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លៅកន៉ុងសន្និបាតក្បចាាំឆ្ន ាំលលីកទី៤៣ ក្បារពធល វ្ីល ងីលៅថ្ងៃទី
២៤ ខខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២១ គណកមា ្ិការកណ្តត លគណបកស
ក្បជាជន្កមព៉ុជាបាន្លបាេះលឆ្ន តគាំក្ទបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត
ជាលបកខភាពនាយករ ឋមស្រ្ន្តីកន៉ុងលពលអនាគតសក្មប់គណបកស
ក្បជាជន្កមព៉ុជា។ ការលក្ជីសលរសីលន្េះបាន្ទាក់ទាញចាំណ្តប់
អារមាណ៍ និ្ងការរេិះគន់្ពីមជឈោឋ ន្ជាលក្ចីន្។ អតថបទលន្េះមន្
លគលបាំណងចូលរួមពិភាកាជ៉ុាំវញិការលក្ជីសលរសីលបកខភាព
របស់បណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត លោយលផ្លត តលៅលលីការលចាទសួរ
ថា លតីលហត៉ុអវីបាន្ជាការលក្ជីសលរសីលន្េះមន្សារៈសាំខាន់្ និ្ង
ក្តឹមក្តូវសក្មប់កមព៉ុជា។ 

លទាេះបីជាមន្ការរេិះគន់្ពីមជឈោឋ ន្មួយចាំនួ្ន្លៅកន៉ុង និ្ងលក្ៅ
ក្បលទសលក្កាមការ ឹកនាាំរបស់សលមតចនាយករ ឋមស្រ្ន្តី ហ ៉ុន្ ខសន្ 
និ្ងគណបកសក្បជាជន្កមព៉ុជាក៏លោយ ក៏ក្បលទសកមព៉ុជាបាន្
ទទួលសន្តិភាព និ្ងការអភិវឌ្ឍលស ឋកិចចគួរកត់ឱ្យសមា ល់។ 
ការសិកាក្សាវក្ជាវបាន្បង្ហា ញថា សន្តិភាព គឺជាគន្ាឹេះថ្ន្ការ
អភិវឌ្ឍលស ឋកិចច។ ក្បលទសខ លមន្វបិតតិន្លោបាយ ឬ
សស្រ្ង្ហា មស៉ុីវលិ មិន្ក្តឹមខតមិន្មន្ការអភិវឌ្ឍលស ឋកិចច
ប ៉ុលណ្តណ េះលទ ប ៉ុខន្តខងមទាាំងបណ្តត លលអាយមន្នលប េះពាល់
 ល់ក្បលទសជិតខាងលទៀតនង។ បខន្ថមលលីលន្េះ ក្បសិន្លបីគា ន្
កាំលណីន្លស ឋកិចចលទ ការអភិវឌ្ឍលលីវសិ័យ ថ្ទលទៀតក៏មិន្អាច
លកីតល ងីបាន្ខ រ។ កន៉ុងកាំ ៉ុងលពលពីរទសសវតសរក៍ន្ាងលៅលន្េះ 
កាំលណីន្លស ឋកិចច លៅក្បលទសកមព៉ុជាមន្អក្ាជាម្យម ៧

ភាគរយ លៅម៉ុន្ការរាលោលថ្ន្ជាំងឺកូវ ី១៩។ លយងីមិន្អាច
ល វ្ីការលរៀបរាប់ពីសមទធិនលឱ្យបាន្អស់លនាេះលទ ប ៉ុខន្ត ខ្៉ុ ាំគិតថា 
វាក្គប់ក្គន់្កន៉ុងការលលីកយកភាពលជាគជ័យពីរ មកបរោិយ
លៅទីលន្េះ។ ភាពលជាគជ័យទីមួយ គឺការលលីកកមពស់លហោឋ រចនា
សមព័ន្ធ។ ន្រណ្តមន ក់ខ លមន្វយ័ចាំណ្តស់ក្គប់ក្គន់្ខ ល
បាន្ល វ្ី ាំលណីរ និ្ងរស់លៅកន៉ុងក្បលទសកមព៉ុជាកន៉ុងទសវតសរទី៍
៨០ និ្ង៩០ អាចចងចាាំបាន្ោ ងចាស់ពីនាូវខ លលពារលពញ
លោយជងា៉ុក ជិេះសាឡាងល ីមបឆីាងកាត់ទលន្ា និ្ងការោច់ចរន្ត
អគាិសនី្ជាញឹកញាប់។ លរឿងរា វទាាំងលន្េះបាន្រ ាំលងន៉ុតលៅលហយី 
សក្មប់កមព៉ុជានាលពលលន្េះ។ ភាពលជាគជ័យទីពីរ ខ លគួរឱ្យ
កត់សមា ល់លនាេះ គឺជាការធ្លា ក់ច៉ុេះថ្ន្ភាពក្កីក្កលៅកមព៉ុជា។ 
ជាសលងខប ការកាត់បន្ថយភាពក្កីក្ក និ្ងការរកីចលក្មីន្ខននក
លហោឋ រចនាសមព័ន្ធមិន្អាចសលក្មចបាន្លនាេះលទ ក្បសិន្លបី
គា ន្កាំលណីន្លស ឋកិចចជាបន្តបនាា ប់។ លហីយកាំលណីន្លន្េះ
លទៀតលសាតក៏មិន្អាចលកីតល ីងបាន្ខ រ ក្បសិន្លបីគា ន្ការ
 ឹកនាាំលអរបស់សលមេចនាយករ ឋមស្រ្ន្េី ហ ៉ុន្ ខសន្ និ្ងថាន ក់
 ឹកនាាំគណបកសក្បជាជន្ ថ្ទលទៀត។ 

លទាេះបីជាមន្លជាគជ័យឥតគណនាក៏លោយ ប ៉ុខន្ត សលមតច
ហ ៉ុន្ ខសន្ កាន់្ខតមន្វយ័ចាំណ្តស់លៅលហយី។  ូលចនេះ វាជា
ការចាាំបាច់ខ លកមព៉ុជាក្តូវការលក្ជីសលរសីអនកបន្តលវន្ ឹកនាាំ
ឱ្យបាន្រលូន្។ ការលនារតាំខណងលោយសន្តិភាព គឺមន្សារៈ
សាំខាន់្កន៉ុងការបន្តពក្ងឹង និ្ងពក្ងីកលស ឋកិចច និ្ងសងាមកន៉ុង
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ខណៈខ លសាថ ន្ភាពកន៉ុងក្សុក និ្ងសកលមន្ការខក្បក្បួល
ោ ងខាា ាំង។   ការវវិតតលៅក្បលទស ថ្ទលទៀត  ូចជា លអហស៉ុីប 
និ្ងឥណឌូ លណស៉ុី បាន្បង្ហា ញោ ងចាស់នូ្វលក្គេះថាន ក់ថ្ន្ 
កងវេះខាតថ្ន្ការគិតគូរឱ្យបាន្ស៉ុីជលក្ៅទ៉ុកជាម៉ុន្កន៉ុងការលនារ
តាំខណងពីជាំនាន់្មួយលៅជាំនាន់្មួយលទៀត។ កងវេះខាតលន្េះបាន្
បងកឱ្យមន្អសថិរភាពសងាម និ្ងនលប េះពាល់អវជិជមន្ ល់
លស ឋកិចចរបស់ក្បលទសទាាំងពីរលន្េះ។ 

ការលក្ជីសលរសីបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត ជាលបកខភាពនាយករ ឋ-
មស្រ្ន្តីនាលពលអនាគត គឺជាជលក្មីស ៏ក្តឹមក្តូវមួយ។ ប ៉ុខន្ត 
មជឈោឋ ន្អនករេិះគន់្កន៉ុង និ្ងលក្ៅក្បលទសបាន្លចាទក្បកាន់្ថា 
 ាំលណីរការថ្ន្ការខតងាាំងបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត ជាលបកខភាព
នាយករ ឋមស្រ្ន្តីអនាគត គឺជាការចាក់ឬសថ្ន្រាជវងសន្លោបាយ
គូសវាសលោយសលមេច ហ ៉ុន្ ខសន្។ ការវភិាគរបស់ខ្៉ុ ាំល ញី
ថា  ាំលណីរការថ្ន្ការខតងាាំងបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត ជា
លបកខភាពនាយករ ឋមស្រ្ន្តីនាលពលអនាគត គឺបង្ហា ញពីសាថ ប័ន្-
នី្យកមារបស់គណបកសក្បជាជន្កមព៉ុជា។ សាថ ប័ន្នី្យកមា 
និ្ងឯកភាពថ្នាកន៉ុងខ លបាន្វវិតតចាប់ពីទសវតសរថ៍្ន្ការតស ូ
ក្បោប់អាវ៉ុ្ក្បឆ្ាំងនឹ្ងរបបវាលពិឃាតខខារក្កហម និ្ងការ
តស ូក្បោប់អាវ៉ុ្កន៉ុងសស្រ្ង្ហា មស៉ុីវលិបន្តបនាា ប់ និ្ងកិចចខិតខាំ
ក្បឹងខក្បងកសាងរ ឋចាប់ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៧៩ រហូត ល់ច៉ុងឆ្ន ាំ
១៩៩០។ លៅកន៉ុងអាំ ៉ុងលពលលន្េះ ជាមួយនឹ្ងការរមួស៉ុខរមួ
ទ៉ុកខ និ្ងតក្មូវការកសាងរ ឋមួយឱ្យរងឹមាំ អនក ឹកនាាំគណបកស
ក្បជាជន្បាន្អភិវឌ្ឍគណៈបកសក្បជាជន្ក្បកបលោយវន័ិ្យ 
និ្ងមូលគន ជា ា្៉ុងមួយ។ កាត ទាាំងលន្េះបាន្នាាំឱ្យគណបកស
ក្បជាជន្ខក្បកាា យជាសាថ ប័ន្មួយខ លមន្ក្បសិទធភាពកន៉ុងការ
សលក្មចចិតតរមួគន  ខ លជាកាត អន្៉ុញ្ា តឱ្យគណបកសលន្េះ
បល ច្ ៀសនូ្វបញ្ា សា៉ុគសាា ញ  ូចជាជាំល េះថ្នាកន៉ុងជ៉ុាំវញិបញ្ា
ន្លោបាយ និ្ងការលក្ជីសាាំងអនក ឹកនាាំ។ 

 ាំលណីរការថ្ន្ការខតងាាំងបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត ជាលបកខភាព
នាយករ ឋមស្រ្ន្តីនាលពលអនាគត គឺបង្ហា ញពីសាថ ប័ន្នី្យកមា
របស់គណបកសក្បជាជន្កមព៉ុជា។ ជាការពិត សលមតចនាយក

រ ឋមស្រ្ន្តី ហ ៉ុន្ ខសន្ ជាអនកចាប់លនតីមការលសនីខតងាាំងលន្េះ ប ៉ុខន្ត
ការសលក្មចចិតតច៉ុងលក្កាយបាំន៉ុត ក្តូវបាន្ល វ្ីល ងីលោយគណ-
កមា ្ិការកណ្តត លគណបកសក្បជាជន្កមព៉ុជា។ លទាេះបីជា 
ការលក្ជីសាាំងលន្េះ បាន្ឆា៉ុេះបញ្ច ាំងពីសាថ ប័នី្យកមារបស់គណ-
បកស ប ៉ុខន្តវាក៏ជាការឆា៉ុេះបញ្ច ាំងពីទាំន្៉ុកចិតតរបស់គណបកស
ក្បជាជន្លៅលលីបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត នងខ រ។ លយងី
សលងកតល ញីថា លៅកន៉ុងអាំ ៉ុងលពលពីរទសវតសរច៍៉ុងលក្កាយ
កមព៉ុជាមន្ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធ្លន្មន្៉ុសសក្បកបលោយសមតថភាព 
ខ លអាចនេល់លបកខភាព ឹកនាាំក្បលទសជាលក្ចីន្រូប។ ប ៉ុខន្ត កន៉ុង
ចាំលណ្តមលបកខភាពជាំនាន់្លក្កាយទាាំងលន្េះ អនក ឹកនាាំគណបកស
ក្បជាជន្ក៏ ូចជាមហាជន្ខខារទូលៅយល់ល ញីថា មិន្មន្
ជលក្មីសណ្តខ លស័កេិសម ជាងការលបាេះលឆ្ន តលក្ជីសលរសី
បណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត ជាលបកខភាពនាយករ ឋមស្រ្ន្តីល ីមបបីន្ត
 ឹកនាាំកមព៉ុជាលៅកន៉ុង ាំណ្តក់កាលថ្ន្ការខក្បក្បួលោ ងខាា ាំង
ថ្ន្បរបិទកន៉ុងក្បលទស និ្ងសាកលលនាេះលទ។ 

ក្បព័ន្ធអន្តរជាតិបាន្ង្ហកលចញពីពិភពឯកប ូល លៅលក្កាម
អាំណ្តចថ្ន្ការ ឹកនាាំរបស់អាលមរកិ លៅកាន់្ពិភពពហ៉ុប ូល
លក្កាមឥទធិពលរបស់ចិន្ អាលមរកិ រ៉ុសស ី និ្ងសហភាពអឺរ  ៉ុប។ 
ចលនាលន្េះបាន្កាំណត់ទក្មង់ថ្ន្ភូមិសាស្រ្សតន្លោបាយសាកល
កន៉ុងលកខណៈមួយខ លទាមទារឱ្យកមព៉ុជាមន្លម ឹកនាាំខ ល
មន្ការគិតក្បកបលោយយ៉ុទធសាស្រ្សត និ្ងាមកបួន្ខាន តលោធ្ល
ទាំលនី្ប។ ជាអនកខ លបាន្ប ច្ ប់ការសិកាពីបណឌិ តសភា
លោធ្លអាលមរកិលៅ West Point ជាអនកខ លមន្បទពិលសា្ន៍្
 ឹកនាាំលោធ្លកន៉ុងសមរភូមិ និ្ងជាអនកមន្លទពលកាសលយកន៉ុង
ការចរចាការទូត  ូចខ លបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត បាន្
បង្ហា ញកន៉ុងតួនាទីរបស់ល កកន៉ុងខណៈខ លក្បលទសកមព៉ុជា
កាំព៉ុងមន្ជលមា េះក្ពាំខ ន្ជាមួយក្បលទសថ្ង បណឌិ ត ហ ៉ុន្ 
ម ខណត គឺជាលបកខភាពខ លស័កេិសមបាំន៉ុតកន៉ុងការបន្ត ឹកនាាំ
កមព៉ុជា លៅកន៉ុងសាថ ន្ការណ៍ថ្ន្ការខក្បក្បួលយ៉ុទធសាស្រ្សតភូមិ-
សាស្រ្សតន្លោបាយខបបលន្េះ។ 
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បខន្ថមពីលលីលន្េះលទៀត លស ឋកិចចសាកលល កកាំព៉ុងជួបនូ្វ
ការផ្លា ស់បតូ រក្បកបលោយភាពសា៉ុគសាា ញ លោយសារអន្តរ
ទាំនាក់ទាំន្ង និ្ង ាំលណីរឈាន្មក ល់ថ្ន្ប ិវតតន៍្ឧសាហកមា
ជាំនាន់្ទី៤ លោយលក្បីក្បាស់បលចចកវទិាឌ្ីជីងលជាសនូល។ 
ល ីមបឱី្យលស ឋកិចចមន្លទធភាពបន្តលូត ស់កន៉ុងបរោិកាស
ខ លកាំព៉ុងខក្បក្បួល និ្ងមន្ការក្បកួតក្បខជងខពស់ខបបលន្េះ 
ក្បលទសកមព៉ុជាក្តូវការអនក ឹកនាាំខ លមន្ចាំលណេះ ឹងខពស់ពី
វសិ័យលស ឋកិចចទាំលនី្ប។ ជាមួយនឹ្ងសញ្ា បក្តបរញិ្ា បក្ត
ជាន់្ខពស់ខននកលស ឋកិចចពីសាកលវទិាល័យ New York និ្ង
សញ្ា បក្តបណឌិ តខននកលស ឋកិចចពីសាកលវទិាល័យ Bristol 
បណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត មន្គ៉ុណវ៉ុឌ្ឍ ិ និ្ងបាំណិន្ក្គប់ក្គន់្
កន៉ុងការ ឹកនាាំកមព៉ុជាកន៉ុងរលបៀបមួយ ខ លអាចទាញយក
ក្បលោជន៍្បាន្ោ ងក្បលសីរពីសាកលភាវូបនី្យកមាលស ឋកិចច 
និ្ងអាចោក់លចញនូ្វយ៉ុទធសាស្រ្សតសក្មប់ការក្បឈមណ្តមួយ 
ខ លអាចលកីតមន្ល ងី។  

ខ្៉ុ ាំក៏សូមលលីកបញ្ជ ក់នងខ រថា ខ្៉ុ ាំជាំទាស់នឹ្ងអនកន្លោបាយ
ក្បឆ្ាំងខ លថា បណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត ទទួលបាន្សញ្ា បក្ត
កក្មិតលលខពីរពីបរលទស។ ការខងាងខបបលន្េះ គឺជាការមួល
បង្ហក ច់ទាាំងក្សុង។ ខ្៉ុ ាំគឺជាសាស្រ្សាត ចារយខខារមួយរូបខ លបលក្ងៀន្
លៅសាកលវទិាល័យលៅសហរ ឋអាលមរកិជិត ២០ឆ្ន ាំលហយី 
ខ្៉ុ ាំមិន្ធ្លា ប់បាន្ឮ ឬក៏ជួបក្បទេះបញ្ា ខ លថាសាកលវទិាល័យ
លៅអាលមរកិមន្សញ្ា បក្តពីរលាំោប់លនាេះលទ លហយីការខងាង
ខបបលន្េះគឺពិតជាមន្លចតនាបលនាា សបង្ហអ ប់សមតថភាពកូន្

ខខារ។ ាមពិត និ្សសតិខខារខ លលរៀន្លៅបរលទសមន្សមតថ-
ភាពខពស់ជាងនិ្សសតិអាលមរកិមួយចាំនួ្ន្លទៀត។ ឧទាហរណ៍ 
និ្សសតិខខាររបស់ខ្៉ុ ាំមន ក់ (លឈាា េះ អ ៉ុង លីលម ង) មកពីសាកល
វទិាល័យអាលមរកិាាំងភនាំលពញ (AUPP) កាំព៉ុងសិកាថាន ក់
បណឌិ ត ជានិ្សសតិលឆនីមមន ក់លៅសាកលវទិាល័យ Northern 
Illinois ខ លខ្៉ុាំកាំព៉ុងបលក្ងៀន្បចច៉ុបបន្ន។ 

កន៉ុងរយៈលពលជាងមួយទសវតសរថ៍្ន្ការឈាន្លជីងក្ប ូកកន៉ុង
ការបលក្មីជាតិ បណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត មន្ភាពសកមា និ្ង
លជាគជ័យកន៉ុងការការពារអ្ិបលតយយជាតិខខារ និ្ងបាន្ចូលរមួ
លោេះក្សាយវបិតតិជាលក្ចីន្ រមួមន្លក្គេះមហន្តរាយខ លបងក
ល ងីលោយជាំងឺកូវ ី១៩ លហយីលន្េះគឺជាគ៉ុណសមបតតិខ ល
ខ លក្បលទសកមព៉ុជាក្តូវការ។ លលីសពីលន្េះលទៀត បណឌិ ត ហ ៉ុន្ 
ម ខណត មន្លករ តីល៍ឈាា េះសាអ តសអាំ។ លន្េះជាគ៉ុណសមបតតិ ៏
សាំខាន់្សក្មប់អនកបន្តលវន្ ឹកនាាំកន៉ុងបរបិទសងាមខ លលពារ
លពញលោយពាកយចចាមអារាមអាំពីអាំលពីព៉ុករលួយ (លទាេះពិត
កតី មិន្ពិតកតី) មន្កក្មិតខពស់។ 

ជាការពិត ការវនិិ្ចឆយច៉ុងលក្កាយលលីការលក្ជីសលរសីបណឌិ ត 
ហ ៉ុន្ ម ខណត ជាអនកបន្តលវន្ ឹកនាាំនាលពលអនាគតគឺជា
តួនាទីរបស់ក្បវតតិសាស្រ្សត។ លទាេះជាោ ងណ្តក៏លោយ កន៉ុង
លពលលន្េះ សញ្ា ណទាាំងអស់បាន្បង្ហា ញឱ្យល ញីថា ការ
លបាេះលឆ្ន តលក្ជីសលរសីបណឌិ ត ហ ៉ុន្ ម ខណត ល ីមបបីន្ត ឹកនាាំ
កមព៉ុជាជាជលក្មីស ៏ក្បលសីរបាំន៉ុតសក្មប់ក្បលទសមួយលន្េះ។ 
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