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កន៉ុងរយៈលពលខតជាងមួ្យឆ្ន ាំរ ៉ុល ណ្ េះ ជាំងឺកូវដី១៩ បានរងក
អ្ិថរភាពពិភពលោក លោយបានល វ្ីឱ្យម្ន៉ុ្សជាង ២,៣ 
ោននាក់បាត់រង់ជីវតិ និងមានម្ន៉ុ្សជាង ១០៧ោននាក់
បានឆលងជាំងឺ។ ជាំងឺរាតតាតលនេះ ក៏បានរងករញ្ា ល្ដឋកិច្ច 
និង្ងគម្ដ៏រា៉ុ ាំថ្រ  លៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូ្ល។ លរីគិតឱ្យ
វជិជមានលៅ អនកវទិាសស្រ្ ា្ បានរលងកីតវ ក់សាំងប្រឆ្ាំងនឹង
ជាំងឺកូវដី១៩ កន៉ុងលលបឿនមួ្យលលឿនខដលមិ្នធ្លល រ់មានពីម្៉ុន
ម្ក។ ការពិត លនេះជាលហត៉ុនលមួ្យ្ប្មារ់ការសទរ។ 

លទេះរីជាវ ក់សាំងប្រឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវដី១៩ឈានម្៉ុខលគ ខដល
នលិតលោយប្កុម្ហ ៉ុន ដូច្ជា AstraZeneca, Pfizer, 
Moderna និង SinoPharm កាំព៉ុង្ថិតលប្កាម្ដាំលណី្រការ
នលិតក៏លោយ ក៏ពួកលគលៅព៉ុាំមានច្ាំនួនវ ក់សាំងប្គរ់ប្ាន់
្ប្មារ់នគត់នគង់ដល់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកខដរ។ ការ
ររចិាច គវ ក់សាំងប្រឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩ ច្ាំនួន ៦០ម្៉ុឺនដូ្ ពី
ចិ្នម្កកម្ព៉ុជា គឺជាជាំហានដាំរូងដ៏មានសរ្ាំខាន់ និងគួរឱ្យ
សទរកន៉ុងការប្រយ៉ុទធនឹងជាំងឺរាតតាតសកលលនេះ ្ប្មារ់
កម្ព៉ុជា។ វជាការពិតខដលវ ក់សាំងប្រឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩ ខដល
នលិតលោយ SinoPharm កាំព៉ុងរង់ចាាំការអន៉ុម័្តឱ្យលប្រីប្បា្់
ពីអងគការ ៉្ុខភាពពិភពលោក ដូច្ាន នឹងវ ក់សាំងលនសងលទៀត 
ខដលនលិតលោយប្កុម្ហ ៉ុន Moderna និង AstraZeneca។ 
លទេះជាោ ង្ក៏លោយ ថ្ន ាំទាំងលនេះ ប្តូវបានអន៉ុញ្ា តឱ្យ

លប្រីប្បា្់ជាសធ្លរណ្ៈលៅតាម្រ ា្ ប្រលទ្លោកខាង
លិច្រួច្ម្កលហីយ។ វ ក់សាំង ប្រឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩ នលិត
លោយ SinoPharm ប្តូវបានរង្ហា ញថ្មាន ៉្ុវតថិភាព និង
ប្រ្ិទធភាព លហយីប្រលទ្ជាលប្ចី្នលៅលលីពិភពលោកបាន
អន៉ុម័្តទទួលសគ ល់ឱ្យមានការលប្រីប្បា្់វ។ 

កន៉ុងនាម្ជាម្ហាអាំ្ច្ ប្រលទ្ចិ្ន លប្រីការនគត់នគង់វ ក់សាំង
ររ្់ខលួនលដីម្បីរលងកីនអាំ្ច្ទន់ (Soft Power) ររ្់ខលួន
ដូច្ខដលធ្លល រ់បានល វ្ីជាមួ្យនលោបាយការទូតមា ្ររ្់ខលួន
ខដលលនេះជាល្ច្កាលីោងមួ្យអាំពីជាំនួយលវជជសស្រ្្ាររ្់ចិ្ន
លៅដល់ប្រលទ្នានាលលីពិភពលោក លដីម្បបី្រយ៉ុទធនឹងជាំងឺរាត
តាតកូវដី១៩ កនលងម្ក។ ការប្សវប្ជាវររ្់ខ្៉ុ ាំបានរង្ហា ញ
ថ្ ជាំនួយររ្់ចិ្នដល់កម្ព៉ុជាបានរួម្ច្ាំខណ្កោ ង្ាំខាន់
ដល់លជាគជ័យថ្នការប្រយ៉ុទធររ្់រោឋ ភិបាលកម្ព៉ុជាប្រឆ្ាំង
នឹងជាំងឺកូវដី១៩លៅកន៉ុងប្រលទ្។ កន៉ុងនាម្ជាប្រលទ្មួ្យ
ខដលមានភាពជាថ្ដគូយ៉ុទធសស្រ្្ាប្គរ់ប្ជុងលប្ជាយជាមួ្យ
ប្រលទ្ចិ្ន ប្រលទ្កម្ព៉ុជា្ថិតកន៉ុងច្ាំល្ម្ប្រលទ្ខដល
ទទួលបានជាំនួយវ ក់សាំងដាំរូងលគពីប្រលទ្ចិ្ន។ កន៉ុងប្ា
លាំបាកលនេះ លទធភាពទទួលបានវ ក់សាំងមានសរ្ាំខាន់
ោ ងខាល ាំង្ប្មារ់ប្រលទ្កម្ព៉ុជា។ ប្រលទ្អនកមានជាលប្ចី្ន
បានល វ្ីការរញ្ជ ទិញជាម្៉ុននូវវ ក់សាំងខដលនលិតលោយ 
AstraZeneca, Pfizer និង Moderna។ ដូច្លនេះវប្តូវការ



វ  ៉ុល៣, លលខ១, ថ្ងៃទី១០ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

www.cd-center.org          2/3 

លពលលវោយូរ្្់ លដីម្បឱី្យវ ក់សាំងទាំងលនេះ អាច្លៅដល់
ប្រលទ្កាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូច្ជាប្រលទ្កម្ព៉ុជា។ លហីយលៅ
លពលលនាេះលទៀតលសត តថ្ម្លវ ក់សាំង នឹងមានតថ្ម្លខព្់ លរី
លប្រៀរល្ៀរនឹងវ ក់សាំងខដលនលិតលៅប្រលទ្ចិ្ន។ 

ច្ាំណ្៉ុ ច្្ាំខាន់រាំន៉ុតខដលខ្៉ុាំច្ង់្ងកត់ ៃ្ន់លៅទីលនេះ គឺការល វ្ី
នលោបាយនីយកម្មខដលមិ្នមានភាពទទួលខ៉ុ្ប្តូវររ្់
លម្ដឹកនាាំអតីតគណ្រកស្លស្រ្ង្ហគ េះជាតិលៅលលីកម្មវ ិ្ ីចាក់វ ក់
សាំងររ្់រាជរោឋ ភិបាលកម្ព៉ុជា។ លៅថ្ងៃទី៩ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ
២០២១ វទិយ៉ុអា ៉្ុីល្រ ី បានដកប្្ង់្ម្ាីលម្ដឹកនាាំអតីត
គណ្រកស្លស្រ្ង្ហគ េះជាតិខដលបានអេះអាងថ្ “រោឋ ភិបាល
កម្ព៉ុជា មានលច្តនានលោបាយយកពលរដឋខលួន ល វ្ីជាឧរករណ៍្
សកលបងវ ក់សាំង លដីម្បីផ្ទគ រ់ចិ្តាចិ្ន”។ ការអេះអាងខររ
លនេះ គឺាម នមូ្លោឋ ន និងមិ្ន្ម្លហត៉ុនលទល់ខតលសេះ។ 
កន៉ុងនាម្ជាសស្រ្សា ចារយលៅសកលវទិាល័យអាលម្រកិ ខ្៉ុ ាំឱ្យ
តថ្ម្លលៅលលីល្រភីាពថ្នការរលចចញម្តិ។ រ ៉ុខនាល្រភីាពថ្ន
ការរលចចញម្តិ ប្តូវការការទទួលខ៉ុ្ប្តូវ និងខនែកលលីការ
ពិត។ លលីកខលងខតអនកខដលពាោម្ខ្វងរកនលប្រលោជន៍
នលោបាយប្គរ់លពលលវោ ព៉ុាំមាននរ្មាន ក់ រួម្ទាំង
ប្រជាជនររ្់ពួកលគនងខដរ លជឿថ្ រោឋ ភិបាលជាលប្ចី្នលៅ
លលីពិភពលោក តាាំងពីកម្ព៉ុជាដល់តួកគី ពីលអហស៉ុីរដល់
ឥណ្ឌូ លន ៉្ុី និងពីហ៉ុងប្គីដល់លអមី្រា តអារា រ់រួម្ នឹងយល់
ប្ពម្លប្រីប្បា្់វ ក់សាំងប្រឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩ ខដលនលិត 
លោយ SinoPharm លដីម្បីល វ្ីបារប្រជាជនររ្់ខលួន កន៉ុង
លច្តនាផ្ទគ រ់ចិ្តាប្រលទ្ចិ្នលនាេះល យី។ 

ពិភពលោកបានលមី្លល ីញលសកនាដកម្មដ៏ ៃ្ន់ ៃ្រររ្់
អនកនលោបាយ ខដលបានល វ្ីនលោបាយកម្មលៅលលីរញ្ា វរិតាិ
កូវដី១៩។ លៅ្ហរដឋអាលម្រកិ អតីតប្រធ្លនា្ិរតី លោក
ដូ្ល់ ប្តាាំ បាននាាំយក្ហរដឋអាលម្រកិ ចូ្លលៅកន៉ុង្ម័្យ
កាលដ៏លមម ងងឹតរាំន៉ុត លោយសរខតការល វ្ីនលោបាយកម្ម
ររ្់លោកលលីវធិ្លនការរង្ហក រជាំងឺកូវដី១៩។ លោកបាន

និោយថ្ ការពាក់មា ្់ និងអន៉ុវតាគមាល ត ៉្ុវតថិភាព គឺជា
ខននការររ្់គូប្រខជងនលោបាយររ្់លោក លដីម្បដីកហូត
ល្រភីាពពីប្រជាជនអាលម្រកិរ ៉ុល ណ្ េះ។ ការខកលងរនលាំភ្ា៉ុតាង
វទិាសស្រ្្ា្ប្មារ់ការលកងច្ាំលណ្ញនលោបាយ បានល វ្ីឱ្យ
្ហរដឋអាលម្រកិ បាត់រង់អាយ៉ុជីវតិប្រជាជនខលួនជាងកនលេះ
ោននាក់ និងខាតរង់ងវកិាប្រមាណ្រារ់រយពាន់ោនដ៉ុោល រ
អាលម្រកិ។ 

ការល វ្ីឱ្យកម្មវ ិ្ ីចាក់វ ក់សាំងប្រឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩ កាល យជា
លរឿងនលោបាយ ររ្់អតីតគណ្រកស្លស្រ្ង្ហគ េះជាតិ ឆល៉ុេះ
រញ្ច ាំងពីយ៉ុទធសស្រ្្ា្ែរ់លខពីម្ និងលរ ី្ លអីងជនររលទ្។ 
អតីតគណ្រកសលនេះ បានពាោម្ទញយកប្រលោជន៍ពី
ការមិ្នលពញចិ្តាររ្់ប្រជាជនកម្ព៉ុជាមួ្យច្ាំនួន ច្ាំលពាេះការ
វនិិលោគររ្់ចិ្ន ជាពិល្្លៅលខតាប្ពេះ្ីហន៉ុ ខដល
បានរងកជារញ្ា មួ្យច្ាំនួន ដូច្ជារញ្ា ឧប្កិដឋកម្ម និងរញ្ា
៉្ុវតថិភាពសធ្លរណ្ៈ។ រោឋ ភិបាលកម្ព៉ុជា បានលោេះប្សយ

រញ្ា ទាំងលនេះ ជាមួ្យនឹងភាពលជាគជ័យគួរឱ្យកត់្មាគ ល់។ 
លលី្ពីលនេះ លទេះរីមានរញ្ា ទាំងលនេះកាី ជាំនួយររ្់ចិ្ន និង
ការល វ្ីពាណិ្ជជកម្ម និងការវនិិលោគលៅកម្ព៉ុជា បានរលងកីត
ជាមូ្លោឋ នប្គឹេះមួ្យ្ប្មារ់ឱ្យល្ដឋកិច្ចកម្ព៉ុជា អាច្ពឹងខនែក
លលីខលួនឯងបាន និងមានកាំលណី្នខររចី្រភាព។ យ៉ុទធសស្រ្្ា
្ែរ់លខពីម្ររលទ្ររ្់អតីតគណ្រកស្លស្រ្ង្ហគ េះជាតិ ជ៉ុាំវញិ
វ ក់សាំងប្រឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវដី១៩ អាច្មាននលវបិាក ៃ្ន់ ៃ្រ
្ប្មារ់ប្រលទ្កម្ព៉ុជា។ ការលចាទប្រកាន់មិ្នពិតប្បាកដ និង
មិ្នមានភាពទទួលខ៉ុ្ប្តូវ អាំពីលប្ាេះថ្ន ក់ខដលអាច្លកីតមាន
ថ្នវ ក់សាំងប្រឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩ ខដលនលិតលោយប្កុម្ហ ៉ុន 
SinoPharm អាច្ល វ្ីឱ្យរ េះពាល់ដល់កម្មវ ិ្ ីចាក់វ ក់សាំង
ររ្់រោឋ ភិបាល។ វអាច្ល វ្ីឱ្យប្រជាជនមានភាពសា ក់ល្ាីរ 
កន៉ុងការទទួលយកការចាក់វ ក់សាំង។ ប្រ្ិនលរីមានប្រជាជន
លប្ចី្នគួរ្ម្រដិល្្មិ្នទទួលការចាក់វ ក់សាំងលនេះ លនាេះ
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លាលលៅថ្នការរលងកីតប្រព័នធភាពស៉ុ ាំកន៉ុង្ហគម្ន៍ នឹង
ររាជ័យ។ លហយីប្រ្ិនលរីលរឿងលនាេះលកីតល ងី ការរកីរាល
ោលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ខដលតាម្ពិតលៅ អាច្បានលច្ៀ្វង

បានតាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីចាក់វ ក់សាំង ខររជាប្តូវរាតតាតកាន់ខត
ខាល ាំងល ីង លហីយការខាតរង់លលី្ងគម្កម្ព៉ុជាក៏អាច្នឹង
កាន់ខត ៃ្ន់ ៃ្រ។ 
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