
ຈົດໝາຍເປີດໃຈມາຍັງຜູປາດຖະໜາດີຕສົມບັດ

14 ມັງກອນ 2013

ຈາກ ຊຸຍມິງ, ເມຍຂອງ ສົມບັດ ສົມພອນ

ຕງແຕ ສົມບັດຫາຍຕົວໄປໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 15 ເດືອນທັນວາ ປີ 2012, ທັງຄອບ
ຄົວແລະ ຂາພະເຈາເອງ ແມນປະທັບໃຈຕຄວາມຮັກ, ຄວາມຫວງໃຍແລະ ການສະໜັບ
ສະໜູນ ຈາກໝູຄູ, ເພອນຮວມງານ, ອົງການຈັດຕງຕາງໆ ພາຍໃນຂົງເຂດແລະໃນລະດັບ
ສາກົນ, ອົງກອນພາກສັງຄົມ, ຕົວ ແທນລັດຖະບານ ແລະ ຕົວແທນ ສມວນຊົນ ທໄດຮວມ
ມືກັນຮຽກຮອງໃຫ ລັດຖະບານລາວ ສຸມກຳລັງ ແລະຄວາມອາດສາມາດທມີຢູໃນການ
ສືບສວນຊອກຫາວາ ສົມບັດຢູບອນໃດ ເພອໃຫໄດກັບຄືນມາຫາຂາພະເຈາ ແລະ
ຄອບຄົວຢາງປອດໄພ. ພວກເຮົາຊາບຊງ ແລະ ປະທັບໃຈທທຸກຄົນສະແດງຄວາມ
ສາມັກຄີເປັນຫວງຕຄວາມປອດໄພຂອງ ສົມບັດ.

ໃນ ຂະນະດຽວກັນ ມີbາຍບົດເລອງ ແລະ ຖະແງການທຂຽນກຽວກັບການຫາຍຕົວໄປ
ຂອງສົມບັດ ແລະ ຮຽກຮອງເຖິງຄວາມປອດໄພແມນເປັນປະໂfດ, ມີບາງບົດລາຍ
ງານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບາງຢາງທຂາດຂມູນແທຈິງ ື ເປັນການຄາດເດົາ. ສງທ
ຂາພະເຈາປາດຖະໜາ ແມນຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນຢູຂອງສົມບັດ
ບວາລາວຈະຢູໃສ. ດວຍ ເຫດຜົນນ ຂາພະເຈາຈງຂໍຮຽກຮອງຜູທປາດຖະໜາດີ
ຢາເວານອກເໜືອຈາກຄວາມຈິງືເຮັດໃຫຄົນເຂາໃຈຜິດກຽວກັບສົມບັດ bື
ວຽກຂອງລາວ.



ນຄືຂມູນທແທຈິງທຂາພະເຈາຮູ:

1. ສົມບັດ ຖືກພົບເຫັນຄງສຸດທາຍ ເມອວັນທີ 15 ເດືອນທັນວາ ເຊງຜູກຽວຂັບລົດຈີບ
ຕາມັງຂາພະເຈາມາເພອກັບບານກິນເຂາແລງ ຂາພະເຈາເຫັນລາວຄງສຸດທາຍ
ຜານແວນລົດເບອງຂາງເວລາ ປະມານ 6 ໂມງແລງ ໃກກັບປອມຕຳວດ ກິໂລ
ແມັດທີ 3 ຢູຖະໜົນທາເດອ.

2. ເມອລາວບກັບມາບານຄືນນນ, ພວກ ເຮົາໄດໄປຊອກຫາທຸກຫົນແຫງ ບອນທລາວ
ຖືກພົບເຫັນຄງສຸດທາຍ ແລະໄປຊອກຫາຕາມໂຮງໝໍ ດວຍຄວາມtັງທຈະພົບ
ເຫັນ ແຕກບໄດuັງ.

3.ມວັນທີ 16 ເດືອນທັນວາ ພວກເຮົາໄດໄປລາຍງານຕບານ, ເມືອງ ແລະ
ເຈາໜາທຕຳວດ. ທາງຄອບຄົວໄດສືບຕຊອກຫາອີກຄງຕາມໂຮງໝໍາຍແຫງ
ໃນະຄອນວງວຽງຈັນ ແຕກບມີຮອງຮອຍໃດໆ.

4. ວັນທີ 17 ເດືອນທັນວາ 2012 ໄດຂໍຮອງໄປຍັງຫອງການຕຳວດນະຄອນວງ
ວຽງຈັນເພອເບງການບັນທຶກພາບຖາຍຈາກກອງວົງຈອນປິດ (CCTV)ທຕິດຕງໄວ
ໃກກັບປອມຕຳວດ ບອນທສົມບັດຖືກພົບເຫັນຄງສຸດທາຍ. ຕຳວດ ທເຂາເຮັດ
ວຽກຢູໃນຂະນະນນໄດໃຫຄວາມຮວມມືເປັນຢາງດີ ອະນຸຍາດໃຫພວກເຮົາເບ
ງຟິມທບັນທຶກໄວຈາກກອງCCTV. ຈາກ ຟິມທບັນທືກໄວ ພວກເຮົາເຫັນຕຳວດ
ຢຸດລົດສົມບັດຢູປອມຕຳວດ ແລະ ສົມບັດຍາງລົງຈາກລົດ ແລະເຂາໄປໃນປອມ
ຕຳວດ.

5.ຕ ມາມີຄົນຂລົດຈັກຄັນໜງມາ ຈອດລົດໄວໃກກັບລົດຈີບແລວແລນເຂາໄປໃນ
ປອມຕຳວດ ແລະຕມາກໍອອກມາຂັບລົດສົມບັດອອກໄປ.

6.ບພໍເທາໃດນາທີ ກເຫັນລົດກະບະຄັນສີຂາວ ໃຊໄຟສັນຢານຂໍທາງ ແລະຂັບມາຢຸດ
ໄກກັບປອມຕຳວດ ແລະ ເຫັນສອງ ື ສາມຄົນຂນລົດແລະຂັບລົດອອກໄປດວຍ
ຄວາມຟາວຝງ.

7.ຂມູນຂາງເທິງນຂາພະເຈາໄດລາຍງານໃນຈົດໝາຍ ລົງວັນທີ 17 ເດືອນທັນວາ
2012 ໄປຍັງຫົວໜາຫອງການ ກະຊວງປອງກັນຄວາມສະ}ົບ. ໃນວັນທີ 18 
ເດືອນທັນວາຂາພະເຈາກໄດຂຽນຈົດໝາຍອີກສະບັບໜງໄປຫາທານລັດຖະມົນຕີ



ກະຊວງປອງກັນຄວາມສະ}ົບ ກັບສຳເນົາຟີມບັນທຶກພາບຈາກກອງ CCTV 
ແລະບົດບັນທຶກຂອງເຈາໜາທຕຳວດທກຽວຂອງ. ຂາພະເຈາໄດຂໍຮອງໃຫທານ
ລັດຖະມົນຕີຊວຍຕິດຕາມສືບສວນການຫາຍຕົວໄປຂອງສົມບັດ.

8. ວັນທີ 19 ເດືອນທັນວາ 2012 ລັດຖະບານລາວໄດອອກຖະແງການວາ ເຈາໜາ
ທໄດຢຸດລົດຂອງສົມບັດແທຕາມເຫັນໃນການບັນທຶກພາບຂອງກອງ CCTV ແຕ
ເປັນການກວດກາເອກະສານລົດຕາມປົກກະຕິ. ຕມາກໄດເວາວາ ບຸກຄົນທຂນລົດ
ກະບະຄັນສີຂາວບສາມາດຢງຢືນວາ ມີສົມບັດໃນກຸມຄົນດງກາວ. ຖະແງການ
ກາວຕໄປວາ ສົມບັດອາດຖືກລັກພາຕົວ ຍອນເຫດຜົນການຄັດແຍງສວນຕົວ ື
ການຄັດແຍງທາງທຸລະກິດ. ຖະ ແງການກາວຕອນທາຍວາລັດຖະບານຈະເອົາ
ໃຈໃສສືບສວນຢາງຈິງຈັງ ເພອຊອກຫາສົມບັດ ແລະສງ ລາວກັບຄືນຫາຄອບຄົວ
ດວຍຄວາມປອດໄພ.

9. ວັນທີ 26 ເດືອນທັນວາ 2012 ຂາພະເຈາໄດຖືກເຊີນໄປຫອງການຕຳວດ
ນະຄອນວງວຽງຈັນ ແລວຖືກສອບຖາມກຽວກັບຊີວະປະtັດຂອງສົມບັດ,
ຄອບຄົວ ແລະ ວຽກຂອງລາວ, ຊີວະປະtັດ ແລະ ວຽກງານຂອງຂາພະເຈາ.
ານສາວ, ນອງສະໄພຂອງຂາພະເຈາ ແລະ ເພອນຮວມງານຂອງສົມບັດທເຮັດ
ວຽກຢູສູນອົບຮົມຮວມພັດທະນາ ກຖືກຕຳວດເອນໄປສອບຖາມເຊນກັນ.

10.ມວັນທີ 4 ເດືອນມັງກອນ 2013, ເອກອັກຄະລະທູດ ສປປ ລາວ ທນະຄອນ ຈີ
ນິວາ, ທານຍົງ ຈັນທະລັງສີ ໄດຖະແງການການອີກຄງໜງວາ ສົມບັດບໄດຖືກ
ຕຳວດກັກຕົວ ແລະກາວຢວາ ສົມບັດ ອາດຖືກລັກພາຕົວ.

ຂາພະເຈາບເຄີຍໂຕແຍງຄຳຖະແງການຂອງລັດຖະບານ. ໃນທຸກບົດສຳພາດ
ຂອງຂາພະເຈາຕສ ແລະໃນການເວາຕສາທາລະນະ ຂາພະເຈາໄດຮອງຂໍໃຫລັດຖະບານ
ລາວສືບສວນຊອກຫາ ສົມບັດ ເພອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູກຽວ ແລະໃຫ
ລາວໄດກັບມາຫາຂາພະເຈາ ແລະຄອບຄົວດວຍຄວາມປອດໄພ. ຂາພະເຈາຍັງໄດບອກ
ວາ ສົມບັດມີບັນຫາສຸຂະພາບ ເຊງຕອງການກິນຢາທຸກໆ ມ ແລະເມອໃດລາວກັບມາ,
ຂາພະເຈາຈະພາລາວໄປປນປົວຢູຕາງປະເທດຈົນກວາຈະຫາຍເປັນປົກກະຕິ.



ວຽກຂອງສົມບັດ:

ຕະອດ 30 ປີ ຜານມາ ສົມບັດເຮັດວຽກຢາງເປີດເຜີຍໃນການສະໜັບສະໜູນ
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໂດຍເລງໃສວຽກງານເພມການຮັບປະກັນທາງດານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະປັບປຸງຊີວີດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ, ສງເສີມ
ການໃຊ ເທັກໂນໂລຢີ ທເໝາະສົມໃນວຽກງານຈັດຫານສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ,
ປັບປຸງການຮຽນການສອນ ໃນໂຮງຮຽນ, ສະໜັບສະໜູນການສາງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ໂດຍສະເພາະແມນ ວຽກງານໄວໜຸມ ໂດຍການຝືກອົບອົບຮົມທັກສະການເປັນຜູນຳພາ
ກິດຈະກຳ ແລະ ການລົງບໍລິການຊຸມຊົນ. ໃນຊຸມປີbັງໆ ມານ ລາວໄດເຮັດວຽກຢາງ
ໃກຊິດກັບອົງການພຸດທະສາດສະໜາ ໃນການຝືກອົບຮົມພະສົງ ເພອສະໜັບສະໜູນ
ຕວຽກງານລັດຖະບານໃນການແກໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະການຟນຟູຜູຕິດຢາ.
ໃຫການຊວຍເືອຜູຕິດເຊອແລະຜູໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາໂລກເອດ.

ໃນ າຍບົດຄວາມ ແລະຖະແງການtາງມໆ ມານ ທກຽວກັບການຫາຍຕົວໄປຂອງ
ສົມບັດ ບາງຄງໄດໃຫນາມລາວວາ ເປັນຜູປົກປອງສິດທິມະນຸດື ນັກຕສູທາງດານສັງຄົມ.
ຄຳສັບດງກາວນບໄດສະແດງເຖິງຕົວຕົນຂອງສົມບັດ bື ວຽກຂອງລາວຢາງແທຈິງຢາງ
ໃດເລີຍ. ແມນແທທ ສົມບັດ ກຄືຜານວຽກງານຂອງລາວ ໄດເຮັດວຽກຢາງບຮູອິດຮູເມອຍ
ເພອພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊວຍເືອ ປະຊາຊົນທທຸກຍາກໃນ
ເຂດຊົນນະບົດໃຫມີຄວາມເປັນຢູທດີ. ແຕວຽກຂອງສົມບັດບເຄີຍທາທາຍືເປັນປໍລະປັກ
ຕນະໂຍບາຍລັດຖະບານ. ທຸກ ໂຄງການ ທຸກກິດຈະກຳ ທສົມບັດຈັດຕງປະຕິບັດລວນ
ແລວ ແຕໄດຮັບການອະນຸມັດຈາກຂະ  ແໜງການຂອງລັດ ແລະໄດຮັບການຮວມມືຈາກ
ອຳນາດການປົກຄອງທອງຖນ ເຊງສົມບັດມີຄວາມເຊອຢາງໜັກແໜນວາ ແຜນງານການ
ພັດທະນາທມີປະສິດທິພາບ ແລະທຈະສງຜົນກະທົບໃນທາງບວກ ໃນໄລຍະຍາວນນ ຈະ
ຕອງເປັນການຮວມມືກັນກັບbາຍພາກສວນໃນສັງຄົມລາວ ເຊນ ພາກລັດ, ອົງການຈັດ
ຕງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕງບສັງກັດລັດ, ພແມ, ຄູ ອາຈານ, ຊາວໜຸມ, ຜູເຖາຜູແກ 
ຕະອດຮອດຊາວບານ. ນແມນັກການພນຖານທເປັນແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຂອງ
ລາວ ຕະອດໄລຍະ 30 ປີ. 

ປັດ ສະຍາການພັດທະນາຂອງສົມບັດແມນສງເສີມການພັດທະນາໃຫມີຄວາມສົມ ດູນ
ແລະຍືນຍົງ ສົມບັດບເຄີຍມີແນວຄິດຄັດຄານການພັດທະນາດານເສດຖະກິດ ແຕລາວ



ຢາກຊັກຊວນໃຫຄຳນຶງເຖິງການພັດທະນາດານເສດຖະກິດໃຫມີຄວາມ ສົມດູນໄປພອມໆ
ກັບການພັດທະນາດານຈິດໃຈ-ຄວາມຢູດີມີສຸກ, ດານສງແວດລອມ ແລະ
ດານວັດທະນະທຳ. ສົມບັດເຊອວາ ການພັດທະນາໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມສົມດູນໃນ 4
ດານນແມນວິທີທາງທດີທສຸດ, ຈະສງຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະຍາວໃນການກາວໄປສູສັງຄົມ
ທສະ}ົບສຸກ, ເສດຖະກິດທມີຄວາມໝນຄົງ, ແລະ ສງແວດລອມທຍືນຍົງ. ແນວ ຄວາມ
ຄິດດງກາວບແມນສງໃໝແຕມັນກໍນອນຢູໃນນະໂຍບາຍດານ ການພັດທະນາຂອງ
ລັດຖະບານເຊນກັນ ເຊງກໍແມນເງອນໄຂພນຖານທຈຳເປັນໃນການດຜອນຄວາມທຸກ
ຍາກ, ເພອບັນລຸເປາໝາຍສະຫັດສະວັດດານການພັດທະນາ ແລະເຮັດໃຫລາວ
ດພນຈາກການເປັນປະເທດດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. 

ຂໍຂອບໃຈ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2013


