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ស្ថទ បនិក្វទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹ 
ពិធីេសម្គោ ធគាំនិតរចនាបលង់របេ់វទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹ 

ថ្ងៃទី្យ៩ ខែតុលា ឆប ាំ២០១៤ 
វចិិរតស្ថល ហ្សាហា ហាឌីដ ទី្យរកុ្ងឡុនដុន ចរក្ភពអង់សគលេ 

 
េូមសោរពសភញៀវកិ្តឋិយេទាំងអេ់ខដលបានចូលរមួក្បុងក្មមវធីិ សៅសពលសនេះ។ តាំណាងឱ្យវទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹ 
និង ក្បុងនាមជាស្ថទ បនិក្របេ់វទិ្យាស្ថទ នសនេះ  ែញុ ាំេូមេខមឋងនូវសេចក្ឋីរកី្រាយ និងសពញចិតឋឥតឧបម្គ េរម្គប ់
វតឋម្គនរបេ់អេ់សលាក្-សលាក្រេី ខដលបានចាំណាយសពលដ៏ម្គនតថ្មល ចូលរមួក្មមវធីិដ៏ម្គនស្ថរេាំខាន់ 
សហ្សយីជារបវតថសិ្ថស្រេថមយួសនេះ សដីមផសីធវីការបង្ហា ញនូវគាំនិតរចនាបលង់របេ់វទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹ សោយសលាក្រេី 

ហ្សាហា  ហាឌីដ  និងរកុ្មការង្ហរស្ថទ បតយក្ររបេ់សលាក្រេី។ 
ស ម្ េះរបេ់វទិ្យាស្ថទ នងមីសនេះឆលុេះបញ្ច ាំងអាំពីសោលសៅចមផងរបេ់របសទ្យេក្មោុជាសយងី និងេរម្គប់ 

ជាសក្រដាំខែលរបេ់ក្មោុជាទាំងមូល។ េលឹក្រតឹ គឺជាេលឹក្រុក្ខជាតិេៃួតមយាងខដលអបក្ដឹក្នាាំស្ថេនា និង 
អបក្រស្ថវរជាវខែមរជាន់ែោេ់ កាលពីជាំនាន់សដីម បានសរបីរបាេ់រាប់េតវតសរម៍ក្សហ្សយីសដីមផកី្ត់រារពឹតឋិការែ៍ 
របវតឋិស្ថស្រេឋេាំខាន់ៗ ផសពវផាយចាំសែេះដឹង និង ខងរក្ាវបផធម៌ក្បុងអាំឡុងយុគេម័យវកឹ្វរ និងហានិភ័យ 
សផសងៗ។ ពាក្យ «េលឹក្រតឹ» អាចម្គនន័យជាេាំសឡងថា «អាំណាចថ្នេលឹក្រុក្ខជាតិ» សោយចាប់យក្នូវ 
សស្ថភ័ែភាពដ៏រេេ់បាំរពងជាយានឋថ្នចាំសែេះដឹង និងភាពរងឹម្គាំក្បុងការសធវីឱ្យម្គនការរកី្ចសរមីនសៅមុែថ្ន 
យុតឋិធម៌េងាម និងសេចក្ឋីថ្ងលងបូររបេ់មនុេស។ 

វទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹខដលរមួម្គន ស្ថរមនធីរ មជឈមែឍ លរស្ថវរជាវ រពមទាំងស្ថលាសរ ន នឹងតាំណាង
ឱ្យអតីតកាល បចចុបផនបកាល និងអនាគតកាល។ សោយនឹងបនឋកិ្ចចការង្ហរខដលមជឈមែឍ លឯក្ស្ថរក្មោុជា



 

 

ក្ាំពុងសធវីេពវថ្ងៃ វទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹនឹងេមលឹងសៅរក្គាំនិតថ្ចបរបឌិត និងក្មមវធីិនានាខដលអាចសរបីរបាេ់បាន
ក្បុងថ្ងៃអនាគតសដីមផសីលីក្ក្មោេ់ការយល់ដឹងថ្នរបវតឋិស្ថស្រេឋខែមររក្ហ្សមនិងេងាមក្មោុជាទាំងមូល។ សលីេពី 
សនេះសទ្យ ត សោយម្គនចក្ខុវេ័ិយេមលឹងសៅមុែ វទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹក៏្នឹងោាំរទ្យ និងទ្យទ្យលួយក្នូវសយាបល ់ និង 
គាំនិតតរមង់ទិ្យេងមីៗ ខដលជយួតខរមតរមង់ការយល់ស ញីរបេ់សយងីទក្់ទ្យងនឹងទ្យេសនៈថ្នភាពយុតឋិធម៌ 
និងសដីមផសីលីក្តសម ីងកិ្ចចែិតែាំរបឹងខរបងរបេ់សយងីក្បុងការតេ ូជាលក្ខែៈេក្លសលាក្សដីមផទី្យប់ស្ថ ត់អាំសពី 
របល័យពូជស្ថេន៍ និងអាំសពីសោរសៅរទ្យង់រទយធាំនានា។ 

គាំនិតតរមង់ទិ្យេមយួ ខដលពាក្់ព័ននយាយ ងខាល ាំងនឹងរពឹតឋិការែ៍សៅរសេ លថ្ងៃសនេះ គឺទក់្ទ្យងនឹង 
បូជនីយោឌ នខបបស្ថទ បតយក្មមេហ្សេម័យ។ បូជនីយោឌ នខបបស្ថទ បតយក្មមេហ្សេម័យ គឺជាគាំនិតដ៏ងមី
រេឡាងមយួ។ សយងីអាចស ញីបូជនីយោឌ នសៅរគប់ទី្យក្ខនលងទូ្យទាំងពិភពសលាក្ ទាំងបូជនីយោឌ នខបប 
ទ្យាំសនីប និងខបបបុរាែ ខដលអាចផឋល់ឱ្កាេដល់េងាមមយួឱ្យម្គនការចងចាាំឆលុេះបញ្ច ាំង និងសរ នអាំពី 
របវតឋិស្ថស្រេឋ។ សៅក្បុងបុពវបទ្យថ្នអាំសពីរបល័យពូជស្ថេន៍និងអាំសពីកាប់េម្គល ប់រទ្យង់រទយធាំ បូជនីយោឌ ន 
ស្ថទ បតយក្មមម្គនទ្យាំសនារសៅរក្ការឆលុេះបញ្ច ាំងពីភាពអារក្ក់្ និងភាពអកុ្េលថ្នេម័យកាលរបវតឋិស្ថស្រេឋណា 
មយួខដលស្ថទ បតយក្មមសនាេះតាំណាងឱ្យ។ សៅក្បុងន័យសនេះ សក្រដាំខែលរបេ់ស្ថទ បតយក្មម គឺេទិតក្បុងេភាព 
ងងឹតរេងូតរេង្ហត់ និងតរមង់សៅរក្អតីតកាល។ 

អបក្ទ្យេសនាទាំងឡាយ ខតងខតបនសល់ទុ្យក្ចាំសពាេះបូជនីយោឌ នរបសភទ្យសនេះ នូវការយល់ដឹងយាយ ង 
សរៅរជេះអាំពីការទ្យទ្យលួរងទុ្យក្ខ និងភាពឈចឺាប់ ខដលមិនអាចបរយិាយបានសៅក្បុងភាស្ថរបេ់មនុេសជាតិ 
សហ្សយីការទ្យទ្យលួស្ថា ល់នូវភាពឈចឺាប់ ក៏្កាន់ខតម្គនក្រមិតែោេ់សឡងីេរម្គប់តរមូវការសដីមផទីមទរឱ្យម្គន
ការបនសល់ទុ្យក្សរចីនជាងសនេះ។ សោយោម នអវីខដលជាការមនធិលេងសយ័ អារមមែ៍ និងអាក្បផកិ្រយិាខបបសនេះ 
អាចជាឧបេគាមយួចាំសពាេះកិ្ចចែិតែាំតេ ូរបេ់សយងី ក្បុងការរបឆាំងនឹងអាំសពីរបល័យពូជស្ថេន៍ និងការកាប់ 
េម្គល ប់រទ្យង់រទយធាំ។ មនុេសជាតិមិនអាចរ ាំពឹងថា នឹងទ្យទ្យលួបាននូវភាពរតឹមរតូវក្បុងក្រមិតែោេ់សនាេះបាន 
សទ្យ លុេះរាខតបុគាលនីមយួៗម្គនទ្យាំសនារសៅរក្ភាពអារក្ក់្ដ៏ជាក់្ចាេ់ក្បុងក្រមិតទប។ ក៏្បយុខនឋ កិ្ចចែិត 



 

 

ែាំរបឹងខរបងរបេ់សយងីទាំងអេ់សនេះមិនខមនេាំសៅសៅសលីអតីតកាលខតមយួមុែសនាេះសទ្យ ការពុេះពារតេ ូសនេះ 
គឺេរម្គប់បចចុបផនបកាល និងអនាគតកាល សោយផឋល់ផលរបសយាជន៍រគប់ខផបក្ទាំងអេ់សៅក្បុងរបសទ្យេក្មោុជា 
និងទូ្យទាំងេក្លសលាក្។ ស្ថទ បតយក្មមេហ្សេម័យខបបបូជនីយោឌ នផឋល់ឱ្យសយងីនូវអាំណាច មិនរតឹមខត 
សដីមផសីធវីឱ្យម្គនអនឋរក្មមជាមយួសពលសវលានិងទី្យក្ខនលងបយុសណាត េះសទ្យ ខតសដីមផសីធវអីនឋរក្មមជាមយួក្ឋីរេថ្មរបេ ់
សយងីខដរ។ សោយចក្ខុម្គខ ងេមលងឹសៅរក្អតីតកាល ស្ថទ បតយក្មមេហ្សេម័យ ខបបបូជនីយោឌ នអាចសធវីការ
អប់រ ាំ និងរ ាំឭក្អាំពីអតីតកាល និងចក្ខុម្គខ ងសទ្យ តេមលឹងសៅរក្បចចុបផនបកាល និង អនាគតកាល ស្ថទ បតយក្មម
េហ្សេម័យខបបបូជនីយោឌ នក៏្នឹងអាចបែឋុ េះគាំនិត និងបសង ីតអវីខដលងមីៗខដរ។  

ជាថ្ដគូយាយ ងជិតេបិទ្យនជាមយួស្ថទ បតយក្រ ហ្សាហា ហាឌីដ ខដលម្គនសក្រ ឋ ិ៍ស ម្ េះលផេុីេះស្ថយ 
ទូ្យទាំងេក្លសលាក្ វទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹម្គនសម្គទ្យក្ភាព និងរក្ាទ្យេសនវេ័ិយទាំងសនេះសៅក្បុង ការរចនាបលង់ 
របេ់វទិ្យាស្ថទ នសយងី។ 

ពាក្យសពចននិ៍ងគាំនិតអាចបសង ីតនិងខក្ទ្យរមង់រដឌទាំងឡាយបាន សហ្សយីការផាួបផសាំោប សោយភាព 
បិុនរបេប់ថ្នភាស្ថ និងេិលផៈ អាចសធវីឱ្យម្គនការផ្លល េ់បឋូរសៅក្បុងទ្យរមង់ការង្ហរក្បុងលក្ខែៈរទ្យង់រទយ 
ធាំក្បុងការក្ស្ថងេងាមសរកាយជសម្គល េះសឡងីវញិ។ ាាំងពីឆប ាំ១៩៧៩មក្ សៅសពលខដលរបបខែមររក្ហ្សម 
ដលួរលាំ ក្មោុជារតូវបានឱ្យស ម្ េះ ថាជា «វាលពិោត» និងជាទឹ្យក្ដីថ្នអាំសពីរបល័យពូជស្ថេន៍ េស្រង្ហា ម 
និងខែមររក្ហ្សម។ ក្មោុជានឹងមិនអាចសគចសវេះសចញពីរបវតឋិស្ថស្រេឋរបេ់ែលួនបានសទ្យ ក៏្បយុខនឋក្មោុជាក៏្មិនរតូវជា 
ទេក្រថ្នអតីតកាលសនាេះរហូ្សតខដរ។ េងាមសរកាយជសម្គល េះ រតូវខតសធវីដាំសែីរ និងអភិវឌណសៅមុែ។ ាមរយៈ 
េិលផៈតស្រនឋី និងការបង្ហា ញពីវបផធម៌ដ៏ទូ្យលាំទូ្យលាយ េងាមសរកាយជសម្គល េះនឹងអាចខក្ខរប និង ផ្លល េ់បឋូរនិយម 
ន័យជាលក្ខែៈបុគាល េហ្សគមន៍ និងអតឋេញ្ដ ែជាតិ ពីផបត់គាំនិតខដលគិតអាំពីជន រងសរោេះ និងជនថ្ដ 
ដល់សៅជាមនុេសជាតិ ខដលម្គនទ្យេសនវេ័ិយនិងសធវីការសដីមផ ីភាពរបសេីរសឡងីសៅ ថ្ងៃខេែក្។ 

ពិភពសលាក្របេ់សយងីមិនខមនជាតងភាពខដលពិបាក្នឹងសធវីការផ្លល េ់បឋូរសនាេះសទ្យ បយុខនឋជាតងភាព 
ខដលឋតិក្បុងដាំណាក់្កាលផ្លល េ់បឋូរ ខដលបនឋសកី្តម្គនជានិចច។ េងាមសរកាយជសម្គល េះមិនរតូវក្ប់សចាលអតីត 



 

 

កាលរបេ់ែលួនសនាេះសទ្យ ខតផធុយមក្វញិេងាមទាំងសនាេះក៏្មិនរតូវបនឋរេ់សៅក្បុងអតីតកាលសនាេះរហូ្សតខដរ។ 
ែែៈសពលខដលភាពភ័យខាល ចអាំសពីសោរសៅ អាំសពីជិេះជាន់ និងអាំសពីអារក្ក់្រតូវខតក្ប់សចាលសនាេះ ខដល 
សធវីខបបសនេះ សក្មងជាំនាន់សរកាយថ្នេតវតសរ២៍១សនេះដឹងនិងយល់អាំពីជសរៅថ្នអាំសពីអារក្ក់្ សមាឋ ធម៌ ក្ឋីេងឃមឹ 
ការអភ័យសទេ និងភាពកាល ហានក៏្ និងចងែុលបង្ហា ញនូវទ្យេសនវេ័ិយទូ្យសៅរបេ់សយងីខដរ។ សហ្សតុដូសចបេះ 
េងាមសរកាយជសម្គល េះ រតូវរក្ឱ្យស ញីនូវមូលសហ្សតុេាំខាន់រមួមយួ សៅក្បុងអាំសពីរជុលហ្សេួសហ្សតុទាំងសនាេះ 
របេិន សបីេងាមសនាេះចង់សធវីដសែីរសៅមុែសទ្យ តសនាេះ។ ហ្ស ុមព័ទ្យនជុាំវញិសោយភាពរជុលហ្សេួ សហ្សតុខដលអាច 
សកី្តម្គនរបេ់មនុេសជាតិ វាម្គនភាពង្ហយរេលួណាេេ់រម្គប់េងាមសរកាយជសម្គល េះក្បុង ការរបទញរបទ្យង់ 
ោប សៅវញិសៅមក្ ដូចនឹងការសយាលសៅសយាលមក្របេ់ រទ្យនិចនាឡកិាសបាយ លដូសចបេះខដរ រវាងការោក់្ 
សទេទ្យែឍ និងការសលីក្ខលងសទេ រវាងសស្ថភ័ែភាព និងភាពភ័យខាល ច និងរវាងឋានសលី និងសរកាមថ្ន 
ជីវតិរបេ់មនុេសសលាក្ និងរវាងនរក្ និងឋានេួគ៌។ ការទ្យម្គល យវដឋថ្នអាំសពីហ្សងិាខដលម្គន លក្ខែៈជារបវតឋ ិ
ស្ថស្រេឋតរមូវឱ្យម្គន មិនរតឹមខតក្ឋីរេលាញ់ ក្ឋីេងឃមឹ និងការអភ័យសទេបយុសណាត េះសទ្យ ខតក៏្រតូវឱ្យម្គនការ 
ក្ត់រាសរឿងរាយ វពីអតីតកាលរបក្បសោយតុលយភាពខដរ។ ដូចោប សនេះខដរ ែែៈសពល ខដលអតីតកាលកាល យជា 
មគាុសទ្យធេក៏្នាាំផលូវរបេ់សយងី សយងីរតូវយក្ចិតឋទុ្យក្ោក់្ឱ្យបានខាល ាំងក្បុងការទ្យប់ស្ថ ត់ អតីតកាលសនាេះសដីមផកុី្ាំ 
ឱ្យអតីតកាល កាល យជាសៅហាវ យនាយខដលអាចដឹក្មុែសយងីបាន។ 

ស្ថទ បតយក្មមេហ្សេម័យខបបបូជនីយោឌ នផឋល់ឱ្យសយងីនូវមសធាបាយមយួ ខដលអាចសធវីឱ្យសយងី 
េមលឹងសមីលនូវលក្ខែែឍ  និងភាពេកាឋ នុពលរបេ់សយងី។ សៅក្បុងន័យសនេះ េិលផៈអាចផឋល់ឱ្យសយងីនូវ 
សហ្សតុផលេាំខាន់រមួមយួខដលអាចសធវីឱ្យសយងីផារភាា ប់អតីតកាលរបេ់សយងីនឹងបចចុបផនបកាល និងអនាគត 
កាល និងក្ឋីរេថ្មសោយតងភាព។ វទិ្យាស្ថទ នេលកឹ្រតឹចាត់ទុ្យក្សហ្សតុផលរមួសនេះ ជាសោលបាំែង មយួមិនអាច 
ែវេះបានថ្នការខក្ខរបរបេ់េងាមសរកាយជសម្គល េះ សហ្សយីវទិ្យាស្ថទ នេលឹក្រតឹេូមស្ថវ គមន៍នូវការ ោាំរទ្យរបេ់អេ ់
សលាក្-សលាក្រេី ក្បុងកិ្ចចែិតែាំរបឹងខរបងដ៏ធាំ សហ្សយីជារបវតថសិ្ថស្រេថមយួសនេះ។ 
េូមអរគុែ! 


