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កូវិដ ១៩ ?

ិ ១៩ ត ើ វា អាច ជា កត្តា គ្រប់គ្ាន់ សំរាប់ ការផ្សះផ្ាជា ិ
កូ វដ
ដដរឬតេ ? វា ជា ការពិ

តៅ ចំត

ះមុខ ឧបេទ វតេ ុ ពិភព

តោក សពវ ថ្ងៃ តនះ តៅគ្ស ុកដខែ រ វា ពុំដមន ជា តពលតវោ សំរាប់
ត្វ ើ សង្គ្រាមប៉ាកា មាន លកខ ណៈ ជា នតោបយ ត
តគ្

ះត ើយ

ះ គ្បជាពលរដឋ គ្ ូវការ ជំនួយ ដផ្ែ ក តវជជ សាង្គ្សា ចំបច់ សំ

រាប់ គ្បឈរមុខនឹង អនា រាយ ដល់ជី វ ិ ។ តៅតលើ ចំណុច តនះឯង
ដដល

ំតអាយ នយៈវេូិ (politologue) ខល ះ យល់ត ើញ ថា របប

គ្ក ុងភែ ំតពញ និង រណបកសគ្បឆំង រួ រដសវ ង រក រ ូបមនា ផ្សះផ្ា
ាែ តដើមបី ត្វ ើ ការគ្បយុេធ រ ួមនឹង មេ ា រាយ ថ្ន មហាជន។ ម ិ
តនះ វា ហាក់បី តភល ចរិ

ថា របប គ្ក ុងភែ ំតពញ ជា របប ផ្តាច់

ិ
ការ បនរំោយ គ្រប់ េគ្មង់ ថ្ន វគ្ប
ិការ1 រេូ
ដឹក

បា ឹង តម

ំ ថ្ន បកសគ្បឆំងចម តោយ តចេគ្បកាន់ ថា ជា ជន

កប ់ជា ិ។ សួ រ ថា គ្បសិនតបើ របប គ្ក ុងភែ ំតពញ តបះបង់ ការ
តចេគ្បកាន់ត

ះ និង រណបកសគ្បឆំង ត្វ ើ តសចកា ីដងល ងការ

ិ
ណ៏ ដសវ ងរក ការផ្សះផ្ាជា ិ ត ើ វា ជា វធានការ
ថ្ន ការេប់
ិ ១៩ តេើយ ជា ដំត
សាៃ ់ តមតរារ កូ វដ

ះគ្សាយ បញ្ច ប់ សមិ

2

នតោបយ ផ្ង ដដរឬតេ ? ត

ិ មាន មួ យ
ះបី វា មាន ភាពវជជ

ជា គ្ចកចូ ល ូ ច

ស់ សំរាប់ រណបកសគ្បឆំង សំ

ដផ្ែ កខល ះ ដ

វ ិគ្ប ិការ : Opposition verbale,
contradiction.
2
សមិ : ន. ការេងគុកេងា ិចាែ។
1

ឧប សៅ សង្ហា

គំនិត

protestation,

discussion,

២៧ មីនា ២០២០
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រាប់ ការ សូ តដើមបី លេធ ិគ្បជា្ិបត យយ និង តសរ ីភាព។ ការ
ផ្សះផ្ាជា ិ ដបបតនះ វា មិនខុសាែនឹង រណបកសគ្បឆំង ចូ ល
រ ួម ត្វ ើ សេការ ជាមួ យ របប គ្ក ុងភែ ំតពញ តៅកនុង រដឋ សភា អ
រដឋ ្មែ នុញ្ញ តៅឆែំ ២០១៤ ត
រឺ ចាស់ ជា យក រំនិ

ះត ើយ។ ដំត

ះគ្សាយ ដបបតនះ

សាមញ្ញ តៅ តោះគ្សាយ មិសាបញ្ហា

(problèmes complexes) ឬ ជា ដំត

ះគ្សាយ ឱកាសនិយម

ិ ១៩ ជា ការេេួ លខុសគ្ វូ របស់ របប គ្ក ុង
ះឯង។ កូ វដ

ត

ភែ ំតពញ តេើយ តបើ មាន េុពធលភាព ថ្ន គ្បព័នធ សុខភាព សាធារ
ិ
ណៈ រឺ ជា ដផ្ល ផ្តា ថ្ន នតោបយ អសម ថ ភាព តៅកនុង វស័
យតនះ ថ្ន របបត
តោយ ាែន អំ

ះ។ រណបកសគ្បឆំង ចូ លរ ួម ត្វ ើ សេការ
ចពិ

តៅកនុង ការផ្សះផ្ាជា ិ វា គ្ាន់ដ

យក កមាលំង តៅ ជួ យ ដសង ដគ្រ ថ្ន បញ្ហា ជំនួស របប គ្ក ុង
ភែ ំតពញ ដ ប៉ាុត ណ ះ។ េីថ្េ ពី ដំត
ួ

ះគ្សាយ រយគ្សួ ល ដបបតនះ

េី មាន គ្បតោជន៏ របស់ រណបកសគ្បឆំង រឺ គ្ វូ មាន

ការគ្ប ុងគ្បយ័ ែ សំរាប់ ផ្ា ល់ ព័ ៌មាន ពិ

ដល់ គ្បជាពលរដឋ

ិ ១៩ និង ការគ្រប់គ្រង ថ្ន វប
ិ ាិ អ
អំពី តមតរារ កូ វដ

ម័យ

របស់ របប គ្ក ុងភែ ំតពញ ថា ត ើ វា ត្ល ើយ ប គ្ ឹមគ្ វូ ចំត

ះ

បញ្ហា សុខាភិបល និង ជីវភាព រស់តៅ របស់ គ្បជារាង្គ្សា ត

ះ

ដដរឬតេ ?

ឧប សៅ សង្ហា

គំនិត

២៧ មីនា ២០២០

