
ບດົກາ່ວປາໄສ 

ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ,່ ປະທານປະເທດ ຫງວຽນ ຟ ູຈອ້ງ 

ໃນພິທີສະເຫ ີມສະຫ ອງວນັສາ້ງຕ ັງ້ພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ຄບົຮອບ 90 ປີ 

  

ຮຽນ: ບນັດາແຂກທ່ີມກີຽດ, 

ຮຽນ: ບນັດາສະຫາຍ ແລະ ພ ີ່ ນອ້ງຮີ່ວມຊາດທ ີ່ ຮກັແພງທງັຫລາຍ,  

 

ໃນທີ່າມກາງບນັຍາກາດທ່ີທ ົ່ວປະເທດກ  າລງັມ  ຄວາມເບກີບານມວ່ນຊ ່ນ ແລະ 

ພາກພມູໃຈເປັນຢີ່າງຍ ີ່ ງຕ ່ ບນັດາຜນົສ  າເລັດອນັສ  າຄນັຂອງປະເທດໃນປີ 2019 ແລະ 

ກ  າລງັຕອ້ນຮບັປີໃໝປ່ະຈ  າຊາດ (ປີຊວດ) 2020, ມ  ນ້ີ,້ ທ່ີນະຄອນຫ ວງຮາ່ໂນຍ້, “ນະ

ຄອນ ແຫງ່ວດັທະນະທ  າ ມາເປັນເວລາພນັປີ ແລະ  ນະຄອນວລິະຊນົ” ແລະ ເປັນ 

“ນະຄອນເພ ່ ອແຫີ່ງສນັຕພິາບ”, ພວກເຮົາໄດຈ້ດັຕ ັງ້ພິທີສະເຫ ີມສະຫ ອງວນັສາ້ງຕ ັງ້ພກັ 

ກອມມນູດິຫວຽດນາມ ຄບົຮອບ 90 ປີ (03/2/1930-03/2/2020) ຢາ່ງສະຫງາ່ລາສ.ີ 

ຕາງໜາ້ຄະນະບ ລິງານງານສນູກາງພກັ, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຍ ນດ  

ຕອ້ນຮບັ ແລະ ຝາກຄ  າຢ ້ຢາມຖາມຂາ່ວ ແລະ ຄ  າອວຍພອນໄຊອນັປະເສດີມາຍງັບນັ

ດາສະຫາຍການນ  າພກັ, ອະດ ດການນ  າພກັ, ລດັ, ສນູກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ 

ຫວຽດນາມ, ບນັດານກັປະຕວິດັອາວໂຸສ, ບນັດາແມວ່ລິະຊນົຂອງ ຫວຽດນາມ, ບດັດາ

ແຂກທ່ີມກີຽດ ແລະ ບນັດາສະຫາຍ, ພ ີ່ ນອ້ງຮີ່ວມຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, 

ຊາວຫວຽດນາມກ  າລງັດາໍລງົຊ ວ ດຢູຕ່າ່ງປະເທດ. 

ຮຽນບນັດາສະຫາຍ ແລະ ພ ີ່ ນອ້ງຮີ່ວມຊາດທ ີ່ ຮກັແພງທງັຫລາຍ, 

ປະຫວດັສາດພນັປີຂອງຫວຽດນາມ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຄວາມຮກັຊາດ, ການ 

ປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ ແລະ ການຕ ່ ສູຕ້າ້ນສດັຕຜູູຮ້ກຸຮານຢາ່ງເດັດດຽ່ວເພ ່ ອປກົປກັ

ຮກັສາເອກະລາດ, ອາໍນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ທອ້ນໂຮມປະເທດຊາດເປັນອນັໜ ່ ງອນັ

ດຽວແມນ່ມນູເຊ ອ້ທ ີ່ ມ  ຄນຸຄີ່າທ ີ່ ສດຸຂອງປະຊາຊນົຫວຽດນາມ. 

ໂດຍສ ບຕ ່ ມນູເຊ ອ້ດ ັງ່ກາ່ວ, ນບັແຕກ່າງສະຕະວດັທີ XIX, ໃນເມ  ່ອພວກລາ່

ເມ  ອງຂ ນ້ຝຣ ັງ່ຮກຸຮານປະເທດຫວຽດນາມ, ໂດຍບ ່ ຍອມຮບັຊາຕະກ  າທ່ີເປັນຂາ້ທາດ, 

ປະຊາຊນົຫວຽດນາມ ໄດລ້ກຸຮ ຂ້ ນ້ຕ ່ ສູຢ້ີ່າງຕໍີ່ ເນ ີ່ອງ ໂດຍຜີ່ານບນັດາຂະບວນການຮກັ

ຊາດທ່ີເຂັມ້ແຂງ ແລະ ລຽນຕດິ ດວ້ຍຫ າຍທິດທາງ, ຮບູແບບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ນບັແຕີ່
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ເສ້ັນທາງກູຊ້າດຂອງບນັດານກັປນັຍາຊນົ ຈນົເຖ ງບນັດາຂະບວນການລກຸຮ ຂ້ ນ້ຂອງ

ຊາວນາ ແລະ ເສ້ັນທາງປະຕວິດັຂອງນາຍທ ນ… 

ເຖງິແມນ່ວາ່ໄດດ້  າເນນີການຕ ່ ສູຢ້າ່ງອງົອາດກາ້ຫານ ແລະ ຍອມເສຍສະຫ ະຢາ່ງ

ໃຫຍຫ່ ວງກ ຕາມ, ແຕຍ່ອ້ນມມີ  ຄວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ ແລະ ຂາດແນວ

ທາງລວມອນັຖ ກຕອ້ງ, ບນັດາຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ລວ້ນແຕີ່ບ ່ ສາມາດຍາດໄດສ້  າ

ເລັດຜນົ, ປະຫວດັສາດຮຽກຮອ້ງໃຫຊ້ອກຫາເສ້ັນທາງໃໝ.່  

ປີ 1911, ມ  ຊາວໜຸມ່ຮກັຊາດ ທ ີ່ ມ  ຊ ່ວາ່ ຫງວຽນ ເຕດິ ແທງ່ (ນ ັນ້ແມ ີ່ນ ລງຸໂຮ ່

ທ່ີແສນເຄົາລບົຮກັຂອງພວກເຮົາ) ໄດອ້ອກໄປຊອກຫາເສ້ັນທາງໃໝໃ່ຫແ້ກພ່າລະກດິກູ້

ຊາດ, ຕ ່ ສູຍ້າດເອົາເອກະລາດແຫງ່ຊາດ. 

ໂດຍມ  ຄວາມມຸງ້ມາດປາດຖະໜາ, ຄວາມມຸງ້ຫວງັອນັຍິ່ ງໃຫຍ,່ ເພ່ິນໄດຖ້ ເອົາລດັ

ທິມາກ-ເລນນິ ແລະ ຊອກເຫັນເສ້ັນທາງກູຊ້າດອນັຖ ກຕອ້ງໃນລດັທິດ ັງ່ກາ່ວ, ນ ັນ້ແມນ່

ເສ້ັນທາງປະຕວິດັກ  າມະຊບີ. 

ພາຍຫ ງັເຄ ່ ອນໄຫວຢູຕ່າ່ງປະເທດເປັນເວລາຫ າຍປີ, ເພ່ິນໄດຕ້ ັງ້ໃຈຄ ົນ້ຄວາ້, ສ ກ

ສາຮ  າ່ຮຽນ, ໝນູໃຊຢ້າ່ງມ  ຫວົຄ ດປະດ ດສາ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜລ່ດັທິມາກ-ເລນນິ ມາສູີ່ປະ

ເທດ ຫວຽດນາມເທ ີ່ ອລະກາ້ວ, ອອກແຮງກະກຽມທກຸເງ  ່ອນໄຂທ່ີຈ  າເປັນແກກ່ານສາ້ງຕ ັງ້

ພກັປະຕວິດັທ່ີອນັແທຈ້ ງ. ວນັທີ 03/2/1930, ກອງປະຊຸມເຕ້ົາໂຮມເອົາບນັດາອງົການ

ຈດັຕ ັງ້ກອມມນູດິເຂ້ົາຮີ່ວມກອງປະຊຸມຢູແ່ຫ ມກລູນຸທ່ີຮ ົ່ງກງົ (ປະເທດຈນີ) ໂດຍການ

ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງເພ່ິນ (ຜູນ້າໍ ຫງວຽນ ອາຍກວກັ), ເຊິ່ ງໄດຕ້ດັສນິ

ໃຈທອ້ນໂຮມເອົາບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ກອມມນູດິ ຢູໃ່ນປະເທດຫວຽດນາມ ເຂ້ົາເປັນພກັ

ດຽວກນັ ໂດຍໃສີ່ຊ ່ພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ. ນີຖ້ ວາ່ເປັນຂ ດໝາຍກາ້ວກະໂດດທາງ

ປະຫວດັສາດອນັຍິ່ ງໃຫຍ,່ ຢດຸຕວິກິດິການທ ີ່ ແກ ີ່ຍາວມາເປັນເວລາດນົນານດາ້ນການຈດັ

ຕ ັງ້ ແລະ ແນວທາງປະຕວິດັຂອງຫວຽດນາມ. 

ການທ ີ່ພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ກ  າເນດີຂ ນ້ ແມນ່ໝາກຜນົຂອງການປະສານ

ສມົທບົລະຫວາ່ງລດັທິມາກ-ເລນນິ ກບັຂະບວນການກ  າມະກອນ ແລະ ຂະບວນການ

ຮກັຊາດ; ສະແດງໃຫເ້ຫັນຊນົຊ ັນ້ກ  າມະກອນ ຫວຽດນາມ ໄດເ້ຕບີໃຫຍຂ່ ນ້ ແລະ ສາ

ມາດແບກຫາບຊະຕາກາໍປະຫວດັສາດໃນການນ  າພາການປະຕວິດັ. 

ໂຄງການການເມ  ອງທ  າອດິຂອງພກັ ທ ີ່ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສາ້ງຕ ັງ້

ພກັໄດກ້  ານດົເສ້ັນທາງພ ້ນຖານຂອງປະຕວິດັຫວຽດນາມ, ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກ
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ຮອ້ງຕອ້ງການອນັຮບີດວ່ນ ແລະ ຈ  າເປັນຂອງຊນົຊາດ ແລະ ຄວາມມຸງ້ມາດປາດຖະ

ໜາຂອງປະຊາຊນົ. 

ພາຍຫ ງັສາ້ງຕ ັງ້ຂ ນ້, ໂດຍມຄີວາມໃກຊ້ດິຕ ດແທດແບບກາຍອ ນຊ ກບັປະຊາຊນົ, 

ໄດຮ້ບັຄວາມເຊ ່ອໝ ັນ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຈາກປະຊາຊນົ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງ

ແຕ ່ 15 ປີ ເທົີ່ ານ ັນ້, ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ ໄດນ້  າພາການຕ ່ ສູປ້ດົປອ່ຍຊາດ, 

ໂດຍໄດດ້  າເນນີສາມກະແສຟອງປະຕວິດັ ເຊ່ັນ: ກະແສຟອງປະຕວິດັ 1930-1931 

ເຊິ່ ງມ  ຈດຸສງູສດຸແມນ່ຂະບວນການ ໂຊວຽດ-ເງະຕິງ້, ກະແສຟອງປະຕວິດັຮຽກຮອ້ງ 

ດາ້ນສະຫວດັດ ການ, ປະຊາທິປະໄຕ (1936-1939) ແລະ ກະແສຟອງປະຕວິດັປດົ

ປອ່ຍຊນົຊາດ (1939-1945). ຮອດປີ 1945, ໃນເມ  ີ່ອສະພາບການທາງດາ້ນ ການ 

ປະຕ ວດັສກຸຫງ ີ່ອມແລວ້, ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ ໄດນ້  າພາປະຊາຊນົຫວຽດນາມ 

ທົີ່ວທງັຊາດ ຍາດເອົາໄຊຊະນະໃນການປະຕວິດັເດ ອນສງິຫາປີ 1945 “ດງັກອ້ງກນັ 

ວານ”, ສາ້ງຕ ັງ້ຂ ນ້ປະເທດສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ໃນວນັທີ 

02/9/1945 (ປີນີ,້ ພວກເຮົາຈະສະເຫ ີມສະຫ ອງຄບົຮອບ 75 ປີ). 

ພາຍຫ ງັປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ໄດຮ້ບັການສາ້ງ

ຕ ັງ້ຂ ນ້, ການປະຕວິດັໄດປ້ະເຊນີໜາ້ກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ສິ່ ງທາ້ທາຍຫ າຍປະການໃນ 

ເວລາດຽວກນັ ຕອ້ງປະເຊ ນໜາ້ກບັ “ໄພອ ດຫີວ, ໄພກ ກໜງັສ  ແລະ ສດັຕພູາຍນອກ”. 

ໃນສະພາບການທ່ີອດັຕະຄດັຂດັສນົດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້, ພກັໄດນ້  າພາປະຊາຊນົຫວຽດ 

ນາມຜີ່ານຜີ່າສະພາບການ “ຂດັສນົທ ີ່ ສດຸ”, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງອ  ານາດການປກົ

ຄອງອນັອີ່ອນນອ້ຍຢາ່ງອງົອາດກາ້ຫານ, ພອ້ມກນັນ ັນ້ຕ ັງ້ໜາ້ກະກຽມທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງ

ເພ ່ ອຈະກາ້ວເຂ້ົາສູກ່ານຕ ່ ສູຕ້າ້ນພວກລາ່ເມ  ອງຂ ນ້ຝຣ ັງ່ຜູຮ້ກຸຮານ. 

ບນົພ ້ນຖານແນວທາງການຕ ່ ສູ ້ “ທົ່ວປວງຊນົ”, “ຮອບດາ້ນ”, “ຍາວນານ”, “ອງີ

ໃສກ່  າລງັແຮງຂອງຕນົເອງເປັນຕ ົນ້ຕໍ”, ເສມີຂະຫຍາຍມນູເຊ ອ້ຄວາມສາມກັຄ,ີ ຮກັຊາດ

ຂອງທົ່ວປວງຊນົທງັຊາດ, ພກັໄດນ້  າພາປະຊາຊນົຕຖີອຍທກຸກນົອບຸາຍ, ແຜນການຮກຸ

ຮານຂອງສດັຕ,ູ ພ ເສດ ແມນ່ໄຊຊະນະໃນບ ັນ້ຮບົຍດຸທະສາດລະດໃູບໄມຫ້ ົ່ນ-ລະດບູານ

ໃໝ ່ ປີ 1953-1954, ເຊິ່ ງຈດຸສງູສດຸແມນ່ໄຊຊະນະອນັເປັນປະຫວດັສາດ ດຽ້ນ ບຽນ 

ຝ ູ “ທ ີ່ ມ  ຊ ່ສຽງໂດງ່ດງັທ ົ່ວທງັຫາ້ທະວບີ, ສ ັນ່ສະເທ ອນທົ່ວໂລກ”, ໄດບ້ງັຄບັພວກລາ່

ເມ  ອງຂ ນ້ຝຣ ັງ່ຕອ້ງຍອມເຊັນສນັຍາ ເຊແີນວ (ປີ 1954), ຢດຸຕກິານສງົຄາມຮກຸຮານ 

ຫວຽດນາມ. 
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ແຕີ່ໄລຍະປີ 1954 ເຖງິປີ 1975, ປະເທດຫວຽດນາມ ຖ ກແບງ່ອອກເປັນສອງ

ພາກ. ພາຍໃຕກ້ານນ  າພາຂອງພກັ ພາກເໜ ອທງັໄດພ້ະຍາຍາມສາ້ງສງັຄມົນຍິມົ, 

ທງັໄດສ້ມຸທກຸກ ໍີ່າລງັແຮງເພ ີ່ ອເຮັດສາໍເລັດພນັທະຂອງແນວຫ ງັທ ີ່ ຍ ີ່ ງໃຫຍີ່ໃຫແ້ກແ່ນວໜາ້

ອນັໃຫຍຫ່ລວງ. ປະຊາຊນົພາກໃຕໄ້ດສ້ ບຕ ່ ການຕ ່ ສູຍ້າດເອົາເອກະລາດແຫງ່ຊາດ, 

ທອ້ນໂຮມປະເທດຊາດເປັນອນັໜ ່ ງອນັດຽວຢາ່ງອງົອາດກາ້ຫານ. 

ດວ້ຍຈດິໃຈ “ຍອມເສຍສະຫ ະທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງ ແຕບ່ ່ ຍອມເສຍປະເທດຊາດ, ບ ່

ຍອມເປັນຂາ້ທາດ”, “ບ ່ ມຫີຍງັປະເສດີກວາ່ເອກະລາດ, ອດິສະຫ ະພາບ”; ບນົພ ້ນຖານ

ຂອງແນວທາງອນັຖ ກຕອ້ງ, ປີຊາສາມາດປະດ ດສາ້ງດຂອງພກັ, ພອ້ມກບັກ  າລງັແຮງ

ລວມຂອງທົ່ວປວງຊນົ, ທົີ່ວກອງທບັ ແລະ ປະຊາຊນົຫວຽດນາມ ໄດຕ້ຖີອຍທກຸຍດຸທະ

ສາດສງົຄາມຂອງຈກັກະພດັອາເມລກິາ, ປດົປອ່ຍພາກໃຕໄ້ດຢ້ີ່າງສມົບນູ ແລະ ເຕ້ົາ

ໂຮມປະເທດຊາດເປັນອນັໜ ່ ງອນັດຽວໃນວນັທີ 30/4/1975. 

ໄຊຊະນະດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ໄດບ້ນັທ ກເຂ້ົາໃນປະຫວດັສາດຂອງຊາດຫວຽດນາມຕະ

ຫ ອດໄປ ຄ : ເປັນໜາ້ປະຫວດັສາດທ່ີສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍທ ີ່ ສດຸ ແລະ ແບບຢາ່ງທ່ີສະຫງາ່

ອງົອາດກີ່ຽວກບັໄຊຊະນະຮອບດາ້ນຂອງລດັທິວລິະຊນົປະຕວິດັ ແລະ ສະຕ ປນັຍາ 

ຂອງຄນົ ແລະ ໄດຖ້ ກບນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັສາດໂລກ ຄ : ເປັນໄຊຊະນະອນັຍິ່ ງໃຫຍ ່

ໜຶີ່ ງຂອງສະຕະວດັທີ XX, ເປັນເຫດການທ່ີມຄີວາມໝາຍສ  າຄນັອນັໃຫຍຫ່ລວງຂອງ

ໂລກ ແລະ ມລີກັສະນະຍກຸສະໄໝຢາ່ງເລກິເຊິ່ ງ” (ປີນີພ້ວກເຮົາຈະສະເຫ ີມສະຫ ອງຄບົ

ຮອບ 45 ປີ). 

ໃນເວລາຕອ້ງຮ ບຮອ້ນຟ ້ນຟຜູນົເສຍອນັໜກັໜວ່ງຈາກສງົຄາມກໍີ່ຂຶນ້, ປະຊາຊນົ 

ຫວຽດນາມສ ບຕ ່ ປະເຊນີໜາ້ກບັສງົຄາມແບບໃໝ.່ ພາຍໃຕກ້ານນ  າພາຂອງພກັ, ກອງ

ທບັ ແລະ ປະຊາຊນົຫວຽດນາມ ທງັສມຸໃສຟ່ ້ນຟເູສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ທງັຕ ່ ສູປ້ກົປກັຮກັ

ສາຊາຍແດນ, ປກົປກັຮກັສາເອກະລາດ, ອາໍນາດອະທິປະໄຕຜ ນແຜນ່ດນິອນັສກັສ ດ

ຂອງປະເທດຊາດ; ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍີ່ເຮັດຫລອ້ນພນັທະສາກນົຊວ່ຍປະຊາຊນົກ  າປເູຈຍ 

ຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກໄພຂາ້ລາ້ງເຊ ອ້ຊາດ ແລະ ດ  າເນນີພາລະກດິຟ ້ນຟປູະເທດຊາດຄ ນ 

ໃໝີ່. 

ຕໍີ່ໜາ້ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການອນັໃໝໃ່ນການພດັທະນາປະເທດຊາດ, ເພ ່ ອແກ້

ໄຂບນັດາຈດຸຄງົຄາ້ງຂອງກນົໄກຫນັເປັນແຜນການລວມສນູອາຍາສດິ, ເກ ອ້ກນູເຮັດໃຫ້

ເກດີມ  ວກິດິການດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນຊຸມປີຫ ງັສງົຄາມ, ບນົພ ້ນຖານການສະຫ ຸ

ບແນວຄດິລ ເລ ີ່ ມ, ຫວົຄ ດປະດດິສາ້ງ, ໃນພ ດຕກິ  າຕວົຈງິຂອງປະຊາຊນົ, ພກັກອມມ ູ
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ນ ດຫວຽດນາມ ໄດດ້  າເນນີການປຽ່ນແປງໃໝແ່ຕລ່ະພາກສວ່ນໃນຂງົເຂດກະສກິ  າ, ອດຸ

ສາຫະກຳ  າ, ກອ່ນອ ່ ນໝດົແມນ່ປຽ່ນແປງໃໝ ່ ຈນິຕະນາການດາ້ນທິດສະດກີຽ່ວກບັລດັທິ

ສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ແນວທາງການປຽ່ນແປງໃໝປ່ະເທດຊາດປະກດົຕວົເທ ່ ອລະກາ້ວ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍີ່ຜູແ້ທນທົ່ວປະເທດຂອງພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາາມ ຄ ັງ້ທີ VI 

(ເດ ອນ 12 ປີ 1986), ບນົພ ້ນຖານການວໄິຈສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ ແລະ 

ຜາ່ນຂະບວນການຊອກຫາ, ຜນົການທດົລອງຈາກພ ດຕກິ  າຕວົຈງິ, ດວ້ຍຈດິໃຈ “ເບິ່ ງ 

ຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ຕລີາຄາຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈ ງ, ເວ້ົາແຈງ້ຕາມຄວາມເປັນຈງິ”, 

ຈຶີ່ງໄດວ້າງອອກແນວທາງການປຽ່ນແປງໃໝຮ່ອບດາ້ນໃຫແ້ກີ່ປະເທດຊາດ, ເປັນຂດີ

ໝາຍກາ້ວກະໂດດທ ີ່ສ  າຄນັບນົເສ້ັນທາງຂາ້ມຜາ່ນກາ້ວຂ ນ້ສູສ່ງັຄມົນຍິມົຢູຫ່ວຽດນາມ.  

ແນວທາງການປຽ່ນແປງໃໝທ່ີ່ວາງອອກນ ັນ້ ໄດຕ້ອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຂອງພ ດຕກິ  າປະຫວດັສາດ, ສະແດງເຖງິທາດແທອ້ນັໜກັແໜນ້, ມຫີວົຄ ດປະ

ດດິສາ້ງຂອງພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ ແລະ ເປີດສງັກາດໃໝີ່ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາປະ

ເທດຊາດ. 

ຫ ງັກອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງພກັຄ ັງ້ທີ VI, ພກັ ໄດປ້ບັປງຸບລູະນະ, ຫນັເອົາ ບນັດາ

ແນວທາງນະໂຍບາຍການປຽ່ນແປງໃໝເ່ປັນລະອຽດເທ ່ ອລະກາ້ວ ເຊິ່ ງເນ ອ້ໃນພ ້ນຖານ, 

ຕ ົນ້ຕ ແມນ່ໄດສ້ະແດງອອກໃນໂຄງການສາ້ງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຂາ້ມຜາ່ນກາ້ວຂ ນ້ສງັ

ຄມົນຍິມົ (ໂຄງການການເມ  ອງ ປີ 1991 ແລະ ໂຄງການການເມ  ອງສະບບັປບັປງຸເພ່ີມ

ເຕີ່ ມ ປີ 2011) ແລະ ບນັດາເອກະສານສ  າຄນັຂອງພກັຜາ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍີ່ແຕີ່ລະ 

ສະໄໝ. 

ໃນຊຸມປີ 1990 ຂອງສະຕະວດັທີ XX, ຜາ່ນຜີ່າສິ່ ງທາ້ທາຍຕາ່ງໆຈາກການ 

ພງັທະລາຍຂອງຕວົແບບສງັຄມົນຍິມົຢູສ່ະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ບນັດາປະເທດເອຣີບົ

ຕາເວັນອອກ, ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ, ປະຊາຊນົຫວຽດນາມ ໄດຢ້ ດໝັນ້, ສ ບຕ ່ ກາ້ວ 

ຂ ນ້ຢາ່ງໜກັແໜນ້ ແລະ ປະດດິສາ້ງບນົເສ້ັນທາງກາ້ວຂ ນ້ສູສ່ງັຄມົນຍິມົ ໂດຍສອດ 

ຄີ່ອງກບັເງ  ່ອນໄຂຕວົຈງິ ແລະ ຈດຸພິເສດຂອງຫວຽດນາມ. 

ຄະນະບ ລງິານສນູກາງພກັແຕສ່ະໄໝທີ VI ຫາສະໄໝທີ XII ໄດອ້ອກມະຕິ

ຕີ່າງໆກຽ່ວກບັບນັດາບນັຫາພ ້ນຖານ, ສ  າຄນັຂອງພກັ ແລະ ການພດັທະນາປະເທດ

ຊາດ. ສະພາແຫງ່ຊາດໄດຫ້ນັເອົາບນັດາມະຕດິ ັງ່ກາ່ວມາເປັນລະບບົກດົໝາຍ ແລະ 

ປະມວນກດົໝາຍຕາ່ງ, ສາ້ງພ ້ນຖານນຕິກິ  ານບັມ  ນ້ບັມ  ຄວາມຄບົຖວ້ນ ແລະແທດເໝາະ 

ໃຫແ້ກີ່ຂະບວນການປຽ່ນແປງໃໝ.່ ສວ່ນລດັຖະບານໄດຫ້ນັມາເປັນບນັດາກນົໄກ, ນະ
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ໂຍບາຍ ແລະ ວທິ ການແກໄ້ຂອນັລະອຽດເພ ່ ອຄຸມ້ຄອງ, ບ ລິຫານ, ຈດັການພາລະກດິ

ແຫງ່ການສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

ໃນການກ  ານດົ, ວາງແນວທາງການປຽ່ນແປງໃໝ,່ ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ ເວ

ລາໃດກ ກ  າແໜນ້ ແລະ ໝນູໃຊບ້ນັດາຫ ກັການ, ທດັສະນະພ ້ນຖານ, ວທີິວທິະຍາສດັ

ຈະວພິາກຂອງລດັທິມາກ-ເລນນິ, ແນວຄດິ ໂຮຈ່ມິນິ ຢາ່ງປະດດິສາ້ງ ແລະ ບນັບາບດົ

ຮຽນຈາກພ ດຕກິ  າຕວົຈງິຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກນົ, ແກໄ້ຂບນັດາການພວົພນັພ ້ນ

ຖານ ເຊ່ັນ: ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕະຫ າດຕາມທິດສງັຄມົນຍິມົ; ສາ້ງລດັປກົຄອງ 

ດວ້ຍກດົໝາຍສງັຄມົນຍິມົ “ຂອງປະຊາຊນົ, ໂດຍປະຊາຊນົ, ເພ ່ ອປະຊາຊນົ”; ປະສານ

ສມົທບົ ຢາ່ງແໜນ້ແຟ້ນ ລະຫວາ່ງການປຽ່ນແປງໃໝດ່າ້ນເສດຖະກດິກບັການປຽ່ນແປງ

ໃໝດ່າ້ນການເມ  ອງ, ລະຫວາ່ງການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ 

ຄວາມສະເໝີພາບໃນສງັຄມົ; ປະສານສມົທບົໃຫມ້  ປະສ ດທ ຜນົ ໃນການພດັທະນາເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົກບັການປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການສາ້ງສາກບັການ

ປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ; ລະຫວາ່ງເອກະລາດ, ເປັນເຈົາ້ຕນົເອງ ແລະ ເປັນເຈົາ້

ການໃນການເຊ ່ອມໂຍງເຂ້ົາສາກນົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້; ລະຫວາ່ງພກັນ  າພາ, ລດັຄຸມ້ຄອງ, ປະ

ຊາຊນົເປັນເຈົາ້…, ບ ່ ມລີກັສະນະດາ້ນດຽວ, ຊາ້ຍຈດັຂວາໂພດ, ຖ ຈດິວ ນຍານເປັນ  

ໃຫຍ,່ ປີ່ຽນຈາກຂ ົວ້ນ ໄ້ປຂ ົວ້ນ ັນ້. 

ໃນຕວົຈງິ, ພາຍຫ ງັການດ  າເນນີພາລະກດິແຫງ່ການປ່ຽນແປງໃໝ ່ ມາເປັນເວລາ 

35 ປີ, ຈາກປະເທດໜ ່ ງທ່ີທກຸຍາກ, ມພີ ້ນຖານດາ້ນວດັຖ-ຸເຕັກນກິ, ໂຄງລາ່ງພ ້ນ

ຖານດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີຫ າ້ຫ ງັ, ລະດບັຕ  າ່, ປດັຈບຸນັ, ຫວຽດນາມ ໄດກ້າ້ວຂ ນ້

ເປັນປະເທດກ  າລງັພດັທະນາ, ມລີາຍຮບັລະດບັປານກາງ; ວດັທະນະທ  າ, ສງັຄມົສ ບຕ ່

ພດັທະນາ, ຊວີດິການເປັນຢູດ່າ້ນວດັຖ ຸ ແລະ ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົນບັມ  ນ້ບັດຂີ ນ້ເທ ່ ອ

ລະກາ້ວ; ວຽກງານກ ່ສາ້ງພກັ ແລະ ລະບບົການເມ  ອງມບີາດກາ້ວບກຸທະລ,ຸ ກອ້ນ 

ກາໍລງັມະຫາສາມກັຄທີ ົ່ວປວງຊນົໄດຮ້ບັການປບັປງຸຢາ່ງບ ່ ຢດຸຢ ັງ້; ການເມ  ອງ, ສງັຄມົມ ີ

ຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ, 

ອ  ານາດອະທິປະໄຕ ໄດຮ້ບັປກົປກັຮກັສາຢີ່າງໜກັແໜນ້; ບດົບາດ ແລະ ອດິທິພນົຂອງ

ປະເທດນບັມ  ນ້ບັໄດຮ້ບັການຍກົສງູຂ ນ້ໃນເວທີສາກນົ. 

ມາເຖງິປດັຈບຸນັ, ຫວຽດນາມໄດກ້າຍເປັນປະເທດໜ ່ ງທ່ີມພີນົລະເມ  ອງເກ ອບ 

ຮອດ 100 ລາ້ນຄນົດວ້ຍລະດບັລະຮບັສະເລຍ່ 2.800 USD/ຄນົ; ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຫ າຍ 
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ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ກາຍເປັນພາຄທ່ີີຫາ້ວຫນັ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນບນັດາການ

ເຄ ່ ອນໄຫວຕາ່ງໆໃນເວທີສາກນົ. 

ໃນເມ  ີ່ອບໍີ່ ດນົມານີ,້ ສະມດັຊາໃຫຍສ່ະຫະປະຊາຊາດໄດລ້ງົຄະແນນສຽງດວ້ຍສຽງ

ເຫັນດ ສີ່ວນຫລາຍ, ເກ ອບໄດຄ້ະແນນສຽງເຫັນດ ທງັໝດົ, ເຊິ່ ງເປັນຄ ັງ້ທີສອງ ທ່ີໄດຖ້ ກ

ເລ ອກເປັນສະມາຊກິບ ່ ຖາວອນສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົສະຫະປະຊາຊາດ. 

ດວ້ຍບນັດາຜນົສ  າເລັດອນັໃຫຍຫ່ ວງບນັລໄຸດ,້ ຫວຽດນາມມ ິພີ ້ນຖານເພ ່ ອຢ ນຢນັ

ວາ່, ຫວຽດນາມ ບ ່ ເຄຍີມເີວລາໃດໃນປະຫວດັສາດທ່ີມກີາລະໂອກາດ, ທາ່ແຮງບ ົ່ມ

ຊອ້ມ, ບດົບາດອດິທິພນົ, ຄວາມເຊ ່ອຖ ຄ ດ ັງ່ປດັຈບຸນັ. 

ຮຽນບນັດາສະຫາຍ ແລະພ່ີນອ້ງຮວ່ມຊາດທ່ີຮກັແພງທງັຫ າຍ, 

ພ ດຕກິ  າຕວົຈງິທ່ີອດຸມົສມົບນຸ, ມຊີວີດິຊວີາຂອງການປະຕວິດັຫວຽດນາມໃນ

ໄລຍະ 90 ປີຜາ່ນມາໄດພິ້ສດູວາ່ ການກ  າພາອນັຖ ກຕອ້ງ ແລະ ສະຫ າດສອ່ງໃສຂອງ

ພກັແມນ່ປດັໄຈອນັດບັຕ ົນ້ໃນການຕດັສນິທກຸໄຊຊະນະຂອງການປະຕວິດັ, ສາ້ງວລິະກ  າ

ອນັລ  າ້ເລດີໃນຜ ນແຜນ່ດນິຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. 

ອກີດາ້ນໜ ່ ງ, ຜາ່ນວວິດັຂະບວນແຫງ່ການນ  າພາການປະຕວິດັ, ພກັກອມມນູດິ

ຫວຽດນາມໄດຮ້ບັການຊຸບຫ  ່  ແລະ ນບັມ  ນ້ບັເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ, ສມົກບັບດົບາດ 

ແລະພາລະກ  ານ  າພາການປະຕວິດັ ແລະ ຄວາມໄວເ້ນ ອ້ເຊ ່ອໃຈ, ຄວາມມຸງ້ຫວງັຢາ່ງ

ແຮງກາ້ຂອງປະຊາຊນົ. 

ພ ດຕກິ  າຕວົຈງິນ ັນ້ຢ ນຢນັສດັຈະທ  າໜ ່ ງ: ຢູຫ່ວຽດນາມ, ບ ່ ມກີ  າລງັການເມ  ອງໃດ, 

ນອກຈາກພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ທ່ີມຄີບົຫ ກັໝ ັນ້, ສະຕປິນັຍາ, ບດົຮຽນ, ອດິທິພນົ 

ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາປະເທດຊາດຂາ້ມຜາ່ນທກຸຂ ຫ້ຍຸງ້ຍາກ, ສິ່ ງທາ້ທາຍ, 

ນ  າເອົາພາລະກດິການປະຕວິດັຂອງຊນົຊາດ ຫວຽດນາມ ທ່ີໄດຮ້ບັໄຊຊະນະນີເ້ຖງິ

ໄຊຊະນະອ ່ນ. ແລະ ໃນວວິດັຂະບວນການແຫງ່ການດ ັງ່ກາ່ວ, ພກັກອມມນູດິ

ຫວຽດນາມ ໄດສ້ະສມົ ແລະ ຖອດຖອນ ບດົຮຽນອນັປະເສດີຫ າຍບດົຮຽນ, ຫ  ່ ຫ ອນ

ບນັດາມນູເຊ ອ້ອນັສະຫງາ່ລາສຫີ າຍຂ ນ້ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັຄນົ ຫວຽດນາມ ມໜີາ້ທ່ີຕອ້ງອອກ

ເຫ ່ ອແຮງເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມນູເຊ ອ້ດ ັງ່ກາ່ວ. ນ ັນ້ແມນ່ມນູເຊ ອ້ຈ ົງ່

ຮກັພກັດອີນັຫ ົນ້ເຫ  ອຕ ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊນົຊາດ ແລະ ຊນົຊ ັນ້ຄນົ, ຢ ດໝັນ້ຈດຸໝາຍ, 

ອດຸມົການເອກະລາດຊນົຊາດທ່ີຕດິແໜນ້ກບັລດັທິສງັຄມົນຍິມົບນົພ ້ນຖານລດັທິມາກ-ເລ

ນນິ ແລະ ແນວຄດິໂຮຈ່ມີນິ. 
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ນ ັນ້ແມນ່ມນູເຊ ອ້ຮກັສາແໜນ້ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ການຕ ່ ແນວ 

ທາງ; ກ  າແໜນ້, ໝນູໃຊ ້ແລະ ພດັທະນາຢາ່ງປະດດິສາ້ງລດັທິມາກ-ເລນນິ,  ທາບ 

ທາມບດົຮຽນຂອງສາກນົເພ ່ ອວາງແນວທາງຢາ່ງຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງມ ີ

ປະສດິທິຜນົບນັດາໜາ້ທ່ີການປະຕວິດັ. 

ນ ັນ້ແມນ່ມນູເຊ ອ້ສະໜິດແໜນ້ອນັເລ ອດເນ ອ້ລະຫວາ່ງພກັກບັປະຊາຊນົ, ຍາມໃດ

ກ ຖ ເອົາການຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົເປັນວຖິຊີວີດິ ແລະ ຈດຸໝາຍເພ ່ ອສູຊ້ນົ. ນ ັນ້ແມນ່ມນູເຊ ອ້

ສາມກັຄເີປັນເອກະພາບ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ ແລະ ໃຊລ້ະບຽບວໄິນຢາ່ງແໜນ້ແຟ້ນ, ເຂັມ້

ງວດບນົພ ້ນຖານຫ ກັການລວມສນູປະຊາທິປະໄຕ, ຕ  ານຕິຊິມົດວ້ຍຕນົເອງ, ຕ  ານຕິຊິມົ 

ແລະຄວາມຮກັແພງລະຫວາ່ງສະຫາຍເຊິ່ ງກນັແລະກນັ. ນ ັນ້ແມນ່ມນູເຊ ອ້ສາມກັຄສີາກນົ

ບ ລສິດຸດດູດ ່ມ, ຜດຸຜອ່ງອງີຕາມບນັດາຫ ກັການ ແລະຈດຸໝາຍອນັສງູສ ົ່ງ. 

ຫວນຄ ນເສ້ັນທາງ 90 ປີແຫງ່ການສາ້ງສາ, ສູຮ້ບົ ແລະ ເຕບີໃຫຍຂ່ອງພກັ

ກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ແລະໃນໄລຍະອນັສກັສດິນີ,້ ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸ

ຄນຸອນັຫ ົນ້ເຫ  ອມາຍງັຜນົງານອນັໃຫຍຫ່ ວງຂອງປະເທດໂຮຈ່ມີນິ-ຜູນ້  າອດັສະລຍິະຂອງ

ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ ແລະຊນົຊາດຫວຽດນາມ, ຜູເ້ປັນຄອູາຈານທ່ີຍິ່ ງໃຫຍ ່ ຂອງ

ການປະຕວິດັຫວຽດນາມ-ວລິະຊນົປດົປອ່ຍຊນົຊາດ, ນກັວດັທະນະທ  າຜູລ້ ຊ ່ ໃນໂລກ. 

ຜູໄ້ດອ້ທິຸດຕະຫ ອດຊວີດິຂອງຕນົໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ໃຫແ້ກປ່ະເທດຊາດ, ຊກັຈງຸ 

ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ, ປະຊາຊນົຫວຽດນາມສາ້ງຂ ນ້ບນັດາໄຊຊະນະອນັສະຫງາ່

ງາມ ແລະ ເຮັດໃຫຊ້ນົຊາດຫວຽດນາມ, ປະຊາຊນົຫວຽດນາມ ແລະຜ ນແຜນ່ດນິ ແລະ

ແມນ່  າ້ລ  າເຊຂອງປະເທດຫວຽດນາມມຄີວາມສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍກວາ່. 

ປະເທດຫວຽດນາມ ນບັມ  ນ້ບັຂະຫຍາຍຕວົ, ປະຊາຊນົຫວຽດນາມນບັມ  ນ້ບັມຢີູມ່ ີ

ກນິ, ມຄີວາມຜາສກຸ, ຍິ່ ງເປັນການພິສດູໃຫເ້ຫັນວາ່ແນວຄດິ, ພາລະກດິ, ຄນຸສມົບດັ 

ແລະ ແບບແຜນການດ  າລງົຊວີດິຂອງປະທານ ໂຮຈ່ິມີນິ ແມນ່ຊບັສນິອນັລ  າ້ຄາ່, ເປັນ

ແປວໄຟເຍ ອງທາງໃຫແ້ກຊ່ນົຊາດ ຫວຽດນາມ ກາ້ວຂ ນ້ສູອ່ະນາຄດົຢາ່ງໜກັແໜນ້. 

ພວກເຮົາຍາມໃດກ ຈາລ ກເຖງິບນຸຄນຸອນັໃຫຍຫ່ ວງຂອງບນັດາການນຳ  າລຸນ້ກອ່ນ, 

ຂອງບນັດານກັຮບົ, ວລິະຊນົນບັລາ້ນຄນົ, ບນັດາລກູຫ ານຂອງຊນົຊາດຫວຽດນາມໄດ ້

ເສຍສະຫ ະຊວີດິໃຫແ້ກປ່ະເທດຊາດດວ້ຍຄວາມອງົອາດກາ້ຫານເພ ່ ອຄວາມເປັນເອກະ 

ລາດ, ອ  ານາດອະທິປະໄຕ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຜ ນແຜນ່ດນິອນັຄບົຖວ້ນ 

ຂອງປະເທດຊາດ, ເພ ່ ອສງັຄມົນຍິມົ ແລະເພ ່ ອພນັທະສາກນົອນັສງູສ ົ່ງ. 
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ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸຢາ່ງເລກິເຊິ່ ງ ຕ ່ ບນັດາລຸນ້ການນ  າການປະຕ ິ

ວດັອາວໂຸສ, ບນັດາຄອບຄວົວລິະຊນົ, ບນັດາແມຫ່ວຽດນາມວລິະຊນົ, ບນັດາສະຫາຍ

ທະຫານທ່ີບາດເຈບັ, ຕດິພະຍາດຈາກສງົຄາມ, ບນັດາຄອບຄວົທ່ີມຄີນຸງາມຄວາມດຕີ ່

ປະເທດຊາດ, ພອ້ມກບັທົ່ວປວງຊນົ ແລະນກັຮບົທົ່ວປະເທດໄດສູ້ຊ້ນົຢາ່ງພິລະອາດ

ຫານ, ເສຍສະຫ ະຊວີດິໃຫແ້ກປ່ະເທດຊາດ, ອອກແຮງງານຢາ່ງປະດດິສາ້ງ, ປະກອບ 

ສວ່ນອນັໃຫຍຫ່ ວງແກພ່າລະກດິການປະຕວິດັອນັສະຫງາ່ງາມຂອງຊນົຊາດຫວຽດນາມ. 

ດວ້ຍຄວາມອອ່ນນອ້ມຖອ່ມຕວົຂອງນກັປະຕວິດັ, ພວກເຮົາຍງັສາມາດເວ້ົາໄດ້

ວາ່: ‘‘ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມແມນ່ຍິ່ ງໃຫຍຢ່າ່ງແທຈ້ງິ! ປະຊາຊນົຫວຽດນາມແມນ່

ວລິະຊນົຢາ່ງແທຈ້ງິ!’’ 

ພວກເຮົາຍາມໃດກ ຈດົຈ  າ່ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸຢາ່ງເລກິເຊິ່ ງຕ ່ ການ

ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການຊວ່ຍເຫ  ອອນັປະເສດີຂອງປະຊາຊນົບນັດາປະເທດສງັຄມົ

ນຍິມົອາ້ຍນອ້ງ, ບນັດາກ  າລງັກາ້ວໜາ້ພອ້ມກບັເພ ່ ອນມດິທົ່ວ 5 ທະວບີຕ ່ ກບັພາລະກດິ 

ການຕ ່ ສູປ້ດົປອ່ຍປະເທດຊາດ, ເຕ້ົາໂຮມປະເທດຊາດເປັນອນັໜ ່ ງອນັດຽວໃນເມ  ່ອກອ່ນ

ກ ຄ ໃນພາລະກດິແຫງ່ການສາ້ງສາ ແລະປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດຫວຽດນາມປດັຈບຸນັ. 

ຮຽນບນັດາສະຫາຍ ແລະພ່ີນອ້ງຮວ່ມຊາດທ່ີຮກັແພງທງັຫ າຍ, 

ປດັຈບຸນັ, ທົ່ວພກັ, ທົ່ວປວງຊນົ ແລະທົ່ວກອງທບັພວມອອກເຫ ່ ອແຮງສູຊ້ນົ

ປະຕບິດັໂຄງການການເມ  ອງຂອງພກັ, ລດັຖະທ  າມະນນູຂອງລດັ, ຍູແ້ຮງພາລະກດິ

ແຫງ່ການປຽ່ນແປງໃໝ,່ ຫນັເປັນອດຸສາຫະກ  າ, ຫນັເປັນທນັສະໄໝ, ພດັທະນາ

ເສດຖະກດິການຕະຫ າດຕາມກ  ານດົທິດສງັຄມົນຍິມົ, ເປີດປະຕເູຊ ່ອມໂຍງສາກນົ, 

ປະຕບິດັສອງໜາ້ທ່ີຍດຸທະສາດແມນ່ສາ້ງສາ ແລະປກົປກັຮກັສາແໜນ້ປະເທດຊາດ, 

ເພ ່ ອຈດຸໝາຍປະຊາຊນົຮ ັງ່ມ,ີ ປະເທດຊາດເຂັມ້ແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຕຸທິ  າ ແລະ 

ສວີໄິລຢາ່ງຮອບດາ້ນ ແລະພອ້ມພຽງຄບົຊຸດ. 

ນີແ້ມນ່ພາລະກດິການປະຕວິດັອນັຍິ່ ງໃຫຍ,່ “ການສູຮ້ບົຄ ັງ້ໃຫຍ”່ ຄ ດ ັງ່ລງຸໂຮໄ່ດ ້

ເວ ົາ້, ແຕກ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ສບັສນົຫ າຍປະການ. ໃນສະພາບການສາກນົ ແລະ 

ພາຍໃນ, ຄຽງຄູກ່ບັຂ ສ້ະດວກດ,ີ ກາລະໂອກາດ ແມນ່ມຂີ ຫ້ຍຸງ້ຍາກ, ສິ່ ງທາ້ທາຍຫ າຍ

ປະການ, ພວກເຮົາຢ ນຢູທ່າ່ມກາງຂອງບນັຫາໃໝຫ່ າຍຢາ່ງທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, 

ຫ າຍວຽກງານມຄີວາມສບັສນົທ່ີຈ  າເປັນຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ. 

ສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວຮຽກຮອ້ງທົ່ວພກັ, ທົ່ວປວງຊນົ, ທົ່ວກອງທບັຫວຽດນາມ 

ຍິ່ ງກວາ່ເວລາໃດໝດົ, ຕອ້ງເສິມີຂະຫຍາຍມນູເຊ ອ້ຮກັຊາດ ແລະ ການປະຕວິດັ, ຈດິ
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ໃຈສາມກັຄ,ີ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມສູຊ້ນົຂາ້ມຜາ່ນທກຸຂ ຫ້ຍຸງ້

ຍາກ, ສິ່ ງທາ້ທາຍເພ ່ ອສາ້ງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນບັມ  ນ້ບັສວຍງາມກວາ່ເກົ່ າ. 

ການສູຊ້ມົອນັເດັດດຽ່ວໜຽວແໜນ້, ຄວາມປະດດິສາ້ງຂອງທົ່ວປວງຊນົ, ຂອງ

ບນັດາຂະແໜງການ, ບນັດາທອ້ງຖິ່ນ, ບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິແມນ່ປດັໄຈສ  າຄນັ

ຍິ່ ງຕ ່ ການພດັທະນາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. 

ພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ຕອ້ງອອກແຮງເພ ່ ອຊຸກຍູກ້ານກ ່ສາ້ງ, ປບັປງຸປວົແປງ 

ພກັ, ເຮັດໃຫພ້ກັນບັມ  ນ້ບັໂປ່ງໃສ, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໜກັແໜນ້, ເຮັດຫ ອ້ນໜາ້ທ່ີເປັນ

ກອງນ  າໜາ້ນ  າພາພາລະກດິການປະຕວິດັໃນໄລຍະໃໝ.່ 

ແຕພ່າຍຫ ງັກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ XII ຂອງພກັກອມມນູດິມາເຖງິປດັຈບຸນັ, ພກັ

ກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ໄດໃ້ຊເ້ວລາ ແລະ ເຫ ່ ອແຮງອນັບ ່ໜອ້ຍໃຫແ້ກວ່ຽກງານກ ່ສາ້ງ

ພກັ, ຖ ວຽກງານກ ່ສາ້ງພກັແມນ່ໜາ້ທ່ີຫ ກັແຫ ງ່. ໃນຊວ່ງເວລາມ ່ໆນີ,້ ທົ່ວພກັໄດດ້  າເນນີ

ປະຕບິດັການກ ່ສາ້ງ, ປບັປງຸພກັຕາມຈດິໃຈມະຕສິນູກາງ 4 ສະໄໝທີ XI, ສະໄໝທີ 

XII ບນັລບຸນັດາຜນົສ  າເລັດ ແລະ ບດົຮຽນໃນເບ ອ້ງຕ ົນ້ແມນ່ສ  າຄນັຫ າຍ, ປະກອບ 

ສວ່ນເຂ້ົາໃນການສະກດັກ ັນ້, ຍູຖ້ອຍສິ່ ງຫຍ ທ້ ້ເປັນບາດກາ້ວໜ ່ ງ, ຍກົສງູຄວາມສາມາດ

ໃນການນ  າພາ ແລະ ກ  າລງັສູຮ້ບົຂອງພກັ. 

ເຖງິຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ວຽກງານກ ່ສາ້ງພກັຍງັມອີກີຫ າຍວຽກທ່ີຕອ້ງລງົມ  ເຮັດ, ເປັນ

ຕ ົນ້ແມນ່ການຕ ່ ສູຕ້າ້ນກບັການເຊ ່ອມຖອຍດາ້ນແນວຄດິການເມ  ອງ, ຄນຸສມົບດັ, ແບບ

ແຜນການດ  າລງົຊິວີດິ; ບນັດາປະກດົການ ‘‘ຜນັແປດວ້ຍຕນົເອງ’’, ‘‘ຫນັປຽ່ນດວ້ຍຕນົ

ເອງ’’; ໄພສ ລ້າດບງັຫ ວງ, ຟຸ່ມເຟ ອຍ, ອາດຍາສດິ, ຫາ່ງເຫີນຈາກປະຊາຊນົ… 

ບນັດາອດິທິກ  າລງັປ ລະປກັຍງັພວມຊອກຫາທກຸວທີິທາງເພ ່ ທບັມາ້ງພາລະກດິ

ການປະຕວິດັຂອງປະຊາຊນົ ຫວຽດນາມ; ພວກເຂົາດ  າເນນີການໂຄສະນາບດິເບ ອນ, 

ກາ່ວປະນາມພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ, ລດັຫວຽດນາມ, ໂຈມຕໂີດຍກງົຕ ່ ລະບບົແນວ

ຄດິ, ໂຄງການການເມ  ອງ, ແນວທາງການເມ  ອງຂອງພກັ, ຍແຸຍ,່ ແບງ່ແຍກພາຍໃນ

ພກັ, ແບງ່ແຍກພກັ, ລດັກບັປະຊາຊນົ, ເພ ່ ອຫວງັໃຫພ້ກັກອມມນູດິ, ລະບອບຂອງ

ພວກເຮົານບັແຕກ່ກົ, ແຕພ່າຍໃນລ ົມ້ລະລາຍ, ເຊິ່ ງເປນັກນົອບຸາຍທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍ ແລະ

ອນັຕະລາຍເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ. 

ທິດທາງລວມຂອງວຽກງານກ ່ສາ້ງ, ປບັປງຸປວົແປງພກັໃນປດັຈບຸນັແມນ່ສ ບຕ ່ ເສມີ

ຂະຫຍາຍມນູເຊ ອ້ອນັດງີາມ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະເພ່ີມທະວທີາດແທກ້ານປະຕວິດັ ແລະ 

ລກັສະນະ ນ  າໜາ້ຂອງພກັ, ກ ່ສາ້ງພກັໂປ່ງໃສ, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໜກັແໜນ້ທງັດາ້ນ
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ການເມ  ອງ, ແນວຄດິ, ຄນຸສມົບດັ, ການຈດັຕ ັງ້, ພະນກັງານຢາ່ງແທຈ້ງິ, ປຽ່ນແປງໃໝ່

ວທີິການນ  າພາ, ເພ່ີມທະວສີາຍພວົພນັອນັເລ ອດເນ ອ້ລະຫວາ່ງພກັກບັປະຊາຊນົ, ຮບັ 

ປະກນັໃຫແ້ກພ່ກັມກີ  າລງັພຽງພ ນ  າພາພາລະກດິຂອງປະເທດຢາ່ງບ ່ ຢດຸຢ ັງ້. 

 ໃນເງ  ່ອນໄຂພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ແມນ່ພກັກ  າອ  ານາດ, ເຄ ່ ອນໄຫວໃນ

ສະພາບແວດລອ້ມການທ່ີພດັທະນາເສດຖະກດິການຕະຫ າດ, ເປີດປະຕເູພ ່ ອເຊ ່ອມໂຍງ; 

ພະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັຮກັສາຫ າຍຕ  າແໜງ່ງານທ່ີສ  າຄນັ, ຕອ້ງປະເຊນີໜາ້ກບັ

ບນັດາການຈອບອອຍຂອງເງນິຄ  າ, ຂອງວດັຖຊຸບັສນິ, ສດິອ  ານາດ, ຜນົປະໂຫຍດສວ່ນ

ຕວົ, ພວກເຮົາຍິ່ ງຕອ້ງເບິ່ ງແຍງດແູລ, ຮກັສາໄດທ້າດແທກ້ານປະຕວິດັ ແລະ ລກັສະ 

ນະນ  າໜາ້ຂອງພກັ. 

 ຖາ້ບ ່ ມຄີວາມຮບັຮູຢ້າ່ງເລກິເຊິ່ ງຕ ່ ບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ, ຖາ້ຫາກວາ່ພະນກັງານ, ສະມາ 

ຊກິພກັບ ່ ມຄີວາມຫາ້ວຫນັ ແລະ ບ ່ ມມີານະຈດິໃນການເຝ ກຝນົຫ  ່ ຫ ອມ ແລະ ສ ກສາ 

ກ ່ຈະຖ ກເຊ ່ອມຄນຸປຽ່ນທາດຢາ່ງງາ່ຍດາຍ. ບນັຫາການຮກັສາແໜນ້ທາດແທຂ້ອງພກັ-

ພກັກອມມນູດິໜ ່ ງ, ພກັການປະຕວິດັທ່ີຊອບທ  າ, ເຄ ່ ອນໄຫວເພ ່ ອພາລະກດິຂອງຊນົຊ ັນ້

ກ  າມະກອນ, ຂອງຊນົຊາດ, ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົແມນ່ບນັຫາພ ້ນຖານ 

ແລະ ສ  າຄນັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ. 

ປະທານໂຮຈ່ິມີນິເຄຍີໄດຕ້ກັເຕ ອນວາ່: ‘‘ຊນົຊາດໜ ່ ງ, ພກັໜ ່ ງ ແລະ ແຕລ່ະຄນົ, 

ມ  ວ້ານອາດຍິ່ ງໃຫຍ,່ ມແີຮງດ ງດດູຄວາມສນົໃຈຫ າຍ, ແຕບ່ ່ ແນນ່ອນວາ່ໃນມ  ນ້ ີ ້ແລະ ມ  ້

ອ ່ ນຍງັໄດຮ້ບັຄວາມຮກັແພງ ແລະ ສນັລະເສນີຂອງທກຸຄນົອກີຖາ້ຫາກຈດິໃຈບ ່ ມຄີວາມ

ປອດໃສ, ຖາ້ຕກົຢູໃ່ນລດັທິບກຸຄນົ’’. 

ມະຕກິອງປະຊຸມຄບົຄະນະບ ລຫິານງານສນູກາງພກັຄ ັງ້ທີ 4 ສະໄໝທີ XI ແລະ 

ສະໄໝທີ XII ວາ່ດວ້ຍການກ ່ສາ້ງພກັໄດຢ້ ນຢນັວາ່ຕອ້ງດ  າເນນີການກ ່ສາ້ງ, ປບັປງຸປວົ

ແປງພກັຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະເດັດດຽ່ວ, ເຂັມ້ແຂງ, ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຫນັປຽ່ນຢາ່ງຈະແຈງ້

ກວາ່ໃນບນັດາດາ້ນ, ສະກດັກ ັນ້ ແລະຍູຖ້ອຍສະພາບການເຊ ່ອມຖອຍ, ປບັປງຸຄວາມ

ຢ ດໝັນ້ກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍ, ອດຸມົການປະ ຕວິດັ; ເພ່ີມທະວຄີວາມເປັນເອກະພາບດາ້ນ

ມານະຈດິ ແລະການກະທ  າ; ປບັປງຸການ ຈດັຕ ັງ້ຢາ່ງແໜນ້ແຟ້ນ; ເພ່ີມທະວສີາຍ

ພວົພນັສະໜິດແໜນ້ກບັປະຊາຊນົ; ຍກົສງູຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາ ແລະກ  າລງັສູ້

ຮບົຂອງພກັ, ຖ ວາ່ນີແ້ມນ່ບນັຫາເປັນຢູເ່ປັນ ຕາຍຂອງພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມ, ຂອງ

ລະບອບ. 
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ພກັປະຕວິດັຊອບທ  າໜ ່ ງທ່ີມແີນວທາງຖ ກຕອ້ງ, ມກີານຈດັຕ ັງ້ຢາ່ງແໜນ້ແຟ້ນ, ມ ີ

ຖນັແຖວພະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັທ່ີໂປ່ງໃສ, ເປັນແບບຢາ່ງ, ໝດົຈດິໝດົໃຈ, 

ສະໜິດແໜນ້ອນັເລ ອດເນ ອ້ກບັປະຊາຊນົ, ໄດປ້ະຊາຊນົສະໜບັສະໜນູ, ພກັນ ັນ້ມ ີ

ກ  າລງັແຮງອນັໃຫຍຫ່ ວງ, ບ ່ ມອີດິທິກ  າລງັໃດສາມາດສະກດັກ ັນ້ບນົເສ້ັນທາງຊກັຈງຸຊນົ

ຊາດກາ້ວຂ ນ້. 

ຮຽນບນັດາສະຫາຍ ແລະພ່ີນອ້ງຮວ່ມຊາດທ່ີຮກັແພງທງັຫ າຍ, 

ປີນີ,້ ພວກເຮົາສະເຫ ີມສະຫ ອງວນັສາ້ງຕ ັງ້ພກັໃນທາ່ມກາງໄລຍະເວລາທ່ີມຄີວາມ

ໝາຍສ  າຄນັພິເສດ: ປີ 2020 ເປັນປີສດຸທາ້ຍຂອງສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ XII; 

ເປັນປີດ  າເນນີກອງປະຊຸມໃຫຍອ່ງົຄະນະພກັບນັດາຂ ັນ້ກາ້ວຂ ນ້ສູກ່ອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນ

ທົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ XIII ຂອງພກັ; ເປັນປີສະເຫ ີມສະຫ ອງຫ າຍເຫດການການເມ  ອງ

ສ  າຄນັຍິ່ ງ; ເປັນປີຫວຽດນາມປະຕບິດັບດົບາດປະທານອາຊຽນ ແລະສະມາຊກິບ ່ ຖາ 

ວອນສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົສະຫະປະຊາຊາດ. 

ສະພາບການສາກນົ ແລະພາຍໃນປະເທດສາ້ງກາລະໂອກາດ, ຂ ສ້ະດວກຫ າຍ

ຢາ່ງ ແຕກ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ສິ່ ງທາ້ທາຍບ ່ໜອ້ຍ, ໄດຮ້ຽກຮອ້ງທົ່ວພກັ, ທົ່ວປວງຊນົ 

ແລະທົ່ວກອງທບັຫວຽດນາມຕອ້ງມານະພະຍາຍາມສງູ, ຕດັສນິໃຈສງູ, ສູຊ້ນົເພ ່ ອສ  າ 

ເລັດໜາ້ທ່ີພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ເພ່ີມທະວຄີວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາ

ພາກ, ຍູແ້ຮງປະຕບິດັບນັດາບາດກາ້ວກະໂດດຍດຸທະສາດ, ຫນັໂຄງປະກອບພ ້ນຖານ

ເສດຖະກດິຄ ນໃໝຕ່ດິກບັການປຽ່ນແປງໃໝຮ່ບູແບບການເຕບີໂຕ, ຮບັ ປະກນັຄວາມ

ສະຫງບົ ແລະປອດໄພດາ້ນສງັຄມົ ແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ່

ຂອງປະຊາຊນົ. 

ຮກັສາເອກະລາດ, ອ  ານາດອະທິປະໄຕ ແລະສະພາບແວດລອ້ມສນັຕພິາບ, 

ຄວາມເປັນສະຖຽນລະພາບເພ ່ ອພດັທະນາປະເທດຊາດ; ຍູແ້ຮງສາຍພວົພນັການ

ຕາ່ງປະເທດ. ສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ສ  າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍອ່ງົຄະນະພກັບນັດາຂ ັນ້ກາ້ວເຂ້ົາສູ ່

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ XIII ຂອງພກັ, ຕດິພນັກບັການສ ບຕ ່ ປະຕບິດັ 

ມະຕສິນູກາງ 4 ສະໄໝທີ XI, ສະໄໝທີ XII ຕ ່ ການກ ່ສາ້ງພກັ, ມະຕຄິ  າສ ັງ່ເລກທີ 

05 ຂອງກມົການເມ  ອງກຽ່ວກບັການຍູແ້ຮງການຮ  າ່ຮຽນ ແລະປະຕບິດັຕາມແນວຄດິ,  

ຄນຸສມົບດັ, ແບບແຜນການດ  າລງົຊວີດິຂອງປະທານໂຮຈ່ມີນິ, ສາ້ງຄວາມຫນັປຽ່ນໃນ

ວຽກງານກ ່ສາ້ງ, ປບັປງຸພກັໃຫແ້ຂງແຮງກວາ່ເກົ່ າ. 
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ດວ້ຍຄວາມປິຕຊິມົຊ ່ນ, ຄວາມເອກອາ້ງທະນງົໃຈ, ພວກເຮົາເຊ ່ອໝ ັນ້ຢາ່ງແນວ

ແນວ່າ່, ພກັກອມມນູດິຫວຽດນາມຈະເຮັດສ  າເລັດໜາ້ທ່ີໜກັໜວ່ງຂອງຕນົ. ທົ່ວພກັ, ທົ່ວ

ປວງຊນົ, ທົ່ວກອງທບັຮວ່ມແຮງ, ຮວ່ມໃຈ, ສູຊ້ນົສາ້ງປະເທດຫວຽດນາມສນັຕພິາບ, 

ເອກະພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເຂັມ້ແຂງ, ກາ້ວຂ ນ້ສູສ່ງັຄມົນຍິມົຢາ່ງໜກັ

ແໜນ້. 

ຄວາມຈະເລີນຮຸງ່ເຮ ອງຍາມໃດກ ່ຢູ່ນ  າປະເທດຫວຽດນາມສວິໄິລ ແລະ ວລິະຊນົ 

ພກັກອມມນູດິ ຫວຽດນາມ ມກີຽດສະຫງາ່ໝັນ້ຍ ນ 

ສາທາລະນະລດັສງັຄມົນຍິມົ ຫວຽດນາມ ໝັນ້ຍ ນ 

ປະທານໂຮຈ່ມິນິ ຜູ້ຍິ່ ງໃຫຍຢູ່່ໃນພາລະກດິຂອງພວກເຮົາຕະຫ ອດໄປ. 


