
ຈາກນ�ອຍໄປຫາໃຫຍ

ສະບາຍດ� ປ�� ນປຣະສ �ງຄ� ເຈ ��າໄດ �ຂຽນ ວ �າ :
- « ພາສາຂຽນ ເປ#ນຕ ��ນ ໃນກາຣແຕ�ງກາບກອນໂຄງສານຕ�າງໆຈະເຫ# ນວ �າ ຄ (າລາວບ(� ສາມາດ ແປ 

ເປ#ນ ພາສາອ #ງກ�ດໄດ �ທ,ກຄ (າ »

ສະບາຍດ� ຄ (າເເພວ ພ.ເພ# ຊຣລ�ນທອງ ເຈ ��າໄດ �ຂຽນ ວ �າ :
- « ເຮ�າຄວນພາກ #ນ ເລ��ມເຮ#ດ ສ �� ງເລ#ກໆນ�ອຍໆ ເສ#ຽກ�ອນ »

ຫນ #ງສ 1ຂອງພວກເຈ ��າທ#ງສອງເປ#ນຫນ�າສ �ນໃຈ  ອ �ານແລ�ວ ມາເຫ# ນວ �າ ຂ �ອຍໄດ �ປະຕ�ບ #ດ ຄວາມແນະນ (າ 
(ຂອງພວກເຈ ��າທ#ງສອງ) ໄດ �ດ �ນເຕ�ບແລ�ວ ຄ1ວ �າ ຂ �ອຍໄດ �ຂຽນແປກອນເພງຂອງ ສ.ແສງສ�ຣ�ວ #ນ ທ�� ເປ#ນ 
ພາສາລາວມາເປ#ນພາສາຝຣ #�ງໃນຂ #�ນວ �າເປ#ນກອນຝຣ #�ງກ(ວ �າໄດ � ແລະ ຣ�ອງໄດ �ອ �ກດ �ວຍ ໃນທ(ານອງເດ�ມ 
==>  ສ (າລ #ບການແຕ�ງກາບກອນ ຂ �ອຍວ �າ ແມ�ນຍອດຂອງການຂ �ດຂຽນ ຂ �ອຍເອງໄດ �ພຍາຍາມ ຂຽນ 
ກອນລາວ ແຕ�ເຫ# ນແລ�ວວ �າ ເປ#ນໄປບ(� ໄດ �
ເພ# ງ « ຢາດນ (�າຝ �ນ ຢ �ດນ (�າຕາ » ເປ#ນພາສາຝຣ #�ງ ຂ(ເຊ �ນນ #ກຣ�ອງ ຣ�ອງເພ# ງນ�� ໃຫ�ຟ#ງແດ � :

Yad Nam Fonh Yod Nam Ta ຢາດນ (�າຝ �ນ ຢອດນ (�າຕາ

J'ai vu la pluie             qui ruisselle du toit,
Pareilles aux larmes   du ciel qui pleure,
Elle a sans doute      mal en son coeur,
Qu'elle se larmoie    en proie au désarroi.

A qui tu en veux      à tant souffrir,
Ou bien blessée       au fond du coeur,
Ou bien coupable       et se meurtrir,
Ou ton amour             quittant pour que tu pleures.

Refrain :
Je désire          sécher ton beau regard,
Mais j'ai peur que    tu me prennes de haut,
J'ai l'espoir                 toujours de t'aimer,
Si tu perds ton amoureux reviens à moi, je te prendrais.

Ne sois pas triste    ni apeurée,
Je vais grandir               et m'élever,
Tu seras fort     à moi unie,
Tu seras bien,     vidée de tous soucis.

ເຫ# ນຢາດນ (�າຝ �ນ            ລ ��ນຈາກສາຍຄາ
ເຫມ1ອນຢ �ດນ (�າຕາ       ຍາມຟ� າສະອ1�ນ
ຟ� າຄ �ງເຈ #ບປວດ        ດວງໃຈສ,ດຝ1ນ
ຟ� າຈ :�ງສະອ1�ນ         ຫມອງຫມ ��ນຈ �ນຊ (�າຊວງໃນ

ຟ� າໂກດເຄ1ອງໃຜ  ຈ ��ງເເອບຣະທ�ມ
ຫລ1ວ �າຟ� າຕຣ �ມ      ເປ#ນເເຜຫ�ວໃຈ
ຫລ1ມ�ຄວາມໂກດ     ອາຣ �ມຫວ #�ນໄຫວ
ຫລ1ຄ �ນຮ #ກຫນ�າຍ      ຟ� າຈ :�ງຕ�ອງຫລ #�ງນ (�າຕາ

ດ�ນຢາກຊ #ບ       ຢາກເຊ#ດນ (�າຕາຟ� າຫລ #�ງ
ເເຕ�ເກງຟ� າຊ #ງ         ວ �າດ�ນຕ (�າກວ �າຟ� າ
ດ�ນຍ #ງຫວ #ງ        ຕ # �ງໃຈເອ�າໄວ �ວ �າ
ເເມ�ນຟ� າສ ��ນຄ �ນປຣາຖນາ ຈ ��ງນ �ອມລ �ງມາດ�ນຈະປຣະຄອງ

ຟ� າຢາໂສກສ #ນ ຢາຫວ #�ນເກງກ �ວ
ດ�ນຈະສ �າງຕ �ວ   ເປ#ນພ.ເຂ�າທອງ
ຟ� າຄ �ງມ�ສ,ກ     ຍາມເຮ�າຄຽງສອງ
ຟ� າຄ �ງໃສສ �ອງ ສ ��ນຄວາມຫມອງຫມ ��ນຣ:ທ#ຍ

Versification de la chanson de Sô Sengsirivanh intitulée « Yad Nam Fonh Yod Nam Ta » en 
chanson française par Abhay Koupranom.
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ຈາກນ�ອຍໄປຫາໃຫຍ

ເພ1� ອເປ#ນການສ ��ງເສ �ມເພງຂອງ ລ.ງ ຄ (າພາ ຈ :�ງໄດ �ຂຽນ ເເພວ ສ (າລ #ບເເຄນ

ສະບາຍດ� ຄ (າແພວ ພ�ອມພ�� ນ �ອງລາວ
ທ�� ຮ #ກແພງ ທ,ກຄ �ນ,

ຄ (າແພວ ຂຽນຄ #ກຫລາຍ ເຫ# ນດ�ນ (າ
ໂດຍສະເພາະ ເຣ1� ອງເຈ ��າຟ� າງ ,�ມ ມ�ແທ�ຫລ1ບ(�  ນ #�ນເປ#ນບ #ນຫາ ?

ຄ (າແພວຂຽນວ �າ :
ເຮ�າຄວນພາກ #ນ ເລ��ມເຮ#ດ ສ �� ງເລ#ກໆນ�ອຍໆ ເສ#ຽກ�ອນ
ທ�� ບ(� ເກ�ນ ຄວາມສາມາດ ຂອງເຮ�າ
ເລ��ມຈາກສ�� ງນ �ອຍ ໄປຫາ ຂອງໃຫຍ�

ຈ (າໄດ � ແຕ�ຍ #ງນ �ອຍ ພວກຜ.�ໃຫຍ� ເພ�� ນພາກ #ນດ #ງໄຟ 
ຂ �ນເອ�າໄມ�ດ ��ນບ #ກໃຫຍ� ມາກອງຂ :�ນ ແລ�ວໄຕ�ໄຟ
ພາກ #ນເປ�� າຕາດ (າຕາແດງໄຟກາບ(� ລ,ກ

ຂ �ອຍເອ�າໄມ�ນ �ອຍໆ  ຄ1ຄ (າແພວເວ��າ
ມາຄ�ອຍຈ.ດ  ໄຫມ�ແລ�ວ  ຈ :�ງຄ �ອຍ
ເອ�າໄມ�ໃຫຍ�ມາຈ,  ຕບຕ ພວກຜ.�ໃຫຍ�
ເລ�ຍເອ�າໄມ�ຂອງເພ�� ນ ມາສ,ມໄຟຂອງຂ �ອຍ
ເຣ1� ອງແທ�  ອາຍ,ຄ1ຈະແມ�ນ 7-8 ປ�

ລ.ງຄ (າພາ
02/10/2010
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ຈາກນ�ອຍໄປຫາໃຫຍ

Envoyé le : Ven 1 octobre 2010, 13h 39min 09s
Objet : Re: ພາສາ ທ�� ກ (າລ #ງຈະຕາຍໄປ

ສະບາຍດ� ອ 
າຍສ �ງ
ສະບາຍດ� ອ 
າຍໂອກ�� ນ
ສະບາຍດ� ລ�ງ ຄ �າພາ
ສະບາຍດ� ອ 
າຍຄ �າໃບ
ສະບາຍດ� ອ 
າຍເເສງດາລ �ຍ
ສະບາຍດ� ອ 
າຍສ�ລ�
ສະບາຍດ� ທ� ານທ�� ຮ �ກແພງແລະນ�ບຖ�ທ�ງຫລາຍ

ອ #ນນ��ເປ#ນຄວາມຄ�ດທ�� ດ� ທ�� ມາຈາກນ #ກຄ�ດເເລະທ�� ເຮ�າຢາກໄດ �ຍ�ນຢາກໄດ �ຟ#ງດ #�ງນ��ຕລອດ ນ #ກຄ�ດ 
ຈະເເຕກຕ�າງກ #ບນ #ກເຮ#ດນ #ກປະຕ�ບ #ດ ຊ :�ງຜ.�ສ,ດທ� າຍນ��ເປ#ນພຽງຜ.�ນ (າມາໃຊ �ກ(ພຽງພ( ກ #ບຄວາມຕ�ອງການ 
ຖ�າຫາກວ �າສ #ງຄ �ມລາວ ມ�ນ #ກຄ�ດທ�� ເເທ�ໆຈ �ງ (ທ�� ມ�ຄວາມຄ�ດເປ#ນຂອງຕ �ນເອງ ເເລະ ກ(ບ(� ເເມ �ນນ #ກກ�າຍ 
ຄວາມຄ�ດ) ປະມານ 20-30 ຄ �ນກ(ອາດຈະພຽງພ( ກ #ບຄວາມຕ�ອງການໄດ � ຍ�ອນວ �າຄວາມຄ�ດ ມ #ນຈະໄປ 
ໄກຫລາຍກວ �າການປະຕ�ບ #ດຫລາຍເທ�� າ ເເລະ ຖ�າເຮ�າມ�ນ #ກຄ�ດຫລາຍ ເຮ�າຕ�ອງມ�ປ #ນຍາທ�� ຈະຊອກຫາ 
ນ #ກປະຕ�ບ #ດ ນ #ກຊ �ຽວຊານ ມາເຮ#ດວຽກໃຫ� ເຮ�າໄດ � ພາຍໃຕ� ການຄອບຄ,ມ ການບ ��ງບອກຂອງພວກເຮ�າ 
ທ,ກສ�� ງຢ�າງ ນານາປະການ

ເມ1� ອສອງສາມວ #ນກ�ອນນ�� ນ #ກຂ �າວຝຣ #�ງ  ໄດ �ສາຍຣາຍການທ��  ໂປຣເເກຣມ ອ #ນນ:� ງ  ສາມາດ ກວດ 
ການຂ �ດຂຽນ Thèses de doctorat ຂອງນ #ກສ:ກສາ ເເລະ ກ(ມ�ນ #ກສ:ກສາຈ (ານວນຫລາຍທ�� ໄດ �ເຮ#ດ 
ເເບບ  Copier-Coller /  Copy-Paste ຊ :�ງ ພາສາລາວຈະເເປວ �າ ກ�າຍເເລະເອ�າມາເປ�ໃສ � (ຕ�ດໃສ �) 
ໂປຣເເກຣມ ດ #�ງກ�າວນ��ສາມາດບອກໄດ �ວ �າ  ການກ�າຍນ #�ນມາຈາກປ:�ມຫ�ວໃດ ຈາກເອກສານສະບ #ບໃດ

ສະນ #�ນ ນ #ກສ:ກສາຄ �ນໃດທ�� ໃຊ �ມ #ນສມອງຂອງຕ �ນເອງຂຽນ ທ� ານນ #�ນຈະມ�ຄວາມສາມາດອ #ນເເທ�ຈ �ງ 
ໃນການອອກຄວາມຄ�ດ ຈະເປ#ນເຣ1� ອງໃດກ(ດ� ອ �ກປະການນ:� ງ  ຄ �ນຕ�າງຊາດທ�� ມ�ຄ. �ຄອງເປ#ນຝຣ #�ງ  ເເລະ 
ເປ#ນຜ. �ຂຽນໃຫ�  ເເລະ ບາງຄ �ນກ(ເເມ�ນຄ �ນອ1�ນຂຽນໃຫ�  ເເຕ�ເຣ1� ອງນ��ບ(� ເເມ �ນສ�� ງສ (າຄ #ນ ສ �� ງສ (າຄ #ນອ #ນເເທ�  
ຈ �ງນ #�ນກ(ຄ1  ໃນເມ1� ອທ� ານໄດ �ໃບປະກາດມາເເລ �ວຕາມຄວາມຕ�ອງການ ທ� ານຈ (າເປ#ນຕ�ອງຝ:ກຝ �ນຕ �ນເອງ 
ຂ :�ນ ສ �ວນຜ.�ທ�� ໄດ �ຂຽນດ �ວຍຕ �ນເອງ ທ�� ໄດ �ໃຊ �ມ #ນສມອງຂອງຕ �ນເອງ (ບ(� ໄດ �ເຮ#ດ Copier-Coller) ເເລະ 
ເຂ�າໄດ �ໃບປະກາດມາເເລ �ວ ເເຕ�ເຖ�ງປານນ #�ນ ຖ �າເຂ�າບ(� ຝ:ກຝ �ນ ຄວາມຮ. �ຂອງເຂ�າກ(ເສ��າລ �ງ ຫລ, �ຍລ �ງທ,ກມ1� 
ເຕ#ກກວ �ານ #�ນອ�ກ ສ (າລ #ບພວກທ�� ໄດ �ໃບປະກາດມາເເລ �ວ ເເຕ�ບ(� ໄດ �ເຮ#ດວຽກ ຖ1ກກ #ບ ວ �ຊາທ�� ຕ �ນຮຽນມາ

ດ �ວຍເຫດນ�� ເຮ�າຄວນຝ:ກຝ �ນ ເປ#ນປະຈ (າ ສ �ວນໃບປະກາດນ #�ນ ກ(ປຽບສເມ1ອນ ໃບຂ #ບຂ ��ນ #�ນເເລ 
ໄດ �ມາເເລ �ວບ(� ຂ #ບກ(ຂ #ບບ(� ເປ#ນ ຜ. �ຂ #ບໄດ � ບາງຄ �ນກ(ຂ #ບເກ#� ງ ເເລະ ບາງຄ �ນກ(ຂ #ບບ(� ເກ#� ງ ເເລະ ກ(ຣະນ�ອ 1�ນໆ 
ກ(ມ�ຖ �ມໄປ
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ຈາກນ�ອຍໄປຫາໃຫຍ

ພາສາກ (າລ #ງຈະຕາຍ
ພວກອາຍ, 50 ຜ�ານໄປ ຈະຫາພວກໃຫມ�ຂ :�ນມາເເທນກ(ຈະເປ#ນໄປໄດ �ຍາກທ�� ສ,ດ ຈະຢ.�ທາງນອກ 

ຫລ1 ທາງໃນກ(ດ� ຖ �າເຮ�າອ �ງຕາມສະພາບການສ:ກສາພາສາລາວເເລະການສ ��ງເສ �ມການສ:ກສາພາສາລາວ 
ໃນປ#ດຈ,ບ #ນ ສະພາບຂອງໂຮງຮ (�າໂຮງຮຽນຕາມບ�ານນ�ອຍຕ�າງໆ ສ �ວຍໂຊມລ �ງ  ຫລາຍກວ �າ  ສາມສ�ບປ� 
ກ�ອນນ #�ນ ອ #ນນ�� ຄ1 ສະພາບຕ �ວຈ �ງ

ດ #�ງນ #�ນ ເຮ�າຈະເຮ#ດຢ�າງໃດ ເພ1� ອ ປ �ກປ�ອງ ຮ #ກສາ ພາສາອ #ນນ�� ບ(� ໃຫ�ມ #ນຕາຍ? ບ(� ຈ (າເປ#ນຈະຖ �າວ �າ 
ຜ. �ນ #�ນທ�� ຈະມາເຫ# ນພ�ອມນ (າຜ. �ນ��  ຖ �າເຮ�າມ�ສ �ໄມ �ລາຍມ1 ເຮ�າກ(ເຮ#ດໄປຕາມຄວາມສາມາດ ທ�ອນໂຮມຄ (າ 
ລາວເເທ�  ເເລະ ພຍາຍາມອະທ� ບາຍຄ (າເຫລ�� ານ #�ນໃຫ�ສ,ດຢຽດ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງເເຕ�ລະຄ �ນ ຖ��ມ 
ປະໄວ �ເພ1� ອໃຫ�ພວກລ, �ນຕ(� ໄປສາມາດສ1ບຕ(� ໄປໄດ � ຈະໄດ �ຫລາຍໄດ �ຫນ�ອຍກ(ບ(� ສ (າຄ #ນ ສ �� ງທ�� ສ (າຄ #ນເເມ�ນ 
ສ �� ງທ�� ເຮ�າເຮ#ດ ໃຫ�ມ #ນເປ#ນປໂຍດເເກ�ສ #ງຄ �ມ ອ #ນເເທ�ຈ �ງ

ຖ �າບ(� ມ�ເເນວໃດເເນວນ:� ງປະໄວ �ໃຫ� ເຂ�າ  ເຂ�າກ(ສ 1ບຕ(� ໄປບ(� ໄດ �  ເພາະວ �າ  ຂພຈ  ເອງທ�� ເປ#ນຜ. �ເຮ#ດມາ 
ຕລອດການຢ.�ເເລ �ວ ກ(ຍ #ງມ�ບ #ນຫາໃນການສ1ບຕ(�  ໃນການທາວຫາຂ(�ມ.ນ  ຍ�ອນມ1ຂອງເຮ�າ ມ #ນຢ1�ໄປຫາ 
(Source) ບ(� ເຖ�ງເເລ �ວ

ນ �ອງຂ(ຍ �ກໂປ�ໃຫ�ອ �າຍສ �ງ ເເລະ ລ.ກສາວຂອງອ �າຍສ �ງ ພ�ອມທ#ງເເມ�ຂອງລາວ (ເມ#ຽອ �າຍສ �ງເດ�) ສ �ວນ 
ນ �ອງເອງນ��ຍ #ງມ�ບ #ນຫາຫລາຍໃນ "ການບ #ງຄ �ບ" ໃຫ�ລ.ກເວ��າພາສາລາວ ເເລະ ມ #ນກ(ຍ #ງເປ#ນການບ #ງຄ #ບ 
ຕ �ນເອງ ຫລາຍກວ �າ ນ #�ນເເລ

ໂຄງການ
ນ�ອງຈະບ(� ກ�າວໄປເຖ�ງເຣ1� ອງອ 1�ນ ເເລະ ຂ(ຢ,ດຢ.� ສະເພາະເຈາະຈ �ງໃສ �ເເຕ�ກ(ຣະນ�ທ�� ເຮ�າຊອກຫາວ �ທ� ທາງ 

ທ�� ຈະປ#ບປ,ງ ເເລະ ປ �ກປ�ອງພາສາລາວຢ�າງດຽວ

ຄ �ນທ�� ມ�ສ �ໄມ �ລາຍມ1ເເບບອ �າຍສ �ງນ��ກ(ມ�ຫນ�ອຍໃນສ #ງຄ �ມລາວ ຖ �າອ �າຍສ �ງຈ #ບປາກກາມ1�ໃດ ນ �ອງຄ�ດ 
ວ �າ ການຂ �ດຂຽນຂອງອ �າຍສ �ງ ຄ �ງຈະກາຍເກ�ນຄວາມຄາດຄະເນທ�� ນ �ອງໄດ �ກ (ານ �ດໄວ � (ເວ��າຈ �ງເເລະກ(ເຫ# ນ 
ຈ �ງຢ�າງນ��)  ສ �ວນການຂ�ດຂຽນທ�� ບ(� ຜ�ານຫລ #ກໄວຍາກອນ ເເລະ ທ�� ທ� ານທ#ງຫລາຍ ສາມາດ ເຮ#ດໄດ �ນ #�ນ 
ກ(ມ�ຫລາຍຢ�າງດ �ວຍກ #ນ ເເລະ ຂ(ຍ �ກຕ �ວຢ�າງຂ :�ນມາ ພຽງເລ#ກນ�ອຍ ດ #�ງນ��

• ຂຽນກ�ຽວກ #ບເຣ1� ອງນ �ອຍໆເສ#ຽກ�ອນ ເຊ#�ນ 
 ລາບ  ເເຈ �ວ  ກ�ອຍ  ການຄ�ຽວຫມາກ  ການຫລ��ນຫມາກຄ�າງ  ການເເຂ �ງຫມາກຄ�າງ 

ການເປ�� າເເຄນ  ການຕ:ກເບ#ດ  ການຂວ �າງເເຫ  (ຂວ �ງ??)  ການດ (ານາ  ການກ�ຽວເຂ��າ 
ການຈ �ບສາວຈ �ກສາວກອດ ການເຊ ��ງບ #�ງໄຟ ຕ ��ນກ�ວຍ ປາຄ(�  ເເລະ ອ 1�ນໆອ�ກ

✔ ອ #ນນ��ເປ#ນຄວາມຮ. �ທ�� ມ�ຢ. �ໃນລາວ ເເລະ ທ�� ເຮ�າສາມາດຈ #ດໂຄງຮ �າງຂອງຄ (າລາວໄດ � 
ດ�  (ດ #�ງ  ເເຄນ ກ #ບ ຮ.ເເພວ)  ຖ �າເຮ�າຂຽນຄວາມຮ. �ໃຫມ� ເຮ�າບ(� ສາມາດຈະປ#ນປ,ງ 
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ຄ (າລາວເກ�� າໄດ � ຖ �າທ� ານມ�ມານະເເທ�  ທ� ານກ(ສາມາດ ສ �າງຄ (າໃຫມ�ຂ :�ນມາ

 ເເຕ�ຫາກວ �າ  ການຂ �ດຂຽນກ�ຽວກ #ບເຣ1� ອງຕ�າງໆນ��  ເຮ�າຕ�ອງພຍາຍາມເກ#ບກ (າເອ�າຂ(�ມ.ນ 
ຕ�າງໆ ນານາປະການ ມາຂຽນລ �ງໃນປ:�ມຕາມທ�� ເຂ�າເລ�� າສ. �ຟ#ງນ #�ນກ(ດ� ຫລ1 ຈະຂຽນ ໂດຍ 
ການຂຍາຍຄວາມຄ�ດຂອງຕ �ນເພ�� ມເຕ�ມຍ�� ງເປ#ນການດ�  ເເລະ  ສ �� ງສ (າຄ #ນນ #�ນ ເຮ�າຕ�ອງ 
ພຍາຍາມຂຽນຄ (າເວ ��າທ�� ມ�ການກ�ຽວຂ �ອງກ #ບສ�� ງທ�� ເຮ�າຂຽນລ �ງນ #�ນ ຕ �ວຢ�າງ ເຣ1� ອງເເຄນ ທ��  
ຂພຈ ນ (າເອ�າຄ (າ « ເເພວ » ມາອະທ� ບາຍ ເເລະ ເຮ#ດໃຫ�ມ #ນມ� ຄ,ນຄ�າ (ຄາ ຕ1� ມໄມ�ເອກ 
ມ #ນຈ :�ງຈະສະເດາະອອກໄດ � ເພ1� ອໃຫ� ເປ#ນ  ຄ�າ -  ອ �າຍ ສ,ລ�)  ຂ :�ນຕ1� ມອ�ກ ໃນພາສາລາວ 
ວ �ທ� ການເຮ#ດເເບບນ��ຊ 1�ໆ ມ #ນຈະເປ#ນຜ �ນປໂຍດອ #ນລ (�າຄ �າໃຫ� ເເກ�ນ #ກຮຽນຮ. � ທ,ກໆຄ �ນ 
ຢ�າງບ(� ມ�ການຍ �ກເວ#�ນ 

 ການເເປປ:�ມຫ�ອງປະຖ �ມໃຫ� ເປ#ນພາສາລາວ  ທ�� ບ(� ເຫນ1ອບ�າເຫນ1ອໄລ� ຂອງຜ. �ຢາກເຮ#ດ 
ເເທ�ທ(າຈ �ງທ,ກຄ �ນ

• ຂຽນກ�ຽວກ #ບເຣ1� ອງໃຫຍ�ໆ  ເຊ #�ນ 
 ໄວຍາກອນ ເປ#ນຕ ��ນ  ປະຕ�ໂທ ອ��ພ(� ເຈ ��າເຮ1ອນຂ �ອຍເອ�ຍ ຈະຫາຄ �ນສ �ນໃຈ ໃນເຣ1� ອງນ�� 

ກ(ເຫມ1ອນກ #ນກ #ບການຊອກຫາເຂ#ມຢ.�ໃນກອງເຟ1 ອງກ(ເເລ �ວກ #ນ  

✔ ຄ (າອະທ� ບາຍ  -  ໂຄງການທ,ກໆອ #ນ  ຈະຕ�ອງຢ.�ໃນກ(ຣະນ�ນ��  ຄ1  Réaliste  et 
Réalisable  ມ #ນຈ :�ງເກ�ດເປ#ນຜ �ນສ (າເຣ#ດຂ :�ນມາໄດ � ຊ :�ງ  ລາຍລະອຽດ  ຈະຢ. �ໃນ 
ຄ (າທ#ງສອງນ�� ເກ1ອບທ,ກຢ�າງ 

 ປວ #ດສາດ 
✔ ການຂຽນປວ #ດສາດຂອງເເຕ�ລະຄ �ນ ຄ �ງຈະເປ#ນການກ�າຍກ #ນ ຫລາຍກວ �າ  ການ 

ເຂ��າໃຈອ #ນເເທ�ຈ �ງ  ຍ �ອນບ(� ມ�ການພ�ສ.ດ  (C'est  du  Copier-Coller)  ຂຽນ 
ເຣ1� ອງ ພະເຈ ��າຟ� າ ງ ,ມ ຮອດບ(� ຮ. �ວ �າບ�ອນທ�� ເພ�� ນໄປພ#ກເຊ�ານ #�ນວ �າ ຢ. �ເເຫ� ງໃດກ #ນ 
ໃນປ#ດຈ,ບ #ນນ��  ເອກສານຂອງຂເມນສະບ #ບໃດເເນ �ໄດ �ກ�າວເຖ�ງເຈ ��າຟ� າ  ງ ,�ມ  ເເລະ 
ເຈ ��າຟ� າ  ງ ,ມ ມ�ເເທ� ບ(  ຫລ1 ເປ#ນພຽງເຣ1� ອງທ�� ເພ�� ນປ#�ນເເຕ�ງຂ :�ນມາ?  ຫລ1 ອາດຈະ 
ເປ#ນຄ �ນຂອງຈ #ກພ#ດ ມ �ງໂກນ ທ�� ບ #ງຄ #ບໃຫ�ລາວນ #ບຖ1 ເຫມ1ອນເຊ 1�ອເຈ ��າຂອງຄ �ນ 
ລາວຢ�າງເເທ� ຈ �ງ ເເລະ ໃຜຕອບໄດ � ນ #ກຂຽນຄ �ນໃດຕອບໄດ �ດ �ວຍຄວາມເເນ �ນອນ? 
ອ #ນນ�� ຄ1 ການຂ �ດຂຽນທ�� ມ�ການຄ ��ນຄວ �າຢ�າງເເທ� ຈ �ງ ຖ �າບ(� ດ #�ງນ #�ນກ(ເປ#ນພຽງ ການ 
ກ�າຍເທ�� ານ #�ນ ບ(� ຫລາຍບ(� ນ �ອຍ

 ການເມ1ອງ 
✔ ການອະທ� ບາຍຄ (າລາວໃຫ� ເເຕກສານກ(ຍ #ງບ(� ພຽງພ(  ເຮ#ດຢ�າງໃດຈ :�ງຈະມ�ຄວາມສາ 

ມາດ ເຂ��າໃຈເລ �ຫລ�ຽມທ�� ສລ #ບສ #ບຊ �ອນຢ.�ໃນຄ (າຕ�າງໆເຫລ�� ານ #�ນໄດ �? ມ #ນກ(ເປ#ນ 
ໄປໄດ �ຍາກດ #�ງທ�� ເຮ�າເຄ�ຍໄດ �ເຫ# ນມາເເລ �ວ ວ �າດ �ວຍໂຄງການການເມ1ອງ 18 ຂ(�ນ #�ນ 
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ເອງ (ເຂ�າຂຽນໃສ �ເປ��ເຈ ��ຢ. �ວ �າ ໃຫ� ໄປຂ(ທານກ�ນ ກ(ຍ #ງຂາດຄວາມໃຈ) ເເຕ�ຫາກວ �າ 
ຖ �າເຮ�າຢາກໃຫ�ການເມ1ອງຢ.�ໃນລາວ ປ�ຽນເເປງເເທ�ໆນ #�ນ ບ(� ເເມ �ນເຮ�າຈະມາປ�າວ 
ໃນຈ (ານວນຄ �ນລາວເຮ�າເອງທ�� ດ �ອຍການສ:ກສາຢ.�ເເລ �ວ  ສ �� ງທ�� ທ� ານຄວນເຮ#ດນ #�ນ 
ຕ�ອງເຮ#ດໃຫ� ເຖ�ງຂ #�ນຣະດ #ບປະເທດທ�� ຕ �ນອາໄສຢ.�ນ #�ນ  ຣະດ #ບນານາຊາດ  ຕາມ 
ສະພາຂອງປະເທດຕ�າງໆ ຂຽນປະຈານເປ#ນພາສາຝຣ #�ງອ #ງກ�ດ ທ�� ສ �ມມາພາຄວນ 
ລ �ງໃສ �ໃນນ #�ນ ເຮ#ດເປ#ນປ1�ມອອກມາ ສອງຫ�ວຕ(� ປ�  ຫລ1 ປ�ລະຫ�ວ ໂດຍມ�ຂ(�ມ.ນ 
ເເທນທ�� ຈະເອ�າໂຕເກ�� າ  ທ�� ຕ �ນຍ #ງເປ#ນນ #ກສ:ກສາຢ.�ນ #�ນ  ມາກ�າວຢ.�ຕລອດເວລາ 
ອ #ນນ�� ຄ �ນລາວ ທ#ງພາຍໃນເເລະພາຍນອກ ກ(ຈະສ �ນໃຈ  

ຄ (າສລ,ບ
ເຮ�າຄວນພາກ #ນເລ��ມເຮ#ດສ�� ງເລ#ກໆນ�ອຍໆ  ເສ#ຽກ�ອນ  ທ�� ບ(� ເກ�ນຄວາມສາມາດຂອງເຮ�າ  ເລ��ມຈາກ 

ສ�� ງນ �ອຍ ໄປຫາ ຂອງໃຫຍ� ເເລະ ສ �� ງເລ#ກໆນ�ອຍໆ ເເບບນ��ເເລ ທ�� ສາມາດກາຍເປ#ນ ປ(ຣະປ#ກ ໃຫ� ເເກ� 
ຄ �ນທ( ຣະຍ �ດ ເເລະ ຜ. �ຫວ #ງທ(າຣາຍພາສາລາວ

ສ �ວນວ �າ ໄວຍາກອນນ #�ນ ຈ (າເປ#ນທ�� ຄ �ນເຮ�າຄວນພາກ #ນສ:ກສາ ເເລະ ຂພຈ ຄ�ດວ �າ ເຮ�າຄວນຖ1ເອ�າ 
ເເບບຢ�າງຂອງໄວຍາກອນຣາຊບ #ນດ�ດເປ#ນຫລ #ກ ໃນການປ#ບປ,ງໄວຍາກອນລາວໃນຂ #�ນຕ(� ໄປ ເເຕ�ກ�ອນ 
ຈະປ#ບປ,ງໄດ � ທ� ານຕ�ອງສ:ກສາຫາຄວາມເຂ��າໃຈມ #ນເສ#ຽກ�ອນ ຈ :�ງຈະເຮ#ດໄດ �

ຂ(ອອກນອກເຣ1� ອງເດ� ອ �າຍສ �ງ (ເເຕ�ມ #ນກ(ຢ. �ໃນເຣ1� ອງຢ.�)

ຖ �າເຮ�າຄ�ດວ �າເເກວເເລະເຈ #ກມ�ຫລາຍ ເເລະ ເຮ�າບ(� ສາມາດຈະໄປຕ�ານທານມ #ນໄດ � ຫມາຍຄວາມວ �າ 
ເຮ�າເອງເປ#ນຜ. �ຕ #ດລ �ມຫາຍໃຈຂອງເຮ�າເອງ  ເຮ�າເອງອ �ອມຮ ��ວລ �ອມເຮ�າເອງ  ເຮ�າເອງອ #ດປະຕ.ຕ #ນເຮ�າເອງ 
ຖ �າເຮ�າອ �າງເຫດຜ �ນເເນວນ��ເຮ�າຈະໄປບ(� ໄກ ເເລະ ຖ �າເຮ�າມ�ຄວາມຄ�ດເຮ#ດສ�� ງເລ#ກໆນ�ອຍໆ ນ��ໄປ ອ #ນນ�� 
ມ #ນບ(� ເເມ �ນຄວາມຄ�ດທ�� ຈະໄປຕ�ານເຈ #ກຕ�ານເເກວ  ເເຕ�ສ �� ງທ�� ເຮ�າຍ #ງມ�ລ �ມຫາຍໃຈຢ.�ນ #�ນ  ມ #ນກາຍເປ#ນ 
ອ #ນຕະຣາຍ ໃຫ� ເເກ�ຜ. �ຫວ #ງກ1ນກ�ນລາວ ຈະເປ#ນປະເທດໃດກ(ເຊ#�ນດຽວກ #ນ

ອ �າຍສ �ງ ມ�ລ�ລາໃນການຂ �ດຂຽນເເທ�  ອ �າຍສາມາດຂຽນທ�ອນໂຮມຄ (າລາວ ຈະໄດ �ຫລາຍໄດ �ຫນ�ອຍ 
ກ(ບ(� ສ (າຄ #ນ  ສ �� ງທ�� ສ (າຄ #ນນ #�ນ  ນ �ອງຢາກສງວນລ�ລາໃນການອະທ� ຍາຍຂອງອ �າຍສ �ງມ �ຽນປະໄວ � ກ�ຽວກ #ບ 
ເວ#ບໄຊ ທ�� ຈະມ� ການຊອກຫາ ຄ (າລາວ ບ �ນ ເວ#ບໄຊ ນ �ອງຈະເເລ �ວໃນໄວໆນ�� ເພາະກ (າລ #ງທ�ດລອງຢ.� ໃນ 
ປ#ດຈ,ບ #ນນ�� ຍ �ອນຍາດເວລາມາເຮ#ດ ຈ :�ງໄດ �ຊ (�ານ�� (ບ(� ຢາກເວ��າໄປຫລາຍ ເພາະຢ�ານມ #ນຄາ)

ຮ #ກເເພງ

ຄ (າເເພວ ພ.ເພ# ຊຣລ�ນທອງ
http://laocom.free.fr
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Le 29/09/2010 12:54, Song Phan a écrit : 

ສະບາຍດ� ອ �າຍໂອກ�ນ
ສະບາຍດ� ລ.ງ ຄ (າພາ
ສະບາຍດ� ອ �າຍຄ (າໃບ
ສະບາຍດ� ຄ (າແພວ
ສະບາຍດ� ສ,ລ� ແລະ
ສະບາຍດ�ທ,ກໆທ� ານ ທ�� ຮ #ກແພງ ແລະນ #ບຖ1

ມ1�ນ�� ມ�ຄວາມຄ:ດອ #ນນ:� ງຂ :�ນມາ ຄ:ດມາແລ�ວ ກ(ມາສ �ມເພດຕ �ນເອງວ �າ ເຮ#ດຫຍ #ງບ(� ໄດ � ແຕ�ບາງຄ �ນວ �າ 
ເຫຕໃດຮ. � ຫາກບ(� ເຮ#ດ? ກ(ແມ�ນເຣ1� ອງຂອງຜ. �ຢາກວ �າ.

ສ �� ງທ�� ໜ� າເປ#ນຫ�ວງນ�� ກ(ຄ1ຈ,ດຈ �ບຂອງພາສາລາວ

ພາສາທ�� ກ (າລ #ງຈະຕາຍ
ປ#ດຈ,ບ #ນນ��ພາສາໃນໂລກທ�� ມ�ປະມານກ�ວາ ໖.໐໐໐ ພາສາ ຄ�ອຍໆ ຈ 1ດຈາງແລະຕາຍໄປແຕ�ລະມ1�. 

ຍ �ອນຫຍ #ງ  ກ(ຍ �ອນຄວາມຈະເຣ�ນບ #ງຄ #ບໃຫ�ໃຊ �ພາສາອ1�ນ ໃນກາຣສ1�  ຫລ1 ພາສາຖ1ກກ �ມກ1ນ ປະສ �ມ 
ປະສານ ຢ1ມພາສາອ1�ນມາໃຊ � ທ#�ງໆ ທ�� ບ(� ຈ (າເປ#ນ.

ພາສາຂຽນ ເປ#ນຕ ��ນໃນກາຣແຕ�ງກາບກອນໂຄງສານຕ�າງໆ ຈະເຫ# ນວ �າ ຄ (າລາວ ບ(� ສາມາດແປເປ#ນ 
ພາສາອ #ງກ�ດໄດ �ທ,ກຄ (າ,  ບາງເທ1� ອຈະໄດ �ຄວາມໝາຍ  ແຕ�ສ #ພທ�ແທ� ນ #�ນ ບ(� ໄດ �ຖ1ກແປເລ�ຍ  ດ #�ງຄ (າ 
"ຍາມເມ��ມອງທ�ອງຟ� າ ນະພາຄ (�າສລ �ວໝອງ" ຊ (�າຮ �າຍ ອ #ນຄ (າລາວທ�� ວ �າ  "ບ(� ໃຫ� ເວ ��າ" ຊ :�ງໝາຍຄວາມວ �າ 
ດ�ເກ�ນໄປ ຫລ1 ຊ ��ວເກ�ນໄປ ຖ �າຈະແປຕາມໂຕ ເຂ�າກ(ຈະບ(� ໄດ �ຄວາມໝາຍຫຍ #ງ ກ #ບຄວາມໝາຍແທ� .

ມາເຖ�ງດຽວນ�� ວ �ວ #ທນາການ ເຕ#ກນ�ກ ສ �� ງໃໝ� ໆໄດ �ເກ�ດຂ :�ນ ຢ�າງເຈຕນາ ຫລ1ບ(� ກ(ຕາມ ພາສາໃໝ�  
ຫລ1 ສ #ພທ�ໃໝ�  ກ(ໄດ �ອ,ບ #ດຂ :�ນຢ.�ແຕ�ລະມ1�. ຂ �າພະເຈ ��າຍ�ນຍອມຮ #ບເອ�າ ຄວາມໃໝ�  ທ�� ເຮ�າບ(� ມ�ໃຫ� ເປ#ນ 
ພາສາ ຄວາມໃໝ� ທ�� ຄວນໃຊ � ແຕ�ພ�ອມດຽວກ #ນນ #�ນ ຄວາມທ�� ມ�ຢ. �ກ(ລະເຫລ�ງ ບ(� ໃຊ � ສ �ວນມາກ ແມ�ນ 
ຊາວໜ,� ມທ#ງຫລາຍຍ #ງພາກ #ນໄປເອ�າພາສາເພ1� ອນບ�ານມາໃຊ � ດ #�ງ  ຈ [າ,  ຊ �ລຽດ,  ເຊ#ງ  ຫລ1ບ(� ກ(ພາສາລາວ 
ໃໝ� ດ #�ງ ເປ#ນວ �າ ຯລຯ.

ໃນອະນາຄ �ດຂ �າງໜ� າ ຈະວ �າ ໑໐໐, ໒໐໐ ຫລ1 ໕໐໐ ປ� ຫາກລາວຍ #ງມ�ຊາຕຢ.� ສ �� ງທ�� ວ �ຕ �ກ ກ(ຄ1 ເຮ�າ 
ຈະເຫ# ນວ �າ  ຄວາມເວ��າເຮ�າດຽວນ�� ຈະຄ�ອຍໆມ�ຄວາມໃໝ� ເຂ��າມາປ�ນເຈ 1ອຫລາຍທ�� ສ,ດ.  ອ #ນນ��ແມ�ນເວ��າ 
ຄ �ນພາຍໃນປະເທສ ແຕ�ຄ �ນຢ.�ທາງນອກທ�� ອອກມາຫລ #ງຈາກປ�  ໑໙໗໕,  ລ.ກເຕ��າຂອງບາງຄ �ນ  ອາຍ, 
ເຖ�ງ ໔໐ ແລ�ວກ(ມ�. ຫາກມ�ຄ (າຖາມວ �າ ພວກເດ#ກ ຣ, �ນໃໝ� ດ #�ງກ�າວເວ��າລາວບ(� ? ຄ (າຕອບກ(ທ(� ກ #ນ ເອ � ບ(�  
ເພາະ ຫາກໂຊກດ� ເຂ�າຍ #ງມ�ຄວາມຄ:ດວ �າພ(� ແມ�ເປ#ນລາວ ເຂ�າກ(ຈະເວ��າລາວນ (າເຮ�າ ແຕ�ເມ1� ອເຂ�າເຂ��າກ, �ມ 
ກ #ນ ເຂ�າຈະບ(� ເວ ��າລາວເລ�ຍ. ຍ�ອນຫຍ #ງ ກ(ຍ�ອນມ #ນບ(� ສະດວກ ຫລ1 ຄ (າຄ (າທ�� ເຂ�າຢາກເວ��າກ #ນໃນຊ �ວ �ດປະຈ (າ 
ວ #ນ ມ #ນປ�ນເຈ 1ອຢ.�ນ (າເຄ1� ອງຈ #ກກ �ນຕ�າງໆ.
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ເມ1� ອກ�ອນ ຂພຈ. ຕ (ານ�ເພ1� ອນບາງຄ �ນທ�� ບ(� ເວ ��າລາວນ (າລ.ກຫລານ, ເມ1� ອມາເຖ�ງທ� ຕ �ນແລ�ວຈ :�ງເຂ��າໃຈ 
ວ �າ "ເອ ມ #ນບ(� ງ �າຍ ທ�� ຈະບ #ງຄ #ບໃຫ� ເດ#ກ ກ (າລ #ງໃຫຍ� ໃຊ � ໒ ພາສາ" ເພາະມ #ນຈະຖອຍຄວາມກ�າວໜ� າ 
ພາສາທ�� ເຂ�າໃຊ �ນ��ໄປ.

ເມ1� ອລ.ກຂອງ ຂພຈ. ເຂ��າໂຮງຮຽນອານ,ບານທ(າອ �ດ ນາຍຄ.ໄດ �ສ ��ງໜ#ງສ 1ມາ ວ �າເປ#ນຫ�ວງນ (າອະນາຄ �ດ 
ລ.ກສາວຜ. �ນ�� ເພາະບ(� ເວ ��າຫຍ #ງ ແລະ ຍ #ງຖາມວ �າ "ພວກເຮ�າໃຊ �ພາສາຫຍ #ງ ເວ ��າກ #ນຢ.�ບ�ານ?" ຄ (າຕອບ ກ( 
ພາສາລາວ. ຜ�ານມາອ�ກປະມານ ໓ ອາທ� ດ ນາຍຄ.ຜ. �ເກ�� າກ(ບອກວ �າ ດຽວນ��ລ.ກສາວເຈ ��າເວ ��າຫລາຍໂພດ!

ຄວາມຈ �ງ ອາດຈະບ(� ລ:�ງໝ.� ກ(ເປ#ນໄດ � ແລະ ກ(ຮຽນນ (າໜ� າໝ.� ຈ �ນເສ#ງອອກ.

ດ #�ງນ #�ນ ບ #ນຫາທ�� ໜ� າເປ#ນຫ�ວງສ (າຣ #ບຄ �ນລາວທາງນອກກ(ຄ1 ເມ1� ອເໝ� ດຣ, �ນພວກເຮ�າ ຫລ1 ພ(� ແມ� 
ເດ#ກໄປແລ�ວ  (ສ �ມມ,ດວ �າ ຫາກວ �າຣ, �ນ ໕໐ ປ�  ດຽວນ�� ຫາກເໝ� ດໄປ)  ລ.ກໆ ຊ :�ງໃຊ � ໒ ພາສາມາແຕ� 
ນ �ອຍ ຍ�� ງຈະປ�ອຍພາສາລາວນ��ໄປ ແລະ ເມ1� ອເຂ�າແຕ�ງງານກ #ບຄ �ນເຊ 1�ອຊາຕ ອ 1�ນເຂ��າໄປທ(� ໃດ ພາສາລາວ 
ກ(ນ #ບມ1�ຈະບ(� ໄດ �ຍ�ນເລ�ຍ.  ພວກລ.ກໆ  ທ#ງຫລາຍ  ກ(ຈະແປກ  ປລາດ  ຫາກເຫ# ນວ �າ  ໃຜຜ. �ນ:� ງເວ ��າລ �ມ 
ຄວາມລາວນ (າກ #ນ ຫລ1ຈະບ(� ເຂ��າໃຈວ �າ ນ��ຄ1ພາສາລາວ.

ອ #ນລ.ກໆ ຂອງ ຜຂ. ນ�� ອາຍ, ກ( ໓໐ ກ�ວາແລ�ວ ສາມາດເວ��າລາວໄດ � ໃນເມ1� ອເຂ�າເວ ��ານ (າ ຜ. �ໃຫຍ�. ເຮ�າ 
ຈະປຽບວ �າ ເປ#ນຫຍ #ງບ(� ເຮ#ດດ #�ງຄ �ນ ອ �ສຣາແອນ ທ�� ບ #ງຄ #ບໃຫ�ລ.ກເຕ��າຂຽນເວ��າ ຮ�ບຣ. ເປ#ນ?

ທ�� ຫ( ພ� ພ�ທພ#ນໃຫຍ� ຕ �ວຢ�າງ ທ��  ດ�ຊ � ເພ�� ນຈະເກ#ບກ (າຂ(�ມ.ນ ບ #ນທ: ກພາສາຕ�າງໆ ໄວ �ຢ�າງມາກມາຍ. 
ຜຂ. ແລ�ວ ມ�ຄວາມນ�ອຍໃຈທ�� ຈະຮ. �ວ �າ ພາສາລາວທ�� ມ�ໄວ �ນ #�ນ ບ(� ມ�ມາຕຖານຄ #ກແນ� ຈະແມ�ນແບບຂຽນ 
ຕາມສຽງ, ຂຽນຕາມເຄ��າ ຫລ1ບ(�  ກ(ຂຽນຕາມໃຈ.

ທ�� ພ( ເຂ��າໃຈ ຄ1ບາງພາສາ ກ(ຍ�� ງຕ �ວໂພດ ໂດຍບ(� ຍອມລ �ດໂຕ ຮ #ບເອ�າພາສາອ1�ນ.  ນ�� ໝາຍຄວາມວ �າ 
ກຽຕໃຫຍ�ເກ�ນ.

ພາສາເຜ�� າຕ�າງໆ ໃນອະເມຣ�ກາ ປະມານ ໔໐-໕໐ ກ (າລ #ງເລ1ອນຫາຍ, ພາສາລາວ ໃນພາຄ ອ �ສານ 
ຂອງໄທ ກ(ຖ1ກເຂ�າຮ �ອງວ �າ ພາສາ  ໄທນ�ອຍ   ພາສາອ�ສານ ຕ�າງໆນາໆ  .  

ປະມານປ�  ໑໘໘໗ ກ(ມ�ຄ �ນແຕ�ງພາສາໃໝ� ຂ :�ນມາໃຊ � ຮ �ອງວ �າ  ພາສາ  ແອສປາຣ #ນໂຕ  ຊ :�ງຈະມ�ຕ �ວ 
ອ #ກສອນດຽວ ໃຊ �ແທນສຽງນ #�ນ ແລະ ຄ (າກ�ຣ�ຍາ ຈະມ�ເວລາດຽວ, ກ(ເຫ# ນວ �າສະດວກ ແຕ�ກ(ບ(� ປາກ �ດວ �າ 
ຈະຖ1ກນ (າໄປໃຊ �ດ #�ງແຜນການ ທ�� ເຣ�� ມມາ.  ຍ�ອນວ �າ  ໃນກ,�ມ ຫລ1 ປະເທສຢ.�ເອ �ຣ �ບ ຊ :�ງມ�ຫລາຍພາສາ 
ໃຊ �ແຕກຕ�າງກ #ນ ດ #�ງ  ຝຣ #�ງ,  ເຢ#ຽຣະມ #ນ,  ອ �ດຕາລຽນ ແອສປາໂຍນ,  ປອກຕ.ກ�ສ ຯລຯ ພາສາອ #ງກ�ດ 
ໄດ �ເກ�ດຂ :�ນນ (າຫລ #ງພາສາຕ�າງໆນ��. ຍ �ອນດ #�ງນ #�ນ ພາສາແອສປາຣ #ງໂຕຈ :�ງບ #ງເກ�ດຂ :�ນ.

ພາສາໃດນ:� ງ ອາດເໝາະເວ��າໃຊ �ໃນໂຂງເຂດໃຜລາວ ແຕ�ບ(� ເໝາະຫາກໄປໃຊ �ບ�ອນອ1�ນ ຄວາມໝາຍ 
ມ #ນຈະປ�ຽນໄປ ດ #�ງຄ �ນເມ1ອງຫລວງຈະວ �າ "ຕ(� ລອງ ໂອມ" ອ #ນນ�� ກ(ເປ#ນຄ (າ ຕລ �ກຕ(� ຄ �ນທາງໃຕ�ທ�� ເຂ��າໃຈ 
ວ �າ ຄ �ນຂາຍເກ�ບ ບອກໃຫ�ອ �ມເກ�ບ!
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ຈາກນ�ອຍໄປຫາໃຫຍ

ພາສາລາວໄທ ບ(� ໄກກ #ນ ຫາກຄ �ນລາວວ �າ ຂ(ນ (�າ ຈອກນ:� ງ ຄ �ນໄທ ຈະລ (າຄານ ເພາະເຂ�າເວ ��າ ແກ�ວນ:� ງ 
ແລະ  ຈອກໄທ  ຈະໝາຍຄວາມວ �າກະຈອກ.  ຫາກລາວຈະບອກວ �າ  ຖອກນ (�າໃຫ�ຂ �ອຍແດ �  ຈອກນ:� ງ 
ຍ�� ງໄປກ #ນໃຫຍ� ເພາະໄທຈະວ �າ "ຖອກ" ເປ#ນຄ (າລາມ �ກ.

ນ #�ນແລ�ວ ບາງເທ1� ອເຮ�າເອງກ(ແປກໃຈວ �າ ເອະ ຄ (າວ �າສ #ມມະນາ,  ໄປ,  ສ �ວ �ໄລ,  ສວ #ນ,  ນ�ພພານ,  ພ(�  
ແມ� ຕ�າງໆເຫລ�� ານ�� ແມ�ນໃຜໃຊ �ກ�ອນແທ�  ແມ�ນລາແຕງ ຫລ1 ສ #ນສກຣ�ຕຣ�.

ຣ �ຖຖ�ບ ທ�� ເຮ�າຮ �ອງ ແຕ�ກ�ອນ ເຮ�າຮ �ອງວ �າ ຣ �ຖຢຽບ, ໄທເອງ ກ(ເຄ�ຍຮ �ອງຄ1ເຮ�າ ແຕ�ເຂ�າວ �າ ເປ#ນພາສາ 
ຕ (�າ  ເພາະຄ (າວ �າຢຽບ ຫລ1 ຖ�ບນ�� ຕ (�າໂພດ ຈ :�ງຮ �ອງ ຣ �ຖ ຈ #ກກະຍານທ#ງເໝ� ດ ເລ�ຍບ(� ມ�ພາສາໄທຈ #ກດ�� 
ເພາະ  ຣ �ຖ,  ຈ #ກ,  ຍານ  ທ#ງສາມແມ�ນມາຈາກ  ປາລ�  ສ #ນສກຣ�ຕຣ�  ທ#ງມວນ  ລາວເອງ  ກ(ຍ #ງເຄ�� ງເຮ#�ຽ 
ເຄ�� ງແລນ.

ປ#ດຈ,ບ #ນນ�� ເຮ�າເປ#ນຫ�ວງ (ຫລ1 ເປ#ນຫ�ວງມານານແລ�ວ) ວ �າ ເຮ#ດແນວໃດ ເຮ�າຈະຂຽນ ຄວາມລາວ 
ໃຫ� ເປ#ນເອກກະພາບກ #ນ ຂຽນແນວດຽວກ #ນ ມ�ໃຜບ(� ຈະລ �ດກຽຕລ �ງມາ ຍອມຮ #ບວ �າ ສ �� ງທ�� ຜ. �ອ 1�ນໃຊ �ນ #�ນ 
ຄວນຍອມຮ #ບ ຂ �ອຍຄວນຈະຂຽນ ສ #ພທ�  ແນວນ�� ຫລ1 ຈະຂຽນວ �າ ສ #ບ ດ #�ງສ #ບໜ� າສ #ບຫລ #ງ,  ໄປຟ#ນ 
ໄປສ #ບ ຕ�າງໆ. ແລ�ວບາງຄ �ນ ຍ�� ງຮ �າຍ ຢາກດ:ງເຮ�າໄປຫາແບບທ�� ຫຍ, �ງຍາກສ #ບສ �ນ.

ຜຂ.  ບ(� ຂ #ດຂ �ອງ ທ�� ໃຜຜ. �ນ:� ງຢາກເຮ#ດປ:�ມ  "ພາສາລາວທ�ອງຖ��ນ"  ຂ :�ນມາ ເພາະຈະໄດ � ປຽບທຽບວ �າ 
ໂອນ( ອ #ນວ �າເອາະ ທ�� ໄທວຽງຮ �ອງນ�� ໄທພວນ ເພ�� ນພ#ດຮ �ອງວ �າ ຝ(, ມ #ນອວ �າຍ ເມ1ອງຫລວງ ແມ�ນຂ ��ດຽດ 
ບ(� ຫ#ນ ຄ (າເມ1ອງ ແມ�ນບ(� ເຫ# ນ ແລະ ກ(ຍ #ງມ�ອ �ກ ຫລາຍໆ ຄ (າ ທ�� ເຮ�າບ(� ຮ. � ບ(� ເຂ��າໃຈ ກ(ເປ#ນໄດ �. ຍ #ງດ�ກ�ວາ 
ບາງຄ �ນໄດ �ເຮ#ດປ:�ມແປ  "ໄທຍ ອ�ສານ ແລະ ລາວ" ເພ1� ອມາຈ (າໜ� າຍ ຜຂ.  ໄດ �ຄ #ດຄ�ານ ເພາະບອກວ �າ 
ອ �ສານ ບ(� ມ�ພາສາເຂ�າ ນອກຈາກພາສາລາວ.

ຫາກຄ:ດວ �າ ຊ �ວ �ດນ�� ໄດ �ເກ�ດຂ :�ນມາເປ#ນລາວແລ�ວ ບ #ງເອ �ນແທ�ໆ ທ�� ໄດ �ມາຢ.�ນອກປະເທສ,  ຄວາມ 
ຈ �ງແລ�ວ  ກ(ຜ�ານມາໄດ �ເກ�ນເຄ�� ງຊ �ວ �ດ  ສ #ນຊາຕ  ກ(ປ�ຽນແລ�ວ  ຄວາມປອດພ#ຍ  ກາຣຮ #ບປະກ #ນຊ �ວ �ດ 
ກ(ເຫ# ນວ �າບ(� ມ�ຫຍ #ງໜ� າເປ#ນຫ�ວງ.  ອ #ນເຣ1� ອງພາສານ��ແມ�ນໜ� າທ�� ເຮ�ານ��ບ(  ຫລ1  ເຮ�າຈະຊ �ອຍກ #ນເຮ#ດ 
ແນວໃດ ເພ1� ອອ #ນໃດ?  ເພ1� ອພວກເຮ�າຢ. �ທາງນອກ ຫລ1 ເພ1� ອຄ �ນລາວເໝ� ດໂລກ ຫລ1 ເພ1� ອຄ �ນລາວ 
ທ�� ຢ. �ໃນລາວ?

ຂ(ຝາກຄ (າຖາມນ�� ເຖ�ງເພ1� ອນໆ ອ �າຍເອ1�ອຍນ�ອງລ.ງອາວທ#ງຫລາຍ ຈ ��ງນ (າໄປຄ:ດນ (າກ #ນ ອ #ນບາງເທ1� ອ 
ຈະເຫ# ນວ �າ  ຜຂ.  ນ��  ບ(� ມ�ຫຍ #ງທ�� ຈະເອ�າຈ �ງຈ #ງໄດ �  ກ(ແມ�ນສ�ທຂອງພວກທ� ານທ�� ຈະຄ�ດ.  ເວ ��າອອກໄປ 
ບາງເທ1� ອ ກ(ແຕະຕ�ອງທາງຈ �ຕໃຈ. ເພ�� ນວ �າ ບ(� ເຮ#ດຫຍ #ງບ(� ຜ�ດ ກ(ຄ:ດວ �າເປ#ນຄ (າເວ ��າທ�� ຖ1ກຕ�ອງ.

ດ �ວຍຄວາມຮ #ກແພງ ແລະ ນ #ບຖ1

ປ�� ນປຣະສ �ງຄ�
Song PHANDHAMALY
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