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ល ីបញ្ញវន្តសាធារណៈជាអ្នកណា? 
លកី ល ីងលោយរលបៀបណា? 

 

អ្ ៉ុន្ លាង* 

 

*លលាកបណឌិ   អ្ ៉ុន្ លាង គឺជាព្រឹទធប៉ុរសមហាវទិាល័យសងគមសាស្រសត និ្ងមន្៉ុសសសាស្រសត ថ្ន្សាកលវទិាល័យភូមិន្ទ
ភនាំលរញ និ្ងជាសមាជិកព្កុមព្បឹកាភិបាលថ្ន្មជឈមណឌ លអ្ភិវឌ្ឍន៍្កមព៉ុជា។ 
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មជឈមណឌ លអ្ភិវឌ្ឍន៍្កមព៉ុជា។ 

 
“បញ្ញវន្តសាធារណៈ” ជាពាកយខែលមាន្អ្ ថន័្យចព្មងូចព្មាស់
បាំផ៉ុ  សូមបីលៅកព្មិ សាកលលលាក រីលព្ពាេះពាកយលន្េះអាច
សាំលៅលលីប៉ុគគលិកលកខណៈមន្៉ុសសលផសងៗ ខែលព្ ូវបាន្
កាំណ ់តាមសាថ ន្ភារខែលរួកលគចូលរមួ ែូចខែលបាន្លលីក
ល ងីលោយ លេង គមីគង់ កន៉ុងអ្ ថបទវចិារណកថារបស់
លលាកលព្ោមចាំណងលជីងថា “ ួនាទីបញ្ញវន្តសាធារណៈកន៉ុង
សងគមកមព៉ុជា” (អ្ ថបទលែីមជាភាសាអ្ង់លគលស) លបាេះរ៉ុមពលោយ
មជឈមណឌ លអ្ភិវឌ្ឍន៍្កមព៉ុជា ថ្ងៃទី៥ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១។ 
ល េះបីជាយ ងលន្េះក៏លោយ ព្បខេលជាអ្វីមួយខែលមាន្ោរ
ព្រមលព្រៀងគ្នន ជារមួលនាេះ គឺសារសាំខាន់្ថ្ន្ ួនាទីរបស់បញ្ញវន្ត
សាធារណៈកន៉ុងសងគម។ ព្បសិន្លបីបញ្ញវន្តសាធារណៈរិ ជា
មាន្ ួនាទីសាំខាន់្ ខែលមិន្អាចអ្ ់បាន្ខមន្លនាេះ វាចាាំបាច់
បាំផ៉ុ កន៉ុងោរកាំណ ់ន្ិយមន័្យថ្ន្វាកយស័រទលន្េះឱ្យបាន្ចាស់
ជាម៉ុន្ តាមរយៈសាំណួរថា ល ីមាន្លកខណវនិ្ិចឆ័យខបបណា
ខលេះលែីមបសីមាគ ល់/សាំលៅន្រណាមាន ក់ថាជាបញ្ញវន្តសាធារណៈ 
ជារិលសសសព្មាប់សងគមកមព៉ុជា? 

ពាកយ “បញ្ញវន្តសាធារណៈ” ហាក់ែូចជាងមីណាស់កន៉ុងបរបិទ
ថ្ន្ព្បលទសកមព៉ុជា រីលព្ពាេះវាមិន្មាន្លៅកន៉ុងវចនាន្៉ុព្កមខខមរ
លនាេះលទ លេីយទាំន្ងជាព្ ូវបាន្បកខព្បរីភាសាអ្ង់លគលស  

                                                            
1 ល េះបីជាចាប់តាាំងរីទសវ សរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ វបបធម៌ និ្ងចលនាលន្េះកាំរ៉ុងងមងយឋាមរលក៏លោយ។ សូមលមីល Richard A. 
Posner (2001). Public Intellectuals: A Study of Decline (Harvard University Press), A. Etzioni, & A. 
Bowdith (Eds.) (2006). Public Intellectuals: An Endangered Species? (Rowman & Littlefield)។ 

“Public Intellectual” ខែលវាកយស័រទលសទីរខ មាន្លៅកន៉ុងព្គប់
វចនាន្៉ុព្កមភាសាអ្ង់លគលស ាំងអ្ស់។ ល េះបីជាខ្៉ុ ាំមិន្យល់
ព្សបន្ឹងន្ិយមន័្យថ្ន្ពាកយលន្េះ តាមវចនាន្៉ុព្កុម ាំងលនាេះ
ក៏លោយ ខ្៉ុ ាំ ព្គ្នន់្ខ ចង់បញ្ា ក់ថា វ តមាន្របស់វាលៅកន៉ុង
វចនាន្៉ុព្កម មាន្ន័្យថា លៅកន៉ុងរិភរបសចិមព្បលទស វាមាន្
វបបធម៌ ន្ិងចលនាបញ្ញវន្តសាធារណៈ ជារិលសសចាប់រីលព្ោយ
សស្ររគ មលលាកលលីកទ២ី1 ខណៈលរលខែលលៅកមព៉ុជា វបបធម៌ 
ន្ិងចលនាខបបលន្េះលៅជាលរឿងងមីព្សឡាងមួយលៅល យី។ 

មាន្ខ ពាកយ “បញ្ញវន្ត” លទ ខែលមាន្រន្យល់កន៉ុងវចនាន្៉ុព្កម
សលមតចព្រេះសងឃរាជ ជួន្ ណា  លព្បីសមាគ ល់លលីមន្៉ុសសខែល
មាន្ព្បាជ្ា (យល់ជាក់ចាស់) អ្នកយកចិ តទ៉ុកោក់លព្បីគាំន្ិ 
ព្ ិេះរេិះកន៉ុងកិចចោរព្គប់ជាំរូក។ លេយីជាទូលៅ សាំលៅជារិលសស
លលីអ្នកខែលទទួលបាន្ោរអ្ប់រ ាំខពសក់ព្មិ ឧ តមសិកា។  

ជាលកខណៈព្បវ តិសាស្រសត លោយសារកងវេះអ្នកមាន្ោរអ្ប់រ ាំខពស់
លែីមបបីលព្មីសងគម  ាំងលព្ោយអាណាន្ិគមន្ិយមបារា ាំង ន្ិង
ជារិលសសលព្ោយរបបខខមរព្កេម អ្នកមាន្ោរអ្ប់រ ាំខពស់ ព្ ូវ
បាន្លសនីស៉ុាំ ន្ិងផដល់ឱ្ោសឱ្យមកបលព្មីោរររលៅកន៉ុងជួររោា -
ភិបាលលែីមបកីសាង ន្ិងអ្ភិវឌ្ឍជា ិ។ កន៉ុងន័្យលន្េះ បញ្ញ វន្ត
ព្ ូវបាន្សាំលៅលលីអ្នកខែលលធវីោរររលលីវស័ិយសិកាធិោរ 
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ន្ិងសងគមកិចច។ ចាប់តាាំងរឆី្ន ាំ១៩៩០ តាមរយៈសមារេណ-
កមមសែាកិចច ន្ិងោរចាប់យកមូលធន្ន្ិយម ន្ិងទផីារលសរ ី
ន្ិងសាកលភាវូបន្ីយកមម អ្នកមាន្ោរអ្ប់រ ាំខពស់ខែលមិន្បាន្
បលព្មីោរររលលីវស័ិយសិកាធិោរ ន្ិងសងគមកិចច ព្ ូវបាន្ចូល
លធវីោរររកន៉ុងវស័ិយឯកជន្ ន្ងិមួយចាំន្នួ្កន៉ុងសងគមស៉ុីវលិ។  

លៅកន៉ុងន័្យលន្េះ បញ្ញវន្ត ាំងលន្េះន្ងឹរវល់ជាមួយអាជរីោរររ
របស់ខលួន្ ប ៉ុខន្តមិន្បាន្ចូលរមួកន៉ុងោររិភាកា ន្ិងជខជកអ្ាំរី
ន្ិយមថ្ន្វចិារណកិចចលលីកិចចោរ ខែលរួកលគកាំរ៉ុងព្ប ិប តិ
លនាេះលទ។ លចញរីទសសន្វស័ិយរួកលគ កាំខណទព្មង់ឱ្យបាន្លអ 
គឺជាោររិភាកាព្បកបលោយោរលព្បីព្បាស់បញ្ញ របស់រួកលគ 
លែីមបសីលព្មចបាន្លគ្នលលៅ ន្ិងចូលរមួោរអ្ភិវឌ្ឍព្បលទស។ 
កមព៉ុជាកាំរ៉ុងខវេះខា បញ្ញវន្តលែីមបបីលព្មីោរររកន៉ុងអាជីរ ាំង
អ្ស់លន្េះ2 លេយីោរអ្ភិវឌ្ឍ ន្ិងកាំខណទព្មង់ឧ តមសិកាអ្ប់រ ាំ
កាំរ៉ុងរ៉ុេះពារ កន៉ុងោរកសាងបញ្ញវន្តលែីមបបីាំលរញកងវេះខា  ាំង
លន្េះ។  

សាំណួរលៅទីលន្េះគឺថា ល ីអ្នកខែលទទួលបាន្ោរអ្ប់រ ាំជាន់្ខពស់ 
ន្ិងអ្នកសកមមកន៉ុងោរបលញ្ចញម ិកន៉ុងអាជីរោរររ ាំងលន្េះ 
អាចព្ ូវបាន្ចា ់ទ៉ុកថាជាបញ្ញវន្តសាធារណៈ?  តាមរិ  
បញ្ញវន្តសាធារណៈមិន្ខមន្ជាវណណៈមួយែូចជា កសិករ ឬកមម
ករលនាេះលទ លេយីក៏មិន្ខមន្ជាសមាជិកថ្ន្អ្នកអាជីរោរររ
សងគមែូចជាវសិវករ លមធាវ ីឬលវជាបណឌិ   ឬអ្នកលៅកន៉ុងអាជីរ
ោរររខែលបាន្លរៀបរាប់ខាងលនាេះខែរ។ លលីសរីលន្េះលទៀ  
មិន្ខមន្ព្គប់អ្នកទទួលបាន្ោរអ្ប់រ ាំជាន់្ខពស់ រួម ាំងអ្នក
ទទួលបាន្សញ្ញ បព្ បណឌិ   គឺជាបញ្ញវន្តសាធារណៈលនាេះ
ខែរ។ ន្ិយយលោយខលី បញ្ញវន្តសាធារណៈ មិន្ព្ ូវបាន្វាស់
ខវងលលីកព្មិ ថ្ន្ោរអ្ប់រ ាំផលូ វោរខែលរួកលគទទួលបាន្ ឬ
អាជីរោររររបស់រួកលគលនាេះលទ ល េះបីជាោរអ្ប់រ ាំផលូ វោរ 
ន្ិងអាជីរោររររបស់រួកលគ គឺជាលកខខណឌ ចាាំបាច់មួយ
                                                            
2 អ្ព្តាច៉ុេះល ម្ េះចូលលរៀន្លៅកព្មិ ឧ តមសិកាលៅកមព៉ុជាមាន្ចាំន្នួ្១៥% លបីលធៀបជាមយួរិភរលលាកខែលមាន្៣៨% លេយីលវៀ ណាមលៅជាប់កមព៉ុជា
មាន្២៨% ឯថ្ងមាន្៤៩% កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៦ (ព្បភរ៖ UNESCO Institute for Statistics (uis.unesco.org). Data as of September 2020)។ 

3 A. Etzioni, & A. Bowdith (Eds.), Public Intellectuals: An Endangered Species? (Rowman & Littlefield, 2006, p.1)។ 

ខែលលធវីឱ្យរួកលគមាន្សោត ន្៉ុរលោល យជាបញ្ញវន្តសាធារណៈ
ក៏លោយ។ 

លៅកន៉ុងលសៀវលៅ “Public Intellectuals: An Endangered 
Species?” បាន្លលីកល ងីរីន្ិយមន័្យខែលយល់ព្សបគ្នន
ជាទូលៅថា បញ្ញវន្តសាធារណៈ គឺជាអ្នកខែលបលញ្ចញលយបល់
ជាសាធារណៈលលីបញ្ា លផសងៗជាលព្ចីន្  ក់ទងន្ងឹព្បលយជន៍្
សាធារណៈទូលៅ លេយីមិន្រកាគាំន្ិ  ាំងលន្េះលៅកន៉ុងខលួន្ខ 
មាន ក់ឯងលនាេះលទ។ រួកលគជាអ្នកមាន្ចាំលណេះែឹងទូលៅទូលាំ
ទូលាយ ន្ិងមិន្ខមន្ជាអ្នកឯកលទសលនាេះលទ។3  

លោយសារខ ោរបលញ្ចញលយបល់ជាសាធារណៈ លៅែល់
មន្៉ុសសជាលព្ចីន្កន៉ុងយ៉ុគសម័យបលចចកវទិាលន្េះមិន្អាចរ ាំលង
ព្បរ័ន្ធផសរវផាយសងគម លេីយោរទទួលយកលយបល់រី 
សាធារណៈជន្ក៏មិន្អាចរ ាំលងព្បរ័ន្ធអ្៉ុនី្ធឺលណ  ខ្៉ុ ាំលសនីស៉ុាំឲ្យ
អ្នកអាន្សាកលបងខសវងរកថាអ្នកណាជាបញ្ញវន្តសាធារណៈ
តាមរយៈោរវាយពាកយ ជាភាសាខខមរ “បញ្ញវន្តសាធារណៈ” 
ន្ិងភាសាអ្ង់លគលស “Public Intellectual” លៅលលីព្បរ័ន្ធ
អ្៉ុីន្ធីលណ  ន្ិងបណាត ញសងគមនានា លេយីសិកាលព្បៀបលធៀប 
ន្ិងសាកលឆលីយថា លទធផល ាំងលន្េះអាចចា ់ទ៉ុកជាបញ្ញវន្ត
សាធារណៈ ជារិលសសសព្មាប់សងគមកមព៉ុជាបាន្ខែរឬលទ?  

ព្បសិន្លបីចលមលីយថា លទ! លយីងអាចលចាទសួរបន្តលទៀ ថា 
ល ីលកខណវនិ្ិចឆ័យណាខលេះ ខែលអាចឱ្យលយីងលៅន្រណា
មាន ក់ថាជាបញ្ញវន្តសាធារណៈ ឬវាស់ខវងលលីគាំន្ិ របស់ន្រណា
មាន ក់ថាជាបញ្ញវន្តសាធារណៈ? 

ព្បសិន្លបីព្គ្នន់្ខ ោរន្ិយយ ឬសរលសរអ្ាំរីបញ្ា ខែល
 ក់ទងន្ឹងព្បលយជន៍្សាធារណៈ លោយមិន្មាន្សតង់ោរ
បញ្ញ សព្មាប់វាស់ខវងកន៉ុងោរកាំណ ់ថា អ្នកណាជាបញ្ញវន្ត
សាធារណៈ ព្បខេលជាលយងីមាន្ន្ិយមន័្យលព្ចីន្យ ងអ្ាំរី
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បញ្ញវន្តសាធារណៈថាជាអ្នកឯកលទសកន៉ុងវស័ិយណាមួយ 
ថាជាអ្នកសាររ័ ៌មាន្ែ៏លឆនីម ថាជាអ្នករកាន្ិងបន្តរ៉ុទធិ (ទ៉ុក
សព្មាប់ជាំនាន់្លព្ោយ) ថាជាអ្នកបរា ញសចចភារ (អ្នក
ព្សាវព្ជាវ/រ៉ុករក) ថាជាអ្នកគិ  (អ្នកលោេះព្សាយខលបងបងគាំ
រូបភារ) ឬថាជាអ្នកគិ លសរ ី (អ្ាំរីបញ្ា ខែលចា ់ទ៉ុកថា
មាន្ភារចាាំបាច់ ន្ិងមាន្សារសាំខាន់្សព្មាប់សងគមជា ិជា
សាធារណៈ)។  

លៅទីលន្េះ ខ្៉ុ ាំលែីរតាម John Issitt ន្ិង Duncan Jackson 
កន៉ុងអ្ ថបទរួកលគ លព្ោមចាំណងលជីង “ល ីបញ្ញវន្តសាធារណៈ
មាន្ន័្យជាអ្វី?” ខែលអ្េះអាងថា បញ្ញវន្តសាធារណៈ ាំង៥ 
ខាងលលីរិ ជាមាន្ព្រាំខែន្កន៉ុងន្ិយយ ឬសរលសរអ្ាំរីបញ្ា  
សាធារណៈ ព្បសិន្លបីមិន្ ក់ទងនឹ្ងផលព្បលយជន៍្ប៉ុគគល
ែូចជា ព្មូវោររកព្បាក់ចាំណូល ឬោររកីចលព្មីន្កន៉ុងអាជីរ
ោរររ ក៏ព្ ូវបាន្កាំណ ់លោយវបបធម៌សាថ ប័ន្ខែលរួកលគ
កាំរ៉ុងលធវីោរររ ល េះបីជារួកលគជាអ្នកគិ ក៏លោយ ឧ េរេ៍
ជាអ្នកព្សាវព្ជាវ ឬសាស្រសាត ចារយលៅតាមព្គឹេះសាថ ន្ឧ តមសិកា 
ខែលលទធផលព្សាវព្ជាវ ន្ិងោរវាយ ថ្មលោររររបស់រួកលគ 
គឺខផអកលលីផលប េះពាក់ជាក់ខសតង4 ។ មាន្ខ អ្នកគិ លសរលីទ 
ខែលមាន្លកខណៈសមប តិព្គប់ព្គ្នន់្ ន្ងិចាាំបាច់កន៉ុងោរោល យ
ជាបញ្ញវន្តសាធារណៈរិ ព្បាកែ រីលព្ពាេះរួកលគមាន្ភារ
ឯករាជយរិ ព្បាកែរីអាជរីោររររបស់ខលួន្ លេយីរិភាកា
អ្ាំរីន្ិយមថ្ន្វចិារណកិចចបញ្ា សាធារណៈនានា ខផអកលលី
 កកវជិាា  ន្ិងលចញរីជាំេរព្ទឹសដីរ៉ុទធិចាស់លាស់។ បខន្ថមរី
លលីលន្េះ រួកលគព្បោន់្ភាា ប់សីលវជិាា ជាក់លាក់ខែលបញ្ា ក់រី
ជាំេរ ន្ិងទាំន្ួលខ៉ុសព្ ូវសងគមថ្ន្ន្ិយមខែលរួកលគកាំរ៉ុង     
 ស ូម  ិជាទូលៅព្ជកលព្ោមទាំលនារលលីកកមពស់យ៉ុ តិធម៌សងគម 
ន្ិងោ រវកិចចសីលធម៌អ្ន្តរជាំនាន់្ (កន៉ុ ងជលព្មីសថ្ន្ោរ
លព្បីព្បាស់ធន្ធាន្កព្ម) ល េះបីជាមិន្ខមន្ជាសមភារោច់
ខា កន៉ុងរិភរអ្ចិន្តភារក៏លោយ ខ វាជាភារចាាំបាច់កន៉ុងោរ
                                                            
4 John Issitt and Duncan Jackson March (2013). ‘What does it mean to be a public intellectual?, Retrieved from 
https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/12_march_presentation.pdf, ចូលថ្ងៃទី១២ មីនា ឆ្ន ាំ២០២១។ 

រកាសណាត ប់ធាន ប់ ស៉ុវ ថិភារ ន្ិងែាំលណីរោរសងគមឱ្យមាន្
ន្ិរន្តរភារ ន្ិងចីរភារ។  

ល េះជាមាន្ល ម្ េះជាបញ្ញវន្តសាធារណៈក៏លោយ កន៉ុងនាមជា
អ្នកខសវងរកលសាភណភារ ន្ិងអ្ ថន័្យថ្ន្ជីវ ិ ខែលមិន្ខមន្
ព្គ្នន់្ខ លែីមបអី្នកែថ្ទ ខ លែីមបខីលួន្ឯងខែលជាប៉ុគគលសថិ លៅ
កន៉ុងោល ន្ិងលាំេ ខ ព្បខេលរស់លៅព្បកបលោយោរឆល៉ុេះ
បញ្ច ាំងជាងមន្៉ុសសែថ្ទលទៀ  គ្ន ់ព្ ូវខ លា ព្ ោងរីបទ
រិលសាធន៍្ថ្ន្គាំន្ិ អ្ាំរីរលបៀបថ្ន្ោររស់លៅជាលកខណៈប៉ុគគល
របស់គ្ន ់តាមរយៈអ្ ថបទសាំលណរ ន្ិងសិលបៈ ( ាំងគួរខ /
មិន្គួរខ  ន្ិងព្ ូវខ /មិន្ព្ ូវខ )។ បទរិលសាធន៍្ខែលអ្នកែថ្ទ
អាចលរៀន្សូព្  ន្ិងយកលៅរិចារណាសព្មាប់ជាមាគ៌្នថ្ន្ជីវ ិ
របស់ខលួន្។  

ល ីបញ្ញវន្តសាធារណៈខបបលន្េះលកី ល ងីលោយរលបៀបណា? 
វាព្ ូវខ មាន្បរយិោសែ៏សមព្សបមួយសព្មាប់ឱ្យបញ្ញវន្ត
មាន ក់លន្េះលលចល ងី លែីមបោីល យជាអ្នកែឹកនាាំ/សព្មបសព្មួល
ព្កុមបញ្ញវន្ត រួចបន្តចលនាបញ្ញវន្តសាធារណៈ មាន្ន័្យថា
អ្ន្៉ុញ្ញ  ឱ្យគាំន្ិ បញ្ញវន្តសាធារណៈខបបលន្េះេូរលចញរីព្កុម
ចលងអៀ លន្េះលៅោន់្មហាជន្ ន្ិងសងគមទូលៅ។ លោយជាក់
ចាស់ បរយិោសខបបលន្េះអាចលកី ល ីងខ លៅកន៉ុងលាំេ      
សាធារណៈប ៉ុលណាណ េះ លេយីសាកលវទិាល័យរែា ន្ងិធនាគ្នរ
ខួរកាល គឺជាទីកខន្លងខែលមាន្ភារសមព្សបបាំផ៉ុ ។  

ល ីអ្នកណាជាអ្នកបលងកី សាថ ប័ន្ខបបលន្េះ? ោលរីសម័យ
ប៉ុរាណ ទីកខន្លងសិកាជាន់្ខពស់ ខែលមាន្ឋាន្ៈលសមីសាកល
វទិាល័យ ន្ងិធនាគ្នរខួរកាលែូចខែលលយងីសាគ ល់សរវថ្ងៃ
លន្េះ លកី ល ីងលោយោរគ្នាំព្ទ ន្ិងឧប ថមភរីសាំណាក់ព្រេះ
មហាកសព្  ខែលចង់ល ញីខែន្អាណាចព្កថ្ន្ោរព្គប់ព្គង
របស់ព្រេះអ្ងគ លពារលរញលៅលោយគាំន្ិ ខបបលន្េះ លែីមបីជួយ
លព្ជាមខព្ជងព្រេះអ្ងគកន៉ុងែាំលណីរោរែឹកនាាំចព្កភរ របស់ព្រេះ

https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/12_march_presentation.pdf
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អ្ងគ។ កន៉ុងន័្យសាសនា ទីកខន្លងខបបលន្េះ លកី ល ងីលៅកន៉ុង
សេគមន្៍សាសនា ខែលជខជកខវកខញករីរលបៀបរស់លៅ ន្ិង
សណាត ប់សងគម ល េះបីជាព្ ូវបាន្ោក់ព្រាំខែន្ឱ្យលៅលព្ោម
គមពីរសាសនាក៏លោយ។ លព្ោយមក លៅកន៉ុងយ៉ុគថ្ន្ោរកលកី 
ល ងីនូ្វរែាស៉ុីវលិ សាកលវទិាល័យជា ិ ព្ ូវបាន្លកី ល ងី 
លព្ោមោរគ្នាំព្ទលោយេិរញ្ញបប ន្សាធារណៈ លែីមបីជួយ
គ្នាំព្ទរោា ភិបាល ន្ងិថាន ក់ែកឹនាាំកន៉ុងកិចចអ្ភិវឌ្ឍព្បលទសជា ិ។ 

ោររកីចលព្មីន្ថ្ន្មូលធន្ន្យិម ន្ិងោរលជឿជាក់លលីោរអ្ន្៉ុវ ត
 កកវជិាា ទីផារលសរ ីកន៉ុងអ្ាំ ៉ុងប ៉ុនាម ន្ទសវ សរច៍៉ុងលព្ោយលន្េះ
បាន្ែកេូ  ួនាទីេិរញ្ញបប ន្សាធារណៈ កន៉ុងោរគ្នាំព្ទ
សាកលវទិាល័យរែា ន្ិងធនាគ្នរខួរកាលឯករាជយ ន្ិងោក់
ជាំន្ួសមកវញិលោយេរិញ្ញបប ន្ឯកជន្ ន្ងិអ្ន្តរជា ិ លេយី
លន្េះបាន្បខងវរអ្នកគិ លសរឱី្យលៅព្ ឹមកព្មិ អ្នកគ ិ ន្ិងបខងវរ
ទិសោរអ្ប់រ ាំជាន់្ខពស់ លចញរីោរគិ គូររីភារលអជាសាធារណៈ 
ជារិលសសសព្មាប់សងគមជា ិខលួន្លៅរកអាជរីោរររសព្មាប់
ខ ោរបលព្មីឱ្យព្បលយជន៍្ថ្ន្វឌ្ឍភារមូលធន្ន្ិយម ន្ិងទីផារ
លសរខី មួយគ ់ ន្ិងជួន្ោលបញ្ា សាកលលលាក ខែលមាន្
ោរពាក់រ័ន្ធ ិច ួចបាំផ៉ុ លៅន្ឹងសងគមជា ិខែលរួកលគកាំរ៉ុង
រស់លៅ5។ ទីណាខែលមាន្វឌ្ឍភារមូលធន្ន្ិយម ន្ិងទីផារ
លសរ ីលោយគ្នម ន្អ្ាំណាចរែាលែីមបភីារលអជាសាធារណៈ លាំេ

គាំន្ិ បញ្ញវន្តសាធារណៈោន់្ខ រមួ ូចលៅៗ មិន្ខមន្ខ លៅ
កមព៉ុជា ប ៉ុខន្តលៅទូ ាំងរិភរលលាកផងខែរ។ 

អ្វីខែលគួរឱ្យក ់សមាគ ល់គឺថា ទីណាខែលមាន្វឌ្ឍន្ភារមូល
ធន្ន្ិយម ន្ងិទីផារលសរ ីលោយគ្នម ន្អ្ាំណាចរែាខាល ាំងោល  គឺជា
ទីខែលវសិមភារសងគមោន់្ខ មាន្គមាល  ធាំល ីងៗ។ លៅ
កន៉ុងរយៈលរលខវង គឺវសិមភារសងគមលន្េះលេយីខែលនាាំមកនូ្វ
ភារព្ចបូកព្ចបល ់ន្ិងអ្សន្តិស៉ុខ ខែលនាាំឱ្យសណាត ប់សងគម
រលរគ េះរលងគីរ។ លៅលរលណាខែលវឌ្ឍន្ភារមូលធន្ន្យិម ន្ិង
ទីផារលសរោីន់្ខ ោច់បលងអៀរ វាគឺជាលរលលវលាមួយខែល
សមព្សបបាំផ៉ុ សព្មាប់អ្ាំណាចរែាចូលព្  ប់មកវញិ មក
គិ គូរ ន្ិងលលីកកមពស់គាំន្ិ បញ្ញវន្តសាធារណៈ តាមរយៈោរ
បលងកីន្លលបឿន្ថ្ន្ោរគ្នាំព្ទសាកលវទិាល័យរែា ធនាគ្នរខួរ-
កាលឯករាជយ លែីមបទីប់សាក  ់ឱ្យ ន់្លរលលវលាោរកលកី 
ល ងីនូ្វភារព្ចបូកព្ចបល់ ន្ិងអ្សន្តិស៉ុខ ខែលនាាំឱ្យសណាត ប់
ធាន ប់សងគមរលរគ េះរលងគីរ។ ភារព្ចបូកព្ចបល់ ន្ិងអ្សន្តិស៉ុខ
សងគម មិន្ខមន្ជាបញ្ា ន្លយបាយ កន៉ុងន័្យជាោរព្បកួ 
ព្បខជងលែីមបអី្ាំណាច ន្ិងលយធាលនាេះលទ ខ ជាបញ្ា អ្យ៉ុ តិធម៌
សងគម ខែលអាចព្ ូវបាន្លោេះព្សាយតាមរយៈគាំន្ិ បញ្ញវន្ត
សាធារណៈខ មួយគ ់។
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