
ພພທທສະແດງຄ ຄຄອວຍພອນກຄນນ ຄຄຂ ຂຂນສສູງຂອງລຄວ ແລະ ບ ຂນດຄນ ຂກກຄນທສູດ
ທທທ  ເຮຮອນພ ຂກທສູດ, ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຂນ, ວ ຂນອ ຂງຄຄນ ທທ 12 ມ ຂງກອນ 2016

ຮຽນ

ພະນະທທຄນ ດຣ. ເພຂດ ພ ພມພພພ ຂກ, ລ ຂດຖະມ ພນຕທວທຄກຄນກະຊວງກະສພກ ຄຄ ແລະ ປທຄໄມ ຂ
ພະນະທທຄນ ດຣ. ຄ ຄຄມະນທ ອພນທພລຄດ, ລ ຂດຖະມ ພນຕທວທຄກຄນກະຊວງພະລ ຂງງຄນ ແລະ ບຄທ ແຮທ
ພະນະທທຄນ ສະຫວ ຂນຄອນ ຣຄຊມມຸນຕທ, ລ ຂດຖະມ ພນຕທຊທວຍວທຄກຄນກະຊວງຖະແຫຫງຂທຄວ ວ ຂດທະນະທ ຄຄ ແລະ ທທອງທທຽວ
ພະນະທທຄນ ດຣ. ຄ ຄຄລຽນ ພ ພນເສນຄ, ລ ຂດຖະມ ພນຕທຊທວຍວທຄກຄນກະຊວງແຜນກຄນ ແລະ ກຄນລ ພງທທນ
ພະນະທທຄນ ມອນມະນທ ຍອຍບ ພວກອງ,  ລ ຂດຖະມ ພນຕທຊທວຍວທຄກຄນກະຊວງຊ ຂບພະຍຄກອນທ ຄຄມະຊຄດ ແລະ ສພທ ງແວດ
ລຂອມ
ພະນະທທຄນ ລ ຂດຕະນະມະນທ ຄສູນນພວ ພງ, ລ ຂດຖະມ ພນຕທຊທວຍວທຄກຄນກະຊວງໂຍທຄທພກຄນ ແລະ ຂ ພນສ ພທງ
ທທຄນ ສຄຍທອງ ແກຂວດວງດທ, ຮອງເຈພຂຄຄອງນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຂນ 
ບ ຂນດຄຫ ພວໜຂຄກ ພມ, ຄະນະບຄດທ ແລະ ຜສູຂຕຄງໜຂຄຫຂອງກຄນຕທຄງໆ ທທຄນຍພງ ແລະ ທທຄນຊຄຍ 
ບ ຂນດຄທທຄນທສູດ, ນ ຂກກຄນທສູດ ທທຄນຍພງ ແລະ ທທຄນຊຄຍ ທທທ ເຄພຄລ ພບ
ນ ຂບຖຮ ຮ ຂກແພງ ເພຮທ ອນມ ພດສະຫຄຍ ທຂງ ລຄວ ແລະ ຝຣທ ຂງ,  

ຂຂຄພະເຈພຂຄ ຂຄຂອບໃຈທມຸກທທຄນທທທ ຕອບຮ ຂບຄ ຄຄເຊທນຂອງຂຂຄພະເຈພຂຄ.

ຄ ຂຂງຫຫ ຂຄສມຸດ, ພວກເຮພຄໄດຂມຄເຕພຂຄໂຮມກ ຂນ ເພຮທ ອໄຫວຂອຄໄລຕຄທ ເຫດກຄນກຄທກຄນຮຂຄຍທທທ ເກທດຂທຂນໃນວ ຂນທທ 13 ພະຈພກ ທທທ ຜທຄນ
ມຄ.

ບ ຂນດຄທທຄນຈ ຄຄນວນບຄທໜຂອຍ  ໄດຂມຄສະແດງຄວຄມໂສກເສພຂຄ,  ຄວຄມບຄທ ພຄໃຈ,  ຄວຄມໃຈຮຂຄຍ,  ສະແດງຄວຄມເຫຂນອ ພກ
ເຫຂນໃຈໄປຍ ຂງຜສູຂເຄຄະຮຂຄຍ ພຂອມດຂວຍຄອບຄ ພວຂອງພວກເຂພຄ ແລະ ເພຮທ ອສະແດງຄວຄມສຄມ ຂກຄທນ ຄຄປະເທດຝຣທ ຂງ. 

ອທກເທຮທ ອໜທທ ງ ຂຂຄພະເຈພຂຄ ຂຄສະແດງຄວຄມຂອບໃຈຢທຄງຈພງໃຈ.

ຍຂອນຄວຄມເຊຮທ ອໝ ຂຂນ,  ຄມຸນຄທຄ,  ຄວຄມຮ ຂກອ ຂນແຮງກຂຄທທທ ມ ທຕຄທ ປະເທດຂອງຕ ພນ,  ຍຂອນມ ພດຕະພຄບ ແລະ ກຄນສະແດງໃຫຂ
ເຫຂນຄວຄມສຄມ ຂກຄທສສູງຂອງທມຸກທທຄນ, ປະເທດຝຣທ ຂງຈທທງຢຮນຢສູທໄດຂ,  ປະເທດຝຣທ ຂງ ຈະຕຄທ ສສູ ຂຕຂຄນກຄນກຄທກຄນຮຂຄຍຮທວມກ ຂບປະ
ເທດອຮທ ນໆ ທທທ ປະເຊທນໜຂຄກ ຂບກຄນກຄທກຄນຮຂຄຍ ຫຫຮ ຖຮກນຄບຂສູ ທ ຄຮກ ຂນ, ປະເທດຝຣທ ຂງຈະບຄທ ປທອຍໃຫຂມ ທກຄນແບທງແຍກ. 

ປທ2015 ເປຂນປທທທທ ໂຫດຮຂຄຍ ເລທທ ມຈຄກເຫດກຄນກຄທກຄນຮຂຄຍທທທ ສ ຄຄນ ຂກງຄນ Charlie Hebdo ແລະ Hypercacher, ຕຄມ
ດຂວຍເຫດກຄທກຄນຮຂຄຍ ທທທ  Paris ແລະ Saint-Denis.

ແຕທປທ  2015  ກຄທເປຂນປທທທທ ມ ທເຫດກຄນໃຫຍທສ ຄຄຄ ຂນຂອງໂລກເກທດຂທຂນເຊຂທ ນດຽວກ ຂນ  ນ ຂຂນກຄທຄຮ  ຜ ພນສ ຄຄເລຂດຂອງກອງປະຊມຸມ
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COP21.

195  ປະເທດໄດຂລ ພງນຄມຂຄຂຕ ພກລ ພງເພຮທ ອຫຫມຸດຜທອນພຄວະໂລກຮຂອນ,  ໃນເບຮຂອງຕ ພຂນ ແມ ທນມ ທຄວຄມຫຍມຸ ຂງຍຄກຫຫຄຍທທທ ຈະເຮຂດ
ໃຫຂບ ຂນດຄປະເທດຕທຄງໆໃນໂລກ  ທທທ ໃຫຂຄວຄມສ ພນໃຈຕຄທ ກ ຂບບ ຂນຫຄດ ຂທງກ ທຄວ  ສຄມຄດຕ ພກລ ພງເປຂນເອກະພຄບກ ຂນ  ເພຮທ ອຜ ພນ
ປະໂຫຍດສທວນລວມ. 

ປະຈມຸບ ຂນ ຖຮວທຄເປຂນກຄນເປທດທຄງໃຫຂແກທບຄດກຂຄວທ ຄຄອພດ ຊທທ ງເປຂນບຄດກຂຄວທທທ ຍຄກທທທ ສມຸດສະເໝທ  ທທທ ຕຂອງເຮຂດໃຫຂສ ຄຄເລຂດ
ເພຮທ ອສຂຄງໂລກທທທໜຂຄຢສູທໃຫຂແກທລສູກຫຫຄນ ລມຸຂນສຮບທອດຂອງພວກເຮພຄ. 

ຂຄຂຕ ພກລ ພງດ ຂທງກ ທຄວນທຂ  ແມ ທນຜ ພນສ ຄຄເລຂດທທທ ຍພທ ງໃຫຍທ  ແລະ  ເປຂນຂທຄວດທທທທ ສມຸດສ ຄຄລ ຂບໂລກ,  ສ ຄຄລ ຂບມວນມະນມຸດ,  ພວກເຮພຄ
ຄວນຈະສະແດງຄວຄມດທໃຈຊ ພມເຊທຍຕຄທ ກ ຂບຂທຄວດ ຂທງກ ທຄວ !

(ບ ຂນດຄແຂກ, ເພຮທ ອນມ ພດສະຫຄຍ ທທຄນຍພງ ແລະ ທທຄນຊຄຍ)
ກ ຂບຄຮນມຄເວພຂຄກ ທຽວກ ຂບງຄນລຂຽງຂອງພວກເຮພຄໃນມ ຮຂນທຂ  ທທທ ເຮຂດໃຫຂພວກເຮພຄໄດຂພ ພບກ ຂນອທກເທຮທ ອໜທທ ງ  ເພຮທ ອສະແດງຄ ຄຄອວຍ
ພອນເຊພທ ງກ ຂນ ແລະ ກ ຂນ ແລະ ຊທມເຂພຂຄໜ ພມໃນໂອກຄດບມຸນເຂພຂຄໜ ພມຝຣທ ຂງ ທທທ ເອທຂນວທຄ La Galette des Rois.
 
ຂຂຄພະເຈພຂຄໄດຂຮ ຂບຊຄບວທຄ ງຄນເຂພຂຄໜ ພມ La Galette des Rois ປະສ ພບຜ ພນສ ຄຄເລຂດເປຂນຢທຄງດທ ໃນປທ  2014 ແລະ
2015. ທມຸກຄ ພນໄດຂເລພທ ຄສສູ ທຂ ຂຄພະເຈພຂຄຟຂງເລຮຂອຍໆ. ຕຄມປະເພນທອ ຂນເກພທ ຄແກທດ ຂທງກ ທຄວນທຂ ຖຮເປຂນກຄນສທຽງໂຊກ ໄດຂເປຂນລຄຊຄ
ຫຫຮ ລຄຊທນທ ປະຈ ຄຄງຄນ.  ຕຄມຄວຄມຄພດສທວນຕ ພວຂອງຂຂຄພະເຈພຂຄ ກຄນທທທ ຈະໄດຂເປຂນລຄຊຄ ຫຫຮ ລຄຊທນທ ແມ ທນມ ທອມຸປະສ ຂກ
ສອງຢທຄງ ຄຮ :

 ຕຂອງລະວ ຂງ ຫຂຄມກຮນຮສູບປຂຂນນ ຂອຍໆທທທ ເຊຮທ ອງຢສູທໃນເຂພຂຄໜ ພມ ຊທທ ງຮສູບປຂຂນດ ຂທງກ ທຄວ ຈະເຮຂດໃຫຂທທຄນໄດຂເປຂນລຄ ຊຄ ຫຫຮ
ລຄຊທນທ ;

 ຫຫ ຂງຈຄກນ ຂຂນ ຕຂອງໄດຂເລຮອກຄສູ ທຂອງຕ ພນ ເຊພທ ງກຄທ ເປຂນເລຮທ ອງຍຄກເຊຂທ ນດຽວກ ຂນ. 

ແຕທ ຂຂຄພະເຈພຂຄເຊຮທ ອໝ ຂຂນທມຸກທທຄນ ເພຄະສອງປທຜທຄນມຄ ທທຄນກຄທໄດຂມ ທສທວນຮທວມໃນປະເພນທດ ຂທງກ ທຄວຢທຄງມ ທຄວຄມສມຸກ ແລະ
ປະສ ພບຜ ພນສ ຄຄເລຂດມຄແລຂວ. 

ຂຂຄພະເຈພຂຄ ຂຄຖຮໂອກຄດນທຂ ສະແດງຄວຄມຂອບໃຈມຄຍ ຂງບ ຂນດຄພຄທ ຄ ພວທທທ ໄດຂກະກຽມເຂພຂຄໜ ພມຕທຄງໆ ໃຫຂພວກເຮພຄ ໄດຂຊທມ
ແລະ ຂຂຄພະເຈພຂຄ ໝ ຂຂນໃຈວທຄເຂພຂຄໜ ພມທມຸກຢທຄງແມ ທນແຊບຫຫຄຍ, ຂຄຂອບໃຈ :

 M. Philippe BOUCLEY ຈຄກຮຂຄນອຄຫຄນ Bistrot 22
 M. Jérémy HERZOG ຈຄກ l’Acqua
 M. Tinay INTHAVONG ຈຄກຮຂຄນອຄຫຄນ L'Adresse de Tinay
 Mme Vilayvanh LEFEBVRE ຈຄກຮຂຄນເຂພຂຄໜ ພມ "Ô Délices"
 M. Cédric MARCHAND ຈຄກຮຂຄນ Café Vanille
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 M. Sébastien RUBIS ຈຄກ Landmark Mekong Riverside Hotel
 M. Jean-Marie STAINMESSE ຈຄກຮຂຄນອຄຫຄນ Signature, ໂຮງແຮມ Ansara
 ແລະ M. Pierre VIALA ຈຄກ Parad'Ice

ຂຄຂອບໃຈ ທທຄນ ສທນມຸກ ສທສ ພມບ ຂດ ສ ຄຄລ ຂບກຄເຟທທທ ແຊບ.

ຂອບໃຈພະນ ຂກງຄນສະຖຄນທສູດຝຣທ ຂງ ແລະ ພະນ ຂກງຄນເຮຮອນພ ຂກທສູດ,  ຂອບໃຈພຄກສທວນຈ ຂດງຄນໃນມຮຂນທຂ,  ຂຂຄພະເຈພຂຄ
ຂຄຊ ພມເຊທຍທມຸກຄ ພນທທທ ຍພນດທມ ທສທວນຮທວມໃນງຄນມຮຂນທຂ. 

ກ ທອນຈະຊທມແຊມເປນ ແລະ ເຂພຂຄໜ ພມ, ຂຂຄພະເຈພຂຄ ຂຄສະແດງຄ ຄຄອວຍພອນອ ຂນອ ພບອມຸ ທນ ແລະ ຈພງໃຈ ມຄຍ ຂງທທຄນ ແລະ
ທມຸກຄ ພນທທທ ທທຄນຮ ຂກ. 

ກຄນສະແດງຄ ຄຄອວຍພອນໃນປທໃໝທ  ແມ ທນກຄນສະແດງຄວຄມປຄດຖະໜຄເພຮທ ອອຄນຄຄ ພດ.  ຄວຄມປຄດຖະໜຄທທທ ຕຂອງ
ກຄນເຫຂນໂລກທທທ ມ ທແຕທສ ຂນຕພພຄບ ແລະ ຄວຄມສຄມ ຂກຄທປອງດອງດ ຂທງອຂຄຍນຂອງໃນຄອບຄ ພວດຽວກ ຂນ,  ໂລກທທທ ມ ທກຄນແບທງ
ປຂນ ແລະ ຊທວຍເຫຫຮອເຊພທ ງກ ຂນ ແລະ ກ ຂນ, ໂລກເພຮທ ອຜ ພນປະໂຫຍດສທວນລວມ ແລະ ເພຮທ ອອຄນຄຄ ພດຂອງລສູກຫຫຄນ. ສມຸດ
ທຂຄຍແມ ທນຄວຄມປຄດຖະໜຄສທວນຕ ພວຂອງພວກເຮພຄ ແມ ທນຕຂອງກຄນມທສມຸຂະພຄບແຂງແຮງ, ມ ທຄວຄມສມຸກ ແລະ ຈະເລທນ
ຮມຸ ທງເຮຮອງ.

ຂຂຄພະເຈພຂຄ ພຂອມດຂວຍທທມງຄນທມຸກຄ ພນ ຂຄອວຍພອນໃຫຂທມຸກທທຄນຈ ພທງໂຊກດທປທໃໝທ2016 !

ຂຄຂອບໃຈ. 
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