
 

អាស ៊ី-ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ៖ អ្នកស្ស៊ី បស្សេស្េត មានការស្រួយបរម្ភចសំ្ ោះការគាបសង្កតស់្ ើ
ស្សរ ៊ីភារកន ង្ការបស្ចេញម្តិទាកទ់ង្នឹង្ជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ 

ទ៊ីស្កុង្ហ្េណឺែវ (០៣ ម្ថិ នា ២០២០) - ឧតតម្សនង្ការសិទធិម្ន សេ អ្.ស.ប អ្នកស្ស៊ី ម្៊ីណសេ  បស្សេ
ស្េត បនសណម្តង្ការស្រួយបរម្ភ ចំស្ ោះការគាបសង្កតស់្ ើស្សរ ៊ីភារននការបស្ចេញម្តិ ស្ៅណននកខ្លោះនន
តំបនអ់ាស ៊ីប៉ា ស ៊ីហ្វិក ស្ៅកន ង្អំ្េ ង្ស្រ មានវបិតដនិនជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ស្ោយមានស្បសាសនថ៍ា វធិានការ
ទាងំ្ឡាយណាណដ ស្្វើស្េើង្ ស្ដើម្ប៊ីបចឈបក់ារនេរវនាយរត័ម៌ានម្និរិត ស្តូវណតមានសមាមាស្ត។ 

ស្បស្ទសជាស្ស្ចើនស្ៅកន ង្តំបនម់ានរចួស្ហ្ើយនូវចាបស់្របស់្រង្ ណដ ស្រស្ៅថា “ រត័ម៌ានម្និរិត ” និង្
ស្បរន័ធនេរវនាយតាម្អ្នឡាញណដ ស្ ើកស្េើង្ រ៊ីកង្វ ់អំ្រ៊ីសិទធិម្ន សេ ស្ហ្ើយស្តូវបនស្រស្ស្បើស្បស់កន ង្ 
បរបិទស្នេង្ស្ទៀត ស្ដើម្ប៊ីរារាងំ្ការនិយាយសត៊ីស្សបចាប ់ជារិស្សស ការជណជកស្ដញស្ោ ជាសាធារែៈ
ការរោិះរនអំ់្រ៊ីស្គា នស្យាបយរបស់រោា ភបិ និង្ការបង្ក្រក បស្សរ ៊ីភារកន ង្ការបស្ចេញម្តិ។ 

អ្នកស្ស៊ី បស្សេស្េត បនមានស្បសាសនថ៍ា ជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ស្តូវបនស្រស្ម្ើ ស្ ើញរ៊ីការរតឹតបតិបណនែម្
ស្ទៀតស្ ើការនិយាយសត៊ីស្ៅស្បស្ទសជាស្ស្ចើន អ្ម្ស្ោយការចាបខ់្លួន និង្ការ  ំខ្លួនអ្នកទាងំ្ឡាយ
និយាយរោិះរន ់ ចំស្ ោះការស្្លើយតបរបស់រោា ភបិ  ឬស្គានណ់តការណចករណំ ករត័ម៌ាន ឬទសេនៈអំ្រ៊ី
ជំងឺ្រាតតាតស្នោះ។ 

ការចាបខ់្លួនស្ោយសារណតការបរា ញម្តិម្និស្រញចិតត ឬណដ អ្ោះអាង្ថាបននេរវនាយរត័ម៌ានម្និ
រិតតាម្រយៈសាររត័ម៌ាន និង្បណាត ញសង្គម្ ស្តូវបនស្ររាយការែ៍ថាមានស្ៅស្បស្ទសបង្ក់ាល ណដស
កម្ព ជា ចិន ឥណាា  ឥែាូ ស្នស ៊ី មា៉ា ស្េស ៊ី ម្៊ីយា៉ា នម់ា៉ា  ស្នប៉ា  ់ ហ្វ៊ី ៊ីរ៊ីន ស្ស៊ី រក  នថ និង្ស្វៀតណាម្។ 

ឧតតម្សនង្ការបនទទួ សាគ  ់រ៊ីភារចាបំចក់ន ង្ការទបស់ាក តរ់ត័ម៌ានណកលង្កាល យ ឬរត័ម៌ានម្និរិត
ណដ បង្កស្ស្គាោះថាន កដ់ ់ស ខ្ភារសាធារែៈ ឬការញ ោះញង្ឱ់្យមានការខឹ្ង្សអបចំ់ស្ ោះស្កុម្ជនជាតិ
ភារតិចស្នេង្ៗ ប៉ា ណនតថា ការស្នោះម្និររួបណាត  ឱ្យមានការរតឹតបតិស្ ើការបស្ចេញម្តិផ្ទា  ់ខ្លួនស្ោយ
មានបំែង្ ឬស្ោយអ្ស្ចតនា ណដ ស្្វើឱ្យបតប់ង្ក់ារស្ជឿទ កចិតតស្េើយ។ “ ស្ទាោះប៊ីជារោា ភ-ិ  
ប ទាងំ្ឡាយ មានន ស្បស្យាជនស៍្សបចាប ់កន ង្ការស្របស់្រង្ការនេរវនាយរត័ម៌ានម្និរិត កន ង្
បរបិទណដ រយនឹង្បង្កជាស្ហ្ត  និង្រយរង្ស្ស្គាោះស្នោះកស៏្ោយ កន៏ ស្បស្យាជនស៍្សបចាបស់្នាោះ ស្តូវ
ណតមានសមាមាស្ត និង្ការ រស្សរ ៊ីភារកន ង្ការបស្ចេញម្តិនង្ណដរ” អ្នកស្ស៊ី បស្សេស្េត បនមាន
ស្បសាសនយ៍ា៉ា ង្ដូស្ចនោះ។ 



ស្ៅស្បស្ទសបង្ក់ាល ណដស មានស្សចកត៊ីរាយការែ៍ថា ម្ន សេរាបសិ់បនាក ់ មានករែ៊ី បែតឹ ង្ស្ចាទ
ស្បកានម់្កស្ ើខ្លួន ឬស្តូវបនចាបខ់្លួន ស្ស្កាម្ចាបស់នតិស ខ្ឌ៊ីជ៊ីថ  កន ង្រយៈស្រ ស្តឹម្ណតប៊ីណខ្ម្កស្នោះ 
រ៊ីបទនេរវនាយរត័ម៌ានម្និរិត អំ្រ៊ីជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ឬរោិះរនចំ់ស្ ោះការស្្លើយតបរបស់រោា ភបិ ។ អ្នក
សាររត័ម៌ានកន ង្ស្សុក និង្អ្នកការ រសិទធិម្ន សេ អ្នកជំនាញណននកស ខ្ភារម្យួចំននួ កដូ៏ចជា
សមាជិកននសាធារែជនខ្លោះស្ទៀត បនរាយការែ៍អំ្រ៊ីការយាយ៊ីរខំាន ឬការសង្សឹក ស្ោយសារ
ណតការតអូញណតអរអំ្រ៊ីការបដិស្ស្កិចេគា ំរស ខ្ភារ ស្សវាម្និស្របស់្គាន ់ឬភារម្និស្បស្កត៊ីកន ង្ការណចក
ចាយជំនសួសស្ង្ក្រគ ោះ។ កន ង្ករែ៊ី ខ្លោះ អ្នកសាររត័ម៌ាន ឬអ្នកសស្ង្កតការែ៍ស្នេង្ស្ទៀត ស្តូវបនស្រ
វាយស្្វើបបស្ ើរូបកាយ ស្ស្ ោះណតការណសវង្រកឯកសារណដ អ្ោះអាង្រ៊ីទស្ង្វើខ្ ស្គង្។ 

ស្ៅស្បស្ទសកម្ព ជា ការយិា ័យឧតតម្សនង្ការ អ្.ស.ប ទទ ួបនា កសិទធិម្ន សេ (ការយិា ័យ 
OHCHR) បនចង្ស្កង្ជាឯកសារទាកទ់ង្នឹង្ការចាបខ់្លួនម្ន សេចំនួន ៣០ នាក ់ រាបទ់ាងំ្ង្ក្សត៊ី
ស្បមំ្យួ នាក ់និង្ស្កេង្ស្ស៊ីមាន កអ់ាយ  ១៤ ឆ្ន  ំស្ោយសារណតការនិយាយអ្្ិបាយជាសាធារែៈ និង្
ការបស្រា ោះស្ ើបណាត ញសង្គម្ទាកទ់ង្នឹង្ជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩។ ម្ន សេម្យួចំនួន ស្តូវបនស្ចាទស្បកានរ់៊ី
បទនេរវនាយរត័ម៌ានម្និរិត ឬរត័ម៌ានណកលង្កាល យ ការញ ោះញង្ឱ់្យស្បស្រឹតតបទឧស្កិដា និង្ស្រៀបចំ
ណននការស្បឆ្ងំ្នឹង្រោា ភបិ ។ ម្ន សេចំននួដបប់នួនាក ់ កំរ ង្សែិតកន ង្ការ  ំខ្លួនស្ៅស្េើយ កន ង្ស្នាោះ 
១០ នាក ់ជាប ់ករ់ន័ធនឹង្រែបកេសស្ង្ក្រគ ោះជាតិ ណដ ស្តូវបនស្បកាសរលំាយស្ហ្ើយស្នាោះ។ 

ស្ៅស្បស្ទសចិន ការយិា ័យសិទធិម្ន សេ អ្.ស.ប បនទទួ រត័ម៌ានអំ្រ៊ីករែ៊ី ជាស្ស្ចើនននអ្នក
ជំនាញស្វជជសាង្ក្សត សាង្ក្សាត ចារយ និង្រ រដាសាម្ចញជាស្ស្ចើននាក ់ណដ ទំនង្ជាស្តូវបន  ំខ្លួន ស្ហ្ើយ
កន ង្ករែ៊ី ខ្លោះ ស្តូវបនស្ចាទស្បកានរ់៊ីបទនេរវនាយរ៊ីទសេនៈរបស់ខ្លួន ឬរត័ម៌ានស្នេង្ស្ទៀត អំ្រ៊ី
សាែ នភារទាកទ់ង្នឹង្ជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ឬអ្នកណដ រោិះរនចំ់ស្ ោះការស្្លើយតបរបស់រោា ភបិ ស្ៅនឹង្ការ
នា ោះស្េើង្ននជំងឺ្ស្នោះ។ ករែ៊ី ទាងំ្ស្នោះ រមួ្មាន និសេតិវយ័ស្កេង្រ៊ីររូប ណដ ស្ទើបនឹង្បចេបក់ារសិកា 
ណដ ស្តូវបនស្ររាយការែ៍ថាស្តូវបន  ំខ្លួនកន ង្ណខ្ស្ម្សា បនាា បរ់៊ីបនបស្ង្កើតកណនលង្រកាទ កមាតិកា 
ស្ ើវបិសាយ ឬអ្ ៊ីន្ឺែិត ណដ ទាកទ់ង្នឹង្ការនា ោះស្េើង្ននជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ស្ៅកន ង្ស្បស្ទសចិន។ 

ស្ៅស្បស្ទសឥណាា  អ្នកកាណសតម្យួចំននួ និង្យា៉ា ង្ស្ោចណាស់ កម៏ានស្វជជបែាិ តមាន កណ់ដរ ស្តូវបន
ស្ចាទស្បកានរ់៊ីបទស្រហ្េទែា  ស្ោយសារណតរួកស្ររោិះរនជ់ាសាធារែៈចំស្ ោះការស្្លើយតបរបស់
អាជាា ្រចំស្ ោះជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩។ ស្ៅទ៊ីស្កុង្ប ម្នប នររប បនស្ចញបទបញ្ជជ ោម្ឃាត ់ “ជនណា
ណដ ញ ោះញង្ម់្និឲ្យស្ជឿទ កចិតតស្ ើម្ង្ក្នត៊ីរោា ភបិ  និង្វធិានការរបស់រកួស្រ កន ង្បរក រទបស់ាក ត ់



ការរ ៊ីករា ោ ននជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ស្ហ្ើយស្ោយស្ហ្ត ស្នោះ បង្កស្ស្គាោះថាន កដ់ ់ស ខ្ភារ ឬស វតែិភារ
ម្ន សេ ឬការរខំានដ ់ភារសងបស់ាង តជ់ាសាធារែៈ”។ 

ស្ៅស្បស្ទសឥែាូ ស្នស ៊ី មានម្ន សេយា៉ា ង្ស្ោចណាស់ ៥១ នាក ់ ស្តូវបនស្ររាយការែ៍ថា កំរ ង្
សែិតស្ស្កាម្ស្ស ើបសួរ ស្ស្កាម្ចាបប់រោិរស្ករ តិ៍ជាបទស្រហ្េទែា  ស្ោយស្ចាទរ៊ីបទនេរវនាយ “ រត័ម៌ាន
ម្និរិត ” អំ្រ៊ីការ្លង្រាតរា ននជំងឺ្ស្នោះ រាបទ់ាងំ្ប រសប៊ី នាក ់ណដ ស្តូវបនចាបខ់្លួន រ៊ីបទបស្រា ោះសារ
ស្ៅស្ ើបណាត ញសង្គម្ ស្ោយអ្ោះអាង្ថា តំបនម់្យួស្ៅទ៊ីស្កុង្ហ្ាកាតាភារខាង្ស្ជើង្ មានករែ៊ី ជំងឺ្
កូវ ៊ីដ-១៩ បនាា បរ់៊ីរោា ភបិ  បនបញ់ថាន សំមាល បស់្ម្ស្រារស្ៅទ៊ីស្នាោះ។ មានស្សចកត៊ីរាយការែ៍នង្
ណដរថា នររប បនបិទរែន៊ីបណាត ញសង្គម្ជាស្ស្ចើន ។ 

ស្ៅស្បស្ទសមា៉ា ស្េស ៊ី អ្នកស្្លើយ្លង្រត័ម៌ានជាតិ ននកាណសត South China Morning Post ណដ 
មានមូ្ ោា នស្ៅទ៊ីស្កុង្ហ្ ង្ក ង្ កំរ ង្សែិតកន ង្ការស្ស ើបសួរ ចំស្ ោះករែ៊ី ស្ស្បើស្បស់ម្ស្្ោបយ ឬ
ស្សវាម្និស្តឹម្ស្តូវ និង្ការស្ជរស្បមាថស្ោយស្ចតនា ណដ មានបំែង្បង្កឱ្យមានការរសំ្លាភបំ ន
សនតិភារ ស្ស្ ោះណតការរាយការែ៍អំ្រ៊ីការ  ំខ្លួនជនចំណាកស្សុកណដ គាេ នឯកសារ ណដ បនរាយ
ការែ៍ថា ស្ទាោះជាមានស្សចកត៊ីណែនារំបស់ស្កសួង្ ម្និឱ្យចាតវ់ធិានការស្ៅស្ ើអ្នកនា ំកយកត៊ី ។ 

ស្ៅស្បស្ទសភូមា ស្ៅនថង៣ ស្ម្សា សិ បករប៊ីនាក ់ស្ៅរដាកាឈនិ ស្តូវបនស្ចាទស្បកានរ់៊ីបទរូរផ្ទា ងំ្
រូបភារស្ ើជញ្ជជ ំង្អំ្រ៊ីជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ណដ ស្រចាតទ់ កថា ជាការស្បមាថដ ់ស្រោះរ ទធសាសនា។ ស្ៅនថង
ទ៊ី២១ ឧសភា ត លាការរដាកាយនិ បនសស្ស្ម្ច និង្នតនាា ស្ទាសោករ់នធនាគាររយៈស្រ  ២ ឆ្ន  ំនិរនធ
នាយកននទ៊ីភាន ករ់រសាររត័ម៌ាន Dae Pyaw រ៊ីបទស្្វើ “ ស្សចកត៊ីណថលង្ការែ៍ណដ អាចបង្ក ឬញ ោះញង្់
ឱ្យមានការភយ័ខាល ច ឬការបោះស្បរជាសាធារែៈ” ។ បណាត ញរត័ម៌ានបនច ោះនាយអ្តែបទម្យួ ស្ៅ
នថងទ៊ី១៣ ឧសភា ស្ោយបនបញ្ជជ កថ់ា ម្ន សេមាន កប់នសាល បស់្ៅរដាកាយនិ ស្ោយសារវ ៊ីរ ស ណដ 
ស្ស្កាយម្ករត័ម៌ានស្នោះណស្បជាស្រឿង្ម្និរិតស្ៅវញិ។ គាតស់្តូវបនចាបខ់្លួន ស្ចាទស្បកាន ់ជំន ំជស្ម្ោះ និង្
នតនាា ស្ទាសោករ់នធនាគាររយៈស្រ ស្ស្កាម្ម្យួសបត ហ៍្។ 

ស្ៅស្បស្ទសស្នប៉ា  ់ អាជាា ្របនស្ស្បើចាបឧ់ស្កិដាកម្េតាម្អ្ ៊ីន្ឺែិតយា៉ា ង្តឹង្រ ងឹ្ ស្ដើម្ប៊ីចាបខ់្លួនអ្នក
ស្បជា្ិបស្តយយចូ និវតតនម៍្យួរូប ណដ រោិះរនរ់ោា ភបិ  រមួ្ទាងំ្ ការស្្លើយតបរបស់រោា ភបិ ស្ៅនឹង្
ជំងឺ្កូវ ៊ី-១៩។ ស្យាង្តាម្ ស្កុម្ស្សរ ៊ីភារសាររត័ម៌ាន បនឱ្យដឹង្ថា មានករែ៊ី អ្នកសាររត័ម៌ានជា
ស្ស្ចើនស្តូវបន  ខំ្លួន ស្ោយសារណតរួកស្រច ោះនាយរត័ម៌ានទាកទ់ង្នឹង្ជំងឺ្កូវ ៊ីដ ឧបបតតិស្ហ្ត ណដ  
អ្នកសាររត័ម៌ានស្បឈម្នឹង្ការរាងំ្រ៊ីអាជាា ្រ និង្ស្សចកត៊ីរបយការែ៍អំ្រ៊ីការរំរាម្កំណហ្ង្ និង្ការ
វាយស្បោរស្ ើរាង្កាយ។ 



ស្ៅស្បស្ទសហ្វ៊ី ៊ីរ៊ីន ការចាបខ់្លួន ស្តូវបនស្្វើស្េើង្ ស្ស្កាម្ចាបអំ់្ណាចរិស្សសននជំងឺ្កូវ ៊ីដថេ៊ី ណដ 
ោកជ់ាបទឧស្កិដានូវការនាយរត័ម៌ានម្និរិត។ ទាងំ្ស្នោះ រាបទ់ាងំ្ សិ បករមាន កស់្ៅស្សប ូ ចំស្ ោះម្តិ 
ណដ គាតប់នអ្្ិបាយតាម្អ្នឡាញ អំ្រ៊ីអ្ស្តាស្ស្បវា៉ាេង្ន់នការ្លង្ស្ៅតំបនម់្យួ។ ស្កសួង្ 
រោា ភបិ ម្យួ កប៏នណសវង្រកការស្្វើនិរស្ទសរ ករចំណាកស្សុកជនជាតិហ្វ៊ី ៊ីរ៊ីនមាន ក ់ ស្ៅ
បរស្ទស ស្ោយសារណតគាត/់នាង្ បនអ្្ិបាយរោិះរនត់ាម្អ្នឡាញ។ 

ស្ៅស្បស្ទសស្ស៊ី រក  អ្រគសនង្ការសត៊ីទ៊ីននសនង្ការោា ននររប  បនរំរាម្ចាបខ់្លួនជនណា ណដ រោិះ
រន ់ ឬស្ ើកស្េើង្រ៊ី “កំហ្ ស្គង្តូចតាច” របស់ម្ង្ក្នត៊ីទាងំ្ឡាយ  ករ់ន័ធនឹង្ការស្្លើយតបស្ៅនឹង្កូរ ៉ាូ
ណាវ ៊ីរ ស ឬអ្នកណដ ណចករណំ កសារ “ ណកលង្កាល យ ” ឬ សារណដ មានចរតិ “ រោបទ ” ។ រែៈកម្េការ
សិទធិម្ន សេននស្បស្ទសស្ស៊ី រក  ស្ៅនថង២៥ ស្ម្សា បនសរស្សរ ិខិ្តម្យួចាប ់ ស្ៅនររប  
ស្ោយបញ្ជជ កស់្បបថ់ា រា ់ការចាបខ់្លួន ស្ោយការស្គានណ់តរោិះរនម់្ង្ក្នត៊ីសាធារែៈ ឬស្គា 
នស្យាបយសាធារែៈ រឺអ្្ម្េន ចញភារ។ មានម្ន សេជាស្ស្ចើន ស្តូវបនចាបខ់្លួន ស្ោយសារណតការ
បស្រា ោះស្ ើទំររ័ស្ហ្វសប  ករបស់ខ្លួន។ 

ស្ៅស្បស្ទសនថ ម្ជឈម្ែា  ស្បឆ្ងំ្រត័ម៌ានណកលង្កាល យ ននស្កសួង្ស្សដាកិចេឌ៊ីជ៊ីថ  និង្សង្គម្ និង្អ្ង្គ
ភារបង្ក្រក បឧស្កិដាកម្េបស្ចេកវទិោ ននរាជនររប នថ បននិង្កំរ ង្ស្្វើស្បតិបតតិការរមួ្គាន  ស្ដើម្ប៊ីស្ោោះ
ស្សាយមាតិកាស្បរន័ធនេរវនាយសង្គម្ ណដ ចាតទ់ កថាជាការនេរវនាយរត័ម៌ានម្និរិត កន ង្បរបិទ
ននជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩។ មានការស្រួយបរម្ភថា ស្បជាជនណដ ស្ ើកស្េើង្រ៊ីបញ្ជា ស្សបចាបណ់ដ ជាន 
ស្បស្យាជនស៍ាធារែៈទាកទ់ង្នឹង្ជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ កស៏្តូវស្រកំែតជ់ាស្គា ស្ៅនង្ណដរ ស្ហ្ើយ
សកម្េភារណបបស្នោះ អាចបស្ង្កើតបរយិាកាសរតិតបតិស្ ើការនិយាយសត៊ីស្ោយខ្លួនឯង្។ ឧទាហ្រែ៍
ម្យួរឺវចិិស្តករជនជាតិនថម្យួរូប ស្តូវបនចាបខ់្លួន ស្ៅនថង២៣ ស្ម្សា រ៊ីបទបស្រា ោះសារបរា ញរ៊ីការ
ស្រួយបរម្ភអំ្រ៊ីកង្វោះវធិានការជាកណ់សតង្ កន ង្ការស្តួតរិនិតយស្ៅអាកាសយានោា នស វែណ ភូម្ ិ ស្ៅ 
ខ្ែៈស្រ ណដ គាតម់្ករ៊ីបរស្ទស ម្កដ ់អាកាសយានោា នស្នោះ ស្ៅនថង ១៦ ស្ម្សា។ ស្ស្កាយម្ក 
គាតស់្តូវបនស្ោោះណ ង្ឱ្យស្ៅស្ស្ៅ  ំវញិ ណតស្រ ស្នោះ ស្តូវបនស្ចាទស្បកានស់្ហ្ើយ។ 

ចាបត់ាងំ្រ៊ីស្កើតមានជំងឹ្រាតតាតម្ក អាជាា ្រកន ង្ស្បស្ទសស្វៀតណាម្ បនរាយការែ៍ថា បនស្កាោះ
ស្ៅអ្នកស្ស្បើស្ហ្វសប  កជាង្ ៦០០ នាក ់ម្កស្្វើការសាកសួរ  ករ់ន័ធនឹង្ការបស្រា ោះតាម្អ្នឡាញអំ្រ៊ី
ការនា ោះវ ៊ីរ សស្នោះ។ អ្នកទាងំ្ស្នាោះ ភារស្ស្ចើនបនទទួ ទែា កម្េរដាប  ស្ហ្ើយអ្តែបទ ឬរូបភារជា
ស្ស្ចើនណដ បនបស្រា ោះ ស្តូវបន បស់្ចា ។ រហូ្តម្កទ ់នថងស្នោះ យា៉ា ង្ស្ោចណាស់ កម៏ានអ្នកស្ស្បើ
ស្ហ្វសប  កចំននួរ៊ីរមាន កណ់ដរ ស្តូវបននតនាា ស្ទាសស្រហ្េទែា  ស្ស្ ោះណតការបស្រា ោះរត័ម៌ានណដ ទំនង្ជា



ម្និរិតអំ្រ៊ីជំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ រាបទ់ាងំ្ស្ទាសជាបរ់នធនាគាររយៈស្រ ស្បបំនួណខ្ និង្រិនយ័ជាស្បកជ់ាង្ 
១.០០០ ដ លាល រ អាស្ម្រកិ)។ កង្វ ់កនលង្ម្ក ស្ៅណតមាន អំ្រ៊ីភារ្ងន់្ ងរននការរតិតបតិ និង្ការកាត់
ស្ទាសកន ង្ករែ៊ី ណដ ទាកទ់ង្នឹង្សិទធិស្ស្បើស្បស់ស្សរ ៊ីភារកន ង្ការបស្ចេញម្តិតាម្អ្នឡាញ និង្តាម្
អូ្ហ្វឡាញ។   

“ស្ៅកន ង្ស្គា ំបកណដ ម្និចាស់លាស់ស្នោះ អ្នកជំនាញស្វជជសាង្ក្សត អ្នកកាណសត អ្នកការ រសិទធិ
ម្ន សេ និង្សាធារែជនទូស្ៅ ស្តូវណតបនអ្ន ញ្ជញ តឱ្យបស្ចេញម្តិស្យាប ់ស្ ើស្បធានបទសំខាន់ៗ  
ណដ ជាន ស្បស្យាជនស៍ាធារែៈ ដូចជា ការនត ់កិចេគា ំរស ខ្ភារ និង្ការស្របស់្រង្វបិតតសិ ខ្
ភារ និង្ស្សដាកិចេសង្គម្ និង្ការណចកចាយជំនយួសស្ង្ក្រគ ោះ”។ ស្នោះស្បើតាម្ស្បសាសនរ៍បស់អ្នកស្ស៊ី  
បស្សេស្េត ។ 

“វបិតតិស្នោះ ម្និររួស្តូវបនស្ស្បើស្បស់ ស្ដើម្ប៊ីរតឹតបតិម្តិស្បឆ្ងំ្ ឬ ំហូ្រស្ោយស្សរ ៊ី ននរត័ម៌ាន និង្ការ
ជណជកស្ដញស្ោ ស្េើយ។ ចស្មុ្ោះភារននទសេនៈ នឹង្ជំរ ញឱ្យមានការយ ់ដឹង្កានណ់តស្ស្ចើនណថម្ស្ទៀត 
អំ្រ៊ីបញ្ជា ស្បឈម្ស្នេង្ៗ ណដ ស្យើង្ជួបស្បទោះ និង្ជួយ ស្យើង្ឱ្យរតិណតជំនោះបននូវបញ្ជា ទាងំ្ស្នាោះ។ វា
កជ៏ួយ ស្បស្ទសនានា ឱ្យមានការជណជកស្ដញស្ោ ដរ៏ស់រស្វ ើក អំ្រ៊ីឫសរ ់ននបញ្ជា  និង្ការអ្ន វតត អៗ  
ណដ ចាបំច ់ស្ដើម្ប៊ីជំនោះន ប៉ាោះ  ់ខាង្ស្សដាកិចេសង្គម្រយៈស្រ ណវង្ និង្ន ប៉ាោះ  ់ដនទស្នេង្ស្ទៀត។ 
ការជណជកស្ដញស្ោ ស្នោះមានសារៈសំខានស់ស្មាបស់្បស្ទសទាងំ្ឡាយកន ង្ការកសាង្សាត រស្េើង្វញិ 
បនាា បរ់៊ីមានវបិតតិ។”  

 

ចប ់


