ປະທານປະເທດກ່າວສູນທອນພົດ ຕໍ່ພິທີໂຮມຊຸມນຸມສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັັ້ງແນວລາວ
ສ້າງຊາດ ຄົບຮອບ 70 ປີ.

ໃນຕອນເຊົັ້າວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020 ທີີ່ຫປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸນຍັງ ວລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະ
ບລິຫານງານສູນກາງພັກ , ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວສູນທອນພົດ ໃນພິທີໂຮມຊຸມນຸມ
ໃຫຍ່ສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດ ຄົບຮອບ 70 ປີ (13/8/1950-13/8/2020) ໂດຍມີເນັ້ອໃນ
ດັັ່ງນີັ້:
ມັ້ນີັ້, ສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົັ່າ ໃນທົັ່ວປະເທດ ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊີ່ນ ແລະ ພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິີ່ງທີີ່ໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງພິທີໂຮມ
ຊຸມນຸມໃຫຍ່ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດ ທີີ່ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບ 70 ປີ ພດີ. ປີນີັ້
ຊີ່ງເປັນປີມ້ວນທ້າຍຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທີ VIII; ເປັນປີແຫ່ງການສບຕໍ່ປຸກລະດົມຂະບວນການສ້າງຜົນງານ ເພີ່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນ
ແລະ ສະເຫລີມສະຫລອງບັນດາວັນປະຫວັດສາດສາຄັນຂອງຊາດ ຂອງພັກ , ສ້າງຂະບວນການວຽກງານຮອບດ້ານ

ເພ ີ່ ອ ກ້ າ ວເຂົ ັ້ າ ສູ ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຄັ ັ້ ງ ທີ XI

ຂອງພັ ກ ທີ ີ່ ຈ ະມາເຖິ ງ ຢ່ າ ງຟົ ດ ຟ ື້ ນ . ການຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ພິ ທ ີ ສ ະເຫລີ ມ

ສະຫລອງ 70 ປີ ວັນສ້າງຕັັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນມັ້ນີັ້ແມ່ນການຫວນຄນມູນເຊັ້ອຄວາມສາມັກຄີເປັນຈິດໜີ່ງໃຈ
ດຽວຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດພາລະກິດປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ກ ຄ ພາລະກິດປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເປັນການລະນກເຖິງວິລະກາລ້າເລີດ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່
ຫລວງຂອງບັນດາຜູ້ນາພັກ -ລັດ, ຜູ້ຮັກຊາດ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ ທີີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະເລອດເນັ້ອເພີ່ອ
ຊາດ, ເພີ່ອພາລະກິດປະຕິວັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ໃນພິ ທ ີ ອ ັ ນ ມີ ຄ ວາມໝາຍສ າຄັ ນ ນີ ັ້ ,

ພວກເຮົ າ ມີ ຄ ວາມອາໄລອາວອນຢ່ າ ງສຸ ດ ຊ ັ້ ງ ແລະ ຈົ ດ ຈ າລ ້ າ ລ ກ

ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ , ປະທານ ສຸພານຸວົງ , ບັນດາຜູ້ນາແນວລາວ
ອິດສະຫລະ, ແນວລາວຮັກຊາດ ຜູ້ລິເລີີ່ມ ກໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ນາພາວຽກງານແນວໂຮມຂອງປະເທດເຮົາ ທີີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ
ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຜູ້ນາພັກ-ລັດ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ກາມະການແນວລາວສ້າງຊາດທຸກ
ຂັັ້ນ ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານ , ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ ທີີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະເລອດເນັ້ອ ເພີ່ອຄວາມເປັນ
ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ. ເພີ່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຈົດຈາ
ລ້າລກຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດາທ່ານ ເຫລົັ່ານັັ້ນ , ຂ້າພະເຈົັ້າ ຂເຊີນບັນດາສະຫາຍ ລຸກຂັ້ນກົັ້ມຫົວໄວ້ອາໄລເຖິງ
ດວງວິນຍານຂອງພວກເພິີ່ນ 3 ວິນາທີ.
ຕາງໜ້າຄະນະບລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົັ້າ ຂສົັ່ງຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ
ອັນອົບອຸ່ນ, ຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງອັນສະໜິດສະໜົມ ແລະ ພອນໄຊອັນປະເສີດໄປຍັງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂັັ້ນຕ່າງໆ ຕະຫລອດຮອດບັນດານັກປະຕິວັດອາວຸໂສ , ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ,
ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ, ທຸກຊັັ້ນຄົນ, ເພດ-ໄວ ໃນທົັ່ວປະເທດ ແລະ ພີີ່ນ້ອງຊາວລາວ ທີີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ມານະໂອກາດນີັ້ດ້ວຍ.
ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ!
ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ນັບ ແຕ່ໄ ດ້ທ້ອນໂຮມເຂົ ັ້າເປັນ ອານາຈັກ ລ້າ ນຊ້ າງ (ປີ ຄ.ສ 1353)

ເຈົັ້າ ຟ້າ ງຸ່ ມ

ມະຫາລາດ ແລະ ບັນພະບຸລຸດອ ີ່ນໆ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ນ າພາປະຊາຊົນເຮົາກ ໍ່ຕັັ້ງ , ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຜ່ານ
ຫລາຍຍຸກ ຫລາຍສະໄໝ, ຊີ່ງມີທັງຍຸກທີີ່ຮຸ່ງເຮອງສີວິໄລ ແລະ ມີທັງໄລຍະສູນເສຍເອກະລາດ ຕົກເປັນເມອງຂັ້ນ
ຂອງຕ່າງຊາດ ເປັນເວລາຮ້ອຍກວ່າປີ, ແຕ່ດ້ວຍມູນເຊັ້ອຮັກເຊັ້ອແພງຊາດອັນດູດດີ່ມ , ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງອັນ
ໜັກແໜ້ນ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດອັນແສນຮັກຂອງຕົນ

ແລະ ເດັດດ່ຽວລຸກຂັ້ນຕໍ່ສູ້ບໍ່ຍອມຈານົນ ຕ້ານການຮຸກຮານ, ການຢຶດຄອງຂອງສັກດິນາຕ່າງດ້າວ. ການລຸກຂັ້ນຕໍ່ສູ້
ຂອງປະຊາຊົນເດັັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ທີີ່ນາໂດຍເຈົັ້າອະນຸວົງ, ພໍ່ກະດວດ, ອົງແກ້ວ, ອົງກົມມະດາ,
ເຈົັ້າຟ້າປັດໃຈ ແລະ ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ອີ່ນໆ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກຈັກກະພັດ , ພວກລ່າເມອງຂັ້ນແບບເກົັ່າ ຢ່າງພິລາດອາດ
ຫານ ແລະ ໄດ້ປະກາດເອກະລາດ ເມີ່ອວັນທີ 12 ຕຸລາ ປີ 1945. ພແຕ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດ ບໍ່ເທົັ່າໃດເດອນ ພວກລ່າ
ເມອງຂັ້ນແບບເກົັ່າ ກກັບຄນມາຮຸກຮານລາວ ອີກຄັັ້ງທີ 2.
ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ຮັກແພງ ທັງຫລາຍ!
ກ່ອນໜ້ານີັ້ 70 ປີ, ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາລະກິດຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງກາລັງການປະຕິວັດລາວ ພາຍໃຕ້ການນາພາ-ຊີັ້ນາຂອງພັກຄອມມູນິດອິນດູຈີນ ກຄ ອົງຄະນະພັກ
ແຄ້ວນລາວ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແນວໂຮມທົັ່ວປະເທດ ໄດ້ໄຂຂັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 1950, ຊີ່ງ
ໃສ່ຊີ່ວ່າ: ແນວລາວອິດສະຫລະ ແລະ ໄດ້ວາງໂຄງການ ການເມອງ 12 ຂໍ້, ໄດ້ເລອກຕັັ້ງຄະນະກາມະການສູນກາງ
ແນວລາວອິດສະຫລະ, ແຕ່ງຕັັ້ງລັດຖະບານລາວຕໍ່ຕ້ານ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສຸພານຸວົງ ເປັນປະທານສູນກາງແນວລາວ
ອິດສະຫລະ ແລະ ເປັນລັດຖະມະຫາເສນາ (ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ) ລັດຖະບານລາວຕ ໍ່ຕ້ານ ຫລ ລັດຖະບານຝ່າຍ
ປະເທດລາວ. ນັັ້ນແມ່ນເຫດການ ການເມອງທີີ່ມີຄວາມໝາຍສາຄັນທີີ່ສຸດ ໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດຂອງຊາດເຮົາ
ເປັນເທີ່ອທາອິດໃນປະຫວັດສາດແຫ່ງການກ າເນີດເກີດຂັ້ນ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະບວນການຕ ໍ່ສູ້ກູ້
ຊາດ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ໄດ້ມີອົງການຈັດຕັັ້ງນາພາຂອງຕົນນັັ້ນ ຄ ແນວລາວອິດສະຫລະ. ໃນສະພາບຈຸດ
ພິເສດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ຊີ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍ, ພົນລະເມອງບໍ່ຫລາຍ ແລະ ປະຊາຊົນຍັງທຸກ
ຍາກຫລາຍ ຍ້ອນການກົດຂີີ່ຂູດຮີດຂອງພວກລ່າເມອງຂັ້ນ ແລະ ສັກດີນາ , ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ ຂອງປະຊາຊົນ ອາດ
ເວົັ້າໄດ້ວ່າເລີີ່ມຈາກຝາມເປົົ່າ, ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຍັງຫລ້າຫລັງ, ແຕ່ຊ້າພັດຜະເຊີນໜ້າກັບການຮຸກຮານຈາກສັດຕູ
ພາຍນອກ ທີີ່ມີກ າລັງເໜ ອກວ່າບ ໍ່ ຈັກວ່າເທົັ່າໃດ. ເພ ີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ເຮັດສ າເລັດພາລະກິດ
ປະຕິວັດຕາມເປົື້າໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ນັັ້ນ , ວັນທີ 22 ມີນາ ປີ 1955 ພັກປະຊາຊົນລາວ (ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນ
ປັດຈຸບັນ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ, ຊີ່ງເປັນພັກການເມອງຂອງຊົນຊັັ້ນກາມະກອນ ເພີ່ອນາພາ ພາລະກິດປະຕິວັດຊາດ
ປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ປະເທດພວກເຮົາ. ພັກເຮົາໄດ້ຢຶດໝັັ້ນໃນສັດຈະທ າ ທີີ່ວ່າ: ມະຫາຊົນເປັນຜູ້ສ້າງປະຫວັດສາດ ,
ຂະບວນການປະຕິວັດແມ່ນຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນ. ສະນັັ້ນ , ໃນເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ພັກເຮົາເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ນາພາ
ແບບປິດລັບນັັ້ນ ພັກໄດ້ອີງໃສ່ແນວລາວອິດສະຫລະ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກອອກເຄ ີ່ອນໄຫວເປີດເຜີຍໃນຖານະເປັນ
ລັດຖະບານຝ່າຍປະເທດລາວ, ເປັນຄັນທຸງ, ເປັນຫລັກແຫລ່ງໃນການເຕົັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີບັນດາເຜົັ່າ , ດາເນີນ

ການສກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິທຸກເຜົັ່າ , ທຸກຊັັ້ນຄົນ, ທຸກສາສະໜາ, ເພດ-ໄວ ທີີ່ມີຈິດໃຈຮັກຊາດ
ໃຫ້ສາມັກຄີກັນພາຍໃຕ້ຄັນທຸງຂອງແນວລາວອິດຫລະ.
ໃນຕົັ້ນປີ 1956 ພາຍໃຕ້ການນ າພາໂດຍກົງຂອງພັກປະຊາຊົນລາວ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົັ່ວ
ປະເທດ ໄດ້ໄຂຂັ້ນ ຢູ່ໃນຖານທີີ່ໝັັ້ນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊີ່ແນວລາວອິດສະຫລະ ເປັນ ແນວລາວຮັກຊາດ
ແນໃສ່ເຕົັ້າໂຮມທຸກກາລັງ, ທຸກການຈັດຕັັ້ງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ ໄດ້ສາມັກຄີກັ ນເປັນຈິດໜີ່ງໃຈດຽວເຂົັ້າໃນແນວ
ໂຮມກູ້ຊາດອັນກວ້າງຂວາງ ເພ ີ່ອຕ ໍ່ສູ້ຜາບແພ້ພວກສັດຕູຮຸກຮານ ແລະ ລູກແຫລ້ງຕີນມ ,

ກ ໍ່ສ້າງປະເທດລາວ

ສັນຕິພາບ ເປັນກາງ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ແລະ ວັດທະນະຖາວອນ , ສບຕໍ່ນາພາການປະຕິວັດກ້າວ
ຂັ້ນ. ຜ່ານຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ແລະ ກາລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ໄດ້ດາເນີນໄປຢ່າງຍດ
ເຍັ້ອຍາວນານ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສຍສະຫລະ ແລະ ຄວາມທລະຫົດອົດທົນ ມີບາງໄລຍະການຕໍ່ສູ້ໄດ້ດາເນີນໄປ
ຢ່າງດຸເດອດ, ຂ້ຽວຂາດ ແລະ ເອົາເປັນເອົາຕາຍ. ໃນເວລານັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກລ່າເມອງຂັ້ນຝຣັັ່ງ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ສັນຍາເຊີແນວກ່ຽວກັບອິນດູຈນ
ີ , ດາເນີນການເຕົັ້າໂຮມກາລັງປະຕິວັດຢູ່ 2 ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ, ໄດ້ທັບມ້າງ
ຍຸດໂທບາຍຂອງພວກປະຕິການທີີ່ວາງຄ າຂວັນ ຄ “ຫລອກເສ ອເຂົັ້າຖ້າເພ ີ່ອດັບສູນ ”. ແຕ່ເຖິງວ່າສະພາບການຈະ
ຫຍຸ້ງຍາກກັນດານປານໃດກຕາມ, ພັກໄດ້ຊີັ້ນາການປະຕິວັດໂດຍກົງ ແລະ ໄດ້ສົມທົບກັບການຕໍ່ສູ້ດ້ານການເມອງ ,
ດ້ານການທະຫານ, ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຕ່າງປະເທດໄປພ້ອມໆກັນ , ເຖິງແມ່ນວ່າຝ່າຍສັດຕູພະຍາຍາມຫາທຸກ
ວິທີທາງເພ ີ່ອທ າລາຍກ າລັງປະຕິວັດ , ແຕ່ດ້ວຍແນວທາງອັນຖ ກຕ້ອງ ແລະ ປະດິດສ້າງ , ດ້ວຍວິທີດາເນີນການ
ປະຕິວັດອັນອຸດົມຮັັ່ງມີ ແລະ ມີວິທະຍາສາດ ກາລັງປະຕິວັດຍິີ່ງເຕີບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ, ມີມະຫາຊົນສະໜັບສະໜູນນັບມັ້
ກວ້າງຂວາງ, ມີຖັນແຖວຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ທີີ່ຮັກຫອມສັນຕິພາບເປັນກາງ ໄດ້ອ່ຽງມາຫາການປະຕິວັດ , ສາມາດທັບ
ມ້າງກົນອຸບາຍຂອງພວກລ່າເມອງຂັ້ນແບບໃໝ່ ອັນພາໄປເຖິງການເຊັນສັນຍາວຽງຈັນ ໃນປີ 1957 ນັັ້ນແມ່ນຜົນສາ
ເລັດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພັກເຮົາ ແລະ ກແມ່ນປະລາໄຊຍຸດທະສາດ ຄັັ້ງທີ I ຂອງພວກລ່າເມອງຂັ້ນແບບໃໝ່ ໃນ
ການແຊກແຊງ ແລະ ຮຸກຮານລາວ. ແຕ່ຮອດກາງປີ 1959 ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມໄດ້ມ້າງເພລັດຖະບານປະສົມ ແລະ
ຄວາມຖກຕ້ອງປອງດອງຊາດ, ປິດລ້ອມກອງພັນທີສອງ ຢູ່ທົັ່ງໄຫຫີນ, ຈັບກຸມຜູ້ນາການປະຕິວັດ ກຄຜູ້ນາແນວລາວ
ຮັກຊາດຈານວນໜີ່ງເຂົັ້າຄຸກທີີ່ໂພນເຄັງ ຊີ່ງໄລຍະນີັ້ ການປະຕິວັດພວກເຮົາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄັບຂັນທີີ່ສຸດ,
ພັກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈຫັນທິດການຕໍ່ສູ້ຢ່າງທັນການ , ປຸກລະດົມທົັ່ວປວງຊົນລຸກຮຂັ້ນ , ຊຸກຍູ້ການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການ
ທະຫານ ແລະ ການເມອງຢ່າງແຂງແຮງໃນທົັ່ວປະເທດ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສັັ້ນໆ ກາລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ
ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ, ກອງພັນທີສອງ ຈີ່ງສາມາດຜ່າວົງປິດລ້ອມໄດ້ຢ່າງອົງອາດກ້າແກ່ນ , ບັນດາຜູ້ນາຂອງ
ພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ໄດ້ໂຕນອອກຈາກຄຸກໂພນເຄັງ ຢ່າງມະຫັດສະຈັນ ໄປສູ່ເຂດທີີ່ໝັັ້ນປະຕິວັດ ດ້ວຍ

ຄວາມປອດໄພ ອັນພາໄປເຖິງປົດປ່ອຍດິນແດນໄດ້ 2/3 ແລະ ½ ຂອງພົນລະເມອງທົັ່ວປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ເຂດປົດ
ປ່ອຍ ຊີ່ງປະກອບດ້ວຍຫລາຍບລິເວນຍຸດທະສາດທີີ່ສາຄັນ ຕິດລຽນກັນແຕ່ ເໜອຮອດໃຕ້ , ອັນໄດ້ເປັນການບັງຄັບ
ໃຫ້ພວກລ່າເມ ອງຂ ັ້ນ ແບບໃໝ່ ຕ້ອງຍອມນັັ່ງ ໂຕະເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນ ສັນຍາເຊີແນວກ່ຽວກັບ ລາວ ,

ສ້ າງຕັັ້ ງ

ລັດຖະບານປະສົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ II ໃນວັນທີ 22 ເດອນ 6 ປີ 1962 ຊີ່ງແນວລາວຮັກຊາດ ໄດ້ມີຖານະສູ ງຂັ້ນກວ່າ
ເກົັ່າ. ເຫດການທີີ່ພົັ້ນເດັັ່ນ ແລະ ລຊີ່ນັັ້ນ ເປັນການປະລາໄຊຍຸດທະສາດ ຄັັ້ງທີ II ຂອງຈັກກະພັດລ່າເມອງຂັ້ນແບບ
ໃໝ່ຢູ່ລາວ. ຈາກໄຊຊະນະດັັ່ງກ່າວ, ການປະຕິວັດປະເທດເຮົາ ຍິີ່ງໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ທັງຈານວນ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບໃຫມ່, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກປະຕິການ ໄດ້ໂຄ່ນລົັ້ມລັດຖະບານປະສົມສາມຝ່າຍ, ຈັກກະພັດລ່າເມອງ
ຂັ້ນແບບໃໝ່ ໄດ້ເພີີ່ມທະວີສົງຄາມຮຸກຮານປະເທດເຮົາ ຂັ້ນສູ່ລະດັບສູງ ໂດຍໃຊ້ເຮອບິນຖິັ້ມລະເບີດທາລາຍເຂດປົດ
ປ່ອຍ ສົມທົບກັບການເປີດບັັ້ນຮົບຍຸດທະສາດຫລາຍແຫ່ງ ເຊັັ່ນ: “ສາມສອນ”; “ສອນໄຊ”; “ກູ້ກຽດ ”; “ລາມເຊີນ
719” ແລະ ອີ່ນໆ ຊີ່ງໄດ້ກາຍເປັນສົງຄາມພິ ເສດ ແລະ ສົງຄາມພິເສດເພີີ່ມທະວີຂອງຈັກກະພັດ ເຂົັ້າເຂດປົດປ່ອຍ

ຫວັງດັບມອດກາລັງປະຕິວັດ, ດັບມອບອະລິຍະທາຂອງຄົນລາວ. ແຕ່ຄາຂວັນ: “ທຸກສິີ່ງທຸກຢ່າງເພີ່ອແນວໜ້າ, ທຸກ
ສິີ່ງທຸກຢ່າງເພີ່ອເອົາໄຊຊະນະກັບສັດຕູ ” ໄດ້ດັງກ້ອງກັງວານໄປທຸກຫົນແຫ່ງໃນເຂດປົດປ່ອຍ ແລະ ທົັ່ວປະເທດ.ໃນ
ພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຢູ່ສະໜາມຮົບພາຍໃນ, ແນວລາວຮັກຊາດ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາ , ອະທິ ບາຍ, ຍາດແຍ່ງການ
ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລ ອ ຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ,

ຈາກນັັ້ນເຮັດໃຫ້ການເປັນໃຈສະໜັບສະໜູ ນ

ຊ່ວຍເຫລອ ອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງບັນດາປະເທດເພີ່ອນມິດສັງຄົມນິຍົມອ້າຍນ້ອງ, ປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໃນ
ໂລກ, ນັບທັງຄົນເຊັ້ອຊາດລາວ ທີີ່ດາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ ໄດ້ອວ່າຍໜ້າມາຫາປະເທດຊາດ, ທັງເປັນກະບອກສຽງ
ໂຄສະນາສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນເປັນທາຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າພາຍໃນປະເທດ ຢ່າງເປັນກະແສຟອງອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່, ພິເສດ, ຄວາມສາພັນສູ້ຮົບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລາວ-ຫວຽດນາມ, ກາປູເຈຍ ທີີ່ຕ້ານສັດຕູຕົວດຽວກັນ
ນັບມັ້ນັບປະສານສົມທົບກັນ, ຖເປັນສະໜາມຮົບອັນດຽວກັນຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ເພີ່ອຕໍ່ສູ້ສັດຕູຢ່າງພິລະ
ອາດຫານ. ວິລະກາອັນພົັ້ນເດັັ່ນອີກອັນໜີ່ງ ຂອງແນວລາວຮັກຊາດ ແມ່ນໄດ້ຕັັ້ງໜ້າປະຕິບັດ 3 ບາດຄ້ອນຍຸດທະ
ສາດຂອງພັກ ໃນການຢຶດອານາດ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດພັນປີມີເທີ່ອໜີ່ງ , ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ຍຸດທະວິທີ ໂດຍ
ເອົາການປຸກລຸກຂົນຂວາຍປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ , ຊັັ້ນຄົນ, ເພດໄວ ພ້ອມກັນລຸກຮຂັ້ນຕໍ່ສູ້ກັບສົງຄາມພິເສດ ແລະ
ສົງຄາມພິເສດເພີີ່ມທະວີຂອງຈັກກະພັດ , ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງຍອມເຊັນສັນຍາວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການຟ ື້ນຟູ
ສັນຕິພາບ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຖກຕ້ອງປອງດອງຊາດຢູ່ ລາວໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ປີ 1973 ຊີ່ງພາໄປເຖິງການ
ສ້າງຕັັ້ງລັດຖະບານປະສົມຊົັ່ວຄາວແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ III ແລະ ຄະນະມົນຕີປະສົມການເມອງແຫ່ງຊາດ , ເຮັດໃຫ້ສອງ
ນະຄອນວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງເປັນກາງຕາມລະບຽບການພິເສດ, ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂພັ້ນຖານໃຫ້ການປະຕິວັດຊາດ
ປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ກ້າວຂັ້ນຍາດເອົາໄຊຊະນະສົມບູນ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການປະລາໄຊ

ຍຸດທະສາດ ຄັັ້ງທີ III ຂອງພວກລ່າເມອງຂັ້ນແບບໃໝ່ຢູ່ລາວ, ກ້າວໄປເຖິງການຢຶດອານາດ ວັນທີ 23 ສິງຫາ 1975
ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຢຶດອານາດທົັ່ວປະເທດ ຍາດເອົາອານາດການປົກຄອງ ມາສູ່ກາມປະຊາຊົນຢ່າງໄວວາ
ແບບ “ບົວບ ໍ່ຊ ້ານ ້າບໍ່ຂຸ່ນ ແຕ່ຫາກຈັບປາໄດ້ທັງໝົດ ”, ລົບລ້າງລະບອບລາຊາທິປະໄຕຢ່າງສິັ້ນເຊິງ , ສະຖາປະນາ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊີ່ງແມ່ນລັດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພີ່ອປະຊາຊົນໃນວັນ
ທີ 2 ທັນວາ 1975. ໄຊຊະນະປະຫວັດຍິີ່ງໃຫຍ່ດັັ່ງກ່າວ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການສາເລັດການປະຕິວັດປົດປ່ອຍຊາດ
ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເປີດສາກໃຫ້ແກ່ໄລຍະໃໝ່ຂອງການປະຕິວັດ , ໄລຍະທີີ່ປະ ຊາຊົນເຮົາເປັນເຈົັ້າປະເທດຊາດ , ເປັນ
ເຈົັ້າຊາຕະກາຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ກ້າວຂັ້ນຕາມເສັັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມຢ່າງສະຫງ່າລາສີ , ນັັ້ນເປັນການປະລາໄຊ
ຄັ ັ້ ງ ສຸ ດ ທ້ າ ຍ ແລະ ເປັ ນ ການປະລາໄຊຢ່ າ ງສິ ັ້ ນ ເຊິ ງ ຂອງພວກລ່ າ ເມ ອງຂ ັ້ ນ ແບບໃໝ່ ຢູ ່ ປ ະເທດເຮົ າ .
ພາຍຫລັງປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແນວລາວຮັກຊາດ ສບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊັ້ອຈາກສະໄໝສົງຄາມ
ມາສູ່ສະໄໝສັນຕິພາບ, ເພີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີີ່ການເມອງໃນໄລຍະໃໝ່ ຈີ່ງໄດ້
ປ່ຽ ນຊ ີ່ແ ນວລາວຮັ ກຊາດ ມາເປັ ນ ແນວລາວສ້ າງຊາດ ເຖິງ ປັດ ຈຸ ບັນ ແລະ ໄດ້ປະຕິ ບັດ ພ າລະບົດ ບາດໃນການ
ປຸກລະດົມ, ເຕົັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ ແລະ ປະຕິບັດ 2 ໜ້າທີີ່ຍຸດທະສາດ ຄ: ປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມອງ , ສັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ , ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນີ່ ອງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ດ້ານ
ວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ໄດ້ຮັບການປົວແປງດີຂັ້ນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ແນວລາວສ້າງຊາດໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນຂະບວນການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມອງຕາມ 4 ເນັ້ອໃນ 4
ຄາດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນໃນການສກສາອົບຮົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ , ຊັັ້ນຄົນຕ່າງໆ, ສາສະໜາ ແລະ ເພດ-ໄວ
ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຕີ່ນຕົວເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກໂດຍຕິດພັນກັບຂະບວນ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າດີຂ ັ້ນເປັນກ້າວໆ ; ແນວລາວສ້າງຊາດໄດ້
ປະກອບສ່ວນປຸກລະດົມລູກຫລານປະຊາ ຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າບຸກບນ ຮໍ່າຮຽນ, ອະນຸລັກຮັກສາເອກະລັກວັດທະນະທາ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງເຜົັ່າ ກຄຂອງຊາດລາວ, ເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕິດ
ພັນກັບຂະບວນການ 3 ສ້າງ, ຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ , ສ້າງບ້ານວັດທະນະທາ, ສ້າງ
ບ້ານປອດຄະດີ ແລະ ຂະບວນການອີ່ນໆ, ເຂົັ້າຮ່ວມກັບອານາດການປົກຄອງຂັັ້ນຕ່າງໆໃນການໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂຄະດີຢູ່
ຮາກຖານ, ກາແນວຄິດຈິດໃຈ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ , ປຶກສາຫາລ, ແນະນາ
ປະຊາຊົນໃຫ້ດາລົງຊີວິດ ແລະ ທາມາຫາກິນໄປໃນທາງທີີ່ຖກຕ້ອງ, ແກ້ໄຂຄວາມຂັດຂ້ອງ-ສົນໃຈ, ອະທິບາຍຊີັ້ແຈງ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ບໍ່ຫລົງເຊີ່ອກົນອຸບາຍໂຄສະນາບິດເບອນ, ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີຂອງພວກຄົນບໍ່ຫວັງດີ ; ອົງການ
ແນວລາວສ້າງຊາດຂັັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານເນັ້ອໃນ , ຮູບການ ແລະ ວິທີການເຄີ່ອນໄຫວນັບມັ້ນັບດີ

ຂັ້ນ, ໄດ້ຮ່ວມກັບຄະນະພັກ, ອານາດການປົກຄອງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ , ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້
ພົວພັນ ແລະ ປະຕິບັດແນວທາງການທູດປະຊາຊົນ ກຄສາມັກຄີສາກົນຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມັກຄີກັບແນວ
ໂຮມປະເທດເພີ່ອນມິດຍຸດທະສາດ ທັງຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫອຮ່ວມມ ກັບບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ສາກົນ ເພີ່ອມາພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດຫລາຍຂັ້ນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ , ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ຍັງໄດ້ມີ
ການພົວພັນອັນກວ້າງ ຂວາງກັບພີີ່ນ້ອງຄົນເຊ ັ້ອຊາດລາວ ທີີ່ດ າລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ -ລັດ, ເຕົັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຈິດສານກແຫ່ງຄວາມຮັກເຊັ້ອແພງຊາດ , ຫັນໜ້າມາສູ່
ປະເທດຊາດບ້ານເກີດເມອງນອນຂອງຕົນ. ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊີ່ນຍິນດີ ແລະ
ຕີລາຄາສູງ ທີີ່ເຫັນວ່າໃນຕະຫລອດໄລຍະ 70 ປີ ທີີ່ຜ່ານມາ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດຂັັ້ນຕ່າງໆໃນທົັ່ວປະເທດໄດ້
ຮັບການປັບປຸງບູລະນະ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ ນັບທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ; ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງ
ສາຄັນ, ໃຫຍ່ຫລວງເຂົັ້າໃນພາລະກິດ ແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດໃນເມີ່ອກ່ອນ ກຄໃນພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະໃໝ່.
ເນີ່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນໃຫຍ່ປະຫວັດສາດ ອັນມີຄວາມໝາຍສາຄັນຂອງຊາດນີັ້ , ໃນນາມຄະນະບລິຫານງານ
ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົັ້າ ຂສະແດງຄວາມຍ້ອງຍສັນລະເສີນ ຕໍ່ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ
ຂັັ້ນຕ່າງໆ, ພີີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດທຸກຊົນເຜົັ່າ , ທຸກຊັັ້ນຄົນ, ເພດ-ໄວ ໃນທົັ່ວປະເທດ ທີີ່ໄດ້ເຊີດຊູນ້າໃຈຮັກຊາດ , ຮັກ
ລະບອບໃຫມ່, ສາມັກຄີເປັນອັນໜີ່ງອັນດຽວກັນ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດ , ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ລາບາກ, ອຸທິດສະຕິປັນຍາ, ກາລັງວັງຊາ ແລະ ເສຍສະຫລະທຸກສິີ່ງທຸກຢ່າງ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດຊາດ
ອັນແສນຮັກຂອງພວກເຮົາ ຕະຫລອດໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາ ຂ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຢ່າງສຸດອົກສຸກໃຈ! (ຊົມເຊີຍ)
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ຂສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍພີີ່ນ້ອງຊາວລາວທີີ່ດາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ໄດ້ມີຈິດໃຈຮັກຊາດແພງ
ເຊັ້ອ ແລະ ອວ່າຍໜ້າມາຫາປະເທດຊາດ, ປະກອບສ່ວນຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຮ່ວມກັບພີີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ໃນ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ; ຂຊົມເຊີຍຊາວຕ່າງດ້າວ ທີີ່ດາລົງຊີວິດ ແລະ ທາມາຫາກິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີີ່ຖກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມອງ , ທັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ເພີີ່ ມທະວີມິດຕະພາບກັບ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ. ພວກເຮົາ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ຜົນສາເລັດອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ຫລາຍດ້ານທີີ່
ຍາດມາໄດ້ ໃນພາລະກິດ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃນຕະຫລອດໄລຍະ 45 ປີທີີ່
ຜ່ າ ນມາ. ແຕ່ ພ ້ ອ ມດຽວກັນ ນັ ັ້ ນ ກ ຕ້ອ ງເຫັນ ແຈ້ ງວ່ າ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົ າ ຍັ ງ ບ ໍ່ ທັນ ຫລຸ ດພົ ັ້ ນ ອອກຈາກ
ສະພາວະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ , ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງສະຫລັບສັບຊ້ອນ , ມີທັງກາລະ
ໂອກາດເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ເອັ້ອອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມີທັງການທົດສອບທ້າທາຍຕ່າງໆ , ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມານັັ້ນ ໄດ້
ມີຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈານວນໜີ່ງທີີ່ຕ້ອງສບຕໍ່ແກ້ໄຂ ເປັນຕົັ້ນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ ,
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂັ້ນ
ໃນສັງຄົມ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີັ້ , ທົັ່ວພັກ, ທົັ່ວລັດ ແລະ ທົັ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້
ສບຕໍ່ເພີີ່ມທະວີການນາພາຊີນ
ັ້ າ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ກຄເນັ້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທີ
10 ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງລັດ ຄັັ້ງທີ 8 ທ້າຍສະໄໝ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ໃນນີັ້ ,

ບັນຫາກົກແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງບຸກບນສຸດຂີດ ເພີ່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຖວ່ານັັ້ນ ແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບການເມອງ, ເປັນພາລະກິດຂອງພັກ ແລະ ເປັນໜ້າທີີ່ບູລິມະສິດຂອງລັດ ແລະ ທົັ່ວປວງຊົນ, ຕ້ອງເຂົັ້າໃຈ
ວ່າ ຖ້າຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ປະເທດເຮົາກຈະບໍ່ສາມາດຫຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍ
ພັດທະນາໄດ້ໃນຊຸມປີຕ ໍ່ໜ້ານີັ້ , ແນວລາວສ້າງຊາດຂັັ້ນຕ່າງໆໃນທົັ່ວປະເທດ ຈົັ່ງສ ບຕ ໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊ ັ້ອອັນ
ສະຫງ່າງາມໃນຕະຫອດໄລຍະ 70 ປີທີີ່ຜ່ານມາ, ອອກແຮງເຄີ່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີີ່
ການເມອງ ທີີ່ພັກມອບໝາຍໃຫ້. ໃນນັັ້ນ , ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄັນທຸງເຕົັ້າໂຮມຄວາມສາມັ ກຄີທົັ່ວປວງຊົນ ບົນ
ພັ້ນຖານພັນຕະພາບ, ກາມະກອນ-ຊາວກະສິກອນ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນປະຕິວັດທີີ່ເປັນຫັກແຫ່ງ ພາຍໃຕ້ການ
ນາພາຂອງພັກ, ພ້ອມທັງສກສາອົບຮົມເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົັ້າໃຈ ຢ່າງຖກຕ້ອງບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ສບຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ
ຕາມມາດຕະການທີີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ແນວລາວສ້າງຊາດ ຕ້ອງຕັັ້ງໜ້າປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບ
ແລະ ສ້າງຄວາມປອງດອງລະຫວ່າງເຜົັ່າ ແລະ ຊັັ້ນຄົນຕ່າງໆ , ກາຈັດແກ້ໄຂທຸກປະກົດການ ແລະ ການກະທາທີີ່ຈະ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຄວາມອາຄາດບາດໝາງກັນລະຫວ່າງເຜົັ່ າ, ສາສະໜາ ຫລ ລະຫວ່າງຊັັ້ນຄົນຕ່າງໆດ້ວຍ
ການເພີີ່ມທະວີຫັນລົງສູ່ຮາກຖານ ເພີ່ອໂຄສະນາ , ສກສາອົບຮົມປວງຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກັບມູນເຊັ້ອ
ຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ , ຊ່ວຍເຫ ອເພ ີ່ອແຜ່ກັນ , ຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມປອງດອງ ແລະ ພ້ອມພຽງກັນສ້າງສາ
ພັດທະນາບ້ານຊ່ອງ ແລະ ປະເທດຊາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ສະດຸ້ງໄວຕ ໍ່ການເຄ ີ່ອນ
ໄຫວຂອງອິດທິກາລັງປລະປັກ ທີີ່ຫວັງມ້າງເພທາລາຍຄວາມສາມັກຄີປອງດອງລະຫວ່າງເຜົັ່າ ແລະ ລະຫວ່າງຊັັ້ນຄົນ
ຕ່າງໆ, ສະກັດກັັ້ນການສວຍໃຊ້ບັນຫາຊົນເຜົັ່າ , ສາສະໜາ ເພີ່ອແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ , ກໍ່ຄວາມວຸ່ນວາຍ ແລະ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການທາມາຫາກິນ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. ຄະນະພັກ, ອານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຕ້ອງເພີີ່ມທະວີການນ າພາຂອງຕົນ ແລະ ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກຕ ໍ່ການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ກ ຄ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງໃນລະບົບການເມອງ
ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມອ ີ່ ນໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງເຫລົັ່ານັັ້ນ ປະຕິບັດບົດບາດຂອງຕົນໃຫ້ດີ ,

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ ກສາອົບຮົມການເມ ອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ , ກ ຄ ປະຊາຊົນບັນດາ ເຜົັ່າ ,
ບັນດາຊັັ້ນຄົນ, ເພດ-ໄວ, ອາຊີບ ແລະ ສາສະນິກະຊົນຂອງສາສະໜາ ຕ່າງໆ ໃຫ້ເຊີດຊູຈິດໃຈຮັກຊາດ , ຕີ່ນຕົວເຂົັ້າ
ຮ່ວມໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊັ້ອສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ,
ຊ່ວຍເຫອກັນໃນການທາມາຫາກິນ ແລະ ດາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເອັ້ອເຟື້ອເພີ່ອແຜ່ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສບຕໍ່ເພີີ່ມ
ທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການປຸກຈິດສານກດ້ານຄວາມສາມັກຄີປອງດອງລະຫວ່າງເຜົັ່າ ໃຫ້ຮຸ່ນສບທອດ ດ້ວຍການ
ເອົາເຂົັ້າໃນຫລັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ດ້ວຍການດາເນີນກິດຈະກາຕ່າງໆ ເພີ່ອແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ
ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທາ , ສິລະປະວັນນະກ າ ແລະ ແບບແຜນການດາລົງຊີວິດທີີ່ກ້າວໜ້າສີວິໄລ , ສ ບຕໍ່
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົັ່ງເສີມຕໍ່ພະນັກ ງານຊົນເຜົັ່າ ທີີ່ ມີພົນລະເມອງໜ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ,
ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງ ີ່ອນ ໄຂໃຫ້ລູກຫລານຂອງຊົນເຜົັ່າຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການສກສາ , ມີລະດັບວິຊາສະເພາະທີີ່ແນ່ນອນ
ແລະ ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ,

ກ ປົກປ້ອ ງສິດໃນການເຊ ີ່ອຖ ຫລ ບ ໍ່ເຊ ີ່ອຖ ຂອງ

ພົນລະເມອງ ຕາມລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍການົດໄວ້.
ເພີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີີ່ການເມອງໃນໄລຍະໃໝ່ , ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ
ຂັັ້ນຕ່າງໆ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງຂອງຕົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າເກົັ່າ , ປັບປຸງເນັ້ອໃນ, ຮູບການ ແລະ
ວິທີການເຄີ່ອນໄຫວໃຫ້ມີລັກສະນະຫລາຍຮູບຫລາຍສີ ແລະ ທັນກັບຍຸກສະໄໝ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງແນວ
ລາວສ້າງຊາດມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປັດໄຈໃໝ່ທີີ່ສູງເດັັ່ນຂັ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ໜ້າທີີ່ການເມອງໃນໄລຍະໃໝ່. ສບຕໍ່ເພີີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບບັນດາປະເທດເພີ່ອນມິດ ໂດຍສະເພາະແນວ
ໂຮມຂອງບັນດາປະ ເທດເພີ່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາການຈັດ ຕັັ້ງສາກົນ ເພີ່ອປັບປຸງພັດທະນາອົງການຂອງ
ຕົນ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກ. ພັກ ແລະ ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍາມໃດກ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ອັນສະເໝີຕົັ້ນສະເໝີປາຍ ຕໍ່ພີີ່ນ້ອງເຊັ້ອຊາດລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດທີີ່ຍັງມີຈິດໃຈຮັກເຊັ້ອແພງຊາດ
ແລະ ພ້ອມແລ້ວໃນການສ້າງເງ ີ່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົັ້ າໄດ້ປະກອບສ່ວນສະຕິປັນຍາ , ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ
ທນຮອນ ເຂົັ້າໃນການສ້າງສາປະເທດຊາດ ກ ຄ ປິຕຸພູມ ອັນແສນຮັກຂອງຕົນ. ດ້ວຍແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ອັນ
ຖກຕ້ອງ ແລະ ການນາພາ-ຊີັ້ນາອັນສອດຄ່ອງຂອງພັກປະ ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ , ດ້ວຍຜົນງານ ແລະ ມູນເຊັ້ອອັນ
ສະຫງ່າອົງອາດຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ຕະ ຫລອດໄລຍະ 70 ປີ ທີີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົັ້າ ມີຄວາມເຊີ່ອໝັັ້ນວ່າ ແນວ
ລາວສ້າງຊາດ ຈະສບຕໍ່ບຸກບນກ້າວຂັ້ນ , ກ້າວຂັ້ນ ແລະ ກ້າວຂັ້ນ ເພີ່ອຍາດເອົາຜົນງານໃໝ່ , ໄຊຊະນະໃໝ່ໃຫຍ່
ຫລວງກວ່າເກົັ່າ.

