
Pg. 01 
 ដំណ ោះស្រាយ របស ់ណោក សខុ-ទចូ 

   

 

 
 

ឧប សៅ សង្ហា  
២៣ កកតដា ២០១៥ 

 

ដណំ ោះស្រាយ របស ់ណោក សខុ-ទចូ 
សោក សុខ-ទូច ប្បធាន ប្កមុការង្ហរប្ាវប្ាវ ននរាជបណ្ឌ ិតសភាខ្ខែរ សសន ើរឲស វ្ ើ វសិា្ន

កមែ មាប្ាទី២ ននរដ្ឋ្មែនុញ្ញ  ាចាំបាច់ សដ្ើមបីអាចនឹង សដាោះប្ាយ បញ្ហា ប្រាំ ខ្ដ្ន ខ្ខែ រ-

សយៀកណាម កន ុងករណ្ី ខ្ដ្ល អ.ស.ប. និង មហាអាំណាច ននបសច ឹមប្បសទស មិនអាចរក

ស ើញ ខ្ែនទី ខ្ដ្ល សសមតច សីហនុ សែញើរជូន សៅកន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៤ ដ្ល់សេ សដ្ើមបី ទុកា

ខ្ែនទីាែល វូការ របស់ រាាណាចប្កកមព ុា។ អនុាសន ៍របស់ សោក សុខ-ទូច មាន៥

ចាំណុ្ច៖ 

ទី១/ សូមឲភាេីពាក់រ័នធ  រកាឯកភារាតិ កន ុងការចរច សដាោះប្ាយបញ្ហា ប្រាំ ខ្ដ្ន ; 

ទី២/ សប្កាយសបាោះបសង្ហោ លប្រាំ ខ្ដ្ន រដាឋ ភិបាលេបបីយកលទធែលសៅសុាំការយល់ប្រមរីអងោ

នីតិបញ្ហញ តត ិ ; 

ទី៣/ ប្បសិនមានការរាាំងសទ ោះណាមួយ រីការសប្បើប្បាស់ខ្ែនទី ខ្ដ្លមិនស ល្ ើយតបនឹង រដ្ឋ

្មែនុញ្ញ  េបបីស វ្ ើវវសិា្នកមែ មាប្ាទ២ី ននរដ្ឋ្មែនុញ្ញ  ; 

ទី៤/ េួរខ្ប្បដ្ាំបន់ប្រាំ ខ្ដ្នសៅា កខ្នលង អភិវឌ្ឍន ៍; 

ទី៥/ ការសដាោះប្ាយបញ្ហា ប្រាំ ខ្ដ្ន ប្តវូខ្ែែកសោលសនត ិភារ សហវជិជមាន សដាយប្សបចាប់

ាត ិនិង ចាប់ អនតរាតិ។ 

សបើសយើង យក អនុាសន ៍សោក សុខ-ទូច មករិនិតយសមើល សយើងមានការចប់អារមែណ្៍

ភាល មៗវថា អនុាសន៍ សនោះ ោែ ន តាំណ្ (articulation) ននេាំនិត ាដ្ាំសណាោះប្ាយ ស ោះ

ស ើយ ខ្តប្ោន់ខ្តា ការប្បកាស ននសោលការណ្ ៍ា្មែាវេឺ រកាាមេោ ីភារាតិ,

សោលសនត ិភារ និង សោររចាប់ាតិ និង អនតរាតិ។ 

ខ្តសៅកន ុង អនុាសន៍ សនោះ មានចាំណុ្ចរីរ ទី២ និង ទី៤ ខ្ដ្ល ាំឲសយើងមានអាំរល់

សប្ពាោះា អនុាសន៍ ោែ នសមសហតុែលទាល់ខ្តសាោះ៖ 

ទី២៖ សប្កាយសបាោះបសង្ហោ លប្រាំ ខ្ដ្នសហើយ ប្រាំ ខ្ដ្ន វាកាល យាប្រាំ ខ្ដ្ន ាែល វូការ ាាា ររ

រវាង ខ្ខែ រ នឹង សយៀកណាម រចួសប្សចសៅសហើយ ចុោះសហតុអវ ី សោក សុខ-ទូច សសន ើថា េបបី

យកលទធែលសៅសុាំការយល់ប្រមរីអងោនីតិបញ្ហញ តត។ិ ចុោះសបើ អងោនីតិបញ្ហញ តត ិ មិនយល់

ប្រមសតើកមព ុាប្តវូសដាោះប្ាយាមួយសយៀកណាម ខ្បបណា សបើ រដាឋ ភិបាលទាាំងរីរ យល់

ប្រមនឹងោន សបាោះបសង្ហោ ល រចួសប្សចសៅសហើយ។ ដូ្សចនោះ សាំសណ្ើរ សោក សុខ-ទូច សនោះ បញ្ហច ក់

ឲស ើញថាសោក សុខ-ទូច ោត់ោែ ន សញ្ហញ ណ្ ននចាប់ និងវ នសោបាយ បនត ិចសាោះ
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ឧប សៅ សង្ហា  
២៣ កកតដា ២០១៥ 

 

ស ើយខ្ដ្ល ាំឲសយើង មានការសងស័យ សៅសលើតនមល ននបណ្ឌ ិតសភាកមព ុា ខ្ដ្លមាន

សោក សុខ-ទូច ា សមាជិក សប្ពាោះវាមិនខ្ដ្ល មានសាោះ កន ុងប្បសទស ខ្ដ្លមាននីតិរដ្ឋ

អងោនីតិប្បតិបតត ិ ស វ្ ើអវ ីមួយរចួសហើយ សទើបយកសៅសុាំ ការយល់ប្រមរ ីអងោនីតិបញ្ហញ តត ិ។     

ទី៤៖ េួរខ្ប្បដ្ាំបន់ប្រាំ ខ្ដ្នសៅា កខ្នលង អភិវឌ្ឍន៍៖ ដ្ាំបន់ ប្រាំ ខ្ដ្ន ខ្ខែ រ-សយៀកណាម

បចច ុបបននសនោះ សបើខ្ប្បាកខ្នលង អភិវឌ្ឃន៍ េឺ ចាសា់ ប្បេល់ឲប្កមុហ ុន សយៀកណាម សេ

ចូលមកស វ្ ើអភិវឌ្ឍន៍ ាែល វូការខ្តមតង ដូ្ចសរវនងៃ យួនសេចូល មកស វ្ ើអភិវឌ្ឍន៍ រចួ

សប្សចសៅសហើយ សៅកន ុងដ្ាំបន់ «ស» ឬ ដ្ាំបន ់ខ្ដ្ល សោក វា៉ា -េឹមហុង ោត់ថា សៅមាន

ទាំ ស់ាមួយ សយៀកណាម និងសៅ ប្េប់សខតតខ្ខែ រ ាប់នឹង ប្រាំប្បទល ់ សយៀកណាម។

ដូ្សចនោះសាំសណ្ើរសនោះ េឺ សោក សុខ-ទូច ោត់សសន ើ សដ្ើមបីតប្មូវចិតត សយៀកណាម ែង និងហ ុន-

ខ្សន ែង សប្ពាោះ សោក ហ ុន-ខ្សន ោត់ ក៏ធាល ប់និោយខ្ដ្រថា ោត់សង់ «កាសុីណូ្» ាម

ប្រាំ ខ្ដ្ន សដ្ើមបីស វ្ ើារបង ការពារ ទល់ខ្ដ្ន។ មយ៉ាងមួយសទៀត ដ្ាំបន ់អភិវឌ្ឍន ៍មិនខ្មន

សចោះខ្តសប្ជើសសរ ើស សដ្ើមបបីាំសរ ើ ប្បសោជន៍ នសោបាយស ោះស ើយ សប្ពាោះចាប់សសដ្ឋកិចច វា

មាន សនិទានភារ (rationalité) និង ទាំនង (logique) របស់វា មិនដូ្ច សោក សុខ-

ទូច ោត់ចង់បាំសរ ើនសោបាយ សចោះខ្តនិោយ សដ្ើមបីសអាយ យួន និង ហ ុន-ខ្សន ឮ ខ្ត

ប៉ាុសណាណ ោះសទ។ 

បញ្ហា  ប្រាំ ខ្ដ្ន ខ្ខែ រ-សយៀកណាម មិនខ្មន ាបញ្ហា  ខ្ខែ រ នឹង ខ្ខែ រ ស ោះសទ េឺ វាាបញ្ហា

ខ្ខែ រ នឹង សយៀកណាម សបើ ហ ុន-ខ្សន យល់ប្ច ាំ េឺ ោត់ចាស់ាបនតចប់ខ្ខែរ ដាក់េុក

នប្រស និង សមាល ប់ ខ្ខែ រោន ឯង សដ្ើមបីការពារ ប្បសោជន៍ យួន ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ សរឿងសោក

ហ ុន-ខ្សន បញ្ហជ  កងទ័រោត់ សៅសបាោះទីសៅ ប្រាំប្បទល់ ខ្ខែ រ-សយៀកណាម សូមខ្ខែរកុាំយល់

ប្ច ាំឲសាោះថា សៅការពារបូរណ្ភារទឹកដី្ខ្ខែ រ វាមរីត េឺ សាំរាបស់ វ្ ើសង្គ្ង្ហោ មប្បឆ្ាំង

នឹងខ្ខែរណា ខ្ដ្លសៅបនត  តវា៉ា  ាម វវ ិ្ ីអហឹងា សប្ពាោះសៅកន ុង ទាំនងចិតត របស់ ហ ុន-

ខ្សន េឺសប្បើកមាល ាំងបាយសដ្ើមបីបង្គ្ង្ហា បខ្ខែរានិចច។ កមាល ាំងបាយស ោះ េឺ សមល ុតខ្ខែ រ នឹង

ពាកយសង្គ្ង្ហោ មានិចច។ ឧទាហរណ្៍ សបើ ហ ុន-ខ្សន ចញ់សឆ្ន ត ក៏ោត់បសងា ើត សង្គ្ង្ហោ ម។

សយើងចង់សួរ សោក ហ ុន-ខ្សន ថា ោត់ស វ្ ើសង្គ្ង្ហោ ម ាមួយអនកណា ាមួយ រាង្គ្សត ខ្ខែ រ ? រា

ង្គ្សត ខ្ខែ រ មានអវ ីនឹងស វ្ ើ សង្គ្ង្ហោ មសកើត សបើ ោត់ ប្កលាំបាក សសទ ើរ រកបាយសុី មិនបានែង។

ដូ្សចនោះ ទ័រហ ុន-ខ្សន សលើកសៅកាន់ប្រាំ ខ្ដ្ន ខ្ខែរ-សយៀកណាម េឺ សដ្ើមបីការពារយួនសៅ

វវញិសទ េឺសដ្ើមបី ធា សនត ិសុខ ឲយួន ចូលមកស វ្ ើ អភិវឌ្ឍន ៍សៅកន ុងទឹកដី្ខ្ខែ រ។ 

ដូ្សចនោះ អនុាសន ៍ សោក សុខ-ទូច ប្ោន់ខ្តាតង្គ្នត ី ហូសសម័យ សាំរាប់ ខ្តកាំដ្រ

នសោបាយ របស់ សោក ហ ុន-ខ្សន ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។            

 


