
ບ ບດຄ ຄຄຳປຄຳໄສຂອງທທຄຳນ ນຄຳງ ໂກກດດນ ເລດດດ (Claudine LEDOUX)
ເນນທອງໃນໂອກຄຳດພພທດລະນນກເຖພງວ ວນໄຊຊະນະສ ບງຄຄຳມ ທດ 8 ພນດສະພຄຳ 1945 ຄ ບບຮອບ 71 ປດ 

ທດ 8 ພນດສະພຄຳ 2016 – ທດທ ເຮນອນພ ວກທດດ, ນະຄອນຫກວງວຽງຈ ວນ
                                                                                

ຮຽນ 
ບ ວນດຄຳເອກອ ວກຄະລ ວດຖະທດດ,
ບ ວນດຄຳຜດຜຕຄຳງໜຜຄຳສະມຄຳຄ ບມນ ວກຮ ບບເກບທ ຄຳ
ບ ວນດຄຳຜດຜຕຄຳງໜຜຄຳກອງກ ຄຄຳລ ວງປຜອງກ ວນຊຄຳດ ແລະ ປຜອງກ ວນຄວຄຳມສະຫງ ບບ
ບ ວນດຄຳຜດຜຕຄຳງໜຜຄຳໂຮງຮຽນຝຣທ ວງ ໂຊຊຊຸຍເອ ອ ວອບເຟ
ບ ວນດຄຳແຂກທທຄຳນຍພງ ແລະ ທທຄຳນຊຄຳຍ ທດທ ເຄບຄຳລ ບບ ແລະ ນ ວບຖນ
ບ ວນດຄຳນ ວກຮຽນ
ເພນທ ອນມ ພດສະຫຄຳຍ ທດທ ຮ ວກແພງ,

ພວກເຮບຄຳມຄຳເຕບຜຄຳໂຮມກ ວນໃນມນຜນດຜ ທດ 8 ພນດສະພຄຳ 2016 ທດທ ເຮນອນພ ວກທດດ ເພນທ ອລະນນກເຖພງວ ວນສພຜນສຊຸດສ ບງຄຄຳມ
ໂລກໃນເອດຣ ບບ ທດ  8 ພນດສະພຄຳ 1945 ຄ ບບຮອບ 71 ປດ ເຊພທ ງເປວນສ ບງຄຄຳມທດທ ມ ດກຄຳນສດນເສຍຫກຄຳຍທດທ ສຊຸດໃນປະ
ຫວ ວດສຄຳດດຜຄຳນມະນຊຸດສະທ ຄຄຳ.  ຫກຄຳຍກວທຄຳຫຜຄຳສພບລຜຄຳນຄ ບນທ ວງຍພງ ແລະ ຊຄຳຍໄດຜຮ ວບຜ ບນກະທບບ ໃນນດຜ ພ ບນລະ
ເຮນອນເຄພທ ງໜນທ ງ ໄດຜເສຍຊດວພດໃນໄລຍະສ ບງຄຄຳມໂລກດ ວທງກ ທຄຳວ. 

ໃນມນຜດຽວກ ວນ ທທຄຳນ ພ ບນເອກ  Lattre de Tassigny  ໄດຜຕຄຳງໜຜຄຳປະເທດຝຣທ ວງ ຮທວມລ ບງນຄຳມຖະແຫກງກຄຳນ
ປຄຳລຄຳໄຊຂອງລ ວດທພນຄຳຊດເຢຍລະມ ວນ ທດທ  ແບກແລວງ. ປະເທດຝຣທ ວງບຄທ ຍອມຮ ວບຄວຄຳມພທຄຳຍແພຜສ ບງຄຄຳມປດ  1940
ແລະ ໄດຜລ ບບລຜຄຳງລະບອບກຄຳນເມ ນອງ ວພກຊດ.  ນ ວບແຕທວ ວນທດ  18  ມ ດຖຊຸນຄຳ  1940,  ສຄຳທຄຳລະນະລ ວດຝຣທ ວງ ໄດຜ
ຕອບໂຕຜ ແລະ ສະແດງຄວຄຳມຕຜອງກຄຳນເຄນທ ອນໄຫວ ເພນທ ອເຮວດປະເທດຝຣທ ວງກ ວບມຄຳເປວນໜນທ ງໃນບ ວນດຄຳປະເທດ
ທດທ ຍພທ ງໃຫຍທ ເພນທ ອສະໜວບສະໜດນຄ ຄຄຳເວບຜຄຳຈ ວກກະວຄຳນ ທດທ ວ ທຄຳ ອພດສະຫກະພຄຳບ, ຄວຄຳມສະເໝດພຄຳບ ແລະ ຄວຄຳມ
ຮ ວກແພງປອງດອງເໝນອນກ ວບອຜຄຳຍນຜອຍດຽວກ ວນ.  

ທດ  8  ພນດສະພຄຳ  1945  ຍ ວງເປວນວ ວນປະກຄຳດໂລກໃໝທ ທດທ ຖນກປບກຄອງໂດຍສອງກຊຸ ທມທດທ ເປວນປຄລະປວກກ ວນ ແລະ
ເຮວດໃຫຜມ ດກຄຳນສດນເສຍເລນອດເນນຜອໃນເອດຣ ບບ ແລະ ອຄຳຊດຕຄຳເວວນອອກສຽງໃຕຜ.

ມ ນຜນດຜ ວ ວນໄຊຊະນະສ ບງຄ ບມ ທດ 8 ພນດສະພຄຳ ປດ  45 ຄ ບບຮອບ 71 ປດ ພວກເຮບຄຳມຄຳເຕບຜຄຳໂຮມກ ວນໃນ ທດທ ສຊຸສຄຳນ
ທະຫຄຳນຝຣທ ວງ  ນະຄອນຫກວງວຽງຈ ວນ  ເພນທ ອເປວນກຽດໃຫຜແກທພດທ ນ ຜອງຮທວມຊຄຳດ  ທດທ ເສຍສະຫກະຊດວພດເພນທ ອປະເທດ
ຝຣທ ວງ.  ພພທດລະນນກໃນມນຜນດຜ ເຮວດໃຫຜພວກເຮບຄຳຈ ຄຄຳເປວນຕຜອງຄພດກທຽວກ ວບພຄຳລະກພດທດທ ບ ວນພະບດລຊຸດຂອງພວກເຮບຄຳປະ
ໄວຜໃຫຜສຄຳນຕຄທ .  ຕຜອງຄພດເບພທ ງວທຄຳ ໃນປດ  2016 ຍ ວງມ ດພຄຳລະກພດທດທ ສ ຄຄຳຄ ວນທດທ ສຊຸດ ແລະ ບດລພມະສພດທດທ ຈ ຄຄຳເປວນທດທ ສຊຸດ
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ອດກບຄທ  ເພນທ ອປະກອບສທວນສຜຄຳງໂລກທດທ ມ ດແຕທສ ວນຕພພຄຳບ ? 
ດ ວທງນ ວຜນ  ພວກເຮບຄຳຈ ຄຄຳເປວນຕຜອງ  ຈ ບດຈ ຄຄຳເນນຜອແທຜສ ຄຄຳຄ ວນຂອງພພທດດ ວທງກ ທຄຳວນດຜ  ນ ວຜນກຄທຄນກຄຳນສະແດງຄ ຄຄຳໝ ວຜນສ ວນຍຄຳ
ແລະ ຄວຄຳມກຜຄຳຫຄຳນ ຊນທ ງເປວນສພທ ງທດທ ເຕບຜຄຳໂຮມປະຊຄຳກອນທວງຍພງ ແລະ ຊຄຳຍ ທດທ ພຜອມຈະປະກອບສທວນໃນພຄຳ
ລະກພດປບກປວກຮ ວກສຄຳສ ວນຕພພຄຳບໂລກ.  ນດຜບຄທ ເປວນພຽງແຕທພຄຳລະກພດ ແຕທມ ວນຍ ວງແມ ທນຄ ຄຄຳໝ ວຜນສ ວນຍຄຳ.  ຄ ຄຄຳໝ ວຜນສ ວນ
ຍຄຳທດທ ໃຫຜໄວຜໃນມ ນຜຕຄທ ມຄຳ ພຄຳຍຫກ ວງສພຜນສຊຸດສ ບງຄຄຳມ ນ ວຜນກຄທຄນ ສຜຄຳງໂລກທດທ ມ ດອພດສະຫກະພຄຳບ ແລະ ສ ວນຕພພຄຳບ. 

ເຖພງແມ ທນວທຄຳໂລກທດທ ຖນກປບກຄອງໂດຍສອງກຊຸ ທມທດທ ເປວນປຄລະປວກກ ວນພຄຳຍຫກ ວງສ ບງຄຄຳມໂລກຄ ວຜງທດສອງ  ໄດຜສດນຫຄຳຍ
ໄປແລຜວ ໃນປະຈຊຸບ ວນ,  ເຖພງແມ ທນວທຄຳບຄທ ມ ດກຄຳນປະທະກ ວນທດທ ກຄທໃຫຜເກດດຄວຄຳມເຈວບປວດ ໂດຍສະເພຄຳະໃນທະວດບ
ເອດຣ ບບ ແລະ ເຖພງແມ ທນວທຄຳທະວດບເອດຣ ບບຈະກ ວບຄນນມຄຳມ ດຄວຄຳມສຄຳມ ວກຄດປອງດອງກ ວນ ພຄຳຍຫກ ວງສ ບງຄຄຳມໂລກສພຜນ
ສຊຸດລ ບງ ແລະ ບ ວນດຄຳປະເທດອຄຳຊດຕຄຳເວວນອອກສຽງໃຕຜ ໄດຜເອບຄຳແບບຢທຄຳງເດດນຕຄຳມເສວຜນທຄຳງດຽວກ ວນ ກຄທຕຄຳມ
ແຕທປະຈຊຸບ ວນ ພວກເຮບຄຳຍ ວງປະເຊດນໜຜຄຳກ ວບໄພອ ວນຕະລຄຳຍອ ວນໃໝທ,  ຄວຄຳມຮຊຸນແຮງ,  ກຄຳນເຊນທອຖນທດທ ບຄທ ເປດດຮ ວບສພທ ງ
ໃໝທໆ , ຄວຄຳມໂຫດຮຜຄຳຍປທຄຳເຖນທອນ ແລະ ກຄຳນຄ ວດແຍທງອນທ ນໆ.

ດ ວທງນ ວຜນ ກຄຳນຕຄທ ສດ ຜເພນທ ອສ ວນຕພພຄຳບ ແລະ ອພດສະຫກະພຄຳບ ຍ ວງບຄທ ສພຜນສຊຸດລ ບງງ ທຄຳຍ ແລະ ມ ວນເປວນໜຜຄຳທດທ ຂອງພວກ
ເຮບຄຳທຊຸກຄ ບນ ທດທ ຕຜອງສນບຕຄທ ເຮວດໃຫຜຈ ບນສ ຄຄຳເລວດ ໂດຍຖນເອບຄຳຄວຄຳມກຜຄຳຫຄຳນຂອງບ ວນດຄຳນ ວກຮ ບບໃນອຄຳດດດທດທ ຕຄທ ສດ ຜເພນທ ອ
ເສລດພຄຳບ ເປວນແບບຢທຄຳງ.  

ທທຄຳນ ວພກຕຄ ອຊຸຍໂກ (Victor Hugo) ເຄດຍຂຽນໄວຜວທຄຳ « ຕຜອງຈດດປະກຄຳຍວ ວນສ ຄຄຳຄ ວນ ເໝນອນກ ວບເຮບຄຳຈດດປະ
ກຄຳຍແສງສະຫວທຄຳງສທອງທຄຳງ»  (« Il  faut  allumer  les  grandes  dates  comme  on  allume  les

flambeaux »).

ໃນປະຈຊຸບ ວນນດຜ ມ ວນເປວນໜຜຄຳທດທ ຂອງພວກເຮບຄຳທຊຸກຄ ບນ ທດທ ຕຜອງຮ ວກສຄຳມດນເຊນຜອ ທດ 8 ພນດສະພຄຳ ແລະ ປດກຈພດສ ຄຄຳ
ນນກໃຫຜແກທບ ວນດຄຳໄວໜຊຸທມຮຊຸ ທນຫກ ວງໃຫຜເຂບຜຄຳໃຈຢທຄຳງເລພກເຊພທ ງກ ທຽວກ ວບແນວຄພດອພດສະຫກະພຄຳບ ແລະ ສ ວນຕພພຄຳບ ຊນທ ງ
ເປວນຄຊຸນຄທຄຳທດທ ລະອຽດອທອນ ທດທ ອຄຳດຈະຖນກທ ຄຄຳລຄຳຍຍຜອນຄວຄຳມບຜຄຳຂອງມະນຊຸດ ໄດຜຕະຫກອດເວລຄຳ. 

ຕຄທ ໄປ ຈະເປວນຜຽນຂອງໄວໜຊຸທມຮຊຸ ທນຫກ ວງ ທດທ ຈະຕຜອງເຮວດໜຜຄຳທດທ ດ ວທງກ ທຄຳວ ເພນທ ອຮ ວກສຄຳຄຊຸນຄທຄຳທດທ ກ ທຄຳວມຄຳນ ວຜນໄວຜໃຫຜດດ.
ເປວນສພທ ງທດທ ຕຜອງຈ ບດຈ ຄຄຳໃນສະໝອງໄປຕະຫກອດ ເພນທ ອສຜຄຳງອຄຳນຄຳຄ ບດທດທ ດດ.

ເປວນກຽດໃຫຜແກທນ ວກຮ ບບທດທ ເສຍສະຫກະຊດວພດເພນທ ອປະເທດຊຄຳດ !
ຂຄໃຫຜສ ວນຕພພຄຳບຈ ບທງໝ ວຜນຍນນ !
ຂຄໃຫຜອພດສະຫກະພຄຳບຈ ບທງໝ ວຜນຍນນ !
ຂຄໃຫຜສຄຳທຄຳລະນະລ ວດຝຣທ ວງຈ ບທງໝ ວຜນຍນນ !
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