អនុសាសន៍របស់លោកអភិបាលអូលវ
ី ីលេ
កនងសិ
ក្ខាសាោអំពប
ី រ ិសាានលៅចំក្ខរល ៀង
ុ
ថ្ងៃ ី១៥ មករា ២០១៧

ជាបឋមសូមគោរពគោកអនុប្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគេត្តតាកកវ

សូមគោរពគោកប្រូអនកប្រូ

គោកគមភូមិនិងបងបអូនទាំងអស់ កែលបានចូលរួមគៅកនុងសិក្ខាស្ថោសតីពីបរ ិស្ថានគនេះ។ េ្ុាំសងឃឹម
សិក្ខាស្ថោគនេះ បងបអូនបានចាប់អារមមណ៍េលេះៗ និងកណនាំឲ្យគ
គៅគពលគ

ើងគ្វើែាំគណើរប្រប់ទីកកនលង

ើងមានកមាលាំងថ្មី។

មានកកនលងេលេះគរបានសរគសរផ្លលកហាមចមគចាល

សប្មាម កត្កកនលងគនេះជាកកនលងកែលមានសប្មាមគប្ចើនជាងគរ។ គៅជនបទគ
ប្បមូលសប្មាម កត្គបើបងបអូនគ្វើែាំគណើរគៅភនាំគពញថ្មី គ

ើងគ

ើញមានសប្មាមគប្ចើនណាស់ គ

មានភនាំសប្មាមគៅជាប់ផ្ទេះបងបអូន មានគោក៏សុី មនុសសក៏គៅរកគអត្ចា
អស់គហើ

។ គហត្ុគនេះគហើ

គ

ើងឥត្មានប្កុមហុន

កណនាំឲ្យគ

ើង

ើង

ូរៗស្ថាំ

ើងប្ត្ូវក្ខរភ្ញ្ក់អាំពីបញ្ហ
ា គនេះ សគមតចបា៉ា បហ្រហវង់សុីសូក បានសរគសរ

ស្ថលិេិត្ជូនែល់ពិភពគោកទាំងមូល គែើមបីរិត្អាំពីបរ ិស្ថាន ជាពិគសសអាំពីរគបៀបកែលគរៀងៗេលួន
ប្ត្ូវទទួលេុសប្ត្ូវ។
គពលេ្ុាំគ្វើែាំគណើរគៅអងគសួល
ន
េ្ុាំភ្ញ្ក់គោ
ខាងលិច េ្ុាំគ

ស្ថរគៅខាងគកើត្ េ្ុាំគ

ើញប្ពេះច័នទគរៀបលិច មានគែើមគតានត្ មានផ្លកស្សស់បាំប្ពង គនេះជាប្ទពយសមបត្តិយ៉ាង

ពិគសសកែលគ

ើងបានទទួល នឹងប្ត្ូវកត្ក្ខរពារកថ្រកា។ ឃ្លលមួ

គសរគសរ រឺ “កផ្នែីជាបងស្សីគនេះ កាំពុងកត្កស្សកគប្ពាេះគ
សមបត្តិកែលប្ពេះជាមាាស់បានកប់ទុកកនុងោត្់
ប្បាស់ហស
ួ គហត្ុ។ គ
របស់េួន
ល រឺគ

ើញប្ពេះអាទិត្យរេះ និង

ង
ើ ្ាំធាត្់គ

គោ

កនុងលិេិត្របស់សគមតចបា៉ា បបាន

ង
ើ បានបាំផ្លលញោត្់ រឺគ

មិនគចេះទទួលេុសប្ត្ូវ

ង
ើ ទាំងនឹករិត្ហា គ

និងគោ

ង
ើ
បណា
ត លឲ្យកផ្នែីមានជាំងឺ ែូចគ

គផ្សងៗកនុងែី កនុងទឹក កនុងេយល់ គៅកនុងសត្វគោកទាំងា
កែលមនុសសជិេះជាន់គនេះ

កត្ងកត្គប្បើ

ង
ើ អាចក្ខន់ក្ខប់កផ្នែីទុកជាកមមសទ
ិ ិផ្ល
ធ ទ ល់

ង
ើ មានសិទិជ
ធ ិេះជាន់កផ្នែី និងគប្បើប្បាស់បានតាមអាំគពើចិត្ត ចិត្គត

ហិងាកែលមានកប់ទុកកនុងចិត្ម
ត នុសសគ

ង
ើ គប្បើប្បាស់

សាត្
ិ គៅកនុងចាំគណាមអនកប្កីប្ក

។ គហត្ុគនេះគហើ

ង
ើ របួសគោ
ង
ើ គ

បាប

ញ
ើ គោរសញ្ហា

បានជាកផ្នែីគ

ង
ើ

កែលមនុសសគោកមិនគអើគពើខាលាំងជាគរ។

កផ្នែីកែលមនុសសបាំផ្លលញគនេះ កាំពុងកត្កស្សកថ្ងូរ និងឈឺចុកចាប់ែូចជាស្តសតកី ែលគហៀបនឹងសប្មាល
កូន។ គ

ង
ើ បានគភលចហា គ

ង
ើ ប្ោន់កត្ជា្ូលែ
ី ីកត្ប៉ាុគណាណេះ រូបក្ខ

ននពិភពគោក រឺេយល់របស់កផ្នែីផ្ល
ត ឲ្
់ យគ

ង
ើ ក៏ផ្សាំគោ

ធាត្ុគផ្សងៗ

ង
ើ អាចែកែគងាើមបាន ទឹកននកផ្នែីក៏ផ្ល
ត ជ
់ ីវ ិត្ឲ្យគ

និងផ្តលក
់ មាលាំងឲ្យគ

ង
ើ កែរ”។

គ

ាំែូចស្តសតីកែលកាំ ពុងឆ្លងទគនល កណនាំឲ្យគ

ើងកាំពុងកស្សក

គែើមបីឲ្យគ

របស់គ

ើងចាប់អារមមណ៍អាំពីត្ួនទីរបស់គ
ើង

ើងផ្លទល់

ល់ហាកផ្នែីរបស់គ

ង
ើ

កផ្នែីរបស់
ើងគ្វើឲ្យគ

ើង

ើងមានជីវ ិត្ គ្វើឲ្យគ

មានែគងាើម គ្វើឲ្យគ

ើងមានវត្តមានសពវនថ្ង។ ប្បសិនគបើ

ើង បីែូចជាបាំផ្លលញជីវ ិត្របស់េួនឯងផ្ល
ល
ទ ល់ ជាពិគសសគកមងៗ

មនុសស គចេះកត្បាំផ្លលញកផ្នែីរបស់គ
ជាំនន់គប្ក្ខ

ើងមានកមាលាំង គ្វើឲ្យគ

គទៀត្។

េ្ុាំសូមអររុណែល់អនុប្បធានមនទីរ

ែល់គោកស្ថស្តស្ថតចារយកែលបានគ្វើបទបង្ហាញអាំពី

បរ ិស្ថាន អររុណែល់រណកមមក្ខរគរៀបចាំសិក្ខាស្ថោគនេះ។ នថ្ងគនេះគ
មាត

របស់គ

ើង ជាបងស្សីរបស់គ

ទីមួ
គ

គ

ើង

ើង នឹងគ

ើង ស្ថោនីមួ

ទទួលេុសប្ត្ូវ។ ប៉ាុកនត គ
គ

យ៉ា ងណា រឺមានន័

ហាប្កុមប្រួស្ថរនីមួ

ៗ វត្តអាោមគៅកនុងទីតាាំងកែលគ

ើងមិនប្ត្ូវរិត្កត្អាំពីអាជា្្រែីកត្ប៉ាុណឹ ណ ង គ

កែរ។ ែូគចនេះ គនេះជារោាភិបាលរបស់គ
ើងរិត្អាំពីពិភពគោក។

ល់ហា កផ្នែីជា

ើងប្ត្ូវរួមោនទទួលេុសប្ត្ូវ។

ល់អាំពីរម
ួ ោនមានន័

ើង អាជា្្ររបស់គ

ើងបាន

ើងកែលទទួលេុសប្ត្ូវកែរ គ

ក្ខលពីកេ្នូ

ឆ្នាំ២០១៥

ៗ ភូមិរបស់

ើងរស់គៅ គ

ើងប្ត្ូវកត្

ើងប្ត្ូវក្ខររិត្ែល់កប្មិត្ជាត្ិ
ើងមិនរិត្កត្ប្បគទសកមពុជា ឲ្យ

ប្រប់អនកែឹកនាំប្បគទសគៅកនុងពិភពគោក

ទាំងមូល ប្បកហល១៦៥ប្បគទស បានជួបជុាំោនគៅទីប្កុងបា៉ា រ ីសប្បគទសបាោាំង គែើមបីសគប្មចចិត្តរម
ួ
ោនសហក្ខរោន គែើមបីក្ខត្់បនា

ឧសម័នផ្ទេះកញ្ាក់។ កនុងគនេះមាន ប្ពេះមមចកសប្ត្ សីហមុនី ប្ទង់ចូល

រួមជាត្ាំណាងឲ្យប្បគទសកមពុជា គនេះជារគបៀបសហក្ខររបស់ពិភពគោកទាំងមូល។ គៅកេគមស្ថ ឆ្នាំ
២០១៦ គៅញូ

៉ាកសហរែាអាគមរ ិក ប្បគទសទាំងអស់បានចុេះហត្ាគលខារួចគហើ

ប្បគទសនីមួ

តាមរែាសភ្ញប្ត្ូវក្ខរបគញ្ាញចាប់មួ

ៗ

គែើ មបីឲ្យគ

ឥលូវគនេះតាម

ើងរួមោនក្ខត្់បនា

ឧសម័នផ្ទេះ

កញ្ាក់។
ទីពីរ គ

ើងប្ត្ូវ

ល់ហា គនេះជាក្ខរទទួលេុសប្ត្ូវរបស់គ

ើងផ្លទល់គរៀងៗេលួន កុាំឲ្យគ

ើងទាំ-

ោក់គលើរោាភិបាល ទាំោក់គលើស្ថោគរៀន ទាំោក់គលើអាជា្្រែី កត្គនេះជាក្ខរទទួលេុសប្ត្ូវរបស់
គ

ើងគរៀងៗេលួន។
 គ

ើងប្ត្ូវក្ខរបគងកើត្វបប្ម៌ថ្ីម

ស្សាញ់្មមជាត្ិរបស់គ
គោ

ើង។

ើងគភលចអត្ាន័

ើងគ្វើែូចគមតច

គោ

ើង

របស់គ

ើង

ិ កែរ។ គពលគ
ើងក៏ឥត្មានជីវត្

ើង

ើងស្សាញ់្មមជាត្ិែូចមាត

ើង គនេះគ

្មមជាត្ិ។

របស់បរ ិស្ថាន ទាំងបរ ិស្ថាន្មមជាត្ិ ទាំងបរ ិស្ថានសងគមវបបើងទទួលបរ ិស្ថានទាំងអស់ ជាមាត

គែើមបីគោរព

ស្សាញ់ កថ្រកា មាត

ស្ថរគ

ើងបគងកើត្ទាំនក់ទាំនងថ្មីជាមួ

្ម៌ និងបរ ិស្ថានមនុសស គ
 គ

គ

ស្ថរគបើឥត្មានកផ្នែីចិញ្ាឹមគ

រិត្ែូចគនេះ កណនាំឲ្យគ
 កុាំឲ្យគ

ជាវបប្ម៌ក្ខរពារកថ្រកា្មមជាត្ិ

របស់គ

ស្សាញ់

កថ្រកាបរ ិស្ថាន

ើងបគងកើត្កែរ?

របស់គ

ើង។

បីែូចជាគ

ើងគោរព

 ឲ្យគ
គបើគ

ើង

កចិត្តទុកោក់ជាមួ

ើងក្ខប់គែើមគឈើ មួ

បរ ិស្ថានរបស់គ

ើង

គោ

ក្ខរពារកថ្រកាគែើមគឈើ

ើងប្ត្ូវក្ខរោាំវ ិញពីរគែើម។ មានប្បគទសេលេះែូចជា

គែើម គ

សឹងាបូរ ី និងចិន គៅគពលគរស្ថងសង់អាោរមួ

គរប្ត្ូវទុកកកនលងមួ

គឈើ ប្បសិនគបើឥត្ រោាភិបាលមិនអនុញ្ហាត្ឲ្យស្ថងសង់គ
 ថ្ង់បាលសទិច ជាបញ្ហ
ា មួ

យ៉ា ង្ាំគោ

ស្ថរប្បគទសគ

ើ

គែើមបីោាំគែើម

។

ើង ជាប្បគទសកែលគចាលបាល

សទិចគប្ចើនជាងគរ។ សពវនថ្ងគៅអឺរប
៉ាុ
គពលគរគៅផ្ារអនកលក់កលងឲ្យបាលសទិចអស់
គហើ

គហត្ុគនេះគហើ

 មយ៉ា ងគទៀត្

គ

គរប្ត្ូវក្ខរ

ើងរួរជាំរញ
ុ បកនាម

ប្រប់ទីកកនលង? គៅតាមភូមិគ
នម័

កក្ខបូបគ្វើគោ

ប្រប់ោនគៅគ

ើ

គ្វើែូចគមតចគែើមបីឲ្យគ

ើងមានបងគន់អនម័

ើងែឹងហា សពវនថ្ងតាមផ្ទេះនីមួ

គៅ

ៗមិនទន់មានបងគន់អ

គទ។

 សប្មាប់បងបអូនកែលចិញ្ាឹមប្ជូក មានអងគក្ខរមួ
សង់បា

ប្កណាត្់ពីផ្ទេះមក។

អូមចគស គនេះមានប្បគយជសប្មាប់គ

បានជួ
ើង គោ

ឧបត្ាមេលេះ
ស្ថរគ

គែើមបីស្ថង

ើងអាចមានគភលើង

គប្បើប្បាស់បាន។
 ឲ្យគ

ើងកកនចនសប្មាមរបស់គ

ជាត្ិ មួ

ចាំនួនគទៀត្គ

ើង

មួ

ចាំនួនននសប្មាមគ

ើងអាចកកនចនបាន។ គ

ើងអាចគ្វើជាជីកាំប៉ាុស្មម

ើងប្ត្ូវគចាលសប្មាមឲ្យមានប្បគភទ

ចាស់ោស់ សប្មាមកែកគផ្សង សប្មាមជ័រគផ្សង សប្មាមប្កោស់គផ្សង សប្មាម
កែលអាចគ្វើជាកាំប៉ាុសគផ្សង សប្មាមកែលមានវ ិទយុសកមមគផ្សង។
 ែូគចនេះអវីកែលសាំខាន់បាំផ្ុត្សប្មាប់គ
សប្មាមមួ

គ

ើងមានក់ ឲ្យចាប់គផ្តើមមានគពលកនុងនែគ

ើងមិនគបាេះគចាលតាមរគបៀបមុនគទ រឺគ

កែលចាស់ោស់ ឲ្យគៅជាវបប្ម៌មួ
 អាំពីសប្មាមគស្ថនរសប្មាប់កាប់បា
ទឹកសុទធ១០០ឆ្នាំ គពលគ
េុសគហើ

ើងគបាេះគចាលគៅកកនលង

។

ប្ត្ូវក្ខរគពលគវោ១ោនឆ្នាំគទើបវារោ

ើងគចាលគៅកនុងែីវាមិនង្ហ

ែូចគមតចគែើមបីបគងកើត្វបប្ម៌ថ្ីគម នេះ

ើងមាន

ឲ្យគកមងៗ

រលួ

ល់ហាគពលគ

គទ។ ែូគចនេះ គ

ែប
ើងគ្វើ

ើងគបាេះគចាលសប្មាម

។

 ឲ្យកភនករបស់គ

ើងគរៀន

ស្សាញ់អនម័

អាំពីរគបៀបកែលគ

។ គបើកកនលងគ

ើងប្ត្ូវកត្ស្សាញ់

ើងមានអនម័

មានភ្ញពសុេែមរមន។ គហត្ុគនេះគហើ
គ

ើងឲ្យកភនករបស់គ

ើងែឹងភ្ញលមហា

គ

ើងគ្វើយ៉ាងណា

គែើមបីកកនចនឲ្យគ

ស្សាញ់្មមជាត្ិ

លអ គពលមានគរចូលមកគ្វើឲ្យគរ

គ្វើែូចគមតច គែើមបីឲ្យគៅជា្មមជាត្ិរបស់

គពលឥត្មានអនម័
ើងមានអនម័

ឈឺចិត្តណាស់

យ៉ា ងចាស់ោស់

ែូគចនេះ
គនេះជា

រគបៀបកែលគ

ើងមានក់ៗ

អាចចូលរួមកនុងក្ខរទទួលេុសប្ត្ូវក្ខរពារបរ ិស្ថាន្មមជាត្ិ

ក្ខរពារបរ ិស្ថានសងគមវបប្ម៌

ក្ខរពារបរ ិស្ថានមនុសស

គោ

ស្ថរគ

ើងជាមនុសស

កែលរស់គៅកនុងបរ ិស្ថានគនេះ។
េ្ុាំសងឃឹមហាសិក្ខាស្ថោគនេះអាចជួ
បរ ិស្ថានរបស់គ

ើងកថ្មគទៀត្ បីែូចជាមាត

េលេះៗ គែើមបីឲ្យគ
បគងកើត្របស់គ

ើងភ្ញ្ក់ស្ថមរត្ី ឲ្យគ

ើង កែលចិញ្ាឹមគ

ើងគចេះស្សាញ់

ើងពីមួ

នថ្ងគៅមួ

នថ្ង។
ទីបី គ

ើងប្ត្ូវកត្បកនាមក្ខរអប់រ ាំ ក្ខរកណនាំ គែើមបីឲ្យសិក្ខារគបៀបគនេះគៅផ្សពវផ្ា

នីមួ

ៗ។ េ្ុាំចង់ឲ្យភូមិនីមួ

នីមួ

ៗកថ្រកាបរ ិស្ថាន។ គ

ហាភូមិនីមួ

ៗ

តាមផ្ទេះនីមួ
គហើ

មួ

គៅកនុង

ើងគរៀបចាំរណកមមក្ខរមួ

ប្រួស្ថរកែលបានោាំគែើមគឈើ គប្ចើន

ឆ្នាំមតងគ

គែើមបីវ ិនិច័ឆ

ជាភូមិនបត្ង គ

គែើមបីឲ្យភូមិ

គែើមបីតាមោនតាមភូមិនីមួ

ៗ គែើមបីែឹង

ើង ឲ្យគ

គោ

គនេះអាជា្្រគរៀបចាំជាមួ

ប្រួស្ថរកែលបានក្ខរពារអនម័

ើងជូនរង្ហវន់ភូមិណាកែលបានក្ខរពារបរ ិស្ថានគលេមួ
ើងគរៀបចាំក្ខរប្បកួត្អនម័

តាមភូមិ មួ

គរៀបចាំកប្មងសាំនួរចាស់ោស់ អាំពីអនម័

ភ័ណឌភ្ញព អាំពីបងគន់អនម័

គហើ

។

គ

ប្បជាជន
បរ ិស្ថាន

ើងមាន៣០ភូមិ

ឆ្នាំមតងរណកមមក្ខរចុេះតាមភូមិ

តាមផ្ទេះ អាំគពើគែើ មគឈើ អាំពីគស្ថ-

ោក់ពិនុ។
ទ អនកកែលបានទទួលពិនុគប្ចើ
ទ
នជាគរ បានទទួលរង្ហវន់

កែលប្ពេះសហរមន៍ក្ខត្ូលិកភូមិភ្ញរភនាំគពញគរៀបចាំ ជាមួ
គ

ើងអាចគរៀបចាំក្ខរប្បកួ ត្មួ

កចិត្តទុកោក់ក្ខរពារបរ ិស្ថានកប្មិត្ណា។

ៗ

ុាំរុសគ

ៗអាចក្ខល

តាមភូមិ

ុាំ។

ើងចូលរួមគែើមបីបគងកើត្ភូមិនបត្ង កែលជាភូមិក្ខរពារកថ្រកាទាំង្មមជាត្ិ ទាំងសងគមវបប-

្ម៌ ទាំងមនុសស គែើមបីរម
ួ ោនគ
ប្ទពយសមបត្តិគនេះ គ

ើងែឹងហាគ

ើងបានទទួលមរត្កមួ

ើងប្ត្ូវក្ខរកថ្រកាទុកគផ្ទរែល់កូនគៅរបស់គ

យ៉ា ងអស្ថារយ រឺកផ្នែី កែល

ើងជាបនតបនទប់។ សូមអររុណ។

ភូមិចាំក្ខរគទៀង នថ្ងទី១៥ កេមកោ ឆ្នាំ២០១៧
គោកអភិបាលអូលីវ ីគ

