកដលងដត្ 
ក្កសួងការបរដទស ក្កសួងពណិជាកមម និងទីសតីការគណៈរែឋមស្រនតី ដែលក្ត្ូវកាត់្បនថយ២៥ោគរយ ដែីមបី
សនសកំ្បាក់ទងំដន្មះ។ ការ ំណ្ដយរបស់អាជាា ធរថ្នា ក់ដក្កាមជាតិ្ ក៏ក្ត្ូវកាត់្បនថយដែរ ដែីមបីសនសកំ្បាក់
ទងំដន្មះទុកសក្មាប់បដងវរការ ំណ្ដយចាបំា ់ដៅដលីវស័ិយសុខ្ជភិបាល។ ជាវធិ្ននការជាក់ដសតង ដក្កាយ
 ីបុរសមាា ក់ដៅដខ្ត្តដសៀមរាបក្ត្ូវបានរកដ ញីថ្នមានោ វជិាមានវរី  ុសកូវែី១៩ វធិ្ននការបន្មទ ន់គឺសដមត 
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ដត្ដជា  ៊ាុន ដសន បានបញ្ហា ឱ្យក្កសួងអប់របំិទស្លលាដរៀនទងំអស់កាុងក្កុងដសៀមរាបជាបដណ្ដត ះអាសនា 
ដែីមបដីជៀសវាងកុំឱ្យមានការឆ្ៃងវរី  ុសកូវែី១៩ជាយថ្នដ តុ្ រ ូត្ែល់មានការជូនែំណឹងជាថ្ម។ី គដក្មាង
ដរៀប កំ្បារ ធសស្រងាក នតដសៀមរាបក៏ក្ត្ូវបានក្បមុខ្រាជរោឋ ភិបាលបញ្ហា ឱ្យលុបដចាលសងដែរ។ ដៅម្ថ្ៃទី៩ ដខ្មី
ន្ម ស្លលាដរៀនទងំរែឋនិងឯកជនសរុប ំនួ១១០ រាប់តាងំ សី្លលាមដត្តយយរ ូត្ែល់ស្លកលវទិយល័យ 
និងស្លលា បណតុ ះវជិាា ជីវៈក៏ក្ត្ូវបានបិទជាបដណ្ដត ះអាសនា។ ដនះគឺជាវធិ្ននការដែីមបបីងាក រការរកីរាលោល
ម្នការឆ្ៃងជំងឺកូវែីក្បកបដៅដោយសីលធម៌ និងការយក ិត្តទុកោក់ខ្ពស់កាុងោ ជាអាកែឹកន្ម។ំ ជាមួយ
ោា ដនះដែរ ក្បជា លរែឋអា  ូលរមួជាមួយរាជរោឋ ភិបាលកាុងការក្បយុទធក្បឆ្ងំនឹងជំងឺកូវែី១៩ដនះ ដោយ
បចឈប់ការភ័យខ្ជៃ   ួសដ តុ្ដែលន្មឱំ្យមានការបងក លា ល ដត្ក្ត្ូវងាកមកអនុវត្តការសមាអ ត្អន្មម័យ
(សមាអ ត្សទះសដមបង ឧសា ៍លាងម្ែនឹងស្លប៊ាូ ឬទកឹអាកុល និងដជលដសសងៗ ដក្បីមា ស់ ឬក្កមា ដៅកដនៃង
ចាបំា ់មួយ ំនួន។ កាុងករណីមានការសងសយ័ដក្កាយ ីមានដរាគសញ្ហា សងសយ័មួយ ំនួន គួរក្បញាប់ដៅ
មនទីរដ ទយ ឬមណា លសុខ្ោ ដែលដៅជិត្ដលាកអាកដែីមបដីធវីដត្សតរកដមីលជំងកូឺវែី១៩) និង ដសាីសំុអាជាា
ធរមានសមត្ថកិ េ ជា ិដសសអយយការអមតុ្លាការរាជធ្ននីដខ្ត្តទងំអស់ដៅទូទងំក្បដទសកមពុជា ចាត់្
វធិ្ននការសៃូវ ាប់ែ៏ត្ឹងរងឹ ដំពះជនណ្ដដែលបំ ុល ័ត៌្មាន សស វសាយ ័ត៌្មានមិន ិត្ទក់ទងនឹងជងំឺកូ
វែី១៩ និងដបតជាា  ូលរមួជាមួយរាជរោឋ ភិបាលកមពុជាក្បយុទធក្បឆ្ងំនឹងជំងកូឺវែី ដោយរមួស្លមគគីជាធៃុង
មួយទប់ស្លក ត់្ការរាត្ត្ាត្ម្នជំងឺដនះ ក្បឆ្ងំោ ់ខ្ជត្ការបំ ុលសងគម នងិការបំភ័យដោយក្កុមជនទុ េរតិ្ 
ជាដែីម។ 
  ទនទឹមនឹងដនះ អងគការសុខ្ោ  ិភ ដលាក បានដ ញដស កាីក្បកាស ័ត៌្មានមួយ កាល មី្ថ្ៃទី១៩ 
ដខ្កុមាៈ ដសាីឱ្យកមពុជាដក្ត្ៀមលកខណៈឱ្យបានលអ ដែីមបដីឆ្ៃីយត្បរ ័សនិងទន់ដ លដវលា  ំដពះលទធោ ម្ន
ការរកីរាលោលជំងឺកូវែី១៩ ដែលអា ដកីត្មានដៅកមពុជា។ ដែមីបដីក្ត្ៀមបងាក រការឆ្ៃងរាលោលដនះ អងគ
ការសុខ្ោ សុោ  ិភ ដលាក ក ុំងដធវីការជាមួយក្កសួងសុខ្ជភិបាល និងម្ែគូែម្ទដទៀត្ ដែីមបឱី្យ
ក្បដទសកមពុជាដធវីប េុបបនាោ អំ ីដសនការដក្ត្ៀមលកខណៈ នងិការដឆ្ៃីយត្បកក្មិត្ថ្នា ក់ជាត្ិ ដ យីនិង
កំណត់្ ណុំ ខ្វះខ្ជត្ ំដពះសកមមោ ដក្ត្ៀមជាអាទិោ ។  ណុំ អាទិោ ដែលក្ត្ូវដក្ត្ៀមទុក រមួមាន 
ការក្គប់ក្គងឧបបត្តិដ តុ្ ការដធវីដសនការ ការសក្មបសក្មួលដសាក  ុវស័ិយ ការវាយត្ម្មៃតាមោនហានិ
ភ័យ មនទីរ ិដស្លធន៍ ការក្គប់ក្គងគៃីនកិ និងដសវាកមមដថ្ទសុំខ្ោ  ការក្ត្ួត្ ិនិត្យនិងបងាក រការឆ្ៃង វធិ្នន
ការសុខ្ោ ស្លធ្នរណៈមិនដមនឱ្សថ្ និងសមាា រៈសក្មាប់ដធវីក្បត្ិបត្តិការជាដែីម។  
  បន្មទ ប់មកដទៀត្ កាុងសបាត  ៍ទី២ម្នដខ្មីន្ម ក្កសួងអប់របំានដ ញដស កតីដណន្មសំ្លរជាថ្ម ី ឱ្យផ្ដអ ក
ក្គឹះស្លថ នសិកាក្គប់ក្បដភទចាប់ ីម្ថ្ៃ នទ ទី១៦ ដខ្មនី្ម ឆ្ា ២ំ០២០ ដក្កាយ ីមានការសទុះដ ងីនូវជំងឺកូវែី
១៩ដៅកាុងក្បដទសកមពុជាកាល ីដ លថ្មីៗដនះ ដោយក្កសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា បានដ ញនូវដស កតី
ដណន្មដំលីកទី២ សតី ីការចាប់ដសតីមវសិសមកាលតូ្  នងិការឈប់សក្មាកមុនកាលកំណត់្សក្មាប់ក្គឹះស្លថ ន
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សិកាក្គប់កក្មិត្ ក្គប់ក្បដភទ ទងំស្លធ្នរណៈ និងឯកជន ដៅទូទងំក្បដទស។ ដយាងដៅតាមដស កតី
ក្បកាសដលខ្១៣ អយក.សណន  ុះដៅម្ថ្ៃទី១៦ ដខ្មីន្ម ឆ្ា ២ំ០២០ដនះ មានដស កតីថ្ន ដសអកដៅតាម
របាយការណ៍ស្លថ នោ រាត្ត្ាត្ម្នវរុីសកូវែី១៩ របស់អងគការសុខ្ោ  ិភ ដលាក ក្ មទងំការរកដ ីញ
ជាបនតបន្មទ ប់នូវវជិាមានវរី  ុសកូវែី១៩ ដលីជនជាតិ្ដខ្មរ និងជនជាតិ្បរដទស ដែលបានដធវីែដំណីរ ូលមកកមពុ
ជា ត្ក្មូវឱ្យមានវធិ្ននការបងាក រ និងទប់ស្លក ត់្ជាបន្មទ ន់ និងតាមការដណន្មរំបស់រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា។ 
ក្កសួងអប់រយុំវជន និងកីឡាបានដធវីការដណន្មែំល់ក្គឹះស្លថ នសិកាក្គប់កក្មិត្ ក្គប់ក្បដភទ ទងំស្លធ្នរ
ណៈ និងឯកជនដៅទូទងំក្បដទសដែលកាុ ងដន្មះរមួមាន ក្គឹះស្លថ នសិកា ដំណះែឹងទូដៅ តាងំ ីបឋម
សិកា ែល់មធយមសិកាទុតិ្យភូមិ និងមដត្តយយសិកាក្គប់កក្មិត្ក្គប់ក្បដភទ ទងំស្លធ្នរណៈ និងឯកជន
ក្ត្ូវចាប់អនុវត្តវសិសមកាលតូ្ មុនកាលកំណត់្ ចាប់ ីម្ថ្ៃដនះរ ូត្ែល់មានការជូនែណឹំង ីក្កសួង ដ ីយ
សក្មាប់ស្លលាដែលមិនទន់បានបញ្ហេ ប់ការវាយត្ម្មៃលទធសលសិការបស់សិសសកាុ ងឆ្មាសទី១ ក្ត្ូវយក
លទធសលសិកាជាមធយមោគម្ន ិនទុ ក្បចាដំខ្ ចាប់ ីដខ្ធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ រ ូត្ែល់ដខ្កុមាៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ជា
មធយមោគ ិនទុ ក្បចាឆំ្មាស  ំដណកឯក្គឹះស្លថ នបណតុ ះបណ្ដត លក្គូ និងក្គឹះស្លថ នឧត្តមសិកាទងំស្លធ្នរ
ណៈ និងឯកជន ក្ត្ូវអនុញ្ហា ត្ឱ្យគរុសិសសបានឈប់សក្មាកមួយរយៈ។ ដក្ដ ីដនះ មនទីរអប់រយុំវជន និង
កីឡារាជធ្ននីដខ្ត្ត ក្ត្ូវដលីកទឹក ិត្តឱ្យអាណ្ដ យបាលសិសស ជរុំញទឹក ិត្តឱ្យបុក្ត្ធីតារបស់ខ្ៃួ នសវ័យ
សិកាដៅសទះដោយខ្ៃួ នឯងកាុ ងរយៈដ លម្ថ្ៃវសិសមកាលតូ្ មុនម្ថ្ៃកំណត់្ដនះ។ ក្កសួងអប់របំានសំុឱ្យមនទីរ
អប់រយុំវជន និងកឡីារាជធ្ននីដខ្ត្ត ក្ត្ូវសស វសាយដស កតីសដក្ម ដនះឱ្យបានទូលាយែល់ក្គប់ការយិាល័
យ។ ដោយដ ក គណៈក្គប់ក្គងស្លលាដរៀនក្គប់កក្មិត្ ក្គឹះស្លថ នបណតុ ះបណ្ដត លក្គូ និងក្គឹះស្លថ នឧត្តម
សិកាទងំអស់ បុគគលិកអប់រ ំមាតាបិតា អាកអាណ្ដ យបាលក្គប់រូប គួរស ការអនុវត្តដោយស្លម រត្ីទទួល
ខុ្សក្ត្ូវខ្ពស់ ក្ មទងំតាមោនជាប់ជាក្បចានូំវការសស វសាយរបស់ក្កសួងអប់រ ំ និងក្កសួងសុខ្ជភិបាល 
ដែលដនះជាការទទួលខុ្សក្ត្ូវខ្ពស់ក្បកបដោយសីលធម៌កាុងោ ជាអាកែឹកន្ម។ំ 
  ប េុបបនា អងគការសុខ្ោ  ិភ ដលាកបានអំពវន្មវឱ្យមានវធិ្ននការខ្ជៃ ងំកាៃ បំសុត្ដៅអាសីុអាដគាយ ៍

ដែីមបកី្បយុទធក្បឆ្ងំកូរ  ូណ្ដ3   ដែលករណីដនះ ដគដមីលដ ញីថ្ន ដោយស្លរការឆ្ៃងរកីរាលោលបានដកីន
ដ ងីដៅទូទងំត្ំបន់ដៅកាុងប ុន្មម នសបាត  ៍ថ្មីៗដនះ ជាដ តុ្ជំរុញឱ្យក្បដទសមួយ ំនួនដណន្មឱំ្យចាត់្វធិ្នន
ការសំខ្ជន់ៗជាបនតបន្មទ ប់ មានជាអាទិ៍ ការបិទក្ ំដែនរបស់ក្បដទសសមាជិកអាស្ល៊ា ន ដោយមិនអនុញ្ហា ត្
ឱ្យក្កុមអាកែំដណីរបរដទស ូលកាុងក្បដទស និងការោក់បក្មាមដោ រដៅដ លយប់រ ូត្ែល់ការបិទ
ស្លលាដរៀន និងការលុបដចាលក្ ឹត្តិការណ៍ ការក្បកតួ្កីឡាធំៗ ជាដែីម។ ដយងីសដងកត្ដៅដ លដែលមាន
ការសទុះជំងឺកូវែី១៩ ដៅក្បដទសមា ដ សីុន្មសបាត  ៍កនៃងមក រោឋ ភិបាលមា ដ សីុបាននិយាយថ្ន នឹងបិទ

                                                            
3 ការ ុះសាយរបស់កាដសត្ភាំដ ញប ុសតិ៍ន្មម្ថ្ៃទី១៩ ដខ្មីន្ម។ 
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ក្ ំដែនបដណ្ដា ះអាសនា ីម្ថ្ៃទី ១៧ ែល់ម្ថ្ៃ៣១ ដខ្មីន្ម។ កតាត ដនះបានជះឥទធិ លែល់ លរែឋមា ដ សីុឱ្យ
ដភៀសខ្ៃួនដៅកាន់ក្បដទសសិងាបុរ ីដ យីរោឋ ភិបាលសិងាបុរក៏ីបានបិទក្ ំដែនមុន ំណ្ដត់្ការរបស់មា ដ សីុ

បានមកែល់ដៅដទៀត្។4  ដោយដ ក ដៅម្ថ្ៃទី១៨ ដខ្មីន្ម ឆ្ា ២ំ០២០ កនៃងដៅ ក្បដទសដវៀត្ណ្ដមក៏
បានបិទក្ ំដែនជាឯកដតាោគី និងមានវធិ្ននការត្ឹងរងឹដោយត្ក្មូវឱ្យអាកែំដណីរដ ញ ីកមពុជាមានលិខ្ិត្
បញ្ហា ក់សុខ្ោ  ក្ មទងំ ុខំ្ៃួនអាកទងំដន្មះកាុងកំ ុងដ ល១៤ម្ថ្ៃ ដ យីដែីមបជីាការដឆ្ៃីយត្បវញិ រោឋ ភិ
បាលកមពុជាបានក្បកាសបិទក្ ំដែនទងំអស់វញិ លុះក្តាមានការ រចាដទវោគីដ ងីវញិ។ ដលីស ីដនះដៅ
ដទៀត្ ក្បដទសឡាវនិងម្ថ្ក៏មានវធិ្ននការត្ឹងរងឹ ំដពះជនបរដទសដែល ូលដៅក្បដទសរបស់ដគដរៀងៗខ្ៃួន
ដែរ ដែលកាុងដន្មះ ក្បដទសម្ថ្បានបិទក្ ំដែនដោកមួយ ំនួនជាមួយកមពុជាសងដែរ គឺដែីមបដីឆ្ៃីយត្បនឹង
វធិ្ននការទប់ស្លក ត់្ការរកីរាលោលកូវែី១៩ មិនដមនជាការធ្នៃ ក់ ុះដលីដសាកសីលធម៌ដន្មះដទ។ មយ ងវញិ
ដទៀត្ដយងីក្ត្ូវដបងដ កឱ្យបាន ាស់នូវសីលធម៌ និងការការពរខ្ៃួន ីវរុីសែ៏កំណ្ដ ដនះ ត្ួយា ងែូ ជា 
កាល ីកាុងដខ្កុមាៈនិងដខ្មនី្ម កនៃងដៅថ្មីៗដនះ មានបងបអូនជនជាត្ិដខ្មរឥស្លៃ ម  ំនួន៧៩ន្មក់ ដែលបាន
ដធវីែំដណីរដៅ ូលរមួ ិធីស្លសន្មតាមក្បម្ ណីរបស់ ួកមូសៃីមដៅក្បដទសមា ដ សីុ ដ យីដៅដ លដែល
 ួកោត់្ក្ត្ ប់មកវញិ ក៏មានបុគគលមយួ ំនួនបានឆ្ៃងដមដរាគកូវែី១៩ មកជាមួយ និងបាន មៃងជាបនត
បន្មទ ប់ដោយមិនែឹងខ្ៃួនែល់ក្បជាជនដៅកាុងស គមន៍របស់ោត់្ ដ យីដៅដ លដន្មះមានអាកដលង
បណ្ដា ញសងគម(ដ វសប៊ាុក)មួយ ំនួនបានបដចេញមត្ិដធវីឱ្យប ះពល់អារមមណ៍របស់ ួកោត់្ ដទីប កួោត់្
ក្បត្ិកមមថ្ន ស គមន៍ដខ្មរដរសីដអីង ួកោត់្។ យា ងណ្ដមិញ ដៅដ លដែលក្កសួងសុខ្ជភិបាលក្បកាសថ្ន 
«អាកដធវីដត្សតកូវែី១៩វជិាមាន គឺជាដខ្មរឥស្លៃ ម» ដន្មះ ក៏ ួកោត់្យល់ថ្ន ជាពកយដែលដធវីឱ្យមានការ
ដរសីដអីង ួកោត់្ដែរ គួរថ្នក្ត្ឹមដត្ដខ្មរបានដ យី ដក្ពះ ួកោត់្ក៏ជាដខ្មរដែរ។ ដត្ការដៅបងបអូនជនជាត្ិ
ោគត្ិ ចាមថ្នជា «ដខ្មរឥស្លៃ ម» ឬការក្បកាសរបស់ក្កសួងសុខ្ជភិបាលថ្ន បងបអូនដខ្មរឥស្លៃ មដែលវលិក្ត្
 ប់មក ីការ ូលរមួ ិធីស្លសន្មមួយដៅមា ដ សីុ «បានដធវីដត្សតកូវែី១៩ វជិាមាន» មិនដមនជាឥរយិាបថ្ 
ឬោស្លដរសីដអីងដទ វាជាោស្លដែលដគដក្បីជាធមមតាសក្មាប់ការកំណត់្អត្តសញ្ហា ណជនជាត្ិនីមួយៗដត្
ប ុដណ្ដណ ះ។ ឧទ រណ៍ ដខ្មរឥស្លៃ ម១០ន្មក់បានដធវីដត្សតកូវែី១៩ វជិាមាន ជនជាត្ិមា ដ សីុ៦ន្មក់បានដធវី
ដត្សតកូវែី១៩ វជិាមាន ជនជាត្ិបារាងំ២ន្មក់បានដធវីដត្សតកូវែី១៩ វជិាមាន ជាដែីម។ ដលីស ីដនះដទៀត្ 
សូមដយងីគួរកុំយល់ក្  ថំ្ន ជាការដរសីដអីង ំដពះការោក់មនុសសណ្ដមាា ក់ ឬក្កុមណ្ដមួយដែលដគ
សងសយ័ថ្នអា មានការឆ្ៃងជំងឺកូវែី១៩ឱ្យដៅោ ់ដោយដ ក។ ក៏ែូ ជាការ យបាលអាកជំងឺកូវែី១៩កាុង
បនទប់ដោយដ ក ដក្ពះដែីមបបីងាក រការពរការឆ្ៃង ដទីបក្គូដ ទយក្ត្ូវពក់មា ស ពក់ដក្ស្លមម្ែ និងក្ត្ូវដសៃៀក
សដមៃៀកបំពក់សុវត្ថិោ កាុងដ ល ិនិត្យនិង យបាលអាកជំងឺកូវែី១៩។ ក៏ែូ ជាក្បជា លរែឋទូដៅដែរក្ត្ូវ

                                                            
4 ការច ុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន រ៉យទ័រ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០។ 



11 
 

ដត្ពក់មា សកាុងដ លបំដ ញការងារ ដ ល ូលដៅកាុងទីក្បជុំជន មិនសូវហា៊ា នសាិទធស្លា លជាមួយអាកដែល
ធ្នៃ ប់ដធវីការជាមួយោា ដោយដ តុ្ដត្ដគសងសយ័ថ្ន មានជាប់ពក់ ័នធនឹងជំងឺកូវែី១៩ដន្មះ។ តាម ិត្ ដោល
ការណ៍ដនះ គឺជាបដ េកដទសសុខ្ជភិបាល ដែលត្ក្មូវឱ្យក្គូដ ទយ និងមហាជនទូទងំ ិភ ដលាកដក្បីក្បាស់
ជាទូដៅ តាងំ ីយូរណ្ដស់មកដ យីសក្មាប់ករណីមានជំងឺឆ្ៃងក្គប់ក្បដភទ កុំថ្នដ យីជំងឺកូវែី១៩ដនះ។  
  ដបីនិយាយ កីារជួយោា  និងការដ ករដំលកោា ក៏ដ ញីថ្ន កាុងអ ុំងម្នការរាត្ត្ាត្ម្នជំងដឺនះមាន
បងបអូនដខ្មរដយងីមួយ ំននួដែលមានលទធោ ក៏បានបរចិាេ គនូវដក្គឿងឧបដោគបរដិោគែល់អាកខ្វះខ្ជត្សង
ដែរ។ ទនទឹមនឹងដន្មះ តាមការអំពវន្មវរបស់រាជរោឋ ភិបាលដែលមានសដមត   ៊ាុន ដសន ជាក្បមុខ្ែឹកន្មំ
ដន្មះ មស្រនតីរាជការក្គប់ជាន់ថ្នា ក់ដែលមានលទធោ បានបរចិាេ គក្បាក់ដបៀវត្សរបស់ខ្ៃួនក្បចាដំខ្ ឬក៏កាុង
 ំដណកណ្ដមួយ ចាប់ ៣ីដខ្ដ ងីដៅដែីមបជីាការ ូលរមួ ំដណកកាុងការឧបត្ថមាការ យបាល ការការពរ 
និងការទប់ស្លក ត់្ជំងឺកូវែី១៩ ែ៏កា ស្លហាវដនះសងដែរ។ 
 
  ជាការសនាិោឋ ន ដៅដ លដែលមនុសសបានឆ្ៃងកាត់្ែំណ្ដក់កាលដនះរ ួ មនុសសនឹងរតឹ្ដត្មានសីល
ធម៌លអក្បដសីរដ ងី ែបតិ្វរី  ុសដែលជាដក្ោះកំណ្ដ ដនះ បានជួយបដក្ងៀនមនុសសនិងសាល់ដមដរៀន ក្ មទងំ
បទ ិដស្លធន៍ឱ្យដ ះដកដក្បនូវកំ ុសឆ្គង និងអវីដែលបានគិត្មនិសូវក្ត្ឹមក្ត្ូវ ីដ លមុនមក។ ដ យីអវី
ដែលកមពុជាបានដធវីកនៃងមកតាមរយៈដមែឹកន្មដំន្មះ គឺការយក ិត្តទុកោក់ែល់ជីវតិ្មនុសសជាត្និិងសិទធិ
រស់ដរៀនមានជីវតិ្ដែលដនះជាត្ម្មៃសីលធម៌ែ៏ខ្ពស់មយួ ដែលមិនអា កាត់្ម្ថ្ៃបាន។ ដទះបីជាយា ងណ្ដក៏
ដោយ ក៏ដយងីសដងកត្ដ ញីថ្ន អា មានបុគគលមួយ ំនួនតូ្ បានដក្បីពកយដ  ន៍អសុដរាះ នងិដធវីការអតាថ ធិ
បាយមួយ នំួនដែលដធវីឱ្យមានការប ះពល់ែល់អារមមណ៍និងដស កាីម្ថ្ៃថ្ាូររបស់បុគគលដែលសទុកដមដរាគកូវ ី
ែ១៩ដន្មះ។ ការបំភ័យឱ្យខ្ជៃ  ក្ជុលដែលដធវីឱ្យបុគគលមួយ ំនួនបាត់្មាេ ស់ការ ភ័យសៃន់ដស្លៃ រ និងងាយនឹង
ដជឿតាមការបំ ុល ័ត៌្មានរបស់ក្កុមជនមួយ ំនួន ដែលបានដឆ្ៃៀត្ដក្បីក្បាស់ការភ័យខ្ជៃ  ក្ជុល ួសដ តុ្
របស់ក្បជា លរែឋមួយ ំនួនដៅបដក្មីក្បដយាជន៍ផ្ដទ ល់ខ្ៃួនែូ ជា ការលក់មា ស់ការពរ និងទឹកអាកុលលាង
ម្ែកាុងត្ម្មៃម្ថ្ៃ ការបំសុសបំសុល បំភិត្បភ័ំយ លរែឋឱ្យទិញអងករ ក្ត្ីស្ល ់ និងដក្គឿងឧបដោគដែីមបរីកាសតុក
ទុកជាដែីម។ ែូ ករណីឈមួញមួយ ំនួនបានដឆ្ៃៀត្ឱ្កាសែំដ ងីម្ថ្ៃទំនិញខុ្ស ីធមមតា គឺក្ោន់ដត្ជា
កក្មិត្បុគគលនិងោគត្ិ ប ុដណ្ដណ ះ ដ យីគួរកុំយកករណីម្នការធ្នៃ ក់ ុះសីលធម៌របស់បុគគលមួយ ំនួនតូ្ 
មកវាយត្ម្មៃសីលធម៌មនុសសកាុងសងគមទងំមូល។ ជាក់ដសតង សូមបដីត្កាុងវស័ិយវស័ិយក្ ះ ុទធស្លសន្ម 
ក្ោន់ដត្បុគគលសងឃមួយឬ ីរអងគដែលអបត្តិនឹងវន័ិយក្ ះ ុទធស្លសន្ម ក៏តាងំដក្សកដែៀល ឬដថ្នក លដទស
ទូដៅដែលដធវីឱ្យប ះពល់ែល់ក្ ះសងឃោគដក្ ីនដែលក្បកាន់ខ្ជា ប់នូវវន័ិយក្ ះ ុទធស្លសន្ម បានលអដន្មះ។ 
យា ងណ្ដមញិដៅដ លកមពុជាទទួលរងនូវការរាត្ត្ាត្ដោយជំងឺកូវតី្១៩ដនះ  ក៏មានបុគគលមួយ ំនួនបាន
និយាយថ្ន សងគមដខ្មរកំ ុងធ្នៃ ក់ ុះនូវសីលធម៌ ដោយស្លរដត្ដ ញីបុគគលមួយ ំនួនតូ្ ដែលដឆ្ៃៀត្យកឱ្
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កាសដនះ ដកង ំដណញដោយត្ដមៃីងម្ថ្ៃមា ស់ ម្ថ្ៃអាល់កុល ឬដជលអាល់កុលសក្មាប់លាងម្ែជាដែីម។ 
ទនទឹមនឹងដន្មះដយងីដ ញីមានសបបុរសជនជាដក្ ីនដែលបានលះបង់សមាា រ និងថ្វកិារបស់ខ្ៃួនដែីមបទីប់
ស្លក ត់្និងក្បឆ្ងំនូវជងឺដនះ ដោយដ កជាមា ស់ ជាអាល់កុល ដក្គឿងឧបដោគបរដិោគែល់បងបអូនក្បជា
 លរែឋដែលខ្វះខ្ជត្ ក៏ែូ ជាការ ូលរមួ ំដណកជាមួយរាជរោឋ ភិបាលកាុងយុទធន្មការក្បឆ្ងំនឹងជំងឺែ៏កា 
ស្លហាវដនះសងដែរ។ 
  ដ តុ្ដនះដែីមបបីនតស្លមគគោី  ការស ការ ការដ ករដំលក រមួសុខ្រមួទុកខដោយដ កោា រស់ មិនែ
ដណតី មោា រស់ និងសុខ្ែុមនយីកមមកាុងសងគមដខ្មរទងំមូល សូម លរែឋដខ្មរទងំអស់បនតក្បកាន់ខ្ជា ប់នូវសីល
ធម៌លអដនះជាែរាប។ ដយងីមានគំរូតាមរយៈទដងវីែ៏ម្ថ្ៃថ្នៃ របស់ថ្នា ក់ែឹកន្ម ំគឺសដមត ដត្ដជា  ៊ាុន ដសន ដែល
 ិភ ដលាកក ុំងសរដសីរនូវទឹក ិត្តក្បកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ ែូ ជាការអនុញ្ហា ត្ឱ្យន្មវា 
Westerdam  ូល ត្ ក្ មទងំបានសដស្រងាគ ះមនុសសជាង២០០០ន្មក់ ការ យបាលជនបរដទសដែលមាន
ជំងឺកូវែី១៩ដៅកាុងក្បដទសកមពុជាដោយមិនបង់ក្បាក់ ការក្គប់ក្គងក្បដទសនិងចាត់្វធិ្ននការទប់ស្លក ត់្បាន
យា ងលអ ក្បកបដោយក្បសិទធោ  ក៏ែូ ជាការ ូលរមួបរចិាេ គក្បាក់ដខ្ ដ យីមានមស្រនតីរាប់ពន់ន្មក់ និង
សបបុរសជនន្មន្ម ូលរមួយា ងសក្ស្លក់សក្ស្លដំៅតាមលទធោ ដែលខ្ៃួនមាន។ 
  
 សូមសំណូម រែល់បុគគលមួយ ំនួនតូ្ ដែលគិត្ដត្ ីសលក្បដយាជន៍ផ្ដទ ល់ខ្ៃួន ដកង ំដណញដលី
ក្បជាជនដែលកំ ុងរងវបិត្តិជំងឺធៃន់ធៃរ ក៏ែូ ជាសំណូម រែលអ់ាកដែលជាអាកដលងបណ្ដា ញសងគម ដជៀស
វាងឱ្យបានការដក្បីពកយដ  ន៍អុជអាល អសុដរាះ ដវាហាស្លស្រសត និងអតាថ ធិបាយណ្ដមួយ ដែលន្មឱំ្យប ះ
ពល់អារមមណ៍ មានជដមាៃ ះ អំដ ី ងិា និងការដរសីដអីងដកីត្ដ ងីដៅកាុងសងគម។ សូមកុំយកករណីម្នការ
ខ្វះសីលធម៌របស់បុគគលមយួ ំនួនតូ្  មកដធវីការវាយត្ម្មៃ ំដពះមនុសសទូទងំសងគមបនតដទៀត្ ែបតិ្សងគម
ប េុបបនាជាសងគមកំ ុង្នដឆ្ព ះដៅោ សុខ្ែុមរមន្ម ដោយរមួស ការោា ក្បយុទធក្បឆ្ងំកំចាត់្ជំងឺកូវ ី
ែ១៩ដនះឱ្យបានកាុងដ លឆ្ប់ៗខ្ជងមុខ្ តាមរយៈការស្លត ប់និងដធវីតាមការអំពវន្មវរបស់ក្កសួងសុខ្ជភិ
បាលក៏ែូ ជារាជរោឋ ភិបាល ដែីមបនី្មសំងគមជាត្ិដឆ្ព ះដៅរកវឌឍនោ  ិត្ៗ និងជាសងគមដែលដពរដ ញ
ដៅដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ដៅកាុងជីវតិ្រស់ដៅដលីភ ដសនែីែ៏ក្សស់ស្លអ ត្ដនះ៕ 
 
 


