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ສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນລາວ,
ເດືືອນຕຸຸລາ 1976

ທຣັັນ, ທຣັັນ, ແລະຮັັອກ ໄດ້້ທະລຸຸຜ່່ ານກ້້ອນເມກອັັນໜາຄຶ້້�ມຂອງຊ່່ວງທ້້າຍລະດູູຝົົນ.
ອາກາດອັັນອົົບອຸ່່�ນໃນຍາມຄໍ່່�າຄືືນ ໄດ້້ພຸ່່� ງເຂົ້້�າມາໃສ່່ຮ່່າງຄີີງຂອງຊາຍທັັງສາມ ເຮັັດໃຫ້້
ພວກເຂົົາຕ້້ອງຄືືບຄານໄປແບບອີີລາກອີີເລືືອພ້້ອມກັັດແຂ້້ວສູ້້ຢ່່າງລຳຳ�ບາກຍາກຊາ
ສ່່ວນ
�
ເສັ້້�ນຜົົ ມຂອງພວກເຂົົາກໍໍຊີ້້�ຂຶ້້�ນເປັັ ນເກ່ເດ່່.
່ ສະພາບຂອງພວກເຂົົາຍັັງປົົ ກກະຕິິດີີບໍ່່�ຕ່່າງ
ຫຍັັງກັັບລູູກໝາກເຫັັ ບ ທີ່່� ຕົົກລົົງມາຈາກທ້້ອງຟ້້າ. ແຕ່່ກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີີເວລາພໍໍ ສຳຳ�ລັັບການ
ຈັັດແຈງ ຫຼືື�ປັັດແປງໃຫ້້ຕົົນເອງເບິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້�ເປັັ ນຄົົນເລີີຍ; ພວກເຂົົາພຽງແຕ່່ລົ້້�ມຕົົວລົົງ
ໝູູບໃສ່່ແປະກັັບພື້້� ນດິິນ ແລ້້ວເກືືອກລີີເລືືອໄປຕາມແຮງໂນ້້ມຖ່່ວງຂອງລູູກລະເບີີດທີ່່� ປົົດ
ຊະນວນແລ້້ວ ເຊິ່່�ງຖືືກຜູູກຕິິດໃສ່່ກັັບຕີີນທັັງສາມດ້້ວຍເຊືືອກນິິລົົງສີີບົົວ.
ທຣັັນ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ທີ່່� ມີີອາຍຸຸອ່່າວສູູງກວ່່າທຸຸກຄົົນໃນນັ້້�ນຕົົກລົົງມາກ່ອນ,
ເຂົົາເປັັ ນຜູ້້�
່
ທີ່່� ມີີນໍ້້າ� ໜັັກຫຼຼາຍກວ່່າໝູ່່ໃນສາມຄົົ
ນນັ້້�ນ. ພໍໍ ແຕ່່ຮ່່າງຂອງເຂົົາປິິ ວວ່່ອນລົົງໃສ່່ໜ້້າອ່່າງ
�
ນໍ້້�າງື່່ມ
� ມັັນກໍໍກະເດັັນໄປຂ້້າງໜ້້າເຖິິງສອງກ້້າວ. ຫາກສິ່່�ງນີ້້�ເປັັ ນການແຂ່່ງຂັັນກີີລາໂອ
ແລັັມປິິ ກ, ທຣັັນອາດຈະເກັັບຄະແນນໄດ້້ຮອດ 9.98 ຄະແນນ ຫຼືື�ສູູສີີກັັນໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� .
ໜ້້ານໍ້້�າຮອດບໍ່່�ສະເນືືອນຕີີງແຕ່່ຢ່່າງໃດ. ທຣັັນ ອີີກຄົົນໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ອ່່າວນ້້ອຍກວ່່າ
ແລະຮອງລົົງມາກໍໍແມ່່ນ ຮັັອກ ຊາຍໜຸ່່ມທັັ
� ງສອງຕ່່າງກໍໍພະ ຍາຍາມລອຍຜ່່ານໜ້້ານໍ້້�າ
ຢ່່າງບໍ່່�ຄິິດຊີີວິດ
ິ ຕາມຫຼັັ�ງກັັນໄປເປັັ ນລຳຳ�ດັັບ.
ລູູກລະເບີີດທີ່່� ຖືືກປົົດຊະນວນອອກແລ້້ວແຕ່່ໜັັກເຖິິງ 1/4 ໂຕນ ໄດ້້ລາກດຶຶງເອົົາ
ຊາຍທັັງສາມຈົົມດິ່່�ງລົົງສູ່່ພື້້�
� ນນໍ້້�າທີ່່� ເຕັັມແຕ່່ຂີ້້� ຕົົມ ແລະຈ່່ອງຕົົວພວກເຂົົາເອົົາໄວ້້ ເພື່່� ອບໍ່່�
ໃຫ້້ຄົົນໃດຄົົນໜຶ່່ງ� ມີີໂອກາດຫຼຸຸ�ດລອຍອອກໄປໄດ້້ງ່່າຍໆ. ເວລາຜ່່ານໄປຮອດສອງອາທິິດ,
ຮ່່າງຄີີງອັັນໄຮ້້ວິິນຍານຂອງ ທຣັັນ, ທຣັັນ, ແລະຮັັອກໄດ້້ສ່່າຍຕົົວໄປມາເປັັ ນຈັັງຫວະ
ຊ້້າໆ ຕາມແຮງດັັນໃນພື້້� ນນໍ້້�າ ແລະໄດ້້ສ້້າງຄວາມເພີີ ດເພີີ ນແກ່່ຝູູງປາ ແລະເທົົາຫຸ້້�ມ
ແຫ້້ນກິິນເນື້້�ອໜັັງຂອງພວກເຂົົາຢ່່າງອີ່່� ມໜຳຳ�ສຳຳ�ລານ.
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1

ວຽງຈັັນ, ສອງອາທິິດຕໍ່່ມາ

ຖືືໄດ້້ວ່່າເປັັ ນການພົົ ບປະກັັນທີ່່� ເຕັັມໄປດ້້ວຍຄວາມຕຶຶງຄຽດ, ແລະມັັນກໍໍຈະເປັັ ນແບບນີ້້�
ອີີກຫຼຼາຍໆ ຄັ້້�ງ. ຂະນະນີ້້� ໃບໜ້້າຂອງແຫງເຊິ່່� ງເຕັັມໄປດ້້ວຍຮອຍຂຸຸມສິິວເປັັ ນຈຸຸດ
ເປັັ ນຈຸຸດ ໃນຖານະຜູ້້� ພິິພາກສາເຈົ້້�າຜະເດັັດການກໍໍໄດ້້ປາກົົດຂຶ້້�ນມາໃຫ້້ເຫັັ ນອີີກ, ໃນທຸຸກໆ
ວັັນສຸຸກທີ່່�ໜ້້າເບື່່� ອນັ້້�ນ ສີີຣິຕ້້
ິ ອງໄດ້້ເຂົ້້�າໄປຊີ້້� ແຈງເຫດຜົົ ນດ້້ວຍຕົົນເອງ ທັັງຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງ
ໄດ້້ກົ້້�ມຄຳຳ�ນັັບໃຫ້້ຊາຍໜຸ່່ມຜູ້້
� � ທີ່່� ມີີອາຍຸຸຮຸ່່�ນຮາວຄາວດຽວກັັບຫຼຼານຂອງເຂົົາທຸຸກຄັ້້�ງ.
ຖ້້າເວົ້້�າຕາມແບບສະບັັບຂອງລັັດທິິມາກ-ເລນິິນແລ້້ວ, ການປະຊຸຸ ມລັັກສະ ນະນີ້້�
ຖືືກເອີ້້� ນວ່່າ “ການແບ່່ງປັັ ນຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບຕາມໜ້້າທີ່່� ”. ແຕ່່ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ໄດ້້ມາຢືືນ
ຢູ່່�ໜ້້າໂຕະເຮັັດວຽກທີ່່� ເຮັັດດ້້ວຍໄມ້້ອັັດອັັນບິິດບ້້ຽວ ຂອງຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງເຖິິງໜຶ່່ງ�
ຊົ່່�ວໂມງແລ້້ວ, ພາລະໜ້້າທີ່່� ຂອງທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ກໍ
ິ ກັ
ໍ ບ
ັ ກາຍເປັັ ນຄວາມໜັັກໜ່່ວງອັັນແສນ
ສາຫັັ ດເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ. ຜູ້້� ພິິ ພາກສາທີ່່� ຫາກໍໍຮຽນຈົົບໃໝ່່ໆ ໝາດໆ ຊໍ້້�າພັັ ດສະແດງຕົົວເປັັ ນ
ຄົົນເຈົ້້�າກີ້້� ເຈົ້້�າການແບບໂງ່່ງ່່າວໃນການຊອກຈັັບຜິິ ດ ແລະມຸ່່�ງໃສ່່ແຕ່່ຢາກແກ້້ໄຂການ
ສະກົົດຄຳຳ�ໃນບົົດລາຍງານຂອງສີີຣິິພຽງຢ່່າງດຽວ.
“ເຈົ້້�າຊິິຊີ້້�ແຈງເຖິິງສາເຫດທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການເສຍເລືືອດແນວໃດ?” ຜູ້�້ ພິິ ພາກສາ
ແຫງຖາມຂຶ້້�ນ.
ສີີຣິຄິ
ິ ດ
ິ ຫຼຳຳ��ໄປຫຼຳຳ��ມາຫຼຼາຍເທື່່� ອ ພ້້ອມສົົງໄສວ່່າຄຳຳ�ຖາມຂໍ້້�ນີ້້�ມັນ
ັ ເປັັ ນພຽງກົົນອຸຸບາຍ
ໃດໜຶ່ງ່� ທີ່່� ຢາກລ້້ວງເອົົາຄວາມລັັບທີ່່� ມີີໃນຫົົ ວຂອງເຂົົາຫຼືື�ແນວໃດ “ແບບວ່່າ” ເຂົົາຄິິດ
ທົົບທວນຄໍໍາຖາມຄືືນຄາວໜຶ່ງ່� ຈິ່່�ງເວົ້້�າຕໍ່່� “ຄົົງຈະເປັັ ນຍ້້ອນຮ່່າງກາຍບໍ່່�ສາມາດເກັັບເລືືອດ
ໄວ້້ໃນຕົົວແມ່່ນບໍໍລະ?” ຄໍໍາຕອບຂອງເຂົົາເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ພິິ ພາກສາແຫງງົົງປານໄກ່່ຖືືກຄ້້ອນ
ແລ້້ວທຳຳ�ທ່່າກົ້້�ມໜ້້າເບິ່່�ງບົົດລາຍງານຕໍ່່�. ທ້້າວຄົົງບໍ່່�ສະຫຼຼາດພໍໍ ທີ່່�ຈະຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າມັັນເປັັ ນ
ຄຳຳ�ຕອບແບບເຊືືອດໄກ່ໃຫ້້ລີີ
ງເບິ່່�ງ. “ແນ່່ນອນ, ຄວາມຈິິງທີ່່� ຂາຂອງຊາຍຜູ້້� ໜ້້າສົົງສານ
່
ຄົົນນັ້້�ນຖືືກຕັດ
ັ ອອກຈົົນກາຍຫົົ ວເຂົ່່�າ ອາດມີີບາງຢ່່າງເກີີດຂຶ້້�ນຈິ່່�ງເປັັ ນແນວນັ້້�ນ. ທັັງໝົົດ
ໄດ້້ບັັນທຶຶກໄວ້້ຢູ່່�ໃນບົົດລາຍງານແລ້້ວ.”
“ເຈົ້້�າອາດເຊື່່� ອວ່່າທັັງໝົົດນີ້້�ມັນ
ັ ຢູ່່�ໃນບົົດລາຍງານຊີ້້� ຫວາ, ສະຫາຍສີີຣິ,ິ ແຕ່່ເບິ່່�ງຄືື
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ວ່່າ ເຈົ້້�າໄດ້້ຄັັດເລືືອກເອົົາສະເພາະຂໍ້້�ມູນ
ູ ທີ່່� ຕົນ
ົ ຄິິດວ່່າຈໍໍາເປັັ ນຕ້້ອງຊີ້້� ແຈງໃຫ້້ຜູ້້� ອ່່ານຮູ້້�ນຳຳ�.
ຂ້້ອຍຢາກເຫັັ ນລາຍລະອຽດຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້�ໃນເທື່່� ອໜ້້າ, ຖ້້າເຈົ້້�າບໍ່່�ວ່່າຫຍັັງ ເວົ້້�າຄວາມຊື່່�
ເທາະຂ້້ອຍຍັັງງົົງຢູ່່�ວ່່າ ເຈົ້້�າໝັ້້�ນໃຈແນວໃດວ່່າສາເຫດການຕາຍຂອງຜູ້້�ຊາຍຄົົນນັ້້�ນ
ແມ່່ນຍ້້ອນເສຍເລືືອດຫຼຼາຍ, ແທນທີ່່� ຈະບອກວ່່າ …”
“ຫົົ ວໃຈຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວແມ່່ນບໍ່່�?”
“ແນ່່ນອນ, ເຂົົາອາດຈະຕົົກໃຈກັັບສະພາບຂາທີ່່� ຖືືກຕັັດ. ຊັ້້� ນເຈົ້້�າຮູ້້�ແນວໃດວ່່າ
ສາເຫດການຕາຍຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນບໍ່່�ໄດ້້ເກີີດຈາກຫົົ ວໃຈຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວ? ເຂົົາເຖົ້້�າແລ້້ວເດ.”
ດັ່່�ງດຽວກັັບຄະດີີສາມກໍໍລະນີີທີ່່�ເຄີີຍເກີີດຂຶ້້�ນກ່ອນໜ້້ານີ້້�
, ຄ້້າຍກັັບວ່່າ ແຫງ ມີີທ່່າທີ່່�
່
ບິິດເບືືອນຂໍ້້�ເທັັດຈິິງໂດຍອ້້າງວ່່າມັັນເປັັ ນການຕາຍໂດຍທຳຳ�ມະຊາດ, ແຕ່່ກໍໍເປັັ ນພຽງ
ການໃຫ້້ຂໍ້້� ອ້້າງທີ່່� ໄຮ້້ເຫດຜົົ ນ ເຊິ່່� ງເຂົົ າພຽງແຕ່່ຈິິນຕະນາການຂຶ້້� ນມາເອງເທົ່່� ານັ້້�ນ.
ຜູ້້�ພິິ ພາກສາໜຸ່່ມຄົົ
ີ ນຳຳ�
ິ ມາ ສະເໜີີ
� ງຈະປຶ້້� ມປິິ ຕິິເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງ ຖ້້າຫາກບົົດລາຍງານທີ່່� ສີຣິ
ໃຫ້້ເຂົົາຈົົນຮອດຫ້້ອງການນັ້້�ນໄດ້້ລະບຸຸຢູ່່�ໃນຫົົ ວຂໍ້້�ໄວ້້ວ່່າ ຫົົ ວໃຈຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວ.
ກໍໍຖືືກຢູ່່�ດອກທີ່່� ວ່່າຫົົ ວໃຈຂອງຊາຍຫາປາຄົົນນັ້້�ນໄດ້້ຢຸຸດເຕັ້້�ນ ກ່່ອນຈະເສຍຊີີວິດ
ິ ,
ແຕ່່ກໍໍຍັັງມີີສັນ
ັ ຍານທີ່່� ບົ່່�ງບອກຢູ່່�ໃນຕົົວຂອງມັັນເອງກ່ຽວກັັ
ບສາເຫດການຕາຍເຊິ່່�ງອາດ
່
ມີີເງື່່ອ
� ນງຳຳ�ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້�ນ. ເຮືືອຫຸ້້�ມເກາະຂອງທະຫານລຳຳ�ໃໝ່່ທີ່່� ກຽມອອກປະຕິິບັັດການ
ໄດ້້ເກີີດອຸຸບັັດຕິິເຫດ ໂດຍໄປຕຳຳ�ກັັບທ່່າເຮືືອຄອນກຣິິດທີ່່� ທ່່າເດື່່� ອ ຍ້້ອນບັັນທຸຸກໜັກ
ັ ເກີີນ
ເຫດ ກ່ອນຈະຄ່່ອຍຈົົ
ມລົົງສູ່່ພື້້�
່
� ນນໍ້້�າ. ແຕ່່ກໍໍຍັັງໂຊກດີີທີ່່�ບັັນດາລູູກເຮືືອທັັງໝົົດປອດໄພ.
ເຫດການຄັ້້�ງນີ້້�ແມ່່ນເກີີດຈາກການປະທະຂອງເຮືືອຫາງຍາວ ໂດຍມີີຊາຍຂັັບເຮືືອທີ່່� ຢືນ
ື
ຈ່່ອງກັັບຝາກຳຳ�ແພງເທິິງເຮືືອໄມ້້ນ້້ອຍໆ ດ້້ວຍຄວາມຕື່່� ນຕົົກ ໃຈແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ຮູ້້�ຈະໜີີເອົົາຕົົວ
ລອດແນວໃດ. ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຄົົນຫາປາຕາມແມ່່ນໍ້້�າຂອງທີ່່� ມີີປະສົົບການຫາປາຫຼຼາຍ
ປີີແຕ່່ລອຍນໍ້້�າບໍ່່�ເປັັ ນ.
ແຜ່່ນໂລຫະທີ່່� ກອງຢູ່່�ເທິິງດາດຟ້້າໄດ້້ຫຼຸຸ�ຫຼັ່່�� ງລົົງມາ ພ້້ອມຕັັດອະໄວຍະວະບາງສ່່ວນ
ຂອງເຂົົາອອກເປັັ ນຊິ້້�ນເປັັ ນຕ່່ອນ ຄືືກັັບກ່່ຽວຕັັດເຂົ້້�າກໍໍບໍ່່�ປານ, ແລະບ່່ອນທີ່່� ເຂົົາຢືືນຢູ່່�
ຊໍ້້�າພັັ ດມີີຮາວຂັ້້�ນໄດຂວາງທາງເອົົາໄວ້້. ນາຍທະຫານ ແລະລູູກເຮືືອຮູ້້�ສຶຶກສັັງເວດໃຈ
ກັັບເຫດການທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ ຈິ່່�ງພາກັັນດຶຶງເອົົາຮ່່າງຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນຂຶ້້�ນໄປໄວ້້ຢູ່່�ເທິິງດາດຟ້້າ,
ຂະນະທີ່່� ຮ່່າງຂອງເຂົົາຖືືກວາງລົົງເທິິງພື້້� ນເຮືືອດ້້ວຍຄວາມມຶຶນງົົງ, ເຂົົາຊໍ້້�າພັັດໄບ່່ແວັັບໆ
ທັັງຍິ້້�ມຫົົ ວ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າເຂົົາເອງກໍໍຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຕົົວວ່່າຂາທັັງສອງຂ້້າງຂອງຕົົນຖືືກຕັັດຂາດ
ອອກແລ້້ວ.
ເຮືືອຄ່່ອຍໆ ເຄື່່� ອນທີ່່� ອອກຈາກທ່່າ ແລະຜູ້້� ຄົົນທີ່່� ຢືນ
ື ເບິ່່�ງເຫດການເທິິງຕາຝັ່່� ງຕ່່າງ
ກໍໍເຫັັ ນຂາທັັງສອງຂ້້າງຂຸຸຫຼົ່່�� ນລົົງໄປໃນນໍ້້�າ ແລະຈົົມຫາຍໄປໃນທີ່່� ສຸຸດ. ພວກມັັນອາດຈະ
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ພອງຕົົວຂຶ້້�ນໃນອີີກບໍ່່�ເທົ່່�າໃດຊົ່່�ວໂມງ ແລະຟູູ ຂຶ້້�ນມາລອຍຢູ່່�ເທິິງໜ້້ານໍ້້�າ ໂດຍທີ່່� ຍັັງມີີເກີີບ
ແຕະສີີແປກຕາຕິິດຢູ່່�ຕີີນ, ແຕ່່ກໍໍຄົງົ ບໍ່່�ມີໂີ ອກາດໄດ້້ໄປຮ່່ວມງານສົົບເຈົ້້�າຂອງຮ່່າງຄີີງອັັນ
ໄຮ້້ວິິນຍານຂອງຊາຍຜູ້້� ໜ້້າສົົງສານນັ້້�ນອີີກ.
“ສະຫາຍເອີີຍ, ຖ້້າສະຫາຍຕັ້້�ງໃຈຢາກຈະອ້້າງວ່່າຫົົ ວໃຈຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວເປັັ ນສາເຫດການ
ຕາຍສຳຳ�ລັັບທຸຸກໆ ກໍໍລະນີີແລ້້ວ, ເຮົົາກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນວ່່າຈະມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັ ນອັັນໃດ ທີ່່� ພວກເຮົົາ
ຈະຕ້້ອງຈ້້າງໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບມາເຮັັດວຽກນີ້້�.” ສີີຣິິເລີ່່� ມໝົົດຄວາມອົົດທົົນ, ມັັນເປັັ ນ
ຄວາມອົົດທົົນທີ່່� ຖືືກປ່່ ອຍໃຫ້້ລ່່ອງລອຍຢູ່່�ໃນຫ້້ວງນຶຶກ ຂອງບັັນຍາກາດອັັນກວ້້າງໃຫຍ່່
ໄພສານທີ່່� ໄຮ້້ຂອບເຂດ. ຕະຫຼຼອດ 72 ປີີຜ່່ ານມາ ສີີຣິໄິ ດ້້ຜ່່ານຜ່່າກັັບຄວາມຍາກລຳຳ�ບາກ
ມາຫຼຼາຍຕໍ່່�ຫຼຼາຍທີີຈົນ
ົ ນັັບບໍ່່�ຖ້້ວນ ຈົົນເຂົົາໄດ້້ບັັນລຸຸເຂົ້້�າສູ່່�ຄວາມສະຫງົົບນິ້້�ງ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ຕ່່າງ
ຫຍັັງກັັບນັັກບິິນອາວະກາດ ທີ່່� ໄດ້້ປ່່ອຍຕົົວໃຫ້້ລ່່ອງລອຍໄປຕາມອາກາດກາງຫາວ. ເຖິິງ
ແມ່່ນເຂົົາຈະບໍ່່�ຮູ້້�ເລິິກເຊິ່່�ງໃນເລື່່� ອງສາສະໜາພຸຸ ດ ຫຼືື�ເລື່່� ອງຄອມມູູຍນິິດຢ່່າງຖ່່ອງແທ້້,
ເຂົົາກໍໍຍັງັ ມີີຄວາມສາມາດພໍໍທີ່່�ຈະລະງັັບໂທສະແຫ່່ງຄວາມໂກດເຄືືອງຂອງຕົົນເອົົາໄວ້້ໄດ້້.
ເຊິ່່�ງກໍໍບໍ່່�ມີີໃຜເຄີີຍເຫັັ ນເຂົົາສະຕິິແຕກຈັັກເທື່່� ອ.
ຫຼຼາຍຄົົນມັັກເວົ້້�າເຖິິງທ່່ານໝໍໍ ສີີຣິິວ່່າເຂົົາເປັັ ນຄົົນເຕ້້ຍຕ່ຳຳ��ດຳຳ�ເກີີງ. ຮ່່າງກາຍຂອງ
ເຂົົາເບິ່່�ງຄືືຜິິດຮູູບຜີີ ດຮອຍຄ້້າຍກັັບນັັກມວຍປ້ຳຳ� �ຫຼັັ� ງກົ່່�ງ. ເວລາຍ່່າງ, ຮ່່າງກາຍເຄິ່່�ງທ່່ອນ
ທາງລຸ່່ມຂອງເຂົົ
າ ຊ່່າງປະສານກົົມກຽວກັັນດີີກັັບສ່່ວນທີ່່� ເປັັ ນເຄິ່່�ງທ່່ອນຂ້້າງເທິິງ. ເສັ້້�ນ
�
ຜົົ ມຂອງເຂົົາຖືືກຕັດ
ັ ສັ້້�ນເປັັ ນລະບຽບ ແຕ່່ກໍໍຍັັງປ່່ອຍໃຫ້້ເຫັັ ນເປັັ ນສີີຂາວດອກເລົົາຊອມ
ຊໍ່່�ທີ່່�ໄດ້້ບຸຸໝົ້້ນ
� ອອກມາຈາກໜັັງຫົົ ວ. ຂະນະທີ່່� ຜູ້�້ ຊາຍອາວຸຸໂສລາວຫຼຼາຍຄົົນປາຖະໜາ
ທີ່່� ຈະຕື່່�ນຂຶ້້�ນມາ ແລ້້ວໄດ້້ຮັັບພອນວິິເສດຈາກສິ່່�ງສັັກສິດ
ິ ເບື້້� ອງບົົນສະຫວັັນເພື່່� ອເນລະມິິດ
ໃຫ້້ສີີຜົົມຂອງພວກເຂົົາດົົກດຳຳ�ເໝືືອນເຍົົາໄວ. ສີີຣິິຊ້ຳຳ��ພັັດໃຊ້້ເງິິນເດືືອນຂອງຕົົນຢ່່າງ
ສົົມເຫດສົົມຜົົ ນແທນທີ່່� ຈະສິ້້�ນເປືືອງຍ້້ອນນ້ຳຳ��ຢາຍ້້ອມຜົົ ມຈີີນ. ໃນຕົົວຂອງເຂົົານັ້້�ນແມ່່ນ
ບໍ່່�ມີີຄຳຳ�ວ່່າປອມ, ຕື່່� ມແຕ້້ມ ຫຼືື�ຕັັດອອກ ທັັງໝົົດນັ້້�ນລ້້ວນແຕ່່ແມ່່ນຕົົວຕົົນຂອງເຂົົາ.
ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍປະສົົບຜົົ ນສຳຳ�ເລັັດໃນເລື່່� ອງການຈົ່່�ງໜວດເຄົົາ, ເວັ້້�ນແຕ່່ວ່່າຈະນັັບຂົົນ
ຄິ້້�ວເປັັ ນເສັ້້�ນໜວດ. ສີີຣິິມີີຂົົນຄິ້້�ວດົົກໜາຍາວເປັັ ນຍ່່ອມເຍາະ ຈົົນຄົົນແປກໜ້້າຍາກ
ທີ່່� ຈະຈ້້ອງມອງດວງຕາແປກປະຫຼຼາດຄູ່່�ນັ້້�ນໄດ້້. ແມ່່ນແຕ່່ຜູ້້� ທີ່່� ເຄີີຍເດີີນທາງຮອບໂລກ
ເປັັ ນສິິບຄັ້້�ງກໍໍຍັັງບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັ ນດວງຕາແບບນັ້້�ນມາກ່່ອນ. ພວກມັັນມີີສີີຂຽວສົົດໃສເປັັ ນ
ປະກາຍຄ້້າຍຄືືແຜ່່ນຄຸຸມໂຕະສະໜຸຸກເກີ້້�ກໍປ
ໍ ານນັ້້�ນ ແລະພວກມັັນກໍໍເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເພິ່່�ງພໍໍໃຈ
ທຸຸກຄັ້້�ງໃນເວລາທີ່່� ຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງມັັນຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າແວ່່ນ. ເຂົົາບໍ່່�ຮູ້້�ດີີປານໃດດອກເລື່່� ອງພໍ່່� ແມ່່
ຜູ້້� ບັັງເກີີດເກົ້້�າ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີຂ່່
ີ າວຄາວຫຍັັງເພື່່� ອຈະໃຫ້້ເຂົົາໄດ້້ສືືບທາວຫາ. ຍ້້ອນບໍ່່�ຮູ້້�ທີ່່�
ໄປທີ່່� ມາຄືືແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ ເຂົົາຈິ່່�ງບໍ່່�ສາມາດອະທິິບາຍເລື່່� ອງນີ້້�ໃຫ້້ໃຜຟັັ ງໄດ້້.
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ສີ່່� ສິິບນາທີີຜ່່ ານໄປກັັບຄຳຳ�ວ່່າ ການແບ່່ງປັັ ນຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບຕາມໜ້້າທີ່່� , ຜູ້້�
ພິິ ພາກສາແຫງຍັັງບໍ່່�ສາມາດເຈາະເລິິກເຂົ້້�າໄປຂ້້າງໃນຂອງສາຍຕາຄູ່່�ນັ້້�ນໄດ້້. ທ້້າວໄດ້້
ແຕ່່ເຫຼືື�ອບຕາເບິ່່�ງປາຍສໍໍດຳຳ�ໃນມືືຕົນ
ົ ເອງ ພ້້ອມໃຊ້້ນິ້້�ວມືືດີດ
ີ ດັັນຕັັອກແຕັັກໄປມາພໍໍ ເໜັັງ
ຕີີງມຸຸບມິິບ. ບໍ່່�ພໍໍຄາວກໍໍຈ້້ອງໄປເບິ່່�ງປຸ່່�ມທີ່່� ຫ້້ ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງຢູ່່�ຂໍ້້�ມືືຂອງທ່່ານໝໍໍຜູ້້�ນຸ່່ງເສື້້�
� ອ
ສີີຂາວທີ່່� ກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າດ້້ວຍທ່່າທາງບໍ່່�ຮ້້ອນບໍ່່�ເຄືືອງຫຍັັງ. ທ້້າວສົ່່�ງແສງຕາຜ່່ານ
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມບານເກັັດ ຄ້້າຍກັັບວ່່າມີີດວງດາວສີີແດງສົ່່�ງແສງເຫຼື້້�� ອມລະຍິິບລະຍັັບ
ໃນຍາມຄ່ຳຳ��ຄືນ
ື ອັັນມືືດມິິດ ຢູ່່�ຂ້້າງນອກຫ້້ອງພັັກຂອງຜູ້້� ພິິພາກສາຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ, ແຕ່່ທ້້າວ
ກໍໍຍັັງບໍ່່�ກ້້າຈ້້ອງມອງເຂົ້້�າສູ່່�ດວງຕາສີີຂຽວອັັນແຫຼຼມຄົົມຂອງສີີຣິິແມ່່ນແຕ່່ຄັ້້�ງດຽວ.
“ແມ່່ນຢູ່່�ດອກສະຫາຍສີີຣິ,ິ ພວກເຮົົາຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງມີີທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ ກໍໍຄືເື ຈົ້້�າ
ຮູ້້�ຫັ້້� ນແຫຼ້້�ວ, ການຈັັດລະບຽບຂອງລະບອບສັັງຄົົມນິິຍົົມ ຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບຜິິ ດຊອບອ້້າຍນ້້ອງ
ສະມາຊິິກຂອງຕົົນ. ຈິິດວິິນຍານແຫ່່ງການປະຕິິວັດ
ັ ແມ່່ນຖືືກປົົກປັັ ກຮັັກສາພາຍໃຕ້້
ຂອບຂອງແສງສະຫວ່່າງຈາກເຮືື ອນໄຟຍາມຝັ່່� ງ ຂອງລະບອບສັັງຄົົມນິິຍົົມ. ແຕ່່
ປະຊາຊົົນກໍໍມີີສິິດທີ່່� ຈະເຫັັ ນຄວາມໂປ່່ງໃສ ຂອງຜູ້້� ດູູແລເຮືືອນໄຟຍາມຝັ່່� ງເຊັ່່�ນກັັນ.”
ບ້້າໄປແລ້້ວ, ໝໍໍນ້້ອຍນີ້້� ຈັ່່ງ� ແມ່່ນມັັນເກັ່່�ງ ໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນ: ເຂົົາຖະໜັັດໃນ
ເລື່່� ອງການຍົົກເອົົາຄຳຳ�ສຸຸພາສິິດແບບຜິິ ດໆ ສຳຳ�ລັັບແກ້້ໄຂສະຖານະການລ່່ວງໜ້້າ. ແຕ່່
ພໍໍ ເມື່່� ອທຸຸກຄົົນກັັບເມືືອເຮືືອນໃຜລາວ ພ້້ອມນຳຳ�ເອົົາສຸຸພາສິິດຂອງພວກຕົົນໄປວິິເຄາະ,
ກ່່ອນຈະເຂົ້້�າໃຈແຈ້້ງໃນຕອນທ້້າຍວ່່າມັັນບໍ່່�ໄດ້້ກ່່ຽວຂ້້ອງຫຍັັງເລີີຍ. ສີີຣິິແນມເບິ່່�ງເດັັກ
ຊາຍຜູ້້� ບ້້າຄັ່່�ງພ້້ອມຮູ້້�ສຶຶກສັັງເວດໃຈແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ.
ສິ່່�ງທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້� ຄົົນເຄົົາລົົບຢຳຳ�ເກງຕໍ່່�ຜູ້�້ ພິິພາກສາແຫງກໍໍຄົງົ ແມ່່ນ ໃບປະກາດລະດັັບ
ປະລິິນຍາສາຂາກົົດໝາຍ ທີ່່� ຈົບ
ົ ມາຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດໄດ້້ສະຫຼັັ�ກເທິິງແຜ່່ນເຈ້້ຍ
ບາງໆ ເຊິ່່�ງຈະເຫັັ ນມັັນຫ້້ອຍໄວ້້ຕິິດກັັບຝາຫ້້ອງ. ເຂົົາໄດ້້ຜ່່ານການຝຶຶ ກອົົບຮົົມແບບ
ເລັ່່�ງລັັດ ເພື່່� ອຕື່່�ມເຕັັມຊ່່ອງວ່່າງໃຫ້້ແກ່ພວກຊົົ
ນຊັ້້�ນຂຸຸນນາງທີ່່� ປົົບໜີີອອກນອກປະເທດ.
່
ເຂົົາສຶຶກສາຢູ່່�ຄະນະພາສາສາດ ທີ່່� ກະໂຕແຫງເອງຍັັງບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈທ່່ຽງແທ້້ໃນສາຂາທີ່່� ຕົົນ
ຮຽນ ພ້້ອມຍັັງໄດ້້ຮັັບໃບປະກາດແບບພໍໍ ເປັັ ນພິິ ທີີຊື່່�ໆ. ສະຫະພາບໂຊວຽດໄດ້້ເອົົາຊື່່�
ຂອງເຂົົາເຂົ້້�າໃນບັັນຊີີລາຍຊື່່� ຂອງກຸ່່�ມນັັກສຶຶກສາຄອມມູູຍນິິດອາຊີີ ທີ່່� ສຳຳ�ເລັັດຊັ້້�ນການ
ສຶຶກສາອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່ ແລະຊົົງກຽດ ເຊິ່່�ງໄດ້້ກາຍເປັັ ນທີ່່� ຮັັບຮູ້້�ກັັນດີີໃນລະບອບສັັງຄົົມນິິຍົົມ
ດິິນແດນແຫ່່ງມາຕຸຸພູູມ.
ສີີຣິິເຊື່່� ອວ່່າຕຳຳ�ແໜ່່ງຜູ້້� ພິິ ພາກສາຄວນຈະແມ່່ນຜູ້້� ທີ່່� ມີີຄວາມຮູ້້� ແລະເຕັັມປ່່ຽມໄປ
ດ້້ວຍພູູມປັັ ນຍາອັັນສູູງສົ່່�ງໂດຍຜ່່ານການຝຶຶ ກຝົົ ນຫຼໍ່່�� ຫຼຼອມຜ່່ານຫຼຼາຍຂັ້້�ນຕອນ ເປັັ ນເວລາ
ຫຼຼາຍປີີຕະຫຼຼອດຊີີວິດ
ິ ອັັນຍາວນານ, ແລ້້ວກໍໍຄ່່ອຍເພີ່່� ມພູູ ນຂຶ້້�ນ ຄ້້າຍຄືືກັັບເສັ້້�ນວົົງກົົມ
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ຂອງຕົ້້�ນໄມ້້ແຫ່່ງຄວາມຮູ້້�, ເຊື່່� ອວ່່າຜູ້້� ທີ່່� ໄດ້້ຕຳຳ�ແໜ່່ງມາຄອງ ບໍ່່�ແມ່່ນຈະໄດ້້ມາໂດຍການ
ຄາດເດົົາຄຳຳ�ຕອບທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າຖືືກຕ້້ອງຈາກການສອບເສັັງ ພາກປະລາໄນພາສາຣັັດເຊຍ.
“ຂ້້ອຍຄວນໄປໄດ້້ແລ້້ວແມ່່ນບໍ່່�?” ສີີຣິິຢືນ
ື ຂຶ້້�ນ ພ້້ອມກ້້າວບາດຍ່່າງໄປທາງປະຕູູ
ໂດຍບໍ່່�ລໍໍຖ້້າຄຳຳ�ອະນຸຸຍາດຈາກໃຜ.
ແຫງແນມຕາມຫຼັັ�ງເຂົົາພ້້ອມສົ່່�ງສາຍຕາແບບດູູຖູູກຄ້້າຍກັັບວ່່າສີີຣິເິ ປັັ ນຄົົນຕ່ຳຳ��ຕ້້ອຍ
ດ້້ອຍກວ່່າຝຸ່່� ນຕົົມ.
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າພວກເຮົົາຕ້້ອງໄດ້້ປຶຶ ກສາຫາລືືດ້້ານທັັດສະນະຄະຕິິໃນການພົົບປະກັັນ
ເທື່່� ອໜ້້າ. ເຈົ້້�າຄິິດວ່່າແນວໃດ?”
ສີີຣິິຍິ້້�ມແທນການປະຕິິເສດທີ່່� ຈະອອກຄຳຳ�ເຫັັ ນໃດໆ.
“ອືືມ! ທ່່ານໝໍໍ,” ທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຢຸຸດຈຶຶກ ຮູູດັງັ ຂອງເຂົົາເກືືອບຈຸຸຮອດປະຕູູ,
“ທ່່ານບໍ່່�ສົົງໄສເລີີຍບໍໍວ່່າຍ້້ອນຫຍັັງສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິ ປະໄຕຂອງພວກເຮົົາ
ຈິ່່�ງໄດ້້ແຈກເກີີບຫຸ້້�ມສົ້້�ນສີີດຳຳ�ຄຸນ
ຸ ນະພາບດີີໃຫ້້ແກ່ພະນັັ
ກງານລັັດແບບບໍ່່�ຫັັກເອົົາເງິິນນຳຳ�
່
ຈັັກກີີບ?”
ສີີຣິິເຫຼືື�ອບຕາລົົງເບິ່່�ງເກີີບແຕະສີີນ້ຳຳ�� ຕານອັັນເກົ່່�າໝອງຂອງຕົົນ. “ກິິດຈະການ
ໂຮງງານຜະລິິດເກີີບໃນຈີີນຄົົງຈະຍັັງເປີີດຢູ່່�ຕິິເບາະ?”
ຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງກົ້້�ມຫົົ ວລົົງ ພ້້ອມສ່່າຍຫົົ ວໄປມາແບບຊ້້າໆ. ມັັນຄືືທ່່າທີີທີ່່�ເຂົົາ
ຮຽນແບບຈາກຄົົນສູູງອາຍຸຸ, ແຕ່່ມັັນກໍໍຍັັງບໍ່່�ເໝາະກັັບທ້້າວພໍໍ ເທົ່່�າໃດ.
“ສະຫາຍ! ພວກເຮົົາອອກຈາກປ່່າມາດົົນແລ້້ວໃດ ພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ລີ້້� ຢູ່່�ຖ້ຳຳ��ຢູ່່�ຮູູຄືືແຕ່່
ກ່່ອນ ຕອນນີ້້�ພວກເຮົົາໄດ້້ຮັັບຄວາມເຄົົາລົົບນັັບຖືືຈາກຜູ້້� ບັັງຄັັບບັັນຊາທັັງຫຼຼາຍ ແລະ
ການແຕ່່ງກາຍຂອງພວກເຮົົາກໍໍໄດ້້ສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັ ນເຖິິງຈຸຸດຢືືນຂອງພວກເຮົົາໃນສັັງຄົົມ
ຍຸຸ ກ ໃໝ່່. ຄົົ ນ ທັັ ນ ສະໄໝຈະໃສ່່ເກີີ ບ ຫຸ້້�ມສົ້້� ນ ຈິ່່�ງ ຈະໄດ້້ຮັັ ບ ຄວາມໜ້້າເຊື່່� ອ ຖືື ຈ າກ
ມິິດສະຫາຍຂອງພວກເຮົົາ. ເຂົ້້�າໃຈໃນສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກ ຫຼືື�ບໍ່່�?” ຕອນນີ້້�ທ້້າວຜ່່ອນ
ສຽງລົົງອ່່າວຊ້້າແດ່່ຄືືກັັບນາງພະຍາບານເວົ້້�າກັັບຄົົນປ່່ວຍໄວຊະລາ.
ສີີຣິຫັ
ິ ັ ນໜ້້າກັັບມາ ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ສະແດງອາການນ້້ອຍອົົກນ້້ອຍໃຈຈາກການຖືືກດູຖູ
ູ ູກ
ດູູໝິ່່ນ
� ແຕ່່ຢ່່າງໃດ.
“ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າແມ່່ນແນວນັ້້�ນສະຫາຍ. ແຕ່່ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຖ້້າມີີກຳຳ�ມາຊີີບຄົົນໃດໜຶ່່ງ�
ຄິິດຢາກຈະຈູູບຕີີນຂ້້ອຍ, ຢ່່າງໜ້້ອຍພວກເຂົົາກໍໍຈະໄດ້້ອົົມຫົົ ວໂປ້້ຕີີນຂ້້ອຍງ່່າຍຂຶ້້�ນ.”
ເວົ້້�າສຸຸດສີີຣິິກໍໍໃຊ້້ມືືດຶຶງປະຕູູອັັນຝືືດແສນຝືືດນັ້້�ນໃຫ້້ເປີີດກວ້້າງຂຶ້້�ນ ກ່່ອນຈະຍ່່າງ
ອອກໄປ.
ມື້້� ນັ້້ນ
� ເປັັ ນວັັນສຸຸກປາກົົດວ່່າເປັັ ນມື້້� ທີ່່�ຍາວນານອີ່່� ຫຼີີ� , ສີີຣິກ້້
ິ າວບາດຍ່່າງເພື່່� ອມຸ່່ງໜ້້າ
�
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ກັັບເຮືືອນຂອງຕົົນ ໂດຍຜ່່ານເສັ້້�ນທາງດິິນແດງໃນນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈັັນ. ປົົ ກກະຕິິເຂົົາ
ມັັກເກັັບເອົົາຮອຍຍິ້້�ມແຫ່່ງຄວາມເບີີກບານໃຈ ເຊິ່່�ງປາກົົດອອກຜ່່ານໃບໜ້້າຂອງຕົົນ
ແລ້້ວມອບໃຫ້້ແກ່ຜູ້້
່ � ຄົົນທີ່່� ຕ້້ອງການມັັນ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍສັງັ ເກດເຫັັ ນວ່່າມີີບໍ່່�ພໍໍເທົ່່�າໃດຄົົນທີ່່� ຍິ້້�ມ
ຕອບກັັບຄືືນມາ. ພວກພໍ່່� ຄ້້າຊາວຂາຍທີ່່� ຕັ້້�ງຮ້້ານຢູ່່�ຕາມເສັ້້�ນທາງທີ່່� ສີີຣິິຍ່່າງຜ່່ານຕ່່າງ
ກໍໍຮູ້້�ຈັັກເຂົົາເປັັ ນຢ່່າງດີີ ພ້້ອມກ່າວທັັ
ກທາຍແບບເປັັ ນກັັນເອງ, ແຕ່່ຄົົນແປກໜ້້າຊ້ຳຳ��ພັັດ
່
ບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈກັັບສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາສະແດງອອກ ແລ້້ວກໍໍເກີີດມີີຄຳຳ�ຖາມຕ່່າງໆ ນາໆ ປາກົົດຂຶ້້�ນຢູ່່�ໃນ
ຫົົ ວຂອງພວກເຂົົາ. “ເຂົົາຮູ້້�ຫຍັັງແດ່່ເລື່່� ອງຊາຍໜຸ່່ມຄົົ
� ນນີ້້� ? ແມ່່ນເຂົົາຍິ້້�ມເອົົາວິິມານ
ຫຍັັງຫວາ?”
ເຂົົາຍ່່າງຜ່່ານກຸ່່ມລັັ
� ດຖະກອນເຊິ່່�ງເປັັ ນພະນັັກງານຍິິງ ທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ກັັບຈາກວຽກງານ
ໃນມື້້� ສຸຸດທ້້າຍຂອງອາທິິດ. ພວກເຂົົານຸ່່ງເສື້້�
� ອສຸຸພາບສີີກາກີີ ພ້້ອມສິ້້�ນສີີດຳຳ�ຕໍ່່�ຕີີນລ່່າມ
ລົົງຈົົນກາຍຫົົ ວເຂົ່່�າປົົ ກຄຸຸມຮອດປາຍຕີີນ. ທຸຸກໆ ຄົົນແມ່່ນຈະມີີເຄື່່� ອງແບບທີ່່� ເປັັ ນ
ເອກະລັັກຂອງໃຜລາວເຊັ່່�ນມີີສາຍແອວ, ແຖບຄໍໍເສື້້�ອທີ່່� ມີລ
ີ ວດລາຍຕ່່າງໆ, ເອົົາເສື້້�ອເຂົ້້�າ
ໃນສິ້້�ນຕາມແບບຂອງຕົົນເອງ.
ສີີຣິິຍ່່າງຜ່່ານກຸ່່ມເດັັ
� ກນ້້ອຍນັັກຮຽນ ທີ່່� ຢູ່່�ໃນຊຸຸ ດເສື້້� ອສີີຂາວສະອາດຈົົບງາມ ແລະ
ມີີຜ້້ າພັັ ນຄໍໍສີີແດງຜູູ ກຕິິດຢູ່່�ຄໍໍ ເດັັກນ້້ອຍເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນເບິ່່�ງຄືືກຳຳ�ລັັງຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງທັັງມຶຶນງົົງເກີີນ
ກວ່່າຈະສົ່່�ງສຽງຫົົ ວຢອກໄຍກັັນ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຂອງສີີຣິິໃນຕອນນັ້້�ນ.
ເຂົົາຍ່່າງຜ່່ານຄວາມມືືດມິິດທີ່່� ມີີແຕ່່ຮ້້ານຄ້້າເປົ່່� າວ່່າງຕັ້້�ງລຽນລາຍກັັນຢູ່່�ສອງຂ້້າງ
ຂອງຟາກທາງ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າເປັັ ນຮ້້ານຂາຍເຄື່່�ອງປະເພດດຽວກັັນໝົົດ. ເຂົົາຍ່່າງຜ່່ານນ້ຳຳ��ພຸຸ
ເຊິ່່�ງບ່່ອນທີ່່� ນ້ຳຳ�ຜຸ່່
� � ງອອກມານັ້້�ນຊ້ຳຳ��ພັັດກາຍເປັັ ນເຮືືອນຮັັງຂອງພວກແມງໄມ້້ນາໆ ຊະນິິດ
ໄປແລ້້ວ ກັັບຕຶຶກອາຄານຫຼຼາຍແຫ່່ງທີ່່� ຍັັງສ້້າງບໍ່່�ແລ້້ວປະຄ້້າງໄວ້້ເປັັ ນເຕ່່ງເຊ່່ງຢູ່່� ແມ່່ນແຕ່່
ຮ້້ານນັ່່�ງໄມ້້ໃຜ່່ກໍໍຍັັງກາຍເປັັ ນສີີຂຽວຍ້້ອນມີີເຄືືອໄມ້້ທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນມາກ້້ຽວກອດເອົົາໄວ້້.
ສີີຣິິໃຊ້້ເວລາຍ່່າງກັັບເຮືືອນພຽງ 20 ນາທີີ ແຕ່່ມັັນກໍໍພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະຂັັດເກົົາພາບອັັນ
ໜ້້າຫງຸດ
ຸ ຫງິິດຂອງຜູ້້�ພິິ ພາກສາແຫງ ອອກຈາກຫົົ ວຂອງຕົົນໄດ້້. ສີີຣິິອາໄສຢູ່່�ເຮືືອນ
ເກົ່່�າແກ່່ສອງຊັ້້�ນສະຕາຍແບບຝຣັ່່�ງ ເຊິ່່�ງມີີສວນໜ້້າບ້້ານທີ່່� ເຕັັມໄປດ້້ວຍພືື ດຜັັ ກນາໆ
ຊະນິິດ. ຖ້້າຈະວ່່າໄປແລ້້ວ, ຕຶຶກຫຼັັ� ງນັ້້�ນຍັັງມີີຫຼຼາຍສິ່່�ງຢ່່າງທີ່່� ຕ້້ອງໄດ້້ຕື່່� ມເຕັັມບໍ່່�ວ່່າຈະ
ເປັັ ນການທາສີີ, ການສາບປູູນ, ໃສ່່ແວ່່ນ ລວມທັັງກະເບື້້� ອງທີ່່� ແຕກແຫງ, ແຕ່່ເບິ່່�ງຄືືວ່່າ
ສິ່່�ງເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນຈະຖືືກປະຖິ້້�ມໄວ້້ຈັ່່�ງຊັ້້�ນອີີກດົົນນານສົົມຄວນ.
ຊາລູູບ ກິ້້�ງເກືືອກລີີເລືືອອອກມາຈາກພຸ່່�ມກະລ່ຳຳ��ປີຄື
ີ ກັ
ື ບ
ັ ໂຕແຂ້້ຄານຂຶ້້�ນຈາກອ່່າງນ້ຳຳ��
ເຖິິງແມ່່ນຍັັງບໍ່່�ທັັນຕັ້້�ງສະຕິິໄດ້້ດີີ ມັັນກໍໍເລີ່່� ມເຫົ່່� າສີີຣິິທັັນທີີ. ໝາໂຕນີ້້�ມັັກເຫົ່່� າສີີຣິິທຸກຄັ້້
ຸ �ງ
ແລະກໍໍເຫົ່່� າແຕ່່ເຂົົາພຽງຄົົນດຽວຕະຫຼຼອດ 10 ເດືືອນທີ່່� ສີີຣິິອາໄສຢູ່່� ທີ່່� ນັ້້�ນ. ບໍ່່�ມີີໃຜ
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ສາມາດອະທິິບາຍໄດ້້ວ່່າ ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່� ເປັັ ນແຮງຈູູງໃຈໃຫ້້ໝາຜີີ ບ້້າໂຕນັ້້�ນ ເລືືອກທີ່່� ຈະ
ເຫົ່່� າທ່່ານໝໍໍພຽງຄົົນດຽວ ແຕ່່ມັັນກໍໍເປັັ ນສິ່່�ງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຫົົ ວສະໝອງຂອງໝາ ເຊິ່່�ງ
ຍາກທີ່່� ຄົົນທຳຳ�ມະດາຈະເຂົ້້�າໃຈໄດ້້.
ດັ່່�ງດຽວກັັບທຸຸກວັນ
ັ , ຄືືກັັບວ່່າມີີຫຍັັງມາດົົນບັັນດານໃຫ້້ຊາລູູບສົ່່�ງສຽງເຫົ່່� າຫອນ
ຄວນຄາງຈົົນຂົົນໜາວລຸຸກເພືື ອບໆ ສຽງຂອງມັັນມີີພະລັັງຈົົນເຮັັດໃຫ້້ໝາໂຕອື່່� ນໆ
ພາກັັນເຫົ່່� າຫອນປະສານກັັນດັັງກ້້ອງກັັງວານອອກໄປຊອດຮອດຖະໜົົນ ແລະໄກອອກ
ໄປເລື້້� ອຍໆ. ສີີຣິິໃຊ້້ຄວາມແຮງດຶຶງປະຕູູໜ້້າບ້້ານດັັງອອດແອດ! ປະສານກັັບສຽງໝາ
ເຫົ່່� າເຊັ່່�ນເຄີີຍ. ບໍ່່�ມີີຈັກມື້້
ັ � ທີ່່�ເຂົົາຈະຍ່່າງເຂົ້້�າເຮືືອນແບບບໍ່່�ມີີໃຜສັັງເກດເຫັັ ນ. ແມ່່ນແຕ່່
ຂັ້້�ນໄດກໍໍຍັັງເປັັ ນເລື່່� ອງ ເພາະມັັນເໜັັງຕີີງໂຍກເຍກພາຍໃຕ້້ບາດຕີີນຂອງສີີຣິິ ແມ່່ນແຕ່່
ເວລາຍ່່າງຜ່່ານຫ້້ອງໂຖງອັັນເປົ່່� າວ່່າງຍັັງບໍ່່�ເວັ້້�ນກັັບສຽງສະເທືືອນດັັງເອືືອດອາດຂອງ
ພື້້� ນເຮືືອນ ຄ້້າຍກັັບວ່່າພວກມັັນຢາກເຕືືອນກັັນວ່່າ ສີີຣິິມາຮອດໜ້້າລະບຽງແລ້້ວ.
ທັັງປະຕູູໜ້້າບ້້ານ ແລະໃນເຮືືອນແມ່່ນບໍ່່�ໄດ້້ລ໋໋ອກໄວ້້ ເຊິ່່�ງເຫັັ ນວ່່າບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງ
ລ໋ອກເພາະເລື່່�
ອງຮ້້າຍໆ ກໍໍໄດ້້ງຽບສະຫງົົບລົົງ. ທີ່່� ພັັກຂອງເຂົົາຕັ້້�ງຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງທີ່່� ສາມາດ
໋
ເບິ່່�ງຜ່່ານເຫັັ ນສົ້້�ນໜຶ່ງ່� ຂອງວັັດຫາຍໂສກ. ເຂົົາຖົົກຕີນ
ີ ອອກຈາກເກີີບອີ່່�ແຕະເທື່່� ອລະຂ້້າງ
ແລ້້ວກໍໍຄ່່ອຍໆ ເຂ່່ຍມັັນເຂົ້້�າໄວ້້ຂ້້າງໃນ. ພາຍໃນຫ້້ອງມີີໂຕະປຶ້້� ມທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ລໍໍຖ້້າເຂົົາໄປນັ່່�ງ
ອ່່ານ ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງໄວ້້ຢູ່່�ຂ້້າງປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ. ເສື່່� ອນອນນ້້ອຍໆ ອັັນໜຶ່່ງ� ໄດ້້ຖືືກພັັບໄວ້້ຢູ່່�ກ້້ອງ
ຂອບມຸ້້�ງຂ້້າງຝາ. ຕັ່່�ງອີ້້� ຢາງສາມໜ່່ວຍທີ່່� ພື້້� ນຜິິ ວໄດ້້ຂຸຸຫຼົ່່�� ນອອກເປັັ ນບາງບ່່ອນຖືືກຕັ້້�ງ
ໄວ້້ອ້້ອມໂຕະກາເຟທີ່່� ເຮັັດດ້້ວຍຂີ້້� ກົ່່ວ
� ພ້້ອມອ່່າງລ້້າງມືືອັນ
ັ ດ່່າງດຳຳ�ຕັ້້�ງຢູ່່�ທາງເທິິງຂອງທໍ່່�
ໂລຫະຂະໜາດໃຫຍ່່.
ຫ້້ອງນ້ຳຳ��ແມ່່ນຢູ່່�ຊັ້້�ນລຸ່່�ມ ເຊິ່່�ງໃຊ້້ຮ່່ວມກັັນກັັບຜົົ ວເມຍສອງຄູ່່�, ມີີເດັັກນ້້ອຍ 3 ຄົົນ,
ກັັບແມ່່ຍິິງຄົົນໜຶ່່ງ� ຊຶ່່�ງແມ່່ນຜູ້້�ຮັັກສາການຫົົ ວໜ້້າໜ່່ວຍງານຝຶຶ ກອົົບຮົົມຄູູ, ພະແນກ
ສຶຶກສາ ສິ່່�ງເຫຼົ່່�� ານີ້້�ຄືສົ
ື ມ
ົ ບັັດຂອງຝ່່າຍຄອມມູູຍນິິດທີ່່� ໄດ້້ມາຄອບຄອງພ້້ອມກັັບໄຊຊະນະ.
ແຕ່່ສະພາບການບໍ່່�ໄດ້້ຮ້້າຍແຮງຄືືແຕ່່ກ່ອນ
ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີໃຜຈົ່່�ມວ່່າຫຍັັງເລີີຍ. ສີີຣິິຕິິດໄຟໃສ່່
່
ບ່່ອນເປັັ ນວົົງແຫວນເທິິງເຕົົາແກັັສ ແລ້້ວກໍໍຕັ້້�ງກາຕົ້້�ມນໍ້້�າໃສ່່ເພື່່� ອຈະເຮັັດກາເຟ ຖືືເປັັ ນ
ວິິຖີີແຫ່່ງຄວາມສຸຸກຂອງເຂົົາອີີກແບບໜຶ່່ງ� ໃນເວລາທີ່່� ຢູ່່�ບ້້ານເຮືືອນ.
ແຕ່່ນີ້້�ເປັັ ນວັັນທ້້າຍອາທິິດຂອງການຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາພ້້ອມກັັບຄວາມແປກປະຫຼຼາດຂອງ
ສີີຣິິ. ຕອນແລງວັັນສຸຸກ ເຂົົານັ່່�ງຢູ່່�ໂຕະເຮັັດວຽກພ້້ອມອ່່ານປຶ້້� ມ ໂດຍອາໄສແສງຮິິບຮີ່່�
ຈາກໄຟຕະກຽງນ້ຳຳ��ມັັນກາດ ຈົົນກວ່່າຈະທົົນກັັບພວກແມງເມົ່່�າເປັັ ນຝູູ ງຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ
ບິິນຕອມບໍ່່�ໄຫວ. ເຂົົາຈິ່່�ງຈັັດແຈງບ່່ອນນອນໃຫ້້ຢູ່່�ທີ່່� ໂລ່່ງພໍໍ ຈະໄດ້້ແນມເຫັັ ນດວງເດືືອນ
ທີ່່� ໂຜ່່ອອກມາຈາກກ້້ອນຂີ້້� ເຝື້້�ອທີ່່� ຄອຍບົົດບັັງເປັັ ນຊ້້ອງໆ ຈົົນກວ່່າເຂົົາເອງກ້້າວເຂົ້້�າສູ່່�
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ວັັງວົົນແຫ່່ງຄວາມຫຼັັ�ບໄຫຼຼໃນຄືືນລາຕີີການອັັນງຽບສະຫງົົບ.
ໃນໂລກແຫ່່ງຄວາມຝັັ ນ ສີີຣິມັ
ິ ກພົ
ັ ົ ບກັັບເລື່່� ອງລາວອັັນແປກປະຫຼຼາດ. ໃນສະໄໝທີ່່�
ເຂົົາຍັັງເປັັ ນເດັັກນ້້ອຍ, ພາບອັັນຊ້ຳຳ��ຊ້້ອນໄດ້້ຄອຍວົົນວຽນລົົບກວນເວລານອນຂອງເຂົົາ
ຈົົນເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາກາງເດິິກຕະຫຼຼອດ. ແຕ່່ກໍໍມີແ
ີ ມ່່ຍິິງຜູ້້�ມີີສິນ
ິ ທຳຳ�ຄົົນ
ໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້�ລ້້ຽງດູູສີີຣິິ ຈໍໍາຕ້້ອງເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງຂອງເຂົົາ ແລ້້ວບອກເຕືືອນເຂົົາວ່່າ
ທັັ ງໝົົດນັ້້�ນເປັັ ນພຽງຄວາມຝັັ ນທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຫົົ ວຂອງເຂົົາ, ແລະບໍ່່�ມີີໃຜຢູ່່� ບ່່ອນນັ້້�ນ
ນອກຈາກເຂົົາພຽງຄົົນດຽວ. ເຂົົາໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ເພື່່� ອເອົົາຊະນະອາການຝັັ ນຮ້້າຍຂອງຕົົນ
ພ້້ອມບໍ່່�ຢ້້ ານກົົວກັັບສິ່່�ງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຄວາມຝັັ ນອີີກຕໍ່່�ໄປ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າເຂົົາຈະເຊົົາຢ້້ ານກົົວແລ້້ວ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງຄວບຄຸຸມມັັນບໍ່່�ໄດ້້. ມີີສິ່່�ງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ສີີ
ຣິິຍັັງບໍ່່�ສາມາດກີີດກັ້້�ນບັັນດາແຂກບໍ່່�ໄດ້້ເຊີີນພວກນັ້້�ນໄດ້້. ໃນຄວາມຝັັ ນຂອງເຂົົາ ໄດ້້
ເຫັັ ນຄົົນແປກໜ້້າເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍພາກັັນຍ່່າງໂຊເຊຄືືຄົົນເມົົາເຫຼົ້້�� າ ໂດຍບໍ່່�ມີີທ່່າທີີທີ່່�
ຈະສ້້າງຄວາມເບີີກບານໃຈໃຫ້້ກັັບເຂົົາເລີີຍແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ. ຜູ້້� ຄົົນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນປາກົົດ
ຕົົວແບບລັັບໆ ລີ້້� ໆ, ຢັ່່� ງຢາຍໄປທົ່່�ວ, ທັັງນິ້້�ງເສີີຍ ຄ້້າຍກັັບວ່່າສະໝອງຂອງເຂົົາເປັັ ນ
ບ່່ອນຮອງຮັັບແຂກຄົົນຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ. ຫຼຼາຍຄັ້້�ງທີ່່� ເຂົົາຄິິດວ່່າຕົົນເອງເປັັ ນພຽງຜູ້້� ຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງ
ເວທີີສຳຳ�ລັັບຄວາມຝັັ ນຂອງຄົົນອື່່� ນໄປແລ້້ວ.
ແຕ່່ວ່່າບັັນດາແຂກທີ່່� ມີຮູ
ີ ບ
ູ ຮ່່າງແປກປະຫຼຼາດ ທີ່່� ເຂົ້້�າໄປຢູ່່�ໃນຈິິດໃຕ້້ສຳຳ�ນຶຶກຂອງສີີຣິິ
ທັັງໝົົດເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນພັັດແມ່່ນຄົົນທີ່່� ຕາຍໄປແລ້້ວ. ມັັນເລີ່່�ມຂຶ້້�ນແຕ່່ຕອນທີ່່� ພົົບກັັບຄວາມຕາຍ
ຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດ ເຊິ່່�ງແມ່່ນຊາຍທີ່່� ຖືກຍິ
ື ງິ ດ້້ວຍກະສຸຸນລູູກປືນ
ື ກ່ອນຈະຂາດໃຈຕາຍຢູ່່
່
� ໂຕະຜ່່າຕັັດ
ຂອງເຂົົາ, ທຸຸກຊີີວິດ
ິ ທີ່່� ເຄີີຍຈາກໄປຕໍ່່�ໜ້້າຕໍ່່�ຕາເຂົົາ ລ້້ວນແຕ່່ກັັບມາຢ້້ ຽມຢາມເຂົົາໃນ
ຄວາມຝັັ ນເປັັ ນປະຈຳຳ�.
ແຕ່່ຄາວທີ່່� ເຂົົາເປັັ ນທ່່ານໝໍໍໜຸ່່ມ,
� ເຂົົາເອງກໍໍຍັັງສົົງໄສວ່່າ ຕົົນເອງອາດຖືືກລົົງໂທດ
ເນື່່� ອງຈາກບໍ່່�ສາມາດຊ່່ວຍຊີີວິິດຜູ້້� ຄົົນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໄວ້້ໄດ້້. ບໍ່່�ມີີເພື່່� ອນຮ່່ວມງານຄົົນໃດເລີີຍ
ທີ່່� ຈະກ້້າບອກເລົ່່�າກ່່ຽວກັັບເລື່່� ອງຫຼຼອນເຫຼົ່່�� ານີ້້� . ພ້້ອມກັັນນັ້້�ນ, ນັັກຈິິດຕະວິິທະຍາຜູ້້� ທີ່່�
ເຄີີຍເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບເຂົົາຕອນຢູ່່� ຫວຽດນາມ ກໍໍໄດ້້ແນະນຳຳ�ພວກເຂົົາວ່່າ ທັັ ງໝົົດ
ນັ້້�ນເປັັ ນພຽງອາການສຳຳ�ນຶຶກຜິິດໃນຕົົວຂອງເຂົົາເອງ. ທ່່ານໝໍໍທຸກຄົ
ຸ ົນຕ່່າງກໍໍແປກໃຈ
ວ່່າ ພວກເຂົົາຈະສາມາດເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຕໍ່່�ຄົົນເຈັັບໄດ້້ດີີຂຶ້້�ນ ຫຼືື�ບໍ່່�. ໃນກໍໍລະນີີຂອງສີີຣິິ ມີີແຕ່່
ຜູ້້� ທີ່່� ປ່່ ຽມລົ້້� ນ ໄປດ້້ວຍຄວາມຮູ້້� ເທົ່່� າ ນັ້້�ນ ເຊື່່� ອ ວ່່າ ຂໍ້້� ສົົ ງ ໄສເຫຼົ່່�� າ ນີ້້� ໄ ດ້້ແຝງຊ້້ອນມາໃນ
ຮູູບແບບທີ່່� ປາກົົດເປັັ ນພາບໃຫ້້ເຂົົາເຫັັ ນ. ສີີຣິິໄດ້້ຄ່່ອຍລະຫາຍຈາກຄວາມກັັງວົົນລົົງ
ແດ່່ເມື່່� ອຮູ້້�ຄວາມຈິິງທີ່່� ວ່່າ ໃນຄວາມຝັັ ນນັ້້�ນ, ວິິນຍານຂອງຄົົນທີ່່� ຕາຍໄປກໍໍບໍ່່�ມີີທ່່າທີີວ່່າ
ຈະສະແດງອາການໂມໂຫຮ້້າຍໃຫ້້ເຂົົາ. ຄວາມຈິິງແລ້້ວ ສີີຣິິກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍຖືືກພວກເຂົົາຄຸຸກ
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ຄາມໃຫ້້ຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ ານກົົວແຕ່່ຢ່່າງໃດ ເຊິ່່�ງນັັກຈິິດຕະວິິທະຍາກໍໍໄດ້້ຢືືນຢັັ ນວ່່າ ສິ່່�ງນີ້້� ເປັັ ນ
ສັັນຍານທີ່່� ດີີ.
ນັັບແຕ່່ສີີຣິເິ ລີ່່�ມເຂົ້້�າເຮັັດວຽກໃນຕຳຳ�ແໜ່່ງທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ, ເຂົົາກໍໍໄດ້້ຮັັບການ
ຕິິດຕໍ່່�ທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດບັັນດາຮ່່າງຄີີງທີ່່� ໄຮ້້ວິິນຍານເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ ທັັງທີ່່� ບໍ່່�ເຄີີຍຮູ້້�
ກັັບພວກເຂົົາຄາວຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ , ການພົົ ບເຫັັ ນເຊັ່່�ນນີ້້�ຍິ່່�ງກາຍເປັັ ນຄວາມຜູູ ກພັັນອັັນເລິິກ
ເຊິ່່�ງ, ເຂົົາສາມາດສຳຳ�ຜັັ ດໄດ້້ເຖິິງຄວາມຮູ້້�ສຶຶກ ແລະຕົົວຕົົນຂອງບັັນດາຮ່່າງທີ່່� ໄຮ້້ວິິນຍານ
ເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໄດ້້. ສັັງເກດເບິ່່�ງແລ້້ວ ມັັນບໍ່່�ຄືືກັັບວ່່າວິິນຍານເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໄດ້້ຫຼຸຸ�ດລອຍອອກຈາກ
ຮ່່າງຄີີງຂອງຄົົນພວກນັ້້�ນເປັັ ນເວລາດົົນນານແຕ່່ຢ່່າງໃດ. ເພາະໃນໂລກແຫ່່ງຄວາມຝັັ ນ
ຂອງເຂົົານັ້້�ນ, ວິິນຍານຂອງແຕ່່ລະດວງຊ້ຳຳ��ພັັດມີີສ່່ວນປະກອບຄົົບຖ້້ວນທັັງສາມສິິບສອງ
ປະການ ແລະໃນຄວາມຝັັ ນນັ້້�ນ ເຂົົາໄດ້້ໂອ້້ລົົມສົົນທະນາກັັບຄົົນພວກນັ້້�ນທັັງໝົົດ ແລະ
ຮູ້້�ສຶຶກໄດ້້ເຖິິງທາດແທ້້ຂອງບຸຸກຄົົນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໃນຊີີວິດ
ິ ຈິິງ.
ແນ່່ນອນ, ສີີຣິບໍ່່
ິ �ສາມາດເວົ້້�າເຖິິງເລື່່�ອງການກັັບຄືືນມາຂອງຜູ້້� ຕາຍໃຫ້້ໝູ່່ຄູ່່
� � ຫຼືື�ເພື່່� ອນ
ຮ່່ວມງານຂອງຕົົນຮູ້້�ໄດ້້. ເພາະເຂົົາບໍ່່�ເຫັັ ນວ່່າຈະມີີໃຜເຊື່່� ອຕົົນໃນເລື່່� ອງນີ້້� ນອກຈາກຈະ
ຫາວ່່າເຂົົາເປັັ ນບ້້າລະເມີີກັັບເລື່່� ອງໄຮ້້ສາລະ ທັັ ງງົົມງວາຍຢູ່່� ກັັບມົົນຂັັງຂອງຄວາມ
ມືືດມົົນ. ສະພາບຂອງເຂົົາກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຮ້້າຍແຮງຢູ່່�ແລ້້ວ ແຖມຍັັງເປັັ ນກຳຳ�ລັັງໃຈໃຫ້້ເຂົົາໄດ້້
ສະແດງຄວາມເຄົົາລົົບຕໍ່່�ບັັນດາສົົບເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ ຄືືກັັບຢາກຈະບອກວ່່າ ຈັັກມື້້�ໃດມື້້�
ໜຶ່່ງ� ເຈົ້້�າຂອງສົົບເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນອາດຈະຟື້້�ນຄືືນມາມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�ຕໍ່່�ໄດ້້ອີີກ.
ດັ່່�ງດຽວກັັບເຄີີຍມີີເລື່່� ອງລາວລຶຶກລັັບ ໄດ້້ປາກົົດຢູ່່�ໃນຄວາມຝັັ ນຂອງສີີຣິິ, ມັັນເປັັ ນ
ຄວາມຝັັ ນທີ່່� ມາພ້້ອມກັັບຄວາມແປກປະຫຼຼາດທີ່່� ຍາກຈະເຊື່່� ອໄດ້້ ເປັັ ນເຫດເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາ
ສະເດີີດຕື່່�ນຂຶ້້�ນມາພ້້ອມກັັບຄວາມງຸນ
ຸ ງົົງ. ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້້�າຂອງວັັນເສົົານີ້້� ເຂົົາ
ໄດ້້ພົົ ບວ່່າຕົົນເອງຢູ່່�ອີີກມິິຕິິໜຶ່ງ່� ຂອງຊີີກໂລກ ທັັງທີ່່� ເຂົົາເອງກໍໍຮູ້້�ວ່່າຕົົນຍັັງຢູ່່�ໃນຫ້້ອງບໍ່່�
ໄດ້້ອອກໄປໃສ ແລະນິ້້�ວມືືທັັງສອງຂ້້າງກໍໍຖືືກແມງໄມ້້ນ້້ອຍໆ ກັັດຢູ່່�, ຫູູຂອງເຂົົາສຳຳ�ຜັັ ດ
ໄດ້້ກັັບສຽງຢອດນ້ຳຳ��ໄຫຼຼປັ໋໋� ອກແປັ໋໋�ກ! ປັ໋໋�ອກແປັ໋໋�ກ! ເປັັ ນຢົົ ດໆ ອອກມາຈາກຮູູກອັັກນ້ຳຳ�� ,
ເຂົົາສາມາດສຳຳ�ຜັັ ດກິ່່�ນອາຍຂອງໃບໄມ້້ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຖືືກເຜົົ າໄໝ້້ຢູ່່�ເດີ່່� ນວັັດ, ແຕ່່ວ່່າເຂົົາຍັັງ
ຖືືກຄວາມຝັັ ນຄວບຄຸຸມເອົົາໄວ້້.
ຕັ່່�ງຢາງອີີກໜ່່ວຍປາກົົດມີີຮ່່າງຄີີງຂອງຊາຍຄົົນໜຶ່່ງ� ນັ່່�ງຢູ່່�. ແສງໄຟຍາມເຊົ້້�າໄດ້້
ສາດສ່່ອງຜ່່ານຜ້້າກັ້້�ງ ກ່ອນເປັ່່�
ງແສງພໍໍຮິິບຮີ່່� ໃຫ້້ປາກົົດເຫັັ ນເບື້້� ອງຫຼັັ�ງທາງຫົົ ວຂອງເຂົົາ.
່
ເມື່່�ອເບິ່່�ງຜ່່ານຈາກທາງໃນມຸ້້ງແລ້້ວ,
ສີີຣິບໍ່່
ິ �ສາມາດເບິ່່�ງໜ້້າຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນໄດ້້ຈະແຈ້້ງ,
�
ແຕ່່ກໍໍພໍໍສັງັ ເກດໄດ້້ວ່່າຊາຍຄົົນນັ້້�ນແມ່່ນໃຜ. ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ນຸ່່ງເສື້້�
� ອ ແລະຮ່່າງຄີີງອັັນຈ່່ອຍຜອມ
ທີ່່� ກ່ຳຳ��ດຳຳ�ມີີຮອຍສັັກຍັັນບູູຮານສະຫຼັັ�ກຢູ່່�. ເຂົົານຸ່່ງຜ້້າແພຂາວມ້້າຕາກະໂລ
ຂາທັັງສອງ
�
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ຂ້້າງຖືືກຕັັດຂາດພາດໄວ້້ຢູ່່�ບ່່ອນນັ່່�ງ ພ້້ອມມີີເລືືອດແດງຂຸ້້�ນໄຫຼຼຍ້້ອຍປັ໋໋� ອກ!ປັ໋໋� ອກລົົງໃສ່່
ແຜ່່ນຢາງ.
“ເປັັ ນແນວໃດແລ້້ວ?” ສີີຣິເິ ອີ່່�ຍປາກຖາມເຂົົາ. ມັັນເປັັ ນຄຳຳ�ຖາມຂ້້ອນຂ້້າງແປກປະຫຼຼາດ
ສຳຳ�ລັັບຄົົນທີ່່� ຕາຍໄປແລ້້ວ ແຕ່່ນີ້້�ຄືືຄວາມຝັັ ນທັັງມວນ. ສີີຣິິເລີ່່� ມເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບສຽງເຫົ່່� າ
ຫອນຂອງຝູູ ງໝາທີ່່� ສະທ້້ອນອອກໄປຂ້້າງໜ້້າ ທັັງໝົົດເປັັ ນສັັນຍານແຫ່່ງການລວມ
ຕົົວກັັນເພື່່� ອເປັັ ນການເຕືືອນສະຕິິ ແຕ່່ຊາຍຄົົນຂັັບເຮືືອຫາງຍາວຜູ້້� ນັ້້�ນກໍໍຍັັງປະຕິິເສດ
ບໍ່່�ຍອມໜີີໄປ.
ຊາຍຄົົນນັ້້�ນນັ່່�ງເສີີຍຢູ່່�, ທັັງສາຍຕາກໍໍຈ້້ອງມອງມາທາງສີີຣິິ ພ້້ອມຮອຍຍິ້້�ມທີ່່� ເຫັັ ນ
ແຕ່່ເຫືື ອກສີີກກວ້້າງເກືືອບຈຳຳ�ຫູູສອງຂ້້າງ ຈາກນັ້້�ນເຂົົາກໍໍເຫຼືື�ອບຕາໄປທາງອື່່� ນ ພ້້ອມ
ໃຊ້້ນິ້້�ວມືືຍາວໆ ທີ່່� ເຫຼືື�ອແຕ່່ກະດູູກຊີ້້�ໄປທາງໜ້້າ. ສີີຣິິລຸກນັ່່
ຸ ງ� ພ້້ອມໃຊ້້ໝອນອີີງຝາເພື່່� ອ
ຈະເບິ່່�ງຕາມສັັນຍານນັ້້�ນ ແລ້້ວເຂົົາຈິ່່�ງແນມເຫັັ ນຂວດເຫຼົ້້�� າແມ່່ຂອງເທິິງໂຕະກາເຟທີ່່� ເຮັັດ
ດ້້ວຍຂີ້້� ກົ່່�ວ ມັັນບໍ່່�ພຽງແຕ່່ເປັັ ນຂວດເຫຼົ້້�� າແມ່່ຂອງເທົ່່�ານັ້້�ນແຕ່່ມັັນໄດ້້ມີີບາງຢ່່າງທາງໃນ
ທີ່່� ດຳຳ�ກ່ຳຳ�� ແລະໜາຂຸ້້�ນກວ່່ານ້ຳຳ��ເຫຼົ້້�� າທຳຳ�ມະດາ. ມັັນອາດຈະແມ່່ນເລືືອດຫຼຼາຍກວ່່າ ແຕ່່
ມັັນຄົົງເປັັ ນພຽງຈິິນຕະນາການທີ່່� ຜິິດປົົ ກກະຕິິຂອງສີີຣິິທີ່່�ນຳຳ�ມາຫຼຼອກຫຼຼອນຈາກບ່່ອນ
ເຮັັດວຽກເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.
ສີີຣິິລົ້້�ມນອນທັັບໝອນຄືືນ ພ້້ອມສົົງໄສວ່່າຕົົນເອງເຂົ້້�າໃຈກັັບສະພາບແວດລ້້ອມ
ຫຼຼາຍໜ້້ອຍພຽງໃດກ່່ອນທີ່່� ຊາຍຜູ້�້ ນັ້້�ນຈະຈາກໄປ. ຈາກນັ້້�ນຜ້້າກັ້້�ງກໍໍເໜັັງຕີີງຄ່່ອຍໆ
ສາຍລົົມໄດ້້ນຳຳ�ເອົົາກິ່່�ນຄວັັນມາແຕ່່ວັັດພັັ ດອູ້້�ມເຂົ້້�າມາຂ້້າງໃນຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ. ແລະລາວກໍໍຮູ້້�
ສຶຶກເມີ່່� ລອຍເປັັ ນເທື່່� ອທີີສອງ, ທັັງເກີີດມີີຄວາມຫວາດລະແວງ. ຫົົ ວຂອງຊາຍຫາປາ
ອາດຈະແມ່່ນແຜ່່ນມ້້ວນຜ້້າກັ້້�ງ ຮ່່າງກາຍຂອງເຂົົາກໍໍອາດຈະແມ່່ນຮອຍບິິດບ້້ຽວຂອງ
ຕັ່່�ງຢາງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນມາແຕ່່ດົົນນານ ເຊິ່່�ງເຄີີຍມີີຜູ້້�ຄົົນນັ່່�ງຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນມາຫຼຼາຍຕໍ່່�ຫຼຼາຍທີີຈົນ
ົ
ນັັບບໍ່່�ຖ້້ວນ.
ຄ້້າຍກັັບວ່່າສຽງເນືືອງນັັນວ່່າງກີ້້� ນີ້້� ໄດ້້ມະຫັັ ບມະຫາຍໄປນຳຳ�ອາກາດ, ສຽງເຫົ່່� າ
ຫອນຂອງຝູູ ງໝາກໍໍພອຍວ່່າງຽບສະຫງົົບລົົງ ສີີຣິໄິ ດ້້ຍິິນພຽງສຽງຢອດນ້ຳຳ��ຍ້້ອຍປັ໋໋�ອກ
ແປັ໋໋�ກ! ປັ໋໋�ອກແປັ໋໋�ກ! ອອກມາຈາກກອັັກນ້ຳຳ�� . ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ສົົງໄສໃດໆ ອີີກແລ້້ວ ແລະຕອນນີ້້�ເຂົົາ
ເອງກໍໍຕື່່�ນນອນແລ້້ວ. ແຕ່່ເຂົົ າກໍໍຍັັງຮູ້້�ສຶຶກປະຫຼຼ າດໃຈກັັບພາບໃນຄວາມຝັັ ນອີີກຄັ້້�ງ,
ມັັນເປັັ ນຄວາມຝັັ ນຂອງເຂົົາເອງ ເຂົົາຫົົ ວຄ່່ອຍໆ ໃນຮູູຄໍເໍ ມື່່�ອຮູ້້�ວ່່າຄວາມຄິິດທີ່່� ຖືືກສະສົົມ
ໄວ້້ຂ້້າງໃນກຳຳ�ລັັງພະຍາຍາມທີ່່� ຈະໜີີອອກມາ.
ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກສົົດຊື່່� ນ ແລະອີ່່� ມເອີີບໃຈແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ, ເຂົົາດຶຶງສົ້້�ນຂ້້າງຂອງມຸ້້�ງຂຶ້້�ນ
ແລ້້ວໝົ້້�ນອອກມາ ແລ້້ວຈິ່່�ງເຫັັ ນແມງໄມ້້ນ້້ອຍໆ ເກາະຕິິດຢູ່່� ພ້້ອມດື່່� ມດຳຳ�ກັັບການດູູດ
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ກິິ ນ ເລືື ອ ດຢູ່່� ນິ້້�ວ ມືື ຂ ອງເຂົົ າ ຢ່່າງອີ່່� ມ ໜຳຳ�ສຳຳ�ລານກ່່ ອນຈະບິິ ນ ໜີີອ ອກໄປທາງປະຕູູ
ປ່່ອງຢ້້ ຽມ ເພື່່� ອຈະໄປໂອ້້ອວດກັັບເພື່່� ອນຝູູ ງຂອງມັັນ.
ສີີຣິຄ້້
ິ າງໝໍ້້�ເຕົ້້�າກາປະໄວ້້, ແລ້້ວດຶຶງເອົົາຜ້້າກັ້້�ງອັັນຍັັບຍໍ່່�ໃຫ້້ເປີີດອອກເພື່່� ອປ່່ອຍໃຫ້້
ແສງສະຫວ່່າງທີ່່� ຢູ່່�ຂ້້າງນອກເລັັດລອດເຂົ້້�າມາທາງໃນ, ພ້້ອມໃຊ້້ມືືຈັບ
ັ ເອົົາວິິທະຍຸຸທຣານ
ຊິິສເຕີີໄປທີ່່� ໂຕະກາເຟ. ມັັນເປັັ ນຕັັນຫາ ຫຼືື�ຕາບາບຢ່່າງໜຶ່່ງ� ແຕ່່ມັັນກໍໍເປັັ ນຕັັນຫາ ຫຼືື�ຕາ
ບາບທີ່່� ສາມາດສ້້າງຄວາມສຸຸກໃຫ້້ກັັບເຂົົາໄດ້້.
ສຽງຈາກລາຍການສະຖານີີວິທ
ິ ະຍຸຸແຫ່່ງຊາດລາວ ໄດ້້ດັັງກ້້ອງກັັງວານອອກມາຈາກ
ໂທລະໂຄ່່ງຊຸຸ ມຊົົນ ກ່່ອນກະຈາຍໄປທົ່່�ວຕົົວເມືືອງ ໂດຍເລີ່່� ມແຕ່່ຫ້້າໂມງເຊົ້້�າ ເຊິ່່�ງກໍໍໂຊກ
ດີີສະເພາະກັັບປະຊາຊົົນບາງກຸ່່ມທີ່່�
� ຕ້້ອງອາໄສສຽງປ່່າວປະກາດນີ້້�ເປັັ ນໂມງປຸຸກເພື່່� ອຈະ
ໄດ້້ຕື່່� ນນອນໃນຕອນເຊົ້້�າ ພ້້ອມຟັັ ງຂ່່າວກ່ຽວກັັ
ບສະຖິິຕິຜົ
ິ ົ ນການເກັັບກ່ຽວເຂົ້້�
າຂອງກຸ່່ມ
່
່
�
ສະຫະກອນແຫ່່ງຊາດທີ່່� ສະທ້້ອນສຽງຜ່່ານໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມຂອງພວກເຂົົາ ຂະນະ
ທີ່່� ເຮືືອນຫຼັັ�ງອື່່� ນໆ ກໍໍໄດ້້ຍິິນຂ່່າວປະກາດໂປ້້ ງໆ ເປັັ ນສຽງເຕືືອນວ່່າ ການໂຮຍເກືືອຕາມ
ຂອບໜານຜັັ ກສາມາດກຳຳ�ຈັັດທາກໃຫ້້ໜີີຫ່່ າງຈາກສວນຜັັ ກຂອງພວກເຂົົາໄດ້້.
ແຕ່່ວ່່າສີີຣິິຊ້ຳຳ��ພັັດຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍຈິິດສະບາຍໃຈ ກັັບການທີ່່� ໄດ້້ໃຊ້້ເວລາຢູ່່�ໃນໂລກ
ສ່່ວນຕົົວຂອງຕົົນ ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ຫ່່າງໄກພໍໍສົມ
ົ ຄວນທີ່່� ຈະໄດ້້ຍິິນສຽງຂໍ້້�ຄວາມຈາກໂທລະໂຄ່່ງ
ຊຸຸ ມຊົົນໜ່່ວຍນັ້້�ນ ເຂົົາຟັັ ງຂ່່າວຈາກວິິທະຍຸຸທຣານຊິິສເຕີີຄູ່່ໃຈແທນ.
ໂດຍຜ່່ອນສຽງລົົງ
�
ຄ່່ອຍໆ ພໍໍ ໄດ້້ຍິິນແຕ່່ຜູ້້� ດຽວ ເຊິ່່�ງສາມາດປັັ ບປຸ່່�ມໄປຟັັ ງຂ່່າວໂລກຈາກຊ່່ອງທະຫານໄທ
ເນື່່�ອງຈາກໃນບໍ່່�ດົນ
ົ ມານີ້້� ວິິທະຍຸຸແຫ່່ງຊາດລາວໄດ້້ມີີການນຳຳ�ສະເໜີີຂ່່າວໂລກໜ້້ອຍລົົງ.
ຕາມທຳຳ�ມະດາແລ້້ວ, ວິິທະຍຸຸ ແລະໂທລະພາບຂອງໄທ ແມ່່ນຖືືກສັ່່�ງຫ້້າມສຳຳ�ລັັບ
ປະເທດລາວໃນສະໄໝນັ້້�ນ. ອາດບໍ່່�ເຖິິງຂັ້້�ນຖືືກຈັັບກຸຸມຄຸຸມຂັັງເມື່່� ອໄດ້້ເບິ່່�ງໄດ້້ຟັັ ງ ແຕ່່
ໜ່່ວຍງານປ້້ ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບຂັ້້�ນເມືືອງພຸ້້� ນແຫຼຼະ ຈະມາເຄາະປະຕູູເຕີ້້� ງຕ້້າງ ແລ້້ວ
ກໍໍຮ້້ອງດັັງໆ ເພື່່� ອໃຫ້້ບ້້ານໃກ້້ຄຽງໄດ້້ຍິິນນຳຳ�ວ່່າ, “ສະຫາຍ, ບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈບໍໍວ່່າການຟັັ ງຂ່່າວ
ໂຄສະນາຊວນເຊື່່� ອແບບຜິິ ດໆ ນັ້້�ນ ມັັນພຽງແຕ່່ຈະເກ້້ຍກ່ອມສະໝອງຂອງຕົົ
ນໃຫ້້ຫຼົົ�ງ
່
ເຊື່່� ອຊື່່� ໆ? ສິ່່�ງທີ່່� ພວກເຮົົາມີີຢູ່່�ມັັນຍັັງບໍ່່�ພຽງພໍໍ ຊັ້້�ນບໍໍ? ເປັັ ນຫຍັັງພວກເຮົົາຈິ່່�ງປ່່ອຍໃຫ້້
ພວກໝູູຕ່່າງຊາດເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈທີ່່� ພວກເຮົົາໄປຟັັ ງຂ່່າວບິິດເບືືອນຂອງພວກມັັນ?”
ຕອນນັ້້�ນແຫຼຼະຊື່່� ຂອງເຈົ້້�າຈະຖືືກເພີ່່� ມເຂົ້້�າໃນລາຍຊື່່� ບຸຸກຄົົນອັັນຕະລາຍອັັນດັັບສີ່່�
ແລະຕາມຫຼັັ�ກການແລ້້ວ ແມ່່ນແຕ່່ເພື່່� ອນຮ່່ວມງານຂອງເຈົ້້�າກໍໍຍັັງໝົົດຄວາມເຊື່່� ອໝັ້້�ນ
ໃນຕົົວເຈົ້້�າໄປນຳຳ� ເທົ່່�າທີ່່� ສີີຣິິສັັງເກດເຫັັ ນຄຳຳ�ປະກາດນີ້້�ປະສົົບຜົົ ນສຳຳ�ເລັັດຢ່່າງດຽວນັ້້�ນ
ກໍໍຄືື ການພັັດພາກເອົົາຄວາມບັັນເທີີງອັັນຄຶຶກຄື້້�ນອອກໄປຈາກຈິິດໃຈຂອງປະຊາຊົົນລາວ
ບາງສ່່ວນ.
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ຄົົນໄທຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງ� ຮູ້້�ສຶຶກແປກໃຈທີ່່� ປະເທດເພື່່� ອນບ້້ານຂອງພວກຕົົນໄດ້້ກາຍເປັັ ນ
ປະເທດຄອມມູູຍນິິດໄປແລ້້ວ. ແລະມັັນກໍໍບໍ່່ໄ� ດ້້ຜິິ ດກັັບກອງທັັບໄທທີ່່�ອ່່ອນໄຫວໃນເລື່່�ອງນີ້້�.
ສີີຣິິ ມັັກຟັັງຂ່່າວອອກອາກາດຂອງພວກເຂົົາ ທັັງເຊື່່� ອໝັ້້�ນຢ່່າງເຕັັມປ່່ຽມວ່່າ ຖ້້າກົົມ
ການເມືື ອ ງສູູ ນ ກາງພັັ ກ ອະນຸຸຍ າດໃຫ້້ເຂົ້້� າ ເຖິິ ງ ວິິທ ະຍຸຸ ແ ຫ່່ງປະເທດໄທໄດ້້ຢ່່າງເສລີີ
ປະຊາຊົົນຈະຕັັດສິິນໃຈເອງວ່່າຄວນຈະຢູ່່�ຂ້້າງລະບອບການປົົ ກຄອງໃດ.
ເຂົົາໄດ້້ຟັັ ງຄຳຳ�ເຫັັ ນຂອງຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານກ່ຽວກັັ
ບລົົດນິິຍົົມມາແຕ່່ດຶຶກດຳຳ�ບັັນເລື່່� ອງການ
່
ໃຊ້້ເມຍຮ່່ວມກັັນຂອງອ້້າຍນ້້ອງຮ່່ວມອຸຸທອນ ເຊິ່່�ງເປັັ ນສິ່່�ງເສື່່�ອມເສຍທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຄວາມ
ສັັ ບສົົ ນ ໃນສັັ ງ ຄົົ ມ ກັັ ບຄຳຳ�ທີ່່� ວ່່າ “ຫຼີີ�ກລຽງການຮ່່ວມປະເວນີີລ ະຫວ່່າງພີ່່� ນ້້ອງຮ່່ວມ
ສາຍເລືືອດ” ເຊິ່່�ງເຂົົາກໍໍແປກໃຈວ່່າ ເຫດໃດພັັ ກຄອມມູູຍນິິດຈິ່່�ງມີີເດັັກນ້້ອຍສອງຫົົ ວ
ເກີີດມາເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ, ແຕ່່ວ່່າວິິທະຍຸຸແຫ່່ງປະເທດໄທຊໍ້້�າພັັ ດມີີຕົົວເລກທີ່່� ຊັັດເຈນ
ເພື່່� ອພິິ ສູູດເລື່່� ອງນີ້້�.
ຕອນເຊົ້້�າວັັນເສົົາຊ່່າງເປັັ ນວັັນທີ່່� ສີີຣິິປະທັັບໃຈຫຼຼາຍກວ່່າວັັນອື່່� ນໆ ເນື່່�ອງຈາກເປັັ ນ
ວັັນທີ່່� ປະຊາຊົົນລາວຈັັບກຸ່່�ມກັັນນັ່່�ງອ້້ອມວິິທະຍຸຸຂອງພວກຕົົນໃນວັັນພັັ ກທ້້າຍອາທິິດ
ພ້້ອມຟັັ ງຂ່່າວໂຄສະນາຊວນເຊື່່� ອດ້້ວຍຄວາມຢາກຮູ້້�ຢາກເຫັັ ນ. ແຕ່່ມື້້�ນີ້້�ສີຣິ
ີ ຊ້ຳຳ
ິ ��ພັັດຮູ້້�ສຶຶກ
ວຸ້້ນວາຍໃຈ
ເຂົົາຮອດບໍ່່�ຄິດ
ິ ຈະເປີີດວິິທະຍຸຸຟັັງເລີີຍ. ເຂົົາຈັັບເອົົາຂວດກາເຟຫວຽດນາມ
�
ສີີນ້ຳຳ�� ຕານຂະໜາດໃຫຍ່່ໄປທີ່່� ໂຕະ ກ່ອນປ້້
າຍກົ້້�ນລົົງໃສ່່ຕັ່່�ງທີ່່� ເຄີີຍນັ່່�ງປະຈຳຳ� ພ້້ອມສູູດ
່
ດົົມເອົົາກິ່່�ນຫອມອັັນຊວນຊີີມຂອງນໍ້້�າກາເຟ ເຊິ່່�ງກິ່່�ນຫອມຂອງມັັນຍົ້້�ວ ຍວນໃຈຫຼຼາຍ
ກວ່່າຕອນດື່່� ມລົົງຄໍໍຊໍ້້�າອີີກ.
**********

ສີີຣິິຈັບ
ັ ເອົົາຈອກທີ່່� ມີີນໍ້້າ� ກາເຟຂຶ້້�ນມາຈິິບໃສ່່ປາກ ແຕ່່ກໍໍຕ້້ອງຢຸຸດສະຫງັັກ ເມື່່� ອແສງທີ່່�
ສາດສ່່ອງຜ່່ານປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ ໄດ້້ສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັ ນບາງສິ່່�ງກະທົົບໃສ່່ເທິິງພື້້� ນຜິິ ວຂອງ
ໂຕະກາເຟທີ່່� ເຮັັດດ້້ວຍຂີ້້� ກົ່່ວ
� ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າເຂົົາ. ມັັນແມ່່ນວົົງກົົມຮອຍປຽກຂອງ ນໍ້້�າທີ່ີີ��ຊຶຶມອອກ
ມາຜ່່ານທາງກົ້້�ນຈອກ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າວົົງກົົມນີ້້� ຈະບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງແປກປະ ຫຼຼາດກໍໍຕາມ
ແຕ່່ວ່່າເຊົ້້�າມື້້�ນັ້້ນ
� ສີີຣິຍັ
ິ ັງບໍ່່�ໄດ້້ວາງຫຍັັງໄວ້້ເທິິງໂຕະ. ຈອກກາເຟຂອງເຂົົາຍັັງແຫ້້ງດີີ ແລະ
ມັັນກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຟົ້້� ງ ຫຼືື�ລົ້້�ນອອກແຕ່່ຢ່່າງໃດ ແລະໃນສະພາບອາ ກາດຂອງເມືືອງວຽງຈັັນຕອນ
ນີ້້�ແລ້້ວ ແນ່່ນອນຄວາມປຽກຊຸ່່ �ມນີ້້�ມັັນອາດຈະບໍ່່�ຕົົກຄ້້າງ ຫຼືື�ຫຼົົ�ງເຫຼືື�ອມາຈາກຄໍ່່�າຄືືນທີ່່�
ຜ່່ານມາແນ່່ນອນ.
ເຂົົາທັັງດື່່� ມກາເຟ ທັັງສົ່່�ງສາຍຕາໄປທີ່່� ວົງົ ແຫວນຂອງຮອຍນໍ້້�າຢ່່າງໃຈຈົົດຈໍ່່�, ຄ້້າຍ
ຄືືວ່່າກຳຳ�ລັັງລໍໍຄອຍຄຳຳ�ຕອບທີ່່� ຈະໄດ້້ຮັັບຈາກຫ້້ວງນຶຶກຂອງຕົົນ. ເຂົົາເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນເບິ່່�ງ
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ຕັ່່�ງອີ້້�ທີ່່�ແຝງຊ້້ອນເອົົາເງົົາໃດໜຶ່ງ່� ທີ່່� ເຄີີຍຫຼຼອກຫຼຼອນເຂົົາໃນຍາມເຊົ້້�າ, ຈາກນັ້້�ນກໍໍຫັັນໜ້້າ
ກັັບມາເບິ່່�ງທີ່່� ໂຕະຄືືເກົ່່�າ. ຖ້້າຫາກເຂົົາຕ້້ອງການຢາກບອກວ່່າມັັນເປັັ ນເລື່່�ອງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ,
ກໍໍສາມາດບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າວົົງແຫວນນັ້້�ນແມ່່ນຮອຍຕັ້້�ງແກ້້ວເຫຼົ້້�� າຂອງຊາຍຂັັບເຮືືອຫາງ
ຍາວ. ເຂົົາຫັັ ນໄປທີ່່� ຊັ້້�ນວາງເຄື່່� ອງເທິິງຝາດ້້ານຫຼັັ�ງ ແລ້້ວໃຊ້້ມືືຈີກ
ີ ເອົົາເຈ້້ຍທິິດຊູູ ອອກ
ຈາກມ້້ວນກະດາດໜຶ່່ງ� ແຜ່່ນ.
ແຕ່່ພໍໍ ເມື່່� ອຫັັ ນກັັບຄືືນໄປທີ່່� ໂຕະປາກົົດວ່່າວົົງແຫວນນໍ້້�ານັ້້�ນໄດ້້ຫາຍໄປແລ້້ວ.
ໃນວັັນພັັ ກທ້້າຍສັັບປະດາ ຄວາມແປກປະຫຼຼາດນັ້້�ນໄດ້້ປຸຸກກະແສຈິິດຂອງເຂົົາໃຫ້້
ແຕກຕື່່� ນເປັັ ນຄັ້້�ງທີີ ສອງ ເຊິ່່� ງມັັນບໍ່່� ແມ່່ນຄວາມລຶຶກລັັບທາງໄສຍະສາດແຕ່່ຢ່່າງໃດ.
ນາງວົົງ, ພະນັັກງານຈາກກົົມສາມັັນສຶຶກສາ ເຊິ່່�ງມີີນິດ
ິ ໄສບໍ່່�ມັັກເຄາະປະຕູູຈົນ
ົ ກວ່່ານາງ
ຈະຍ່່າງຜ່່ານຫ້້ອງເຂົ້້�າໄປ. ນາງມັັກຈະພົົ ບກັັບສີີຣິິ ທັັງໃນເວລາທີ່່� ກຳຳ�ລັັງນຸ່່ງເຄື່່�
� ອງ ຫຼືື�
ແກ້້ເຄື່່�ອງອອກ ແຕ່່ນາງມັັກຈະສັັກສາຍຕາຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງສີີຣິິ ຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນເປັັ ນຄວາມ
ຜິິ ດຂອງລາວ. ຖ້້າຫາກສີີຣິິເຮັັດແບບດຽວກັັນໃນຫ້້ອງພັັ ກຂອງນາງແລ້້ວ, ມີີຫວັັງທີ່່�
ເຂົົາຈະຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບໜັັງສືືໝາຍຮຽກຈາກສານແນ່່ນອນ.
ແຕ່່ຕອນເຊົ້້�າຂອງວັັນອາທິິດນີ້້�, ຕອນທີ່່� ນາງເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງນັ້້�ນ ສີີຣິຍັ
ິ ັງຄົົງນອນຫຼັັ�ບ
ສະບາຍ ສະນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງຮູ້້�ວ່່າມັັນຍັັງເຊົ້້�າຢູ່່�. ກິ່່�ນທູູບທີ່່� ປິ່່� ວວ່່ອນມາແຕ່່ທາງຕ້້າຍວັັດໄດ້້
ຖືືກສາຍລົົມພັັດເຂົ້້�າມາຈົົນເຕັັມຫ້້ອງ, ແຕ່່ໄກ່ຜູ້້
່ � ໂອກຫຼຼາຍໂຕຄົົງຈະຍັັງນອນຫຼັັ�ບໄຫຼຼພ້້ອມ
ຝັັ ນຫວານວ່່າພວກຕົົນກຳຳ�ລັັງບິິນຜ່່ານພູູ ເຂົົາ ແລະທະເລສາບຢ່່າງເພີີ ດເພີີ ນໃຈ.
“ຕື່່� ນໆ! ພໍ່່� ເຖົ້້�າຂີ້້� ຄ້້ານແອວຍາວ ຮອດຍາມຕື່່� ນໄດ້້ແລ້້ວ.”
ເນື່່�ອງຈາກນາງບໍ່່�ມີີລູກ
ູ ເປັັ ນຂອງຕົົນເອງ ແມ່່ຍິິງທີ່່� ໜ້້າລຳຳ�ຄານຜູ້້� ນີ້້�ຈິ່່ງ� ສະແດງຕົົນ
ເປັັ ນແມ່່ສຳຳ�ລັັບທຸຸກຄົົນພາຍໃນເຮືືອນ. ນາງເບັັດໜ້້າໄປທີ່່� ຜ້້ າກັ້້�ງຜືື ນດຽວທີ່່� ມີີແລ້້ວດຶຶງ
ມັັນໃຫ້້ເປີີດອອກຢ່່າງແຮງ. ແສງສະຫວ່່າງບໍ່່�ໄດ້້ສາດສ່່ອງເຂົ້້�າມາແຕ່່ສ່່ອງແສງພໍໍ ເປັັ ນ
ສະຫຼົົ�ວ. ມັັນຍັັງເປັັ ນຍາມເຊົ້້�າມືືດອີ່່� ຫຼີີ� . ນາງຢືືນເປ່່ງເປະພ້້ອມເອົົາມືືທັັງສອງຂ້້າງຄໍ້້�າ
ແອວທາງປາກກໍໍເປັ່່� ງສຽງອອກມາວ່່າ: “ພວກເຮົົາມີີວຽກຕ້້ອງໄດ້້ຂຸຸດຄອງຊົົນລະປະ
ທານເດີີ.”
ສີີຣິິຈົ່່ມ
� ຄວນຄາງໃນໃຈ ມັັນເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນກັັບວັັນພັັ ກທ້້າຍອາທິິດ? ມັັນແມ່່ນເວລາ
ວ່່າງ, ທັັງເປັັ ນວັັນພັັ ກບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ? ເຂົົາໄດ້້ເຮັັດວຽກເຕັັມເວລາໃນທຸຸກໆ ເຊົ້້�າຂອງມື້້�
ວັັນເສົົາກ່່ອນຈະເລີີຍກາຍໄປຈົົນໝົົດມື້້� ແລະມາບ່່ອນນີ້້� ພວກເຂົົາຊໍ້້� າພັັ ດມາລັັກເອົົາ
ວັັນອາທິິດຂອງເຂົົາໄປອີີກ. ສີີຣິິພະຍາຍາມຫຼີ່່�� ຕາຂ້້າງໜຶ່່ງ� ໃຫ້້ເປີີດອອກ.
ນາງວົົງໃນຊຸຸ ດໂສ້້ງຜ້້າເນື້້�ອໜາອ່່ອນມີີລີ້້�ວ ສຳຳ�ລັັບນຸ່່ງອອກແຮງງານ
ແລະເສື້້� ອເຊີີດ
�
ແຂນຍາວຕິິດກະດຸຸມຈຳຳ�ຮອດຄໍໍ ແລະແຂນສອງຂ້້າງ. ນາງຈັັດແຈງຜົົ ມອັັນບອບບາງ
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ຂອງຕົົນດ້້ວຍການຖັັກເປຍເປັັ ນຄືືຫາງມ້້າ ແລະເຕືືອນໃຫ້້ສີີຣິິລະນຶຶກເຖິິງພາບຂອງ
ຊາວນາຈີີນໃນແຜ່່ນໂພສເຕີີຂອງເໝົົາ. ຕາມທໍໍາມະດາແລ້້ວ, ໂຄສະນາຊວນເຊື່່� ອຂອງ
ຈີີນແມ່່ນມີີລັັກສະນະໜ້້າຕາທີ່່� ບໍ່່� ເປັັ ນທຳຳ�ມະຊາດພໍໍ ປານໃດ ເຊິ່່� ງກໍໍບໍ່່� ຕ່່າງຫຍັັ ງກັັບ
ນາງວົົງ. ອັັນເປັັ ນເຫດເຮັັດໃຫ້້ເບິ່່�ງຄືືວ່່ານາງກຳຳ�ລັັງຢູ່່�ໃນຊ່່ວງໄວອາຍຸຸລະຫວ່່າງສາມສິິບ
ກັັບຫົົ ກສິບ
ິ ແລະຫຸ່່�ນຂອງນາງກໍໍບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບເດັັກນ້້ອຍຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ຂາດສານອາຫານ.
“ຊິິມາວົົນວາຍເອົົາວິິມານຫຍັັງແຕ່່ເຊົ້້�າແນວນີ້້�ເກາະ? ປ່່ອຍຂ້້ອຍຢູ່່�ຄົົນດຽວເທາະ.”
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ວົົນວາຍໃຜ. ແຕ່່ເດືືອນແລ້້ວນີ້້� ເຈົ້້�າຕັ້້�ງໃຈອູ້້ງານທາສີີ
ຊຸຸມຊົົນຂອງສູູນກາງ
�
ຊາວໜຸ່່ມ.
� ເທື່່� ອນີ້້� ຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ປ່່ ອຍໃຫ້້ເຈົ້້�າພາດໂອກາດມາຂຸຸດຄອງຊົົນ ລະປະທານ
ແນ່່ນອນ.”
ການເຮັັດວຽກບໍໍລິກ
ິ ານຊຸຸ ມຊົົນໃນຕົົວເມືືອງວຽງຈັັນບໍ່່�ແມ່່ນການລົົງໂທດແຕ່່ຢ່່າງໃດ
ມັັນຖືື ເປັັ ນລາງວັັນຕອບແທນສຳຳ�ລັັບການເປັັ ນພົົ ນລະເມືືອງທີ່່� ດີີ. ເປັັ ນຂອງຂວັັນທີ່່�
ທາງການໄດ້້ມອບໃຫ້້ແກ່ປະຊາຊົົ
ນ. ພວກເຂົົາຕ້້ອງການໃຫ້້ທຸຸກຄົົນບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັ ນຊາຍ,
່
ຍິິງ, ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ເດັັກນ້້ອຍ ຕ້້ອງມີີຄວາມອີ່່�ມເອີີບໃຈ ແລະພາກພູູມໃຈທີ່່� ໄດ້້ປະກອບສ່່ວນ
ໃນການປັັ ບປຸຸ ງ ສະພາບຖະໜົົນ ຫົົ ນ ທາງ ຫຼືື�ຂຸຸ ດ ຄອງຮ່່ອງນໍ້້�າ . ລັັ ດ ຖະບານຮູ້້� ວ່່າ
ປະຊາຊົົ ນຍິິ ນດີີທີ່່� ຈະສະຫຼຼ ະວັັນພັັ ກຂອງຕົົນພຽງວັັນດຽວຂອງພວກເຂົົ າເພື່່� ອຜົົ ນ
ຕອບແທນເຫຼົ່່�� ານີ້້�.
“ຂ້້ອຍເປັັ ນຫວັັດ,” ສີີຣິິິ�ເວົ້້�າພ້້ອມກັັບດຶຶງຜ້້າຫົ່່� ມຂຶ້້�ນຄຸຸມຫົົ ວເອົົາໄວ້້. ສຽງກຸຸກກິິກ
ຂອງນໍ້້�າປະທະໃສ່່ກັັບໝໍ້້�ກາຕົ້້�ມນໍ້້�າບວກກັັບສຽງຕິິດໄຟໃສ່່ເທິິງເຕົົາແກັັດໄດ້້ກະທົົບເຂົ້້�າ
ໃສ່່ໂສດປະສາດຫູູຂອງສີີຣິິ. ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກເຖິິງແຮງສຳຳ�ຜັັ ດ ພ້້ອມກັັບສຽງຄັັອບແຄັັບຂອງ
ມຸ້້�ງທີ່່� ຜູູກຕິິດກັັບຂອບແຈຝາ. ເຂົົາໄດ້້ຍິິນສຽງຄືືກັັບມີີຟອຍຖູູ ໄຖໄປມາຕາມພື້້� ນເຮືືອນ.
“ຊັ້້�ນແຫຼຼະຂ້້ອຍຈິ່່�ງປຸຸງຊາບໍໍາລຸຸງປະສົົມນໍ້້�າໝາກນາວໃຫ້້ເຈົ້້�າ.”
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ມັັກຊາ.”
“ບໍ່່�, ເຈົ້້�າຕ້້ອງດື່່� ມ.”
ສີີຣິຫົ
ິ ົ ວຂຶ້້�ນ. “ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າອາຍຸຸຂ້້ອຍກໍໍໄດ້້ເຈັັດສິິບສອງປີີແລ້້ວ ທັັງຮູ້້�ດີີວ່່າບໍ່່�ມັກ
ັ ຫຍັັງ
ແລະບໍ່່�ຢາກເຮັັດຫຍັັງ.”
“ເຈົ້້�າຕ້້ອງບໍໍາລຸຸງຮ່່າງກາຍເພື່່� ອກຽມພ້້ອມສໍໍາລັັບການຂຸຸດຫັ້້� ນເດ.”
“ແລ້້ວພວກນັັກໂທດໃນຄຸຸກທຸກຄົ
ຸ ົນເດລະ? ພວກເຂົົາຄືືວ່່າເຄີີຍເຮັັດວຽກເຫຼົ່່�� ານີ້້�ຢູ່່�.
ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັ ນຂຸຸດຄອງ, ຫຼືື�ຖອດທໍ່່�ລະບາຍນໍ້້�າກໍໍເຮັັດໄດ້້ໝົົດ.”
“ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ, ຂ້້ອຍຄືືມາປະຫຼຼາດໃຈກັັບເຈົ້້�າແທ້້. ບາງເທື່່� ອຂ້້ອຍກໍໍສົົງໄສວ່່າເຈົ້້�າ
ໄດ້້ຕໍ່່�ສູ້້ເພື່່�
ີ �ອ້້າງໃດເລີີຍທີ່່� ຈະໃຫ້້ພວກບໍ່່�ມີກ
ີ ານສຶຶກສາ ຫຼືື�ບໍ່່�ມີີ
� ອຊາດແທ້້ຈິິງ ຫຼືື�ບໍ່່�. ມັັນບໍ່່�ມີຂໍ້້
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ຄວາມຮູ້້�ມາເຮັັດວຽກຕໍ່່�າໆ ຂອງພວກເຮົົາອີີກແລ້້ວ. ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນສາ ມາດຍົົກ
ຊວ້້ານ ແລະຍົົກຂວານໄດ້້ເອງແບບສະບາຍ.”
“… ແລະຜ່່າຕັັດໂລກມະເຮັັງໃນຕັັບ,” ເຂົົາຈົ່່�ມພຶຶ ມພຳຳ�ຢູ່່�ໃຕ້້ຜ້້າຫົ່່� ມ.
“ພວກອາຊະຍາກອນທີ່່� ປະພຶຶ ດຜິິ ດທຸຸກຄົົນໄດ້້ຖືືກສົ່່�ງຕົົວໄປສໍໍາມະນາຢູ່່�ດອນພຸ້້� ນ
ໝົົດແລ້້ວ ເຈົ້້�າກໍໍໜ້້າຈະຮູ້້�ດີີຕິິເບາະ. ແຕ່່ຕອນນີ້້�ເຈົ້້�າຈະລຸຸກຂຶ້້�ນມາດີີໆ ຫຼືື�ຈະໃຫ້້ຂ້້ອຍ
ລາກເຈົ້້�າອອກມາ?”
ສີີຣິຕັ
ິ ດ
ັ ສິິນໃຈທີ່່�ຈະແກ້້ເຂັັດນາງສຳຳ�ລັັບການສະແດງຕົົວແບບຄົົນບໍ່່�ມີສຳຳ�
ີ ມາຄາລະວະ.
“ຢ່່າຟ້້າວ! ຂ້້ອຍລຸຸກເອງກໍໍໄດ້້ ແຕ່່ຂ້້ອຍຢາກບອກເຈົ້້�າຢ່່າງໜຶ່່ງ� ຂ້້ອຍຍັັງປະໂປ້້ຢູ່່�
ແລະນ້້ອງຊາຍຂອງຂ້້ອຍກໍໍມັັກແຂງຕົົວໃນຍາມເຊົ້້�າ. ມັັນບໍ່່�ກ່່ຽວກັັບເລື່່� ອງຄວາມຢາກ
ມີີພິິດສະຫວາດອີ່່� ຫຍັັງດອກ ເຈົ້້�າຄົົງຈະເຂົ້້�າໃຈຕິິເນາະ. ມັັນເກີີດປະຕິິ ກິິລິຍ
ິ າຈາກແຮງ
ດັັນທີ່່� …”
ທັັນໃດນັ້້�ນກໍໍໄດ້້ຍິິນສຽງຄຶຶກຄັກ
ັ ເບົົາໆ ແລະສຽງດີີດຕົົວຂອງແຜ່່ນກະດານ ຫຼຼວມໆ
ຢູ່່�ລະບຽງໜ້້າຫ້້ອງ. ເຂົົາເປີີດຜ້້າຫົ່່� ມອອກຈາກຫົົ ວພ້້ອມກວາດສາຍຕາໄປທົ່່�ວຫ້້ອງ
ກໍໍພົົບກັັບຄວາມວ່່າງເປົ່່� າໂດຍບໍ່່�ມີີໃຜຢູ່່�ເລີີຍ.
ເມື່່� ອຍ່່າງລົົງໄປຮອດຊັ້້�ນລຸ່່ມ
ິ ເໍ ຫັັ ນລົົດບັັນທຸຸກສອງຄັັນຈອດຖ້້າຢູ່່� ພາຍໃນລົົດ
� ສີີຣິກໍ
ຄັັນນັ້້�ນເຕັັມໄປດ້້ວຍພວກເພື່່� ອນບ້້ານ ທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ນັ່່�ງເຫງົົານອນແບບງຽບຂຶຶມງຸນ
ຸ ງົົງແທນ
ທີ່່� ຈະສະແດງອອກດ້້ວຍຄວາມປຶ້້� ມປິິ ຕິິຍິິນດີີ. ເຂດ 29 ຊີີ ເຊິ່່�ງເປັັ ນເຂດສຳຳ�ລັັບການສົ່່�ງ
ແຮງງານໄປຂຸຸດຄອງຊົົ ນລະປະທານໃນພື້້� ນທີ່່� 189. ການເຮັັ ດວຽກໄດ້້ໃຊ້້ເວລາ
ລ່່ວງເລີີຍໄປຈົົນໝົົດມື້້� ແຕ່່ຜູ້້� ອອກແຮງງານໃນມື້້� ນັ້້ນ
� ກໍໍໄດ້້ຮັັບຄ່່າແຮງລ້້ຽງດູູແບບບໍ່່�ເສຍ
ຄ່່າເປັັ ນເຂົ້້�າໜຽວກັັບປາເຄັັມແຖມລວກຜັັ ກຕໍໍານິິນສຳຳ�ລັັບອາຫານທ່່ຽງ.
ສີີຣິິພິິກຕົົວອອກຫ່່າງຈາກຊາລູູບ ເຊິ່່�ງກໍໍາລັັງໂດດເຂົ້້�າມາແບບຫງອຍເຫງົົາ ແລ້້ວ
ປີີນຂຶ້້�ນໄປທາງທ້້າຍລົົດບັັນທຸຸກ. ເຂົົາແນມເຫັັ ນນາງວົົງນັ່່�ງຢູ່່�ທາງໜ້້າໂດຍມີີອີກຄົ
ີ ນ
ົ ນັ່່�ງ
ຂັ້້�ນກາງ ເຊິ່່�ງນາງກໍໍາລັັງສຶຶກສາອົົບຮົົມສອງຜົົ ວເມຍທີ່່� ອາໄສຢູ່່�ຫ້້ອງກົົງກັັນຂ້້າມກັັບສີີຣິ.ິ
ເມື່່�ອຂະບວນລົົດເລີ່່�ມເຄື່່�ອນທີ່່� ສີຣິ
ີ ກໍ
ິ ສ່່
ໍ າຍໜ້້າ ພ້້ອມໂອ້້ລົົມຢອກໄຍກັັບພວກເພື່່� ອນບ້້ານ.
ພວກເຂົົາກໍໍຕອບຮັັບ ທັັງເວົ້້�າຢອກໂຕ້້ຕອບກັັບຢ່່າງເມົົາມັັນ. ແຕ່່ອາລົົມຄວາມຮູ້້�ສຶຶກດີໆ
ີ
ເຫຼົ່່�� ານີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ສະແດງອອກເຖິິງຄວາມຈິິງໃຈຕໍ່່�ກັັນແຕ່່ຢ່່າງໃດເລີີຍ.
ເຖິິງແມ່່ນຈະເຂົ້້�າຮ່່ວມລະບອບຄອມມູູຍນິິດດ້້ວຍເຫດຜົົ ນໃດໜຶ່ງ່� ທີ່່� ບໍ່່�ສອດຄ່່ອງ
ກັັບອຸຸດົົມການຂອງຕົົນກໍໍຕາມ, ສີີຣິິກໍໍເປັັ ນສະມາຊິິ ກພັັກທີ່່� ດີີມາຫຼຼາຍກວ່່າ 47 ປີີ.
ຖ້້າຈະເວົ້້�າຄວາມຈິິງແລ້້ວ, ເຂົົາກໍໍແມ່່ນຜູ້�້ ໜຶ່ງ່� ທີ່່� ບໍ່່�ເຫັັ ນດີີເຫັັ ນພ້້ອມປານໃດກັັບແນວທາງ
ຄອມມູູຍນິິດ. ເຂົົາຈະເຊື່່� ອໝັ້້�ນໃນອຸຸດົມ
ົ ການທີ່່� ຂັັດແຍ່່ງກັັນສອງປະການທີ່່� ເທົ່່�າທຽມກັັນ
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ໂດຍເຊື່່� ອວ່່າລັັດທິິຄອມມູູຍນິິດ ແມ່່ນເປັັ ນວິິທີີດຽວທີ່່� ຈະເຮັັດໃຫ້້ມະນຸຸດມີີຄວາມເພິ່່�ງພໍໍໃຈ
ໃນສະພາບຄວາມເປັັ ນຢູ່່�ຂອງຕົົນຢ່່າງແທ້້ຈິິງ; ແລະເຂົົາຍັັງເຊື່່� ອວ່່າ ການຢຶຶ ດຖືືຕາມຫຼັັ�ກ
ປະຕິິບັັດຂອງລັັດທິິຄອມມູູຍນິິດແມ່່ນບໍ່່�ສາມາດປະສົົບຜົົ ນສຳຳ�ເລັັດໄດ້້ ເນື່່�ອງຈາກຈິິດໃຈ
ມະນຸຸດຍັັງມີີຄວາມເຫັັ ນແກ່່ຕົົວເຊື່່� ອງຊ້້ອນຢູ່່�. ເມື່່� ອສັັງເກດຜົົ ນຈາກວິິໄສທັັດຂອງສອງ
ມູູມມອງນີ້້� ໄດ້້ຊີ້້� ໃຫ້້ເຫັັ ນວ່່າ ມະນຸຸດບໍ່່�ສາມາດບັັນລຸຸຈຸດ
ຸ ທີ່່� ເອີ້້� ນວ່່າຄວາມເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈໄດ້້.
ຄວາມຂັັດຂ້້ອງໝອງໃຈຂອງນັັກອຸຸດົົມການທາງການເມືືອງໃນປະຫວັັດສາດໄດ້້ພິິ ສູູດ
ໃຫ້້ເຫັັ ນວ່່າຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງສີີຣິິນັ້້ນ
� ຖືືກຕ້້ອງ.
ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ໄດ້້ດີ້້� ນຮົົນເພື່່� ອນຳຳ�ພາຕົົນເອງໃຫ້້ກ້້າວຜ່່ານລະບົົບການສຶຶກສາອັັນເຄັ່່�ງ
ຄັັດຈາກປະເທດຝຣັ່່�ງເສດເຊິ່່�ງເຕັັມໄປດ້້ວຍຂໍ້້�ຫ້້ າມອັັນຫຼຼວງຫຼຼາຍພາຍມາກຕໍ່່�ຜູ້�້ ຄົົນທີ່່�
ທຸຸກຍາກ, ໃນທີ່່� ສຸຸດສີີຣິິກໍໍພິິສູູດໃຫ້້ເຫັັ ນໄດ້້ວ່່າເດັັກນ້້ອຍບ້້ານນອກແບບເຂົົາກໍໍສາມາດ
ເຮັັດໃຫ້້ຄວາມຝັັ ນປະສົົບຜົົ ນສຳຳ�ເລັັດດ້້ວຍຕົົນເອງໄດ້້ເຊັ່່�ນກັັນ. ເຂົົາໄດ້້ພົົ ບກັັບຄົົນຝຣັ່່�ງ
ຜູ້້�ທີ່່� ມີີຈິິດໃຈເມດຕາປານີີຄົົນໜຶ່່�ງເຊິ່່� ງເປັັ ນຜູ້້� ທີ່່� ສົ່່�ງເຂົົາໄປປາຣີີ. ຈາກນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງໄດ້້
ກາຍເປັັ ນນັັກສຶຶກສາແພດສາດທີ່່� ມີີຄວາມສາມາດແຕ່່ບໍ່່�ເຖິິງຂັ້້�ນເກັ່່�ງທີ່່� ສຸຸດ. ການດຳຳ�ລົົງ
ຊີີວິດ
ິ ໃນປະເທດຝຣັ່່�ງເສດບໍ່່�ໄດ້້ງ່່າຍຄືືຄິດ
ິ ເອົົາໄວ້້ສຳຳ�ລັັບກຸ່່ມຄົົ
ຸ ຍາກທີ່່� ມາຈາກນອກ
� ນທີ່່� ທຸກ
ເຂດແດນຂອງປະເທດຝຣັ່່�ງເສດ ມັັນເປັັ ນການດີ້້� ນຮົົນກັັດແຂ້້ວສູ້້�ເພື່່� ອຄວາມຢູ່່�ລອດ
ຂອງເຂົົາເອງ.
ແຕ່່ສີີຣິິຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບການດີ້້� ນຮົົນຕໍ່່�ສູ້້�ເພື່່� ອເອົົາຕົົວລອດມາແລ້້ວໃນສອງປີີທຳຳ�ອິິດໃນ
ມະຫາວິິທະຍາໄລອອງຊຽນໂດຍທີ່່� ບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງມາກະທົົບກະເທືືອນກັັບຈິິດໃຈຂອງເຂົົາແຕ່່
ຢ່່າງໃດ, ເຂົົາຢູ່່�ໃນກຸ່່ມສາມສິິ
ບເປີີເຊັັນຂອງນັັກສຶກສ
ຶ າທີ່່� ຮຽນເກັ່່�ງໃນຫ້້ອງຮຽນ. ອາຈານ
�
ສອນຂອງເຂົົາເຫັັ ນວ່່າສີີຣິິມີີອະນາຄົົດໄກສໍໍາລັັບຄົົນອາຊີີ. ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຜູ້້� ຊາຍ
ຄົົນດີີໆ ທີ່່� ຄືກັ
ື ນ
ັ ກັັບເຂົົາໃນຮຸ່່�ນກ່ອນໆ,
ໃນບໍ່່�ດົນ
ົ ເຂົົາກໍໍໄດ້້ຄົ້້�ນພົົ ບວ່່າອ້້ອມອົົກຂອງແມ່່ຍິິງ
່
ມີີສັັກກາຍະພາບສຳຳ�ຄັັນກວ່່າສິ່່�ງອື່່� ນທັັງປວງໃນໂລກນີ້້�.
ສີີຣິິມາຄົ້້�ນພົົ ບຄຳຳ�ຕອບຂອງຕົົນເອງຕອນຮຽນວິິຊາພະຍາດວິິທະຍາໃນປີີທີີສາມ,
ຈຸຸດສົົນໃຈຂອງເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ເນັ້້�ນໄປທີ່່� ແຜ່່ນກະດານດຳຳ�ຂະໜາດມະຫຶຶ ມາທີ່່� ເຕັັມໄປດ້້ວຍ
ແຜ່່ນພາບຕິິດຢູ່່�, ແຕ່່ມັັນພັັດໄປກະທົົບໃສ່່ກັັບເສື້້�ອກັັນໜາວສະເວດເຕີີຣ໌ຜືື
໌ ນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ
ພຸ່່� ງຂຶ້້�ນພຸ່່� ງລົົງແບບຊ້້າໆ ຕາມຈັັງຫວະການຫັັ ນໃຈຂອງບົົວ. ນາງແມ່່ນນັັກສຶຶກສາແພດ
ລາວ ທີ່່� ມີີຜິິວໜ້້າແດງເຮືືອງເຮື່່� ອຄືືກັັບໝາກເຜັັ ດສຸຸກ ເຊິ່່�ງນັ່່�ງຢູ່່�ໃກ້້ທາງປ່່ອງຢ້້ ຽມໂດຍ
ບໍ່່�ສົນ
ົ ໃຈກັັບສະພາບອາກາດແຕ່່ຢ່່າງໃດເລີີຍ. ສີີຣິພໍ
ິ ໍຈະເດົົາອອກໄດ້້ວ່່າສະພາບອາກາດ
ຢູ່່�ຂ້້າງນອກຕອນນັ້້�ນໜາວເຢັັ ນຫຼຼາຍໜ້້ອຍພຽງໃດ. ຖ້້າເປັັ ນຊ່່ວງຍາມຮ້້ອນແລ້້ວ, ເສື້້�ອ
ສະເວດເຕີີຣ໌ຜືື
໌ ນນັ້້�ນກໍໍຖືືກແທນທີ່່� ດ້້ວຍເສື້້� ອຜືື ນບາງໆ ທີ່່� ປົົດກະດຸຸມລົົງຕໍ່່�າເກີີນຄວາມ
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ຈຳຳ�ເປັັ ນພ້້ອມພຸ່່� ງຂຶ້້�ນພຸ່່� ງລົົງຊ້້າໆ ຕາມຈັັງຫວະຂອງການຫັັ ນໃຈ. ເຂົົາສອບຜ່່ານວິິຊາ
ພະຍາດວິິທະຍາໄດ້້ແບບຖູູ ໄຖ ພ້້ອມກັັບຕົົກລົົງຢູ່່�ໃນກຸ່່ມສີ່່�
� ສິິບເປີີເຊັັນສຸຸດທ້້າຍຂອງຊັ້້�ນ
ຮຽນທັັງໝົົດ.
ພໍໍ ມາຮອດປີີທີີສີ່່�, ສີີຣີີແລະບົົວກໍໍໄດ້້ໝັ້້�ນໝາຍກັັນພ້້ອມຍ້້າຍມາຢູ່່�ຫ້້ອງ ນ້້ອຍໆ
ນຳຳ�ກັັນ, ສ່່ວນຕຽງກໍໍຖືືກເລື່່� ອຍໃຫ້້ສັ້້�ນລົົງເພື່່� ອໃຫ້້ມີີຊ່່ອງວ່່າງໃນຍາມເປີີດປະຕູູອອກເຂົ້້�າໄດ້້. ບົົວເປັັ ນຍິິງສາວທີ່່� ມີສຸ
ີ ຂ
ຸ ະພາບແຂງແຮງ, ສຳຳ�ນຽງສຽງປາກຂອງນາງບົ່່�ງບອກ
ໄດ້້ວ່່າແມ່່ນລູູກຫຼຼານຊາວຫຼຼວງພະບາງ ເຊິ່່�ງເປັັ ນເມືືອງຫຼຼວງເກົ່່�າແກ່ຂອງປະເທດລາວ.
່
ຄອບຄົົວຂອງນາງມີີສາຍເລືືອດແຫ່່ງຄວາມເທີີດທູູນບູູຊາແກ່ເຈົ້້�
່ າມະຫາກະສັັດສືືບທອດ
ມາແຕ່່ສະໄໝປູ່່�ຍ່່າຕາຍາຍ ແຕ່່ໃນຂະນະທີ່່� ພໍ່່� ແມ່່ຂອງນາງກຳຳ�ລັັງຄູ້້�ເຂົ່່�າ ແລະກົ້້�ມຂາບ
ທີ່່� ຕີນ
ີ ເຈົ້້�າຊີີວິດ
ິ ພ້້ອມໂຍນກີີບດອກກ້້ວຍໄມ້້ໄປຕາມທາງທີ່່� ເຈົ້້�າຊີີວິດ
ິ ເດີີນຜ່່ານ, ນາງຊໍ້້�າ
ພັັ ດຢູ່່�ໃນຫ້້ອງຂອງຕົົນພ້້ອມຄົ້້�ນຄິິດໃນການວາງແຜນເພື່່� ອລອບປົົ ງພະຊົົນ.
ນາງໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ກ່ຽວກັັ
ບພັັກຄອມມູູຍນິິດຝຣັ່່�ງຈາກອະດີີດຄົົນຮັັກເກົ່່�າຂອງນາງ ເຊິ່່�ງ
່
ແມ່່ນຊາຍໜຸ່່ມຜູ້້
� � ມີີຮ່່າງກາຍຈ່່ອຍຜອມທີ່່� ເປັັ ນອາຈານສອນຈາກລີີຍົົງ. ໃນເມື່່� ອໂອກາດ
ທຳຳ�ອິິດມາເຖິິງ, ນາງຈິ່່�ງບໍ່່�ລໍໍຊ້້າຟ້້າວອອກເດີີນທາງໄປຕາມເປົ້້� າໝາຍຂອງຕົົນທັັນທີີ.
ໃນຂະນະທີ່່� ສີີຣິິເດີີນທາງມາທີ່່� ປາຣີີພຽງເພື່່� ອຕ້້ອງການຢາກເປັັ ນທ່່ານໝໍໍ, ບົົວອາໄສ
ການຮຽນພະຍາບານເປັັ ນພຽງຂໍ້້�ອ້້າງເພື່່� ອປົົ ກປິິດບາງສິ່່�ງຢ່່າງເອົົາໄວ້້, ຄວາມຈິິງແລ້້ວ
ນາງອາໄສຢູ່່�ປາຣີີກໍພ
ໍ ຽງເພື່່� ອຈະເປັັ ນຄອມມູູຍນິິດທີ່່� ດີເີ ທົ່່�າທີ່່� ນາງເຮັັດໄດ້້ ເພື່່� ອຈະໄດ້້ກັັບ
ຄືືນມາຊ່່ວຍຍົົກລະດັັບຊີີວິິດການເປັັ ນຢູ່່�ຂອງປະຊາຊົົນໃນບ້້ານເກີີດຂອງນາງໃຫ້້ຫຼຸຸ�ດ
ພົ້້� ນອອກຈາກການກົົດຂີ່່� ຂູູດຮີີດ.
ນາງບອກກັັບສີີຣິິແບບຈະແຈ້້ງເລີີຍວ່່າຖ້້າເຂົົາຕ້້ອງການນາງເປັັ ນຄູ່່�ຊີີວິດ
ິ ເຂົົາຕ້້ອງ
ຍອມຮັັບທຸຸງສີີແດງແຫ່່ງການປະຕິິວັດ
ັ ນຳຳ�ໄດ້້. ຄວາມຈິິງສີີຣິິກໍໍຢາກສ້້າງຄອບ ຄົົວກັັບ
ນາງແທ້້ ພ້້ອມຢາກໃຊ້້ຊີີວິດ
ິ ທີ່່� ເຫຼືື�ອຢູ່່�ກັັບນາງ, ລາວຈິ່່�ງເຫັັ ນວ່່າການສະຫຼຼະຊ່່ວງເວລາ
ຍາມແລງໃນສີ່່� ວັນ
ັ ຕໍ່່�ອາທິິດ ພ້້ອມກັັບວັັນອາທິິດທີ່່� ແປກປະຫຼຼາດ, ແລະເງິິນຫ້້າຟຣັັງ
ຕໍ່່�ເດືືອນ ຖືືໄດ້້ວ່່າເປັັ ນການລົົງທຶຶນທີ່່� ຖືືກຫຼຼາຍເປັັ ນທົົບເຄິ່່�ງ. ໃນຕອນຕົ້້�ນ, ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່�
ສະບາຍໃຈພໍໍ ສົົ ມ ຄວນກັັ ບ ຄວາມຄິິ ດ ໃນການເຂົ້້� າ ຮ່່ວມກອງປະຊຸຸ ມວ່່າດ້້ວຍການ
ສະໜັັບສະໜູູນເພື່່� ອໂຄ່່ນລົ້້�ມລະບອບຈັັກກະພົົ ບທຶຶນນິິຍົົມອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່. ເຂົົາມັັກເພງ
ຂອງລະບອບຈັັກກະພົົບທຶຶນນິິຍົົມ ທັັງຫວັັງວ່່າຈະໄດ້້ເຕັ້້�ນໄປຕາມຈັັງຫວະຂອງສຽງເພງ
ໄດ້້ຢ່່າງເຕັັມທີ່່� ເມື່່� ອມີີໂອກາດ. ເຂົົາເປັັ ນຄົົົ�ນທຸຸກຍາກອະນາຖາມາແຕ່່ຄາວຍັັງນ້້ອຍ ເຊິ່່�ງ
ເຂົົາເອງກໍໍເຄີີຍຕັ້້�ງຄວາມຫວັັງໄວ້້ວ່່າ ການເປັັ ນທ່່ານໝໍໍຈະຊ່່ວຍຍົົກລະດັັບສະພາບການ
ດຳຳ�ລົົງຊີີວິດ
ິ ຂອງຕົົນໃຫ້້ດີີຂຶ້້�ນໄດ້້. ແຕ່່ໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ ກໍໍພົົບກັັບຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຜິິດທີ່່� ຄິດ
ິ ແບບນັ້້�ນ.
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ດັ່່�ງນັ້້�ນລັັດທິິຄອມມູູຍນິິດ ກັັບບົົວຈິ່່�ງຮ່່ວມມືືກັນ
ັ ທຳຳ�ລາຍຄວາມຝັັ ນແລະຄວາມຫວັັງ
ຂອງສີີຣິິຈົນ
ົ ໝົົດສິ້້�ນ. ຍ້້ອນການຍອມຮັັບເອົົາຄູ່່ໝັ້້�
� ນແລະທຸຸງແດງຂອງນາງເຂົ້້�າມາໃນ
ອ້້ອມແຂນ ເຂົົາຄ່່ອຍໆ ຖອຍຫ່່າງອອກຈາກການຮຽນຮູ້້ກ່
ບການຢາເທື່່� ອລະໜ້້ອຍ.
� ຽວກັັ
່
ໃນການສອບຜ່່ານປີີທີີຫ້້ າ, ເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ທຳຳ�ການສອບເສັັງຫຼຼາຍຄັ້້�ງກວ່່າຈະຜ່່ານ. ພໍໍ ມາ
ເຖິິງຊ່່ວງໄລຍະຂອງການຝຶຶ ກງານ ກໍໍປາກົົດເຫັັ ນດາວສີີດຳຳ�ສອງດວງວາງໄວ້້ດ້້ານໜ້້າ
ຂອງແຟ້້ມເອກະສານສ່່ວນຕົົວຂອງເຂົົາ. ເຊິ່່�ງທາງໂຮງ ຮຽນໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ວ່່າຖ້້າຫາກເຂົົາ
ບໍ່່�ຢາກຖືືກສົ່່ງ� ກັັບດ້້ວຍຖ້້ຽວບິິນແອໂຣໂປສຕານກ່ອນກຳຳ�ນົົ
ດເວລາ ພ້້ອມຈ່່າຍຄ່່າທຳຳ�ນຽມ
່
ໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້� ສະໜັັບສະໜູູນຂອງຕົົນ ເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ທຸ້້�ມເທໃສ່່ການຝຶຶ ກງານໃຫ້້ໜັັກເພື່່� ອ
ກາຍເປັັ ນຜູ້້� ຝຶຶ ກງານທີ່່� ດີີເລີີດ.
ໂຊກດີີທີ່່�ສີີຣິິມີີຄວາມເປັັ ນທຳຳ�ມະຊາດຂອງການເປັັ ນທ່່ານໝໍໍໃນຕົົວຢູ່່�ແລ້້ວ. ພວກ
ຄົົນເຈັັບຈິ່່�ງຊື່່� ນຊົົມເຂົົາແລະພະນັັກງານໃນໂຮງໝໍໍໂຮເທລດິິເຍີີຕ່່າງກໍໍມັກນິ
ັ ດ
ິ ໄສຂອງເຂົົາ
ພໍໍ ສົົມຄວນ ພວກເຂົົາຈິ່່�ງຂໍໍໃຫ້້ສີີຣິິພິິຈາລະນາເພື່່� ອຈະໄດ້້ຢູ່່�ຝຣັ່່�ງເສດຕໍ່່�ໄປອີີກ ແລະເຮັັດ
ວຽກຢູ່່� ທີ່່� ນັ້້�ນແບບພະນັັກງານເຕັັມເວລາ ແຕ່່ຫົົ ວໃຈຂອງເຂົົ າຊໍ້້� າພັັ ດຢູ່່� ກັັບບົົ ວແລ້້ວ
ພໍໍ ແຕ່່ນາງເດີີນທາງກັັບຄືືນບ້້ານເກີີດເມືືອງນອນ ເພື່່� ອສານຕໍ່່�ອຸດົ
ຸ ມ
ົ ການຂອງຕົົນ ເຂົົາຈິ່່�ງ
ຕ້້ອງເດີີນທາງກັັບນໍໍານາງພ້້ອມຢູ່່�ຄຽງຂ້້າງນາງມາຕະຫຼຼອດ.
ໃນມື້້�ວັນ
ັ ຈັັນ, ສີີຣິຍ່່
ິ າງລົົງໄປທີ່່� ແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນໍ້້�າຂອງ ແລະຢືືນຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນຂະນະໜຶ່່ງ� .
ປີີນັ້້ນ
� ຝົົ ນຕົົກລິິນແບບບໍ່່�ມີີມື້້�ຢຸຸດຢ່່ອນ, ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຍັັງໝັ້້�ນໃຈວ່່າຝົົ ນເຫຼົ່່�� ານີ້້�ຈະເຊົົາຕົົກໃນ
ອີີກຫ້້ າເດືືອນ. ມັັນແມ່່ນຊ່່ວງຕອນເຊົ້້�າຂອງເດືືອນພະຈິິກ ແລະດວງຕາເວັັນກໍໍຍັັງບໍ່່�ທັັນ
ເປັ່່� ງແສງລັັດສະໝີີອັນ
ັ ແຮງກ້້າອອກມາເພື່່� ອຈະເຮັັດໃຫ້້ນໍ້້�າຄ້້າງເທິິງຕົ້້�ນຫຍ້້າທີ່່� ເກີີດຕາມ
ແຄມຝັ່່� ງແຫ້້ງຫາຍໄປກັັບແສງແດດໄດ້້. ເຂົົາປ່່ອຍໃຫ້້ຕີີນທັັງສອງລົົງແຊ່່ຢູ່່�ເທິິງນໍ້້�າຄ້້າງ
ອັັນເຢືືອກເຢັັ ນ ພ້້ອມກົ້້�ມເບິ່່�ງເກີີບຢາງຫຸ້້�ມສົ້້�ນທີ່່� ມີສີ
ີ ສັ
ີ ນ
ັ ເງົົາງາມທີ່່� ພັັກມອບໃຫ້້ ທັັງສົົງໄສ
ວ່່າມັັນຈະຢູ່່�ລອດຮອດຍາມຝົົ ນປີີໜ້້າ ຫຼືື�ບໍ່່�.
ເຂົົາສືືບຕໍ່່�ຍ່່າງແບບບໍ່່�ຟ້້າວບໍ່່�ຟັ່່� ງໄປຕາມຂອບຄັັນຄູູແຄມຝັ່່� ງ ພໍໍ ແຕ່່ຕີີນຂອງເຂົົາໄປ
ຕ້້ອງກັັບດອກຂີ້້� ກາເຊິ່່�ງລຳຳ�ຕົ້້�ນຂອງມັັນເກີີດຂຶ້້�ນເອງຕາມທຳຳ�ມະຊາດ ກິ່່�ນ ອ່່ອນໆ ກໍໍພຸ່່� ງ
ເຂົ້້�າໃສ່່ຮູູດັັງທັັນທີີ. ຢູ່່�ໄກຈາກຕາຝັ່່� ງທາງພຸ້້� ນແມ່່ນປະເທດເພື່່� ອນບ້້ານທີ່່� ກຳຳ�ລັັງປິ່່� ນໜ້້າ
ມາຈ້້ອງເບິ່່�ງເຂົົາແບບບໍ່່�ເກງອົົກເກງໃຈກັັນຈັັກດີ້້�, ເຮືືອຂອງຄົົນໄທຫຼຼາຍລຳຳ�ໄດ້້ລອຍລ່່ອງ
ຢູ່່�ເທິິງໜ້້ານໍ້້�າໃກ້້ແຄມຝັ່່� ງເບື້້� ອງນັ້້�ນ. ສາຍນໍ້້�າເຊິ່່�ງຄັ້້�ງໜຶ່່ງ� ເຄີີຍເປັັ ນຊ່່ອງທາງຂອງສອງ
ຊາດ ບັັດນີ້້�ຊໍ້້�າພັັດກາຍເປັັ ນອຸຸປະສັັກຂວາງກັ້້�ນການໄປມາຫາສູ່່ກັັ
� ນລະຫວ່່າງປະຊາຊົົນ
ສອງປະເທດໄປແລ້້ວ.
ສີີຣິປ້້ິ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງຢູູ່່��ເທິິງຕັ່່�ງມ້້າອັັນກະໂດກກະເດກຂ້້າງທາງຕໍ່່�ໜ້້າໂຮງໝໍໍມະໂຫສົົດ
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ພ້້ອມກົ້້�ມກິິນເຝີີທີ່່�ຊື້້�ມາແຕ່່ຮ້້ານລໍ້້�. ບໍ່່�ມີີຫຍັັງສົົດໃໝ່່ແລະມີີລົົດຊາດແຊບຖືືກໃຈ. ແຕ່່
ຍ້້ອນພະຍາດໂລຄາທັັງໝົົດທີ່່� ໄດ້້ຄຸຸກຄາມເຂົ້້�າສູ່່ຮ່່າງກາຍຂອງເຂົົ
າໃນຊ່່ວງຫຼຼາຍປີີຜ່່ ານ
�
ມາ ໄດ້້ຝາກຄວາມຜິິ ດປົົ ກກະຕິິໄວ້້ໃຫ້້ກັັບສຸຸຂະພາບຂອງເຂົົາ. ເຖິິງແມ່່ນເຂົົາຈະສີີດເຊື້້� ອ
ໂລກແຊັັ ລເມີີເນັັລລະເຂົ້້�າໄປໃນຮ່່າງກາຍ ມັັນກໍໍຈະຕ້້ອງຜ່່ານອອກໄປເອງໂດຍທີ່່� ບໍ່່�ມີີ
ປະຕິິກິິລິິຍາຫຍັັງເກີີດຂຶ້້�ນ.
ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ອ້້າງຫຍັັງເລີີຍທີ່່� ຈະເປັັ ນຕົົວຖ່່ວງເວລາໃຫ້້ເຂົົາມາຮອດບ່່ອນເຮັັດວຽກຊ້້າ,
ເຂົົາຈິ່່�ງຍ່່າງຜ່່ານບັັນດາຕຶຶກແຖວຍາວເປັັ ນຮູູບສີ່່� ຫຼ່່�ຽມນ້້ອຍໆ ສອງສາມຫຼັັ�ງພ້້ອມມຸ່່�ງ
ໜ້້າໄປທາງຫ້້ອງການ. ໂຮງໝໍໍທີ່່�ຄົົນຝຣັ່່�ງສ້້າງຂຶ້້�ນກໍໍບໍ່່�ມີີແບບ ຫຼືື�ຄວາມສະຫງ່່າງາມ
ແຕ່່ຢ່່າງໃດ ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວມັັນກໍໍບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຄ້້າຍທະຫານເກົ່່�າທີ່່� ສ້້າງດ້້ວຍຄອນ
ກຣິິດແຕ່່ຖືືກຖິ້້�ມຮ້້າງນານຫຼຼາຍປີີ. ເຂົົາຢືືນລັ່່�ງເລຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າຕຶຶກຫ້້ ອງ ການຂອງຕົົນຄາວ
ໜຶ່ງ່� ກ່່ອນຈະຖົົກບາດຕີີນກ້້າວເຂົ້້�າໄປຂ້້າງໃນ. ໂດຍມີີປ້້ າຍຕິິດຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູທາງເຂົ້້�າ
ຂຽນເປັັ ນພາສາຝຣັ່່�ງວ່່າ “ຫ້້ອງເກັັບສົົບ”. ແລະສ່່ວນແຜ່່ນຜ້້າຖັັດລົົງມາທາງລຸ່່ມແມ່່ນ
�
ຕົົວອັັກສອນທີ່່� ເຂົົາຄິິດຂຶ້້�ນເອງເຊິ່່�ງຂຽນໄວ້້ເປັັ ນພາສາອັັງກິິດວ່່າ “ຍິິນດີີຕ້້ອນຮັັບ”.
ເຮືືອນກໍ່່�ດິນ
ິ ຈີ່່�ຫຼັັ� ງນີ້້�ມີພ
ີ ຽງສອງຫ້້ອງເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ໄດ້້ຮັັບແສງສະຫວ່່າງຈາກທຳຳ�ມະຊາດ.
ອີີກໜຶ່່ງ� ຫ້້ອງແມ່່ນບ່່ອນເຮັັດວຽກຂອງສີີຣິິທີ່່�ເຂົົາໃຊ້້ຮ່່ວມກັັນກັັບພະນັັກ ງານສອງຄົົນ
ເຊິ່່�ງຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງເວົ້້�າເຢາະເຍີ້້� ຍແບບສຽດສີີວ່່າ ໜຶ່່ງ� ຄົົນເຄິ່່�ງ.
“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�າສະຫາຍ.” ລາວເວົ້້�າພ້້ອມຍ່່າງເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງຊີີເມັັນສີີເທົົາ
ພ້້ອມເລັ່່�ງບາດຕີີນໄປທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງຕົົນ.
ຕຸ້້�ຍເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນຈາກວາລະສານດາຣາໄທພ້້ອມແນມເບິ່່�ງລາວ.
“ສະບາຍດີີທ່່ານໝໍໍ.” ນາງແມ່່ນພະຍາບານສາວຫຸ່່�ນຈ່ຳຳ��ມ່ຳຳ�� ຜູ້້� ທີ່່� ມີອ
ີ າຍຸຸນ້້ອຍ ໃບໜ້້າ
ຂອງນາງເບິ່່�ງສະອາດສະອາງແຕ່່ກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງບໍ່່�ລຽບນຽນ ນາງມີີຮອຍຍິ້້�ມປະດັັບໄວ້້
ເທິິງຮີີມສົົບຕະຫຼຼອດເວລາ. ປະຕິິກິລິ
ິ ຍ
ິ າຂອງນາງແມ່່ນຕ້້ອງຍິ້້�ມໄວ້້ກ່ອນບໍ່່�
ວ່່າຈະມີີເລື່່�ອງ
່
ໃດເກີີດຂຶ້້�ນກໍໍຕາມ ແລະເທວະດາເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າໃນຊີີວິດ
ິ ຂອງນາງອາດບໍ່່�ມີີຫຍັັງທີ່່� ຈະ
ຕ້້ອງເຮັັດໃຫ້້ນາງຍິ້້�ມອອກເລີີຍ.
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າ ພະແນກຖະແຫຼຼງຂ່່າວ ແລະວັັດທະນະທໍໍາຄົົງຈະບໍ່່�ພໍໍໃຈເປັັ ນແນ່່ແທ້້
ຖ້້າເຫັັ ນເຈົ້້�າກຳຳ�ລັັງອ່່ານເລື່່� ອງບິິດເບືືອນຂອງພວກນາຍທຶຶນຊຸຸ ມນັ້້�ນ.”
ນາງຍິ້້�ມຕອບຮັັບຄຳຳ�ຕຳຳ�ນິິຂອງທ່່ານໝໍໍແບບຝືືນໃຈ. “ຂ້້ອຍພຽງແຕ່່ຢາກເຕືືອນໃຈ
ຕົົວເອງວ່່າ ລະບອບທຶຶນນິິຍົມ
ົ ນັ້້�ນເປັັ ນເລື່່�ອງທີ່່� ໜ້້າລັັງກຽດແນວໃດເທົ່່�ານັ້້�ນດອກທ່່ານໝໍໍ.”
ນາງຍົົກຮູູບພິິ ມສາມສີີອັັນຂ້້ອນຂ້້າງລາມົົກຂອງນັັກສະແດງໂທລະ ພາບທີ່່� ນຸ່່ງກະໂປ່່ງ
�
ສັ້້�ນໆ ຂຶ້້�ນ. “ຄັັນຊັ້້�ນທ່່ານໝໍໍເຫັັ ນຂ້້ອຍນຸ່່ງເຄື່່�
� ອງແບບນີ້້�ຊັ້້�ນຫວາ?”
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ສີີຣິຍິ້້
ິ �ມໃຫ້້ຕົົນເອງພ້້ອມເຮັັດຄິ້້�ວສົົນຂຶ້້�ນ ພໍໍເມື່່�ອສາຍຕາຂອງລາວໄປສະດຸຸດກັັບຮ່່າງ
ຄີີງຂອງຊາຍຄົົນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ສ່່າຍຕົົວໂຍກເຍກໄປມາຢູ່່�ໃນຫ້້ອງເຮັັດວຽກ “ເອີີ, ສະບາຍດີີ
ຕອນເຊົ້້�ານ້້ອງກຶ່່�ງ.”
ຊາຍທີ່່� ສ່່າຍຕົົວໂຍກເຍກໄປມາເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມກວ້້າງອອກ ເມື່່� ອໄດ້້ຍິິນສຽງເອີ້້� ນຊື່່�
ຂອງເຂົົາພ້້ອມເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນ “ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�າ, ສະຫາຍທ່່ານໝໍໍ. ມື້້� … ມື້້� ນີ້້�ຕ້້ອງ
ຮ້້ອນແທ້້ແຫຼຼະ.” ເຂົົາເວົ້້�າພ້້ອມທັັງງຶຶກຫົົວຄືືກັັບເຫັັ ນດີີໃນຄວາມຄິິດຂອງຕົົນເອງ.
“ແມ່່ນແລ້້ວນ້້ອງກຶ່່�ງ. ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າເຈົ້້�າເວົ້້�າຖືືກ. ມື້້� ນີ້້�ພວກເຮົົາມີີລູກຄ້້
ູ າບໍ່່�?”
ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນຢ່່າງແຮງດັ່່�ງທີ່່� ເຂົົາເຄີີຍເຮັັດເປັັ ນປະຈຳຳ� ເຊິ່່�ງຖືືເປັັ ນຄຳຳ�ເວົ້້�າຫຼິ້້�� ນຕະຫຼົົ�ກ
ຂອງສີີຣິິ. “ບໍ່່�ມີີລູກຄ້້
ູ າຈັັກຄົົນເລີີຍມື້້� ນີ້້�ສະຫາຍທ່່ານໝໍໍ.”
ຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ. ນີ້້�ຈິ່່ງ� ແມ່່ນທີີມງານທີ່່� ສີີຣິິເປັັ ນຄົົນປັ້້� ນຂຶ້້�ນມາເອງກັັບມືື, ມັັນເປັັ ນໜ້້າ
ວຽກທີ່່� ເຂົົາບໍ່່�ຢາກເຮັັດຊໍ້້�າດອກ, ແຕ່່ມັັນກໍໍເປັັ ນຊີີວິດ
ິ ທີ່່� ເຂົົາຍັັງຄິິດບໍ່່�ເຖິິງຊ້ຳຳ��ວ່່າຈະໄດ້້ເປັັ ນ
ຜູ້້� ນຳຳ�ເຊັ່່� ນ ນີ້້� . ເກືື ອ ບໜຶ່່� ງ ປີີ ແ ລ້້ວທີ່່� ເຂົົ າ ເຂົ້້� າ ມາຮັັ ບ ຕໍໍ າ ແໜ່່ງຫົົ ວໜ້້າໜ່່ວຍງານ
ຊັັນນະສູູດສົົບ ທັັງເປັັ ນໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບພຽງໜຶ່ງ່� ດຽວຂອງປະເທດ. ໃນເບື້້� ອງຕົ້້�ນເຂົົາ
ເອງກໍໍຍອມຮັັບວ່່າ ຕົົນຍັັງຂາດຄຸຸນສົົມບັັດ ທັັງຂາດຄວາມກະຕືືລືລົ້້
ື ນ
� ກັັບໜ້້າວຽກທີ່່� ເຂົົາ
ຕັັດສິິນໃຈອ້້າແຂນຮັັບເອົົາມັັນມາເປັັ ນໜ້້າທີ່່� .
ໃນເດືືອນທຳຳ�ອິິດຂອງການຝຶຶ ກອົົບຮົົມພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ ສີີຮິິຄິດ
ິ ວ່່າມັັນເປັັ ນເລື່່�ອງ
ໄຮ້້ສາລະ ເພາະກ່່ອນທີ່່� ສີີຣິິຈະມາຮັັບຕຳຳ�ແໜ່່ງຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ກໍໍເຄີີຍມີີທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ
ຄົົນລາວຜູ້�້ ໜຶ່ງ່� ທີ່່� ເຮັັດວຽກນີ້້� ແຕ່່ທ່່ານໝໍໍຄົນ
ົ ນັ້້�ນຊໍ້້�າພັັ ດໂຕນຂ້້າມຂອງໄປທາງຝັ່່� ງຊ້້າຍ
ດ້້ວຍການໃຊ້້ຢາງຕີີນລົົດເປັັ ນຕົົວຊ່່ວຍ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີໃຜເປັັ ນຜູ້້� ແນະ ນຳຳ�ນອກຈາກ
ທ້້າວກຶ່່�ງ ໃນນາມຜູ້�້ ຊ່່ວຍທ່່ານໝໍໍ ທັັງເປັັ ນຜູ້້� ທີ່່� ຮັບ
ັ ຮູ້້ຂໍ້້�
ູ ຈຳຳ�ນວນມະຫາ ສານແຕ່່ສາມາດ
� ມູນ
ປົົ ກປິິດເປັັ ນຄວາມລັັບໄດ້້ດີີ ຈິ່່�ງພໍໍເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິເິ ຂົ້້�າໃຈໜ້້າວຽກໃໝ່່ຂອງຕົົນໄດ້້ເລັັກໜ້້ອຍ
ເຖິິງຈະບໍ່່�ມີໃີ ຜສິິດສອນເຂົົາກໍໍຕາມ. ສ່່ວນຕຸ້້ຍຊໍ້້�
� ໄດ້້ພຽງ
� າພັັດຫາກໍໍມາປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
ເດືືອນດຽວ.
ສະນັ້້�ນ, ພໍໍ ເມື່່� ອເຂົົາເຫັັ ນດີີທີ່່�ຈະເລື່່� ອນມື້້� ບຳຳ�ນານຂອງຕົົນອອກໄປແບບບໍ່່�ມີີກຳຳ�ນົດ
ົ ,
ເຂົົາຈິ່່�ງຕ້້ອງໄດ້້ເລີ່່�ມສຶຶກສາຮຽນຮູູ້້��ດ້້ານວິິຊາສະເພາະຂອງຕົົນຈາກປຶ້້� ມຕຳຳ�ລາພາສາຝຣັ່່�ງ
ທີ່່� ມີີຮອຍເຜົົ າໄໝ້້ຕາມຂອບປຶ້້� ມເລັັກໜ້້ອຍ. ເຂົົານຳຳ�ເອົົາຂາຕັ້້�ງໂນດເພງເກົ່່�າແກ່ມາແຕ່່
່
ໂຮງຮຽນອາເມລິິກາທີ່່� ຖືືກປະປ່່ອຍໃຫ້້ກາຍເປັັ ນໂຮງຮຽນຮ້້າງໄປແລ້້ວ ເພື່່� ອເອົົາມາໃຊ້້
ເປັັ ນແນວຄໍ້້�າໃນເວລາເປີີດໜັັງສືືຕຳຳ�ລາຕອນກຳຳ�ລັັງຫັ່່� ນສົົບ ຫຼືື�ຕັັດບາງສ່່ວນຂອງສົົບຜູ້້�
ທຳຳ�ອິິດ. ໂດຍການໃຊ້້ຕາຂ້້າງໜຶ່່ງ� ຫຼິ່່�� ວໄປທາງຂາຕັ້້�ງໂນດເພງ, ສີີຣິເິ ຮັັດຄືືກັບ
ັ ວ່່າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ຊັັນນະສູູດສົົບກຳຳ�ລັັງບັັນເລງເພງໃຫ້້ກັັບອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງສົົບຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ.
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“ພິິ ກຂຶ້້�ນ,” ເຂົົາຈະບອກແບບນີ້້� ແລ້້ວຕຸ້້ຍກໍໍ
� ເປີີດຕໍໍາລາໄປໜ້້າໃໝ່່, ຖ້້າຈະວ່່າໄປ
ແລ້້ວ ສີີຣິເິ ຮັັດວຽກຜ່່ານຕົົວເລກຄຳຳ�ແນະນໍໍາຂອງຊ່່ຽວຊານພະຍາດວິິທະຍາຊາວຝຣັ່່�ງ
ໃນຊຸຸ ມປີີ 1948.
ຫຼຼາຍປີີຜ່່ ານມາ ເຂົົາເຄີີຍທໍໍາການຜ່່າຕັັດໃຫ້້ທະຫານຢູ່່�ສະໜາມຮົົບຈົົນນັັບບໍ່່�ຖ້້ວນ,
ແຕ່່ການດູູແລຮັັກສາຊີີວິດ
ິ ກໍໍເປັັ ນສາດຢ່່າງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ແຕກຕ່່າງກັັນຫຼຼາຍກັັບການຊັັນນະສູູດ
ສົົບຂອງຜູ້້�ຕາຍ ເຊິ່່�ງມັັນມີີຂັ້້�ນຕອນທີ່່� ຈໍໍາເປັັ ນຕ້້ອງໄດ້້ປະຕິິບັັດຕາມ ໂດຍຜ່່ານການ
ຕິິດຕາມສັັງເກດໃນສິ່່�ງທີ່່� ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງເຮັັດ. ເຂົົາເອງກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຄາດຄິິດມາກ່ອນວ່່າຈະຕ້້ອງ
່
ໄດ້້ມາຮຽນຮູ້້�ກັັບອາຊີີບໃໝ່່ໃນໄວເຈັັດສິິບສອງປີີແບບນີ້້� . ໃນຊ່່ວງທຳຳ�ອິິດທີ່່� ເດີີນທາງ
ມາເຖິິງເມືືອງວຽງຈັັນ ພ້້ອມກັັບໄຊຊະນະຂອງປະເທດລາວໃນວັັນທີີ 23 ພະຈິິກ 1975
ຈິິດໃຈຂອງເຂົົາປ່່ຽມລົ້້�ນໄປດ້້ວຍໜ້້າວຽກບາງຢ່່າງທີ່່� ເຂົົາເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈກັັບມັັນຫຼຼາຍກວ່່າ
ວຽກນີ້້�ອີີກ.
ພາຍຫຼັັ�ງກອງປະຊຸຸ ມຄັ້້�ງປະຖົົມມະລຶຶກຂອງພັັ ກ ໃນວັັນທີີ 5 ທັັນວາ ເຊິ່່�ງຖືືເປັັ ນ
ເຫດການສຳຳ�ຄັັນທາງປະຫວັັດສາດທີ່່� ປ່່ ຽມລົ້້�ນໄປດ້້ວຍຄວາມຫວັັງທີ່່� ພຸ່່�ງສູູງຂຶ້້�ນຖ້້າທຽບ
ໃສ່່ຈະຫຼຼວດກໍໍບໍ່່�ປານ. ມີີການສະເຫຼີີ�ມສະຫຼຼອງອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່ດ້້ວຍການດື່່� ມເຫຼົ້້�� າສາ ໂທທີ່່�
ບັັນຈຸຸຂວດຂະໜາດໃຫຍ່່ເຊິ່່�ງຫາກໍໍເຮັັດແລ້້ວແບບສົົດໆ ໃໝ່່ໆ ແລະສອງພວງແກ້້ມ
ຂອງແຕ່່ລະຄົົນກໍໍແດງຊໍ້້�າຈາກຮອຍຈູູບແຫ່່ງຄວາມປິິ ຕິິຍິິນດີີ.
ສົົມເດັັດອົົງມົົງກຸຸດຣາຊະກຸຸມມານທາຍາດຮຸ່່�ນສຸຸດທ້້າຍຂອງພຣະເຈົ້້�າແຜ່່ນດິິນແຫ່່ງ
ລາຊະອານາຈັັກລາວ ເບິ່່�ງຈາກຊຸຸ ດສູູດເຄື່່� ອງແຕ່່ງກາຍກຳຳ�ລັັງອອກສຽງອ່່ານຜ່່ານຕົົວ
ອັັກສອນໃນບົົດປະກາດວ່່າດ້້ວຍການສະຫຼຼະບັັນລັັງຂອງພະບິິດາດ້້ວຍສີີໜ້້າອັັນໝອງ
ໝົ່່�ນທ່່າມກາງບັັນຍາກາດອັັນແສນວ່່າເວ່່ ແລະຕາມທຳຳ�ມະດາແລ້້ວພະອົົງຊົົງປະຕິິເສດ
ຄຳຳ�ເຊີີນ ທີ່່� ຈະເຂົ້້�າຮ່່ວມໃນງານບຸຸນສະເຫຼີີ�ມສະຫຼຼອງຂອງຝ່່າຍປະເທດລາວ ພາຍຫຼັັ�ງ
ໄດ້້ພະຍາຍາມທຳຳ�ການຕໍ່່� ສູ້້� ຕ້້ານຈັັກກ ະພັັ ດ ຜູ້້� ຮຸຸ ກຮ ານໂດຍອາໄສຢູ່່� ໃນຖໍ້້� າ ມາຫຼຼ າ ຍ
ທົົ ດສະວັັດ ບັັດນີ້້� ຂະບວນການປະຕິິວັັດກໍໍໄດ້້ກາຍເປັັ ນຜູ້້� ປົົົ�ກຄອງປະເທດລາວຢ່່າງ
ສິ້້�ນເຊີີງ. ໝາຍຄວາມວ່່າລະບອບລາຊະອານາຈັັກໄດ້້ສິ້້�ນສຸຸດລົົງປ່່ຽນແທນດ້້ວຍລະບອບ
ສາທາລະນະລັັດ ເຊິ່່�ງຖືືເປັັ ນຄວາມຝັັ ນຂອງອ້້າຍນ້້ອງທະຫານຮຸ່່�ນເກົ່່�າຫຼຼາຍຄົົນ ເຊິ່່�ງ
ພາຍໃນຈິິດໃຈຂອງພວກເຂົົາແລ້້ວ ບໍ່່�ມີີໃຜຈະນຶຶກຈະຝັັ ນວ່່າຄວາມເຊື່່� ອຂອງພວກເຂົົາ
ຈະກາຍເປັັ ນຈິິງໄດ້້.
ດ້້ວຍຈິິດວິິນຍານທີ່່� ເຄີີຍເປັັ ນນັັກຮົົບອາໄສຢູ່່� ໃນປ່່າ, ພວກອ້້າຍນ້້ອງທະຫານກໍໍ
ພາກັັນຍ້້າຍໂຕະຂາຕັ້້�ງອອກຈາກຫ້້ອງຈັັດງານລ້້ຽງຈົົນໝົົດ ແລ້້ວປູູສາດຕ່ຳຳ��ດ້້ວຍຜືື ແທນ.
ພວກເຂົົາພາກັັນນັ່່�ງອ້້ອມເປັັ ນວົົງເພື່່� ອສະຫຼຼອງໄຊຊະນະ ພ້້ອມມີີທະຫານສາວຜູ້້� ໜ້້າ
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ຮັັກໃນຊຸຸ ດເຄື່່� ອງແບບສີີຂຽວ ທີ່່� ມີໃີ ບໜ້້າອັັນຂາວນວນພ້້ອມທາລິິບສະຕິິກໜາໆ ຄອຍ
ເສີີບອາຫານ ແລະເຄື່່� ອງດື່່� ມຕະຫຼຼອດໃນຊ່່ວງຕອນແລງ.
ສີີຣິມີ
ິ ຄ
ີ ວາມລຶ້້�ງເຄີີຍກັັບການນັ່່�ງຂັັດຕະໝາດຢູ່່�ເທິິງພື້້� ນຫຼຼາຍກວ່່ານັ່່�ງຕິິດກັັບຕັ່່�ງອີ້້� .
ມື້້� ນັ້້ນ
� ເຂົົາກໍໍອາລົົມດີີເປັັ ນພິິ ເສດດັ່່�ງດຽວກັັບພວກອ້້າຍນ້້ອງທະຫານທຸຸກຄົນ
ົ ແຕ່່ຫາກບໍ່່�
ແມ່່ນຍ້້ອນເຫດຜົົ ນອັັນດຽວກັັນກັັບເພື່່� ອນສະຫາຍຂອງເຂົົາ. ສີີຣິຄົ
ິ ງົ ຈະກັັບໄປຫ້້ອງພັັກ
ຂອງຕົົນ ພ້້ອມນອນຫຼັັ�ບສະບາຍຢ່່າງຜູ້້�ມີີໄຊແລ້້ວແຫຼຼະ ຖ້້າບໍ່່�ແມ່່ນຍ້້ອນສະຫາຍຄຳຳ�ເຊິ່່�ງ
ແມ່່ນເພື່່� ອນຮ່່ວມຮຸ່່�ນອາວຸຸໂສກັັບເຂົົາ.
ສະມາຊິິກພັັກຜູ້�້ ອາວຸຸໂສທີ່່� ມີຮ່່
ີ າງກາຍຈ່່ອຍຜອມຄືືຄົນ
ົ ປ່່ວຍ ໄດ້້ໝົ້້�ນເຂົ້້�າມາໃນບ່່ອນ
ວ່່າງອ້້ອມວົົງຊຸຸ ມແຊວກ່່ອນຈະປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງຂ້້າງໆ ກັັບສີີຣິິ.
“ສະຫາຍສີີຣິິເປັັ ນແນວໃດພວກເຮົົາເຮັັດໄດ້້ແທ້້ນໍໍ.”
“ອືືມ ກໍໍໜ້້າຈະແມ່່ນແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ.” ປົົ ກກະຕິິສີຣິ
ີ ບໍ່່
ິ �ເຄີີຍດື່່� ມເຫຼົ້້�� າຂາວໃນປະລິິມານ
ຫຼຼາຍຊໍ່່�ານີ້້�ມາກ່ອນ
ອັັນເປັັ ນເຫດເຮັັດໃຫ້້ລາວບໍ່່�ສາມາດຄວບຄຸຸມປາກ ຫຼືື�ລີ້້� ນຂອງຕົົນ
່
ໄດ້້ຢ່່າງເຕັັມທີ່່� . “ແຕ່່ເຮົົາພັັ ດຮູ້້�ສຶຶກຄືືວ່່າ ພວກເຮົົາຢູ່່�ຈຸຸດນີ້້�ເພື່່� ອສະເຫຼີີ�ມສະ ຫຼຼອງການ
ສິ້້�ນສຸຸດຂອງບາງຢ່່າງຫຼຼາຍກວ່່າການເລີ່່� ມຕົ້້�ນຊໍ້້�າອີີກ.”
“ມາກບອກພວກເຮົົ າວ່່າ ຈຸຸດເລີ່່� ມຕົ້້�ນທັັ ງໝົົດຍ່່ອມພົົ ບຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກເປັັ ນ
ທຳຳ�ມະດາ.”
“ບໍ່່�ສໍາໍ ຄັັນດອກວ່່າເຈົ້້�າກັັບມາກຈະຮູ້້�ຈັັກກັນ
ັ ມາກ່ອນ
່ ແຕ່່ມັັນສໍໍາຄັັນທີ່່� ວ່່າເຈົ້້�າສາມາດ
ກຽມຄວາມພ້້ອມເພື່່� ອຕອບຮັັບປັັ ນຫາທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ຈະປະເຊີີນໜ້້າໄດ້້ ຫຼືື�ບໍ່່�. ແຕ່່ຢ່່າມັັນເທາະ
ຄຳຳ�ເອີີຍ, ຢ່່າງໜ້້ອຍເຈົ້້�າເອງອາດປິິ ດຄວາມສົົງໄສອອກໄປຢ່່າງແນ່່ນອນ.” ເວົ້້�າສຸຸດເຂົົາ
ກໍໍຈັບ
ັ ຈອກເຫຼົ້້�� າຂອງຕົົນຂຶ້້�ນມາຕຳຳ�ໃສ່່ກັັບຈອກເຫຼົ້້�� າຂອງຄຳຳ�ດັັງຕຸຸບ! ບາດໜຶ່ງ່� ແຕ່່ໃນ
ຂະນະນັ້້�ນສາຍຕາຂອງສະຫາຍທີ່່� ຫຼົົ� ບຊ້້ອນໄວ້້ຂ້້າງໃນກໍໍແດງເຮື່່� ອອອກຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ງູພິ
ູ ິດ
ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຈ້້ອງສາຍຕາມອງເບິ່່�ງໂລກດ້້ວຍຄວາມຮ້້າຍກາດ.
“ສະຫາຍໃຊ້້ຄໍໍາວ່່າ ‘ເຈົ້້�າ’ ຄ້້າຍກັັບວ່່າສະຫາຍຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ວາງແຜນຊ່່ວຍພວກເຮົົາ
ເພື່່� ອຈັັດການກັັບປັັ ນຫາຫຍັັງເລີີຍນີ້້�ແຫຼຼະ.”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນແບບພໍໍ ໃຈ.
“ສະຫາຍຄໍໍາ, ເຮົົາເຖົ້້�າເກືືອບຮອດໜຶ່່ງ� ສະຕະວັັດແລ້້ວໃດ. ເຮົົາເມື່່� ອຍຫຼຼາຍແລ້້ວ
ເຮົົາຄິິດວ່່າຮອດເວລາທີ່່� ຈະໄດ້້ພັັ ກຜ່່ ອນໃນສວນນ້້ອຍໆ ຂອງຕົົນ ພ້້ອມດື່່� ມດໍໍາກັັບການ
ຈິິບກາເຟຫອມໆ ໃນຊ່່ວງຍາມເຊົ້້�າ, ໃຊ້້ເວລາອ່່ານປຶ້້� ມໃນຕອນບ່່າຍຢ່່າງມີີຄວາມສຸຸກ,
ພ້້ອມດື່່�ມເຫຼົ້້�� າໂກຫຍັັກລົດ
ົ ຫວານເບົົາໆ ກ່ອນເຂົ້້�
ານອນແຕ່່ຫົົ ວຄໍ່່�າ ເພື່່� ອຊ່່ວຍໃຫ້້ນອນຫຼັັ�ບ
່
ສະບາຍຂຶ້້�ນ.”
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ຄຳຳ�ຍົົກຈອກເຫຼົ້້�� າຂອງຕົົນພ້້ອມຫັັ ນໄປຂໍໍຕຳຳ�ຈອກກັັບທ່່ານນາຍົົກລັັດຖະມົົນຕີີ ທີ່່�
ສີີໜ້້າກຳຳ�ລັັງແດງເພາະອີ່່�ມເອີີບໄປດ້້ວຍຄວາມສຸຸກໃຈທັັງນັ່່�ງຮ່່ວມກັັບອ້້າຍນ້້ອງທະຫານ
ໃນວົົງດຽວກັັນ. ທັັງຄູ່່�ດື່່� ມດໍໍາກັັບແກ້້ວເກົ່່�າຈົົນໝົົົດ
� ກ່່ອນຈະເອີ່່� ຍປາກຮ້້ອງສັ່່�ງໃຫ້້ເອົົາ
ແກ້້ວໃໝ່່ມາຕໍ່່�.
“ມັັນກໍໍແປກອີ່່� ຫຼີີ� . ຕາມທີ່່� ເຮົົາຮູ້້�, ສະມາຊິິກຄອບຄົົວສະຫາຍກໍໍເສຍຊີີວິດ
ິ ໝົົດແລ້້ວ
ບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ? ແລ້້ວເຫດໃດສະຫາຍຈິ່່�ງວາງແຜນແບບບໍ່່�ມີີຫຍັັງມາຄໍ້້�າຈູູນຊີີວິດ
ິ ໃນໄວ
ທີ່່� ຊຸຸດໂຊມແບບນີ້້�?”
“ເຮົົາຄິິດວ່່າຕົົນເອງກໍໍເປັັ ນສະມາຊິິກພັັກມາໄດ້້ສີ່່�ສິບ
ິ ຫົົ ກປີີ ເຮົົາຄວນຈະໄດ້້ຮັັບສິິດ …”
“ເງິິນບໍໍານານຫັ້້� ນຫວາ?” ຄຳຳ�ຫົົ ວຂຶ້້�ນແບບເຢາະເຍີ້້� ຍ.
“ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງລະ?”
ສີີຣິມີ
ິ ຄ
ີ ວາມເຊື່່� ອໝັ້້�ນທັັງຄິິດສະເໝີີວ່່າ ຖ້້າຫາກຝ່່າຍປະຕິິວັດ
ັ ຊະນະການຕໍ່່�ສູ້້ແລ້້ວ
�
ເຂົົາຈະໄດ້້ຮັັບກະສຽນບຳຳ�ນານທັັນທີີ. ມັັນເປັັ ນຄວາມຝັັ ນຂອງເຂົົາທ່່າມກາງຄໍ່່�າຄືືນ
ທີ່່� ປຽກຊຸ່່ �ມຢູ່່�ກາງປ່່າແຫ່່ງໜຶ່່ງ� ທາງພາກເໜືືອ. ມັັນທັັງເປັັ ນຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງເຂົົາທີ່່� ໄດ້້
ຂໍໍຢູ່່� ຕໍ່່�ໜ້້າຮ່່າງຄີີງທີ່່� ໄຮ້້ວິິນຍານທັັງເດັັກຊາຍ ແລະເດັັກຍິິງທຸຸກຄົົນທີ່່� ໄດ້້ເສຍຊີີວິິດໄປ
ຕໍ່່�ໜ້້າຕໍ່່�ຕາໂດຍທີ່່� ສີີຣິິບໍ່່�ສາມາດຢື້້�ເອົົາຊີີວິດ
ິ ຂອງພວກເຂົົາໄວ້້ໄດ້້, ເຂົົາເຊື່່� ອມາດົົນແລ້້ວ
ວ່່າມັັນຕ້້ອງເກີີດຂຶ້້�ນເຊິ່່�ງຜູ້້� ອື່່� ນໆ ກໍໍຕ້້ອງຮູ້້�ເຊັ່່�ນກັັນ.
ຄຳຳ�ຍັັງບໍ່່�ຢຸຸດທີ່່� ຈະເວົ້້�າເຍີ້້� ຍສຽດສີີກັັບແຜນການຂອງເຂົົາ.
“ສະຫາຍຮັັກ, ເຮົົາຄິິດວ່່າສະຫາຍຢູ່່�ມາຕັ້້�ງສີ່່� ສິິບຫົົ ກປີີ ກໍໍຄົົງຈະຮູ້້�ເຫັັ ນຫຼຼາຍສິ່່�ງ
ຢ່່າງດ້້ວຍຕົົນເອງມາແລ້້ວ. ສັັງຄົົມນິິຍົົມ ໝາຍເຖິິງການມີີສ່່ວນຮ່່ວມນຳຳ�ກັັນຕາບໃດທີ່່�
ສະຫາຍຍັັງສາມາດປະກອບສ່່ວນອຸຸທິິດເຫື່່� ອແຮງຂອງຕົົນໄດ້້. ແຕ່່ຮອດເວລາທີ່່� ສະຫາຍ
ຫາກຊອກຫາຮີີມສົົບຕົົນເອງບໍ່່�ເຫັັ ນເມື່່� ອໃດ ແລະຕອນທີ່່� ສະຫາຍປ່່ອຍໃຫ້້ນໍ້້�າໄຂ່່ໄຫຼຼ
ຍ້້ອຍລົົງມາເປື້້�ອນເສື້້� ອ, ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຍາມທີ່່� ຕ້້ອງໄດ້້ຊ້້ອນຜ້້າຂົົນໜູູໄວ້້ຢູ່່� ໂສ້້ງຊ້້ອນໃນ
ກໍໍຖືືວ່່າເມື່່�ອນັ້້�ນແຫຼຼະສະຫາຍຈິ່່�ງຈະໄດ້້ຮັັບຜົົ ນຕອບແທນຈາກລັັດ. ຄອມມູູຍນິິດຈະເປັັ ນ
ຜູ້້� ດູູແລເບິ່່�ງແຍງສະເພາະຄົົນທີ່່� ອ່່ອນແອເທົ່່�ານັ້້�ນ …
“ແຕ່່ເບິ່່�ງສະຫາຍແລ້້ວ ກໍໍຍັັງມີີສຸຸຂະພາບແຂງແຮງ ພ້້ອມກັັບມີີມັັນສະໝອງທີ່່�
ສະຫຼຼຽວສະຫຼຼາດ ‘ອຸຸທິິດຕົົນເພື່່� ອສັັງຄົົມຕາມຄວາມສາມາດແລະຮັັບຜົົ ນຕອບແທນ
ຈາກສັັງຄົົມຕາມຄວາມຕ້້ອງການ’ ການປະຕິິເສດທີ່່� ຈະບໍ່່�ຍອມຮັັບໃຊ້້ຊາດ ທີ່່� ພວກເຮົົາ
ອົົດສາຕໍ່່�ສູ້້�ເພື່່� ອກອບກູ້້�ເອກະລາດຈາກລະບອບການປົົ ກຄອງແບບຜະເດັັດການນັ້້�ນ
ຖືືວ່່າເປັັ ນຄວາມເຫັັ ນແກ່່ຕົົວທີ່່� ສຸຸດ.”
ສີີຣິິແນມເບິ່່�ງການນຳຳ�ລະດັັບສູູງແບບຮອບໆ. ມີີທ່່ ານປະທານປະເທດເຊິ່່� ງເປັັ ນ
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ອະດີີດທາຍາດລາຊະວົົງຮຸ່່�ນສຸຸດທ້້າຍທັັງເປັັ ນສະມາຊິິກພັັກຄອມມູູຍນິິດ ໂດຍມີີທະຫານ
ສາວໜ້້າຮັັກ ພ້້ອມຂຽນຄິ້້�ວແຕ້້ມຕາສອງຄົົນນັ່່�ງທາງຂ້້າງ, ເພິ່່� ນເລີ່່� ມຮ້້ອງເພງການ
ປະຕິິວັດ
ັ ຫວຽດນາມ ອັັນໄດ້້ສ້້າງຄວາມສົົນໃຈໃຫ້້ແກ່່ບັັນດາອ້້າຍນ້້ອງທະຫານ ລວມ
ທັັງການນຳຳ�ຄົົນອື່່� ນໆ ແຕ່່ເປັັ ນໜ້້າເສຍດາຍທີ່່� ເພງໄດ້້ຈົົບລົົງຮອດພຽງແຕ່່ເຄິ່່�ງທ່່ອນ
ຍ້້ອນເພິ່່� ນລືືມເນື້້�ອເພງ ແຕ່່ແລ້້ວສຽງຕົົບມືືໂຮ່່ຮ້້ອງກໍໍດັັງກ້້ອງສະໜັ່່�ນຂຶ້້�ນຈົົນທົ່່�ວຫ້້ອງ.
ວົົງດົົນຕີີມະໂຫລານຂະໜາດນ້້ອຍທີ່່� ເຮັັດດ້້ວຍໄມ້້ໃຜ່່ແລະໄມ້້ແກ່ນ
່ ໄດ້້ເລີ່່�ມບັັນເລງສຽງ
ດົົນຕີີທີ່່�ໜ້້າອອນຊອນສ້້າງບັັນຍາກາດແຫ່່ງຄວາມມ່່ວນຊື່່� ນ ແຕ່່ການສົົນທະນາກໍໍຍັັງ
ສືືບຕໍ່່�ດຳຳ�ເນີີນໄປຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງ. ສີີຣິບໍ່່
ິ �ສາມາດຫຼີີ�ກໃຫ້້ຫວິິດພົ້້� ນຈາກຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຜິິດຫວັັງ
ຂອງຕົົນໄດ້້ ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ລໍໍຖ້້າໃຫ້້ຄຳຳ�ໄບ່່ຜູ້�້ ດຽວແບັັບໆ ໃນທາງທີ່່� ເປັັ ນການເຢາະເຍີ້້� ຍສຽດ
ສີີຕໍ່່ສິ
� ດ
ິ ທິິຂອງເຂົົາຈົົນຈົົບ ຈາກນັ້້�ນ ສີີຣິຈິ່່
ິ ງ� ໂຕ້້ຕອບຄືືນດ້້ວຍນ້ຳຳ��ສຽງອັັນຊົົງພະລັັງເໜືືອ
ກວ່່າສິ່່�ງທີ່່� ຜູ້້�ຊາຍຄົົນໜຶ່່ງ� ເຄີີຍເປັັ ນ.
“ເຮົົາຄິິດວ່່າເລື່່� ອງຂອງເຮົົາໄດ້້ຮັັບການພິິ ຈາລະນາໂດຍກົົມການເມືືອງສູູນກາງພັັ ກ
ແລ້້ວບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ.”
“ກະແມ່່ນ … ເພາະພວກເຮົົາຂ້້ອນຂ້້າງປະທັັບໃຈທີ່່� ສະຫາຍໄດ້້ອຸຸທິິດເຫື່່� ອແຮງທັັງ
ສະຕິິປັັນຍາຕະຫຼຼອດຫຼຼາຍປີີຜ່່ ານມາ.”
ຄຳຳ�ວ່່າ ‘ຂ້້ອນຂ້້າງ’ ສີີຣິິເຂົ້້�າໃຈວ່່າມັັນໝາຍເຖິິງ ‘ບໍ່່�ມີີຫຍັັງດີີເລີີຍ.’ ໃນຊ່່ວງສິິບປີີ
ຜ່່ານມາ ເຂົົາໄດ້້ຢຸຸດກັັບຄວາມຄັ່່�ງໄຄ້້ໃນການປະຕິິວັດ
ັ ທີ່່� ຕົນ
ົ ເຄີີຍຄາດຫວັັງຈະໄດ້້ເພິ່່�ງພາ
ແລ້້ວໃນທີ່່� ສຸຸດເຂົົ າກໍໍຖືືກສົ່່�ງຕົົວໄປເຮືື ອນຮັັ ບແຂກຂອງສູູນກາງພັັ ກໝາຍເລກສາມ,
ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ຫ່່າງຈາກເຂດສູູນກາງຈັັດຕັ້້�ງນະໂຍບາຍໃນຊຳຳ�ເໜືືອອັັນແສນໄກພໍໍ ສົົມຄວນ.
ຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ເຂົົາເຮັັດໜ້້າທີ່່� ເປັັ ນຜູ້້� ດູູແລທະຫານບາດເຈັັບທີ່່� ຖືືກສົ່່�ງກັັບມາແຕ່່ສະໜາມຮົົບ
ທັັງຕັັດຂາດການຕິິດຕໍ່່�ກັບ
ັ ມິິດສະຫາຍພ້້ອມຢຸຸດຕິິການພົົ ວພັັ ນກັັບທາງການເມືືອງຢ່່າງ
ຈິິງຈັັງ.
ຄຳຳ�ຫຍັັບກົ້້�ນເຂົ້້�າມາໃກ້້ຂຶ້້�ນຈົົນຕິິດກັັບສີີຣິພ້້
ິ ອມໃຊ້້ມືືຂ້້າງໜຶ່ງ່� ໂອບຂຶ້້�ນທີ່່� ບ່່າໄຫຼ່່�ຂອງ
ເຂົົາ. ທຳຳ�ມະດາແລ້້ວທ່່ານໝໍໍຜູ້້�ນີ້້�ຈະເປັັ ນຄົົນວາງຕົົວງ່່າຍໆ ທັັງເປັັ ນກັັນເອງກັັບທຸຸກຄົນ
ົ
ແຕ່່ການສະແດງອອກດ້້ານທ່່າທາງ ບວກກັັບສະຖານະການເຊັ່່�ນນີ້້� ເຂົົາພັັດບໍ່່�ມັກ
ັ ປານໃດ.
“ພວກເຮົົາໄດ້້ກໍໍານົົດໜ້້າທີ່່� ຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່ມາໃຫ້້ສະຫາຍ.”
ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຄຳຳ�ອາດຈະຢາກບອກວ່່າເປັັ ນຜົົ ນຕອບແທນທີ່່� ຄຸ້້�ມຄ່່າ ແຕ່່ສຳຳ�ລັັບສີີຣິິ
ແລ້້ວກໍໍຄືືກັັບກຳຳ�ລັັງຖືືກໄມ້້ແສ້້ນ້້ອຍໆ ຟາດລົົງໃສ່່ທີ່່� ໃບໜ້້າ. ເຂົົາບໍ່່�ຕ້້ອງການຄວາມຮັັບ
ຜິິ ດຊອບໃດໆ ທັັງນັ້້�ນ
“ເປັັ ນຫຍັັງຄືືວ່່າແນວນັ້້�ນ?”
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“ກໍໍຍ້້ອນສະຫາຍແມ່່ນຄົົນເກັ່່�ງທີ່່� ສຸຸດສໍໍາລັັບໜ້້າວຽກນີ້້�.”
“ເຮົົາບໍ່່�ເຄີີຍເປັັ ນຄົົນເກັ່່�ງທີ່່� ສຸຸດບໍ່່�ວ່່າວຽກນີ້້� ຫຼືື�ວຽກຫຍັັງທັັງນັ້້�ນ.”
“ໂອຍຢ່່າສູ່່�ຖ່່ອມໂຕຫຼຼາຍເທາະ. ແນວໃດສະຫາຍກໍໍຍັັງແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຜ່່ າຕັັດທີ່່� ມີີ
ຄວາມຊຳຳ�ນານ. ສະຫາຍເປັັ ນຄົົນມັັກຢາກຮູ້້�ຢາກເຫັັ ນ ທັັງເປັັ ນຄົົນຊ່່າງສັັງເກດບໍ່່�ເບິ່່�ງ
ຂ້້າມແບບຜິິ ວເຜີີ ນ. ພວກເຮົົາຈິ່່�ງຕັັດສິິນໃຈມອບຕໍໍາແໜ່່ງໃຫ້້ສະຫາຍເປັັ ນຫົົ ວໜ້້າ
ໜ່່ວຍງານຊັັນນະສູູດສົົບຂອງກົົມຕຳຳ�ຫຼຼວດ.” ຄໍໍາທັັງເວົ້້�າທັັງພະຍາຍາມຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງ
ດວງຕາສີີຂຽວຄູ່່�ນັ້້�ນ ຄືືກັັບຢາກຮູ້້�ວ່່າສີີຣິິມີີຄວາມເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈກັັບຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕົົນ ຫຼືື�ບໍ່່�
ແຕ່່ເຂົົາກໍໍພົົບແຕ່່ຄວາມສັັບສົົນມຶຶນງົົງເທົ່່�ານັ້້�ນ ຄ້້າຍກັັບວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງບອກໃຫ້້ສີີຣິິໄປ
ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ເປັັ ນນັັກດັັດແປງປູູມເປົ້້� າ ຫຼືື�ເປັັ ນນັັກຂີ່່�ລົົດຖີີບຕີີນດ່່ຽວຄົົນໃໝ່່ແຫ່່ງປະເທດ
ສາທາລະນະລັັດ.
“ໃນຊີີວິດ
ິ ເຮົົາບໍ່່�ເຄີີຍທໍໍາການຊັັນນະສູູດສົົບມາກ່ອນ.”
່
“ໂອຍ. ມັັນກໍໍຄືືກັັນຫັ້້� ນແຫຼຼະ ພຽງແຕ່່ເອົົາເອົົາສິ້້�ນສ່່ວນມາຫຍິິບເຂົ້້�າໃສ່່ກັັນ ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໍ
ຜ່່າຊຳຳ�ແຫຼຼະອອກ.”
“ມັັນບໍ່່�ຄືືກັັນແນ່່ນອນ.”
ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງສີີຣິບໍ່່
ິ �ໄດ້້ສະແດງເຖິິງຄວາມແຂງກະດ້້າງໃດໆ ແຕ່່ຄໍໍາຕ່່່າງຫາກທີ່່�
ຕ້້ອງ
�
ຕົົກຕະລຶຶງກັັບຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງເຂົົາເຊິ່່�ງແຕກຕ່່າງກັັນຢ່່າງເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນ. ສະມາຊິິກພັັກ
ຜູ້�້ ອາວຸຸໂສບາງຄົົນ ແມ່່ນເຄີີຍຊິິນແຕ່່ກັັບຄວາມອ່່ອນນ້້ອມຖ່່ອມຕົົນ. ເຖິິງແມ່່ນສີີຣິິຈະ
ເປັັ ນຄົົນສຸຸຂຸຸມເຢືືອກເຢັັ ນ ທັັງການເວົ້້�າການຈາກໍໍນິ້້ມ
� ນວນຢູ່່�ສະເໝີີ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍມີີນິດ
ິ ໄສ
ມັັກບອກກັັນແບບຕົົງໆ ເມື່່� ອເພື່່� ອນສະຫາຍປະພຶຶ ດບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ນັ້້�ນອາດຈະເປັັ ນອີີກ
ເຫດຜົົ ນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເຂົົາຕ້້ອງຖືືກສົ່່�ງເຂົ້້�າໄປປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ປ່່າ.
“ຂໍໍໂທດ ສະຫາຍໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?”
“ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ຈະເລີ່່� ມຕົ້້�ນຈາກຈຸຸດໃດດີີ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ແຕ່່ວ່່າ ຂ້້ອຍເຮັັດບໍ່່�ໄດ້້ແນ່່ ນອນ
ມັັນເປັັ ນວຽກໃຫຍ່່ພີີ ລຶຶກ ເຈົ້້�າຍັັງຄິິດວ່່າຂ້້ອຍຈະເຮັັດໄດ້້ຊັ້້�ນບໍໍ?”
ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງສີີຣິິຍິ່່� ງເຮັັ ດໃຫ້້ແສງຕາຂອງຄຳຳ�ກໍ່່�າແດງຂຶ້້� ນປານຕາງູພິ
ູ ິ ດ. ເເພາະ
ສະຫາຍຄຳຳ�ຄິິດວ່່າສີີຣິິໄຮ້້ຄວາມກະຕັັນຍູູຕໍ່່�ຕົົນ. ເຂົົາເນັ້້�ນມືືລົົງໃສ່່ບ່່າຂອງຊາຍຊະລາ
ພ້້ອມກຳຳ�ແໜ້້ນເຂົ້້�າ ກ່ອນຈະແຂກຮ້້ອງໃສ່່ຫູູ
ຂອງລາວວ່່າ.
່
“ເຮົົາຄິິດວ່່າສະຫາຍເປັັ ນແຂ້້ວເຟືືອງໃນເຄື່່� ອງຈັັກທີ່່�ເຕັັມໄປດ້້ວຍກໍໍາລັັງອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່
ເພື່່� ອຊ່່ວຍຂັັບເຄື່່� ອນປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົົາ ໃຫ້້ກ້້າວເດີີນໄປຂ້້າງໜ້້າ. ສະຫາຍ
ກັັບເຮົົາຕ່່າງຄົົນຕ່່າງກໍໍແມ່່ນແຂ້້ວເຟືືອງຄືືກັັນ ລວມທັັງທ່່ານປະທານປະເທດກໍໍແມ່່ນ
ແຂ້້ວເຟືືອງ. ເຊິ່່�ງແຂ້້ວເຟືືອງແຕ່່ລະອັັນແມ່່ນສາມາດຊ່່ວຍເຮັັດໃຫ້້ເຄື່່� ອງຈັັກຂອງພວກ
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ເຮົົາເຮັັດວຽກໄດ້້ແບບບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງຂ້້ອງຄາ. ແຕ່່ໃນທໍໍານອງດຽວກັັນ, ຖ້້າເກີີດມີີແຂ້້ວເຟືືອງ
ໃດໜຶ່ງ່� ແຕກຫັັ ກຂຶ້້�ນມາ ກໍໍເຮັັດໃຫ້້ເຄື່່�ອງຈັັກຕິດ
ິ ຂັັດ ແລະຢຸຸດເຮັັດວຽກໄດ້້. ໃນຊ່່ວງເວລາ
ອັັນຫົົ ວລ້້ຽວຫົົ ວຕໍ່່�ທີ່່� ສຳຳ�ຄັັນໃນການກໍ່່�ສ້້າງປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົົານີ້້� , ພວກເຮົົາ
ຕ້້ອງການແຂ້້ວເຟືືອງ ແລະການປະສານງານກັັນທັັງໝົົດຂອງພວກເຮົົາ. ຢ່່າໄດ້້ເຮັັດ
ໃຫ້້ພວກເຮົົາຜິິ ດຫວັັງ ແລະຢ່່າໄດ້້ຢຸຸດເຄື່່� ອງຈັັກເດີີສະຫາຍສີີຣິິ.”
ເວົ້້�າສຸຸດ ຄຳຳ�ກໍໍເນັ້້�ນມືືລົງົ ບີີບບ່່າຂອງສີີຣິແ
ິ ຮງຂຶ້້�ນຈົົນເຂົົາຮູ້້ສຶຶ
� ກເຈັັບ ທັັງຕອດຫົົ ວຄ່່ອຍໆ
ກ່່ອນຈະລຸຸກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນ ແລ້້ວຍ່່າງໜີີໄປເຂົ້້�າຮ່່ວມກັັບວົົງອື່່� ນ. ສີີຣິິສົ່່�ງສາຍຕາໄປທີ່່� ບັັນດາ
ລະບົົບເຄື່່� ອງຈັັກຕົົວໃໝ່່ອ້້ອມຮອບແບບງົົງໆ, ລໍ້້�ໝູນ
ູ ຂອງເຄື່່� ອງຈັັກເຫຼົ່່�� ານີ້້�ເລີ່່� ມຜິິ ດຮູູບ
ຜິິ ດຮອຍຍ້້ອນມັັນຖືືກຫຼໍ່່�� ລື່່�ນໂດຍທາດເຫຼົ້້�� າ. ພໍໍ ມາເຖິິງຈຸຸດໜຶ່ງ່� , ຕີີນລໍ້້�ສອງອັັນກໍໍໂຄ້້ງເຂົ້້�າ
ຫາກັັນຈົົນບິິດບ້້ຽວກາຍເປັັ ນຮູູບເລກແປດ. ຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ປາກົົດມີີແຂ້້ວເຟືືອງໃຫຍ່່ໆ ແລະ
ສຳຳ�ຄັັນ ພ້້ອມກັັບບັັນດາແຂ້້ວເຟືືອງເລັັກໆ ນ້້ອຍໆ ທີ່່� ບໍ່່�ຈັັດວ່່າສຳຳ�ຄັັນຢັ່່� ງຢາຍໄປທົ່່�ວ
ບໍ່່�ເປັັ ນລະບຽບ ເຊິ່່�ງແຂ້້ວເຟືືອງບາງອັັນກໍໍລຸກໜີ
ຸ
ີ ຫຼືື�ແຍກຍ້້າຍໄປເຂົ້້�າຫ້້ອງນໍ້້�າແລ້້ວບໍ່່�ກັບ
ັ
ມາອີີກ. ອັັນເປັັ ນເຫດເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຊ່່ອງວ່່າງຂະໜາດໃຫຍ່່ຢູ່່�ໃນລໍ້້� ສ່່ວນແຂ້້ວເຟືືອງອື່່�ນໆ
ກໍໍມາຮວມຕົົວກັັນໃນກຸ່່ມຂອງລໍ້້�
ນ້້ອຍໆ ຫຼຼາຍກຸ່່ມ
ິ
�
� ໂດຍບໍ່່�ມີໃີ ຜສົົນໃຈເຄື່່� ອງຈັັກໃຫຍ່່ທີ່່� ຄິດ
ວ່່າສຳຳ�ຄັັນເລີີຍ.
ທັັນໃດນັ້້�ນ ສີີຣິິກໍໍຮູ້້�ສຶຶກຫົົດຫູ່່�ໃຈຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ, ເຂົົາບອກກັັບວົົງລໍ້້�ຂອງຕົົນວ່່າຈະໄປ
ຖ່່າຍເບົົາ. ເຂົົາຈິ່່�ງຍ່່າງໂຊເຊໄປທາງຫ້້ອງນໍ້້�າ ແຕ່່ກໍໍຍ່່າງກາຍມັັນ ພ້້ອມຜ່່ານໄປສູ່່ທາງເຂົ້້�
າ
�
ສາລາກາງ. ທະຫານຍາມປະຕູູຍົົກປືືນຂຶ້້�ນເພື່່� ອສະແດງເຖິິງການຄຳຳ�ນັັບ ເຂົົາກໍໍຄຳຳ�ນັັບ
ຕອບພ້້ອມໃຊ້້ມືືປົົດເນັັກໄທສີີດຳຳ�ຂຶ້້�ນຈົົນຫວິິດຫົົ ວ ແລ້້ວຍ່່າງໄປຫາທະຫານຍາມປະຕູູ
ອີີກຄົນ
ົ ໜຶ່ງ່� ກ່ອນຈະຈັັ
ບເອົົາເນັັກໄທໄປພາດໄວ້້ທີ່່� ປາຍປືືນທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ເປ່່ງແສງເຫຼື້້�� ອມເປັັ ນ
່
ເງົົາເມື່່� ອຕ້້ອງກັັບແສງໄຟ ພ້້ອມປ່່ອຍໃຫ້້ມັັນປິ່່� ວວ່່ອນໄປມາຕາມແຮງພັັ ດຂອງສາຍລົົມ.
ສີີຣິິກ່າວຄຳຳ�ຂອບໃຈພ້້ອມຍິ້້�
ມຕອບ, ເຂົົາໂບກມືືໄປມາໃສ່່ຄົົນຂັັບລົົດລີີມູູຊິິນມືືສອງ
່
ສີີດຳຳ�ຍີ່່�ຫໍ້້� ຊິິລຈາກຣັັດເຊຍ ທີ່່� ກໍໍາລັັງລໍໍຖ້້າຮັັບໃຊ້້ບັັນດາສະຫາຍທັັງຫຼຼາຍໄປຍັັງຄ້້າຍພັັ ກ
ຊົ່່�ວຄາວ. ມັັນເປັັ ນຊ່່ວງເຊົ້້�າມືືດຂອງເດືືອນທັັນວາທີ່່� ປົົກຄຸມ
ຸ ດ້້ວຍອາກາດເຢັັ ນສະບາຍ.
ເທິິງທ້້ອງນະພາບໍ່່�ມີດ
ີ າວຈັັກດວງທ່່າມກາງທາງກັັບບ່່ອນພັັ ກທີ່່�ເປັັ ນເສັ້້�ນຊື່່� ຕົງົ . ສີີຣິຍ່່
ິ າງ
ແບບບໍ່່�ຟ້້າວບໍ່່�ຟັ່່� ງໄປຕາມຖະໜົົນລ້້ານຊ້້າງທີ່່� ອ້້າງວ່່າງເປົ່່� າປ່່ຽວ ທາງໜ້້າຂອງເຂົົາ
ແມ່່ນຫໍໍ ຄຳຳ� ແລະອະນາຄົົດທີ່່� ໃຈຂອງເຂົົາບໍ່່�ຕ້້ອງການ.
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ເມຍສະຫາຍຄຳຳ

ເຖິິງແມ່່ນຕອນນັ້້�ນຈະເປັັ ນຊ່່ວງເວລາທີ່່� ຍາກລຳຳ�ບາກລະອິິດລະອ້້ຽວໃນຕົົວເມືືອງວຽງຈັັນ,
ເຕົົາອົົບຫີີ ນຮຸ່່�ນເກົ່່�າແກ່່ທີ່່�ຕັ້້�ງຢູ່່� ໃກ້້ກັັບໂບດອິິດສະລາມຍັັງຄົົງພຸ່່� ງຄວັັນກະຈາຍຕັ້້�ງແຕ່່
ຕອນສາມໂມງເຊົ້້�າເພື່່� ອຜະລິິດເຂົ້້�າຈີ່່�ທີ່່�ຈັດ
ັ ໄດ້້ວ່່າເປັັ ນອາຫານຊັ້້�ນຍອດທີ່່� ດີທີ່່
ີ � ສຸດ
ຸ ລະດັັບ
ປະເທດເລີີຍກໍໍວ່່າໄດ້້. ຊາຍສະກັັນສາມຄົົນທີ່່� ປາສະຈາກເສື້້� ອປົົ ກຫຸ້້�ມຮ່່າງກາຍກຳຳ�ລັັງ
ຂະມຸຸກຂະມຸ້້ຍກັັ
� ບການໃຊ້້ໄມ້້ນວດແປ້້ ງໃຫ້້ເປັັ ນລວງຍາວ ແລ້້ວວາງຮຽງກັັນເປັັ ນແຖວ
ເທິິງຖາດໂລຫະສີີດຳຳ�ຈົນ
ົ ອອກໝ້້ຽງ.
ບໍ່່�ມີີຫຍັັງຈະເປັັ ນສິ່່�ງຢືືນຢັັ ນໄດ້້ວ່່າ ເຂົ້້�າຈີ່່�ເຫຼົ່່�� ານີ້້�ສະອາດຖືືກຫຼັັ�ກອະນາໄມ. ແຕ່່ຄົົນ
ສ່່ວນຫຼຼາຍກໍໍມັກຈ
ັ ະເວົ້້�າແບບຢິິ ກແກມຢອກວ່່າ ເຂົ້້�າຈີ່່�ຝຣັ່່ງ� ຂອງປ້້ າຫຼ້້�າແຊບຫອມຫວານ
ທີ່່� ສຸດ
ຸ ໃນເມືືອງວຽງຈັັນ ກໍໍຍ້້ອນຂີ້້�ຝຸ່່� ນ, ຂີ້້� ເຖົ່່�າ, ນໍ້້�າເຫື່່� ອ ລວມທັັງຂີ້້�ໝ້້ຽງນີ້້�ແຫຼຼະ. ລູູກຊາຍ
ຂອງປ້້ າຫຼ້້� າທັັ ງສາມຄົົນໃຊ້້ຜ້້າແພຂົົ ນໜູູສີີເທົົ າອັັນເກົ່່�າໝອງດຶຶງເອົົາກ້້ອນເຂົ້້� າຈີ່່� ທີ່່�
ກຳຳ�ລັັງຮ້້ອນໆ ອອກຈາກເຕົົາພ້້ອມວາງລົົງໂດຍກົົງໃສ່່ລໍ້້�ຍູ້້�ຂອງລາວ.
ແຕ່່ລະມື້້�ພໍໍເຖິິງຫົົ ກໂມງເຊົ້້�າ ປ້້ າຫຼ້້�າຈະຍູ້້�ລໍ້້�ເຂົ້້�າຈີ່່�ອັນ
ັ ຫອມຫວານຂອງລາວອອກມາ
ຈອດໄວ້້ຢູ່່�ມຸຸມຖະໜົົນຂ້້າງທາດດຳຳ�. ເຂົ້້�າໜົົມປັັ ງຊຸຸ ດທໍໍາອິິດຂອງລາວມັັກຂາຍໝົົດຕອນ
ເຈັັດໂມງເຄິ່່�ງ ແລ້້ວລາວກໍໍກັັບຄືືນໄປເອົົາຊຸຸ ດໃໝ່່ຢູ່່�ຮ້້ານມາຂາຍຕໍ່່�. ລາວຍູ້້�ລໍ້້�ເຂົ້້�າຈີ່່�ຂອງ
ຕົົນເດີີນໄປຕາມຖະໜົົນເສດຖາທິິລາດ ຕັັດເຂົ້້�າສູ່່�ເສັ້້�ນທາງໜອງບອນ ເຊິ່່�ງເຂດນັ້້�ນ
ແມ່່ນເປັັ ນທີ່່� ຕັ້້�ງຂອງສຳຳ�ນັັກງານລັັດຫຼຼາຍແຫ່່ງ. ບັັດນີ້້�ລໍ້້�ເຂົ້້�າຈີ່່�ຝຣັ່່�ງ ກໍໍໄດ້້ກາຍມາເປັັ ນ
ຮ້້ານຂາຍແຊນວິິດ ຕາມສັ່່� ງ ໃນແບບທີ່່� ລູູກຄ້້ າຕ້້ອງການ. ບັັ ນ ດາພະນັັກ ງານລັັ ດ ທີ່່�
ເດີີນທາງໄປຫ້້ອງການທີ່່� ຜ່່ ານກາຍແຖວນັ້້�ນ ສາມາດເລືືອກລາຍການອາຫານໄດ້້ຕາມໃຈ
ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັ ນເຂົ້້�າຈີ່່�ນົມ
ົ ຂຸ້້�ນຫວານ, ຊີ້້� ນປາຊາດິິນ, ຫຼືື�ຊີ້້� ນຄວາຍເຄັັມ ເຊິ່່�ງປ້້ າຫຼ້້�າໄດ້້ຈັັດ
ກຽມໄວ້້ແລ້້ວ ພ້້ອມທັັງຈັັດແຈງປຸຸງແຕ່່ງດ້້ວຍຄວາມພາກພຽນຂະນະທີ່່� ລູກຄ້້
ູ າພວມລໍໍຖ້້າ.
ແຕ່່ມີີແຊນວິິດພິິ ເສດອັັນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ປ້້ າຫຼ້້�າໄດ້້ຈັັດກຽມໄວ້້ ພ້້ອມໃຊ້້ເຈ້້ຍຊັັບນໍ້້�າມັັນຈັັດ
ຫໍ່່� ໃຫ້້ເປັັ ນລະບຽບ ເພື່່� ອລໍໍຖ້້ າລູູກຄ້້າຄົົນພິິ ເສດຂອງລາວມາຮັັ ບເອົົາໃນທຸຸກໆ ວັັນ.
ສີີຣິິບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງສັ່່�ງພິິ ເສດໃນແບບທີ່່� ຕົົນຕ້້ອງການ ເຂົົາຈະກິິນສະເພາະສິ່່�ງທີ່່� ປ້້ າຫຼ້້�າ
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ເຮັັດໃຫ້້ດ້້ວຍຄວາມຈິິງໃຈ ເຊິ່່�ງເຫັັ ນວ່່າມັັນຈະແຕກຕ່່າງກັັນຕະຫຼຼອດ ແລະກໍໍມີລົ
ີ ດ
ົ ຊາດ
ແຊບທຸຸກຄັ້້�ງ. ເຂົົາມັັກຈ່່າຍເງິິນໃຫ້້ປ້້ າຫຼ້້�າໃນຊ່່ວງທ້້າຍອາທິິດ ແລະປ້້ າເອງກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍຂໍໍ
ເພີ່່� ມເກີີນອັັດຕາມາດຕະຖານຂອງເຂົົາ.
ເມື່່� ອໃດທີ່່� ສີຣິ
ີ ວ
ິ ຽກຫຼຼາຍ ຈົົນບໍ່່�ສາມາດອອກໄປເອົົາແຊນວິິດດ້້ວຍຕົົນເອງ, ເຂົົາມັັກ
ສົ່່�ງຕຸ້້�ຍໄປເອົົາແທນ ແຕ່່ຕຸ້້�ຍກໍໍຍັັງຢືືນຢັັ ນແບບຫົົ ວຊົົນຝາໄດ້້ວ່່ານາງສາມາດຈັັບພິິ ລຸດ
ຸ
ແຫ່່ງຄວາມຜິິ ດຫວັັງຂອງຍິິງຊະລາຕັ້້�ງແຕ່່ຕອນທີ່່� ນາງຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ຍ່່າງຂ້້າມທາງຊໍ້້�າ.
“ຢ່່າມາເວົ້້�າເປັັ ນຕາໜ່່າຍຫຼຼາຍເທາະ.”
“ຂ້້ອຍເວົ້້�າແທ້້ໃດ. ລາວສົົນໃຈທ່່ານໝໍໍແລ້້ວຕິິຫັ້້� ນ.” ປະລິິມານເລືືອດເຈັັດໃນແປດ
ສ່່ວນໄດ້້ພຸ່່� ງຂຶ້້�ນສູ່່�ໃບໜ້້າຂອງສີີຣິິຈົົນແດງສ່່າ. ຕຸ້້�ຍຫົົ ວຂຶ້້�ນຄ່່ອຍໆ ພ້້ອມຍື່່� ນອາຫານ
ທ່່ຽງໃຫ້້ເຂົົາ.
“ບໍ່່�ດອກເຖົ້້�າປານນີ້້�ແລ້້ວ … ອືືມ, ພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ຄິິດເລື່່� ອງແບບນີ້້�ແລ້້ວລະ.”
“ເວົ້້�າເລື່່� ອງຄວາມຮັັກຫັ້້� ນຫວາ?”
“ອືື ແນ່່ນອນ.”
“ນໍ້້�າເນົ່່�າ.”
“ອີ່່� ຫຍັັງເກາະເວົ້້�າໃໝ່່ເບິ່່�ງດູູ.”
“ສົົມຊາຍ ອັັດຊະນະຈິິນດາກ່າວໄວ້້ວ່່າ
ຕາບໃດທີ່່� ຫົົວໃຈຂ້້າງໜຶ່ງ່� ຂອງເຈົ້້�າຍັັງເຕັ້້�ນ
່
ໄດ້້ຢູ່່� ກໍໍບໍ່່�ແປກດອກທີ່່� ຫົົວໃຈມັັນຈະເຕັ້້�ນນຳຳ�ກັັນທັັງສອງຂ້້າງ.”
“ຊັ້້�ນ ສົົມຊາຍ ອັັດຊະນະຈິິນດາ ກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຕິິລະ.”
“ສະແດງວ່່າເຈົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ເບິ່່�ງໜັັງຢູ່່�ໃນຖໍ້້�າແມ່່ນບໍໍແບບນີ້້�? ເຂົົາແມ່່ນນັັກສະແດງໄທທີ່່�
ມີີຊື່່�ສຽງທີ່່� ສຸຸດໃດຫັ້້� ນ.”
“ໂອແມ່່ນຫວາ? ແລ້້ວປະເທດທີ່່� ບໍ່່�ເຄີີຍມີີຮອດໜັັງຊື່່� ດັັງເປັັ ນຂອງຕົົນພັັ ດຈະມີີນັກ
ັ
ສະແດງທີ່່� ມີີຊື່່�ສຽງແນວໃດ?”
“ພວກເຂົົາມີີໜັັງຍອດນິິຍົົມຕັ້້�ງຫຼຼາຍເລື່່� ອງ. ຢ່່າງໜ້້ອຍພວກເຂົົາກໍໍມີີຊື່່� ສຽງຢູ່່�
ປະເທດໄທ ພວກເຂົົາຍັັງສ້້າງໜັັງມ່່ວນໆ ອອກສາຍນຳຳ�ອີີກ.”
“ມັັນກໍໍເປັັ ນພຽງພວກໜັັງຍິິງກັັນສະໜັ່່�ນ ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໍແມ່່ນໜັັງຮັັກໆ ໃຄ່່ໆ ນໍ້້�າເນົ່່�າ.”
“ຫັ້້� ນແນ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ເດີີວ່່າທ່່ານໝໍໍລັັກເບິ່່�ງຜູ້້� ດຽວນະ. ສົົມຊາຍເຖິິງແມ່່ນເຂົົາຈະມີີ
ອາຍຸຸແກ່່ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍເວົ້້�າເຖິິງຄວາມຮັັກອັັນແສນຫວານຢູ່່�ໃດ.”
“ເຂົົາໄດ້້ຈັັກປີີລະ, ຫ້້າສິິບບໍໍ?”
“ກາຍຫ້້າສິິບແລ້້ວ.”
“ໂອວ້້າວ. ເຂົົາຢູ່່�ຍືືນຈົົນຢູ່່�ຮອດພຸ້້� ນໄດ້້ແນວໃດ?”
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“ແລະເລື່່�ອງຄວາມຮັັກກໍບໍ່່
ໍ �ແມ່່ນເລື່່�ອງນໍ້້�າເນົ່່�າຄືືທ່່ານໝໍໍເວົ້້�າອີີກ. ເພາະແມ່່ນແຕ່່ເງິິນ
ທັັງໂລກກໍໍຍັັງຊື້້� ຄວາມຮັັກບໍ່່�ໄດ້້.”
ສີີຣິິກົ້້�ມໜ້້າລົົງອ່່ານບົົດລາຍງານ ທີ່່� ມີີການສະກົົດຄຳຳ�ຜິິ ດຕັ້້�ງຫຼຼາຍບ່່ອນ ສ່່ວນຕຸ້້ຍ
�
ກໍໍຢືນ
ື ຫັັ ນຫຼັັ�ງໃສ່່ເຂົົາພ້້ອມສົ່່�ງສາຍຕາເລັັດລອດຜ່່ານແຜ່່ນໄມ້້ທີ່່� ເຫຼືື�ອຄ້້າງສອງບານຂອງ
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າມັັນຈະເປັັ ນການຍາກທີ່່� ຈະຕັັດສິິນຈາກດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງນາງ
ແຕ່່ກໍໍພໍໍຮູ້້�ໄດ້້ວ່່ານາງກຳຳ�ລັັງບໍ່່�ພໍໍໃຈໃນເລື່່�ອງໃດໜຶ່ງ່� . ເທົ່່�າທີ່່� ສິຣິ
ິ ຮູ້້
ິ � ນາງບໍ່່�ເຄີີຍໃຊ້້ຊີີວິດ
ິ ຮ່່ວມ
ກັັບຜູ້້� ຊາຍຄົົນໃດມາກ່ອນ
່ ຍ້້ອນນາງວາງມາດຕະຖານໄວ້້ໃນລະ ດັັບສູູງນັ້້�ນເອງຈິ່່�ງເຮັັດ
ໃຫ້້ນາງຂາຍບໍ່່�ອອກຈັັກເທື່່� ອ.
ຖືືເປັັ ນເລື່່�ອງຍາກທີ່່�ນາງຈະພົົບຮັັກໄດ້້ໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບບ່່ອນທີ່່�ນາງເຮັັດວຽກຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້�
ແຕ່່ກໍໍຍາກຍິ່່�ງຂຶ້້�ນອີີກທີ່່�ຈະພົົບຮັັກໃນຫ້້ອງນ້້ອຍໆ ທີ່່� ນາງອາໄສຢູ່່�ກັັບແມ່່ທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ປ່່ວຍໂຊ
ແລະອາດຈະບໍ່່�ມີຜູ້
ີ ້� ຊາຍຈັັກຄົນ
ົ ຢູ່່�ໃນເມືືອງລາວອີີກເລີີຍທີ່່� ຈະເກີີດມາເປັັ ນຄູ່່ຊີີ
ິ ກັັບນາງ.
� ວິດ
ຜູ້້� ຊາຍກໍໍແມ່່ນມະນຸຸດທີ່່� ຂາດຄວາມສົົມບູູນແບບ ແຕ່່ກໍໍມີີລົົດນິິຍົົມໃນການເລືືອກຄູ່່ຄອງ
�
ທີ່່� ດີີທີ່່�ສຸຸດ.
ໃນຊ່່ວງຫຼຼາຍສິິບປີີກ່ອນ
່ ຜູ້້� ຄົົນນິິຍົົມຄົົນອວບອ້້ວນຈົົນກາຍເປັັ ນແຟຊັ່່�ນລະດັັບສູູງ
ເຊິ່່�ງສະແດງອອກເຖິິງການມີີຖານະທີ່່� ລໍ້້�າລວຍທັັງມີີແນວກິິນດີີໆ ລົົດນິິຍົົມດັ່່�ງກ່່າວໄດ້້
ແກ່່ຍາວມາເປັັ ນເວລາຫຼຼາຍປີີ ແຕ່່ພໍໍ ມາເຖິິງຊ່່ວງສະຕະວັັດທີີຊາວຜູ້້�ຄົົນຊໍ້້�າພັັ ດນິິຍົົມ
ຮ່່າງກາຍຜອມແຫ້້ງຄືືຄົນ
ົ ຂາດທາດອາຫານ. ຮ່່າງຄີີງອັັນອວບອ້້ວນຂອງຕຸ້້ຍເຊິ່່�
� ງບໍ່່�ຕ່່າງ
ຫຍັັງກັັບກະຕ່່າຊັັກຜ້້ າຂອງນາງເອງ ຈິ່່�ງຖືືວ່່າໝົົດສິິດທີ່່� ຈະລຸ້້ນອີີ
� ກຕໍ່່ໄ� ປ. ບໍ່່�ເຄີີຍມີີຜູ້�້ ຊາຍ
ຄົົນໃດທີ່່� ຈະເຂົ້້�າມາກ້້ຽວພາລາສີີນາງຢູ່່�ແຖວປະຕູູໜ້້າເຮືືອນ ທັັງທີ່່� ພວກເຂົົາຮອດບໍ່່�ໄດ້້
ອອກແຮງຂຸຸດກົ່່�ນຄົ້້�ນຫາຄວາມເມດຕາປານີີ ລວມທັັງຄວາມຕະຫຼົົ�ກຂົົບຂັັນຂອງນາງ
ໃຫ້້ເສຍແຮງເມື່່� ອຍເລີີຍ ແຕ່່ພວກເຂົົາກໍໍບໍ່່�ຄິິດຢາກຈະຖືືສຽມຊວ້້ານຕິິດມານຳຳ�.
ເມື່່� ອບົົດລາຍງານໃໝ່່ຂອງສີີຣິິສຳຳ�ເລັັດ, ເຂົົາກໍໍຈັບ
ັ ເອົົາແຊນວິິດ ພ້້ອມໝາກກ້້ວຍ
ສອງສາມໜ່່ວຍ ແລະຂວດນໍ້້�າຊາ ແລ້້ວຍ່່າງລົົງໄປທີ່່� ແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນໍ້້�າ ເຊິ່່�ງມີີສະຫາຍ
ສີີວິໄິ ລນັ່່�ງຖ້້າຢູ່່�ເທິິງຂອນໄມ້້ທີ່່� ທັັງສອງເຄີີຍນັ່່�ງເປັັ ນປະຈຳຳ�ກ່ອນແລ້້ວ
ພໍໍ ດີີສີີຣິິແນມເຫັັ ນ
່
ສະຫາຍຂອງຕົົນກຳຳ�ລັັງໃຊ້້ມີີດພັັ ບຫັ່່� ນເຂົ້້�າຈີ່່�ຝຣັ່່�ງທີ່່� ເຮັັດມາແຕ່່ເຮືືອນກໍໍຫົົວຂຶ້້�ນ ພ້້ອມ
ປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງທາງຂ້້າງສະຫາຍຂອງຕົົນ ແຕ່່ແລ້້ວສີີວິິໄລກໍໍສູູບລົົມຫັັ ນໃຈເຂົ້້�າປອດ
ພ້້ອມກົ້້�ມດັັງເພື່່� ອສືືບຫາກິ່່�ນໃດໜຶ່່ງ� .
“ອືືມມມ. ເຮົົາໄດ້້ກິ່່�ນຫຍັັງຫວາແປກໆ? ຕັັບອ່່ອນເນົ່່�າ? ຫຼືື�ວ່່າໄຕເນົ່່�າບໍໍ?”
“ຖ້້າສະຫາຍໄດ້້ກິ່່�ນແປກໆ ເໝັັນຕຸຸ ຕ້້ອງແມ່່ນກິ່່�ນໂຕເອງຫັ້້� ນແຫຼຼະທ້້າວບ້້າ, ມື້້� ເຊົ້້�າ
ນີ້້�ເຮົົາຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຕ້້ອງຮອດກະດຸຸມເສື້້� ອຂອງສົົບເລີີຍ.”
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“ອາຮາ, ຊ່່າງເປັັ ນນໍໍຄົນ
ົ ເຮົົາ.” ສີີວິໄິ ລທັັງເວົ້້�າທັັງຫັ່່� ນເຂົ້້�າຈີ່່�ຕໍ່່.� “ພັັກປະຊາຊົົນປະຕິິວັດ
ັ
ລາວຈ້້າງໃຫ້້ສະຫາຍເຮັັດວຽກແບບນັ້້�ນຊັ້້�ນບໍໍ? ຫຼືື�ວ່່າໃຫ້້ມານັ່່�ງຢູ່່�ຫ້້ອງການລ້້າໆ? ຫຼືື�
ບໍ່່�ກໍຈ້້
ໍ າງໃຫ້້ມາຊອກຈີີບສາວແພດຜູ້້� ຊ່່ວຍຢູ່່�ຫ້້ອງການ? ພ້້ອມສອນໃຫ້້ຍັັກກຸມ
ຸ ພັັ ນນ້້ອຍ
ຕົົບມືືພ້້ ອມໆ ກັັນທັັງສອງຂ້້າງຊີ້້� ຫວາ? ບ້້າໄປແລ້້ວ.” ທັັນໃດນັ້້�ນແຊນວິິດກ້້ອນໜຶ່ງ່�
ຂອງສີີວິໄິ ລກໍໍຫຼຸຸ�ດອອກຈາກຕັັກກ່່ອນມັັນຈະກິ້້�ງຕັັອກແຕັັກລົົງໄປທາງຕາຝັ່່� ງທີ່່� ເຕັັມແຕ່່
ຂີ້້� ຝຸ່່� ນ. ສີີວິໄິ ລຮີີບຫໍ່່� ອາຫານສ່່ວນທີ່່� ເຫຼືື�ອຂອງຕົົນໄວ້້ໃນໜັັງສືືພິິມອີີກຄັ້້�ງ ກ່ອນຈະແລ່່ນ
່
ລົົງໄປເກັັບເອົົາແຊນວິິດກ້້ອນນັ້້�ນຂຶ້້�ນມາຄືືນ.
ເມື່່�ອລະດູູຝົົນຫວນກັັບຄືືນມາອີີກຄັ້້ງ� ໃນປີີໜ້້າ, ລະດັັບນໍ້້�າກໍໍຈະເພີ່່� ມສູູງຂຶ້້�ນຫ່່າງຈາກ
ຂອນໄມ້້ຂອງທັັ ງສອງປະມານສອງສາມແມັັດ ແຕ່່ຕອນນີ້້� ລະດັັບນໍ້້�າໄດ້້ຫຼຸຸ�ດລົົງໄປ
ປະມານ 30 ແມັັດຈາກຂອບຕາຝັ່່� ງ, ແລະຈຸຸດທີ່່� ນໍ້້າ� ບົົກລົງົ ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ແຜ່່ນດິິນແຫ້້ງໄປ
ພ້້ອມກັັບນໍ້້�າກາຍເປັັ ນສວນປູູກພືືດຜັັ ກ ເຊິ່່�ງຈັັດໄດ້້ວ່່າຜືື ນດິິນຕົົກຄ້້າງອັັນເປິິ ະເປື້້�ອນຢູ່່�
ຈຸຸດນີ້້�ແມ່່ນເໝາະສົົມສຳຳ�ລັັບການປູູກຜັັກເປັັ ນທີ່່� ສຸຸດ.
ສີີວິໄິ ລຄ່່ອຍປ່່າຍປີີນກັັບຄືືນມາແບບເຊື່່� ອງຊ້້າທັັງມຸ່່�ງໜ້້າມາທາງຂອນໄມ້້ທີ່່� ພວກ
ເຂົົານັ່່�ງຢູ່່�ພ້້ອມຫອບອູ້້ມເອົົ
� າແຊນວິິດຂອງຕົົນຂຶ້້�ນມານໍໍາແບບອີີລາກອີີເລືືອ. ເຂົົາມີີຜັັກ
ສະຫຼັັ�ດຫຼຼາຍໃບຕິິດມາກັັບຖົົງເສື້້� ອດ້້ານເທິິງ ຕົົນຕົົວຂອງເຂົົາເຕັັມແຕ່່ຂີ້້� ຝຸ່່� ນຕິິດຢູ່່� ແລະ
ນໍ້້�າເຫື່່� ອໄຫຼຼຍ້້ອຍເປັັ ນຊົົດໆ ເຂົົາທັ່່�ງລົົມຫັັ ນໃຈອອກ-ເຂົ້້�າແຮງໆ ເປັັ ນບາດຖີ່່� ໆ.
“ເຮົົ າ ບໍ່່� ຮູ້້� ວ່່າເປັັ ນຫຍັັ ງ ໂຕບໍ່່� ກັັ ດ ກິິ ນ ໝົົດ ກ້້ອນຄືື ກັັ ບ ຄົົ ນ ທົ່່� ວ ໄປເຮັັ ດ ”, ສີີ ຣິິ ເ ອີ່່� ຍ
ປາກຂຶ້້�ນ.
ສີີວິໄິ ລຕອບກັັບແບບຫອບຫືື ດ “ຍ້້ອນ…” ເຂົົາສູູບລົົມຫັັ ນໃຈເຂົ້້�າປອດແບບແຮງໆ,
“ກໍໍຍ້້ອນເຮົົາເປັັ ນຄົົນທີ່່� ຖືືກສອນມາດີີນັ້້ນ
� ແຫຼຼະ.” ເວົ້້�າສຸຸດເຂົົາກໍໍໃຊ້້ປາກເປົ່່� າຂີ້້� ດິນ
ິ ສີີແດງ
ອອກຈາກກ້້ອນເຂົ້້�າຈີ່່�ຂອງຕົົນ. “ຍ້້ອນເຮົົາບໍ່່�ຢາກຝືືນໂຕເອງມາກັັດກ້້ອນເຂົ້້�າຈີ່່�ແຂງໆ
ຄືືກັັບມະນຸຸດຖໍ້້�າບາງຄົົນ ແລະອີີກຢ່່ າງໜຶ່ງ່� ກໍໍຍ້້ອນປາກຂອງເຮົົາບໍ່່�ໃຫຍ່່ເທົ່່�າປາກໂຕ.”
ຫຼັັ�ງຈາກໃຫ້້ເຫດຜົົ ນສິ້້�ນສຸຸດລົົງເຂົົາກໍໍຄ່່ອຍກັັດກິິນເຂົ້້�າຈີ່່�ຢ່່ າງສຸຸພາບ.
ສີີວິິໄລແມ່່ນເພື່່� ອນສະໜິິດທີ່່� ດີີຂອງສີີຣິິໃນເມືືອງໂປລິິດບູູໂຣ, ແລະນັ້້�ນອາດເປັັ ນ
ຄວາມຈິິງທີ່່� ວ່່າກະໂຕສີີວິໄິ ລເອງຈິ່່�ງເປັັ ນຄົົນບ້້າຄັ່່�ງທີ່່� ສືບ
ື ແນວມາຈາກສີີຣິິ ແຕ່່ວ່່າສີີຣິເິ ປັັ ນ
ຄົົນບ້້າຄັ່່�ງແບບດື້້� ງຽບຜູ້້� ດຽວ ສ່່ວນສີີວິໄິ ລຊໍ້້�າພັັ ດບ້້າຄັ່່�ງແບບຫົົ ວຊົົນຝາ. ເຂົົາເປັັ ນຄົົນ
ສະຫຼຼຽວສະຫຼຼາດ ທັັງມັັກສ້້າງແຮງບັັນດານໃຈຕະຫຼຼອດ ເຂົົາຍັັງເປັັ ນຄົົນທີ່່� ມີີແນວຄິິດ
ສ້້າງສັັນທີ່່� ໜ້້າຕື່່� ນເຕັ້້�ນຂອງພັັ ກກໍໍວ່່າໄດ້້.
ຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ, ເຫັັ ນວ່່າຄວາມຄິິດຂອງເຂົົາກ້້າວໄກເກີີນໄປເລັັກໜ້້ອຍເມື່່� ອທຽບ
ກັັບລະບົົບສັັງຄົົມນິິຍົົມທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຄືືບຄານໄປຢ່່າງເຊື່່� ອງຊ້້າຢູ່່�ອ້້ອມຮອບກະໂຕຂອງເຂົົາ.
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ເຂົົາກະຕຸຸກຂ້້າງສີີຣິິໃຫ້້ເບິ່່�ງໝາທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຕື່່� ນເຕັ້້�ນຢ່່າງມີີຊີີວິິດຊີີວາ ຂະນະທີ່່� ທາງຂ້້າງ
ຂອງມັັນແມ່່ນແມ່່ຍິິງຄົົນຝຣັ່່�ງເສດ ທີ່່� ເປັັ ນພະຍາດຂໍ້້�ກະດູູກເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ພາມັັນອອກມາ
ຍ່່າງຫຼິ້້�� ນ. ໝາໂຕນັ້້�ນແລ່່ນກັັບໄປກັັບມາ ພ້້ອມນໍ້້�າລາຍໄຫຼຼຍ້້ອຍເປັັ ນສາຍທັັງກະໂດດ
ໂລດເຕັ້້�ນຈົົນເຊືືອກທີ່່� ຢູ່່�ຄ້້ອງຄໍໍຂອງມັັນເໜັັງຕີີງເພືື ອບໆ ໄປຕາມແຮງດຶຶງຂອງໝາ ແຕ່່
ບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງມາກະທົົບກະເທືືອນໃຫ້້ແມ່່ຍິິງຄົົນນັ້້�ນຕ້້ອງຍ່່າງໄວຂຶ້້�ນ ຫຼືື�ປ່່ຽນຈຸຸດເດີີນໄປທາງ
ອື່່� ນ. ສີີວິໄິ ລຮູ້້�ສຶຶກອຶຶດອັັດໃຈແທນທັັງຂີີນຫູູຂີີນຕາແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ.
ສີີວິໄິ ລເປັັ ນຄົົນເຕັ້້�ຍຕໍ່່�າ ໜ້້າຕາທ່່າທີີຂອງເຂົົາຄືືກັບ
ັ ຄົົນຖີີບລົົດສາມລໍ້້�ຮັັບຈ້້າງ, ຫົົ ວ
ຂອງເຂົົາບໍ່່�ງໍ້້ບໍ່່
� �ສົົນກັັບເສັ້້�ນຜົົ ມທີ່່� ມັັນຫາຍໄປຕັ້້�ງແຕ່່ດົົນນານມາແລ້້ວ, ຕາຂອງເຂົົາປົົ ກ
ຄຸຸມດ້້ວຍແວ່່ນທີ່່� ມີີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່່ ຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເບິ່່�ງຄືືກັັບໂຕຈີ່່�ນາຍຕາໃຫຍ່່ໆ. ເຂົົາ
ເກີີດກ່່ອນສີີຣິິພຽງແຕ່່ສອງວັັນ ຈິ່່�ງບໍ່່�ເໝາະທີ່່� ຈະຮ້້ອງເຂົົາວ່່າອ້້າຍ ຫຼືື�ຜູ້້� ອາວຸຸໂສກວ່່າ.
“ປາກຂອງໂຕນະກວ້້າງໆ ພໍໍ ກັບ
ັ ຂອງເຮົົານັ້້�ນແຫຼຼະອ້້າຍ ຖ້້າໂຕໝັ່່�ນໃຊ້້ມັັນໃຫ້້ຫຼຼາຍ
ຂຶ້້�ນກວ່່ານີ້້�.”
“ໂອເປັັ ນແລ້້ວເຮົົາ. ມາຫຼິ້້�� ນໄມ້້ນີ້້�ອີີກແລ້້ວບໍໍນິ.ິ ”
“ເຮົົາປ່່ວຍ. ເຮົົາຄິິດວ່່າຄືືຊິິຢູ່່�ໄດ້້ອີີກບໍ່່ດົ
� ນ
ົ .” ສີີຣິທັ
ິ ັງເວົ້້�າທັັງໃຊ້້ແຂ້້ວຈີີກກັດ
ັ ເຂົ້້�າຈີ່່�ຝຣັ່່ງ�
ກ່ອນຈະຫຍໍ້້�
າຕ້້ວຍໆ. “ເຮົົາໝາຍຄວາມວ່່າມັັນເປັັ ນທໍໍາມະຊາດຂອງຊີີວິດ
ິ . ເມື່່� ອໃດທີ່່�
່
ຕົ້້�ນໝາກຫຸ່່�ງເຖົ້້�າຢຸຸດເຊົົາຜະລິິດໝາກອັັນແຊບຊ້້ອຍ, ຈາກນັ້້�ນເຈົ້້�າກໍໍຈະປູູກຕົ້້�ນນ້້ອຍ
ຂຶ້້�ນແທນທີ່່� . ເຈົ້້�າຈະບໍ່່�ລໍຖ້້
ໍ າໃຫ້້ມັັນຕາຍກ່ອນແນ່່ນອນ.
ພັັ ກໄດ້້ສົ່່�ງນັັກ ສຶຶກສາຫົົ ກຄົນ
ົ ໄປ
່
ເອີີຣົບ
ົ ຕາເວັັນອອກທຸຸກໆ ສາມເດືືອນເພື່່� ອຝຶຶ ກອົົບຮົົມທາງການແພດ. ແນ່່ນອນໃນບັັນດາ
ນັັກສຶຶກສາທັັງໝົົດນັ້້�ນ ອາດມີີພຽງຄົົນໃດຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຕ້້ອງການຢາກເປັັ ນໝໍໍຊັັນນະສູູດ
ສົົບແທ້້ໆ ໃນອະນາຄົົດ.
“ເຮົົາບໍ່່�ແມ່່ນຕົົວແທນບໍໍລິິການທາງການແພດໃດ” ສີີວິໄິ ລໂຕ້້ກັັບຄືືນ.
“ບໍ່່�ດອກ, ແຕ່່ວ່່າໂຕເປັັ ນໃຫຍ່່ກວ່່ານັ້້�ນ. ພວກເຂົົາຈະປະຕິິບັັດຕາມຄໍໍາເວົ້້�າຂອງໂຕ
ທັັງໝົົດ.” ເຂົົາຢິິ ບຂວດຊາຂະໜາດໃຫຍ່່ຂຶ້້�ນມາດື່່� ມພ້້ອມກັັບສົ່່�ງຂວດໄປທາງສີີວິໄິ ລ.
“ເຮົົາບໍ່່�ຢາກຈະຕັັດຫັ່່� ນສົົບຈົົນກວ່່າເຮົົາເອງຈະກາຍເປັັ ນສົົບຄືືພວກເຂົົາ. ເຮົົາຢາກຮູ້້�
ເລື່່� ອງນີ້້�ອີ່່�ຫຼີີ� ຢາກຮູ້້�ວ່່າເມື່່� ອໃດຈິ່່�ງຈະມີີຄົົນມາຮັັບໜ້້າທີ່່� ນີ້້�ແທນເຮົົາ … ເມື່່� ອໃດເຮົົາຈະ
ໄດ້້ຢຸຸດເຮັັດວຽກນີ້້� ມີີແຕ່່ເທວະດາຟ້້າແຖນເທົ່່�ານັ້້�ນຮູ້້�ວ່່າເຮົົາຈະຕາຍໄດ້້ເມື່່� ອໃດ. ແລ້້ວ
ສະຫາຍຈະເຮັັດແນວໃດຕໍ່່�?”
“ຮີີບກິິນແຊນວິິດໂຕເຫຼືື�ອໃຫ້້ໝົົດຫັ້້� ນນະ.”
“ມັັນຊິິມີປ
ີ ະໂຫຍດວິິມານຫຍັັງທີ່່� ຕ້້ອງມາທໍໍາທ່່າເປັັ ນມິິດກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ໂປລິິດບູູໂຣ
ຖ້້າເຮົົາບໍ່່�ສາມາດຂໍໍຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຈາກພວກເຂົົາແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ?”
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“ສະຫາຍກໍໍເຮັັດທໍໍາທ່່າລອງເບິ່່�ງແຫຼຼະ ໂຕຮູ້້�ດີີຢູ່່�ນາ ອາດຈະອ້້າງວ່່າເປັັ ນ ຄວາມ
ຜິິ ດພາດຊິິບໍ່່�ໄດ້້ຫວາ?”
“ແມ່່ນຫຍັັງເກາະ?”
“ຕາບໃດທີ່່� ພວກເຂົົາພໍໍໃຈຕໍ່່�ການເຮັັດວຽກຂອງສະຫາຍ ພວກເຂົົາຍັັງຈະໃຫ້້ສະຫາຍ
ເຮັັດວຽກນີ້້�ສືືບຕໍ່່�ໄປ. ແຕ່່ຖ້້າເລີ່່� ມແບບວ່່າ … ໂອຍຊິິວ່່າແນວໃດດີີຫວາ … ລອງແຍກ
ສິ້້�ນສ່່ວນແບບຜິິ ດໆ ຖືືກໆ, ແລ້້ວພວກເຂົົາກໍໍຈະຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງຄວາມຈຳຳ�ເປັັ ນອັັນຮີີບດ່່ວນ
ທີ່່� ຈະຕ້້ອງຫາຄົົນໃໝ່່ມາປ່່ຽນແທນສະຫາຍແນ່່ນອນ.”
“ແຍກສິ້້�ນສ່່ວນແບບຜິິ ດໆ ຖືືກໆ ຫວາ?”
“ແມ່່ນແລ້້ວ. ພຽງແຕ່່ລອງສົ່່�ງຮູູບສະໝອງໄປໃຫ້້ສະຫາຍພິິ ພາກສາຂອງໂຕພ້້ອມ
ລາຍງານບອກວ່່າມັັນແມ່່ນຕັັບ.”
“ໝໍໍນັ້້ນ
� ບໍ່່�ມີທ
ີ າງຮູ້້ວ່່າມັັ
ນຜິິ ດດອກ. ເພາະຕັັບຂອງເຂົົາອາດຈະໄປຢູ່່�ແທນທີ່່� ສະໝອງ
�
ຂອງເຂົົາແລ້້ວແຫຼຼະ.” ເວົ້້�າສຸຸດທັັງສອງກໍໍຫົົວຂຶ້້�ນພ້້ອມກັັນ.
“ເຮົົາຫວັັງວ່່າສະຫາຍບໍ່່�ໄດ້້ດູູຖູູກດູໝິ່່
ູ ນ
� ຜົົ ນການຕັັດສິິນຂອງສານ. ເພາະເຮົົາອາດ
ຈະຟ້້ອງສະຫາຍໄດ້້ໃດ.”
“ເຮົົາບໍ່່�ມີີຫຍັັງຈະມາຕໍ່່�ຕ້້ານເລື່່� ອງການຕັັດສິິນຂອງສານ.”
“ເອີີດີີ,”
“ເຮົົາພຽງເວົ້້�າເຖິິງທ້້າວຈ້້າຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເປັັ ນຕົົວແທນຂອງລະບົົບເທົ່່�ານັ້້�ນດອກ. ແລ້້ວ
ວັັນພັັ ກທ້້າຍອາທິິດຂອງສະຫາຍເປັັ ນແນວໃດ?”
“ດີີຫຼາຼ ຍເຕີີບຢູ່່�. ເຮົົາໃຊ້້ເວລາທັັງສອງວັັນຢູ່່�ວັັງວຽງໃນງານສໍໍາມະນາທາງການເມືືອງ.
ສະຫາຍເດລະ?”
“ຂຸຸດຄັັນຄູູ.”
“ມັັນເປັັ ນແນວໃດລະ?”
“ຄັັກເຕີີບຢູ່່�. ກຸ່່ມຂອງເຮົົ
າໄດ້້ລາງວັັນປະກວດແຂ່່ງຂັັນ ‘ເພງປຸຸກລະດົົມການອອກ
�
ແຮງງານ’.”
“ດີີຫຼຼາຍ. ໄດ້້ລາງວັັນຫຍັັງຕິິດມືືມານຳຳ�?”
“ຊວ້້ານອັັນໜຶ່່ງ� .”
“ອັັນດຽວຫັ້້� ນຫວາ?”
“ພວກເຮົົາຜັັ ດປ່່ຽນກັັນໃຊ້້ໃນໃນແຕ່່ລະອາທິິດ ໂດຍຈັັດລຳຳ�ດັັບຕາມຕົົວອັັກສອນ.
ເດືືອນນີ້້�ມີີຂ່່າວຄາວໃຫຍ່່ຫຍັັງເກີີດຂຶ້້�ນອ້້ອມແອ້້ມເຂດນີ້້� ຫຼືື�ບໍ່່�?”
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“ຂ່່າວໃຫຍ່່ຫວາ? ຫວ່່າງອາທິິດແລ້້ວນີ້້�ພວກເຮົົາກໍໍມີຂ່່
ີ າວໃຫຍ່່ເປັັ ນອັັນດັັບຕົ້້�ນຂອງ
ໂລກພຸ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ມີີອາຊະຍາກຳຳ�ເກີີດຂຶ້້�ນໜ້້ອຍທີ່່� ສຸຸດແມ່່ນບໍໍ?”
“ອັັດຕາເງິິນເຟີ້້�ສູູງທີ່່� ສຸຸດຫັ້້� ນຕິິ.”
“ສູູງທີ່່� ສຸດ
ຸ ໃນໂລກຫວາ? ວ້້າວ! ຊັ້້�ນພວກເຮົົາໜ້້າຈະສະຫຼຼອງກັັນ ຫຼືື�ເຮັັດຫຍັັງຈັັກ
ຢ່່າງແລ້້ວແຫຼຼະ.”
“ນອກຈາກນັ້້�ນກໍໍຍັັງມີີເລື່່� ອງເລົ່່�າລືືກ່່ຽວກັັບພວກຫຸ່່�ນເຊີີດນຳຳ�ອີີກ.”
“ເລົ່່�າໃຫ້້ຟັັ ງແດ່່ດູູຊັ້້�ນ.”
“ພັັກໄດ້້ສັ່່�ງໃຫ້້ພວກຫຸ່່�ນເຊີີດທີ່່� ວັດ
ັ ຊຽງທອງໃນຫຼຼວງພະບາງຢຸຸດຕິິການນຳຳ�ໃຊ້້ພາສາ
ເຈົ້້�າ ພ້້ອມສັ່່�ງໃຫ້້ພວກເຂົົາເລີ່່� ມຮ້້ອງກັັນເອງວ່່າ ‘ສະຫາຍ’ ແທນ.”
“ມັັນກໍໍຖືືກແລ້້ວເດທີ່່� ເອີ້້� ນກັັນແບບນີ້້�. ພວກເຮົົາຕ້້ອງສະແດງໃຫ້້ພວກຫຸ່່�ນເຊີີດເຫັັ ນ
ວ່່າ ແມ່່ນໃຜທີ່່� ຄອຍດຶຶງເຊືືອກຢູ່່�ຂ້້າງຫຼັັ�ງ.” ສີີວິໄິ ລທັັງເວົ້້�າທັັງໃຊ້້ໃບຜັັ ກສະຫຼັັ�ດຕີີໃສ່່ສີີຣິິ
ເບົົາໆ. “ແລ້້ວເປັັ ນແນວໃດຕໍ່່�?”
“ພວກຫຸ່່�ນເຊີີດປະຕິິເສດຫັ້້� ນຕິິ.”
“ຕ້້ອງໂຄ່່ນລົ້້�ມພວກຊາດຊົ່່�ວນີ້້�.”
“ສະມາຊິິ ກພັັກຂອງທ້້ອງຖິ່່� ນໄດ້້ທຳຳ�ການກັັກບໍໍລິິເວນພວກເຂົົ າໄວ້້ ພ້້ອມທັັ ງບໍ່່�
ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ອອກໄປທາງໃດຈົົນກວ່່າພວກເຂົົາຈະຍອມ.”
“ແບບນັ້້�ນແຫຼຼະຈິ່່�ງຈະໃຫ້້ບົົດຮຽນພວກເຂົົາແດ່່.”
ທັັງສອງຍືືດເວລາການຮັັບປະທານອາຫານທ່່ຽງອອກໄປໃຫ້້ດົົນທີ່່� ສຸຸດເທົ່່�າທີ່່� ຈະ
ເຮັັດໄດ້້ ພວກເຂົົາເກາະແຂນກັັນຍ່່າງຂ້້າມໄປທີ່່� ໂຮງໝໍໍຄ້້າຍຄືືຄົົນເມົົາເຫຼົ້້�� າ. ພໍໍ ມາຮອດ
ເສົົາປະຕູູຄອນກຣິິດ ສີີວິິໄລໄດ້້ຢ້ຳຳ� �ໃຫ້້ສີີຣິິຮູ້້�ວ່່າຕົົນຈະອອກໄປວຽກທາງພາກໃຕ້້ເປັັ ນ
ເວລາໜຶ່ງ່� ອາທິິດ ແລະເຂົົາຄວນຈະເກັັບຮັັກສາຂອນໄມ້້ໄວ້້ໃນວັັນຈັັນໜ້້າ ທັັງສອງກ່າວ
່
ອຳຳ�ລາກັັນຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ ແລ້້ວສີີຣິິກໍໍກັັບຄືືນມາທີ່່� ທາງເຂົ້້�າໂຮງໝໍໍ.
ພໍໍ ແຕ່່ເຂົົາຍ່່າງໄປໄດ້້ຫ້້າແມັັດ ກໍໍແນມເຫັັ ນກຶ່່�ງກ້້າວບາດຕີີນແບບເຄິ່່�ງຍ່່າງເຄິ່່�ງແລ່່ນ
ມາທາງຕົົນ. ຜູ້້�ຊ່່ວຍໃນໂຮງເກັັບສົົບຢຸຸດເບກຕີີນຫ່່າງຈາກໜ້້າຂອງສີີຣິິເກືືອບບໍ່່�ຮອດ
ສອງຊັັງຕີີແມັັດ. ກຶ່່�ງທັັງຕື່່� ນເຕັ້້�ນ ແລະຄວາມຕື່່� ນເຕັ້້�ນມັັກຈະປົົ ກປິິດເອົົາຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງເຂົົາ
ໄວ້້ໃນປາກ ເຂົົາພະຍາຍາມອ້້າມັັນຂຶ້້�ນເພື່່� ອຈະເວົ້້�າສິ່່�ງໃດໜຶ່່ງ� ອອກມາ ແລະກໍໍເວົ້້�າຫຍັັງ
ບໍ່່�ໄດ້້ ໃບໜ້້າຂອງກຶ່່�ງເລີີຍກາຍເປັັ ນສີີຂຽວ.
ສີີຣິຖ
ິ ອຍກັັບຄືືນມາກ້້າວໜຶ່່ງ� ພ້້ອມວາງມືືສອງເບື້້� ອງໃສ່່ເທິິງບ່່າໄຫຼ່່�ຂອງກຶ່່�ງທັັງສອງ
ຂ້້າງທັັງບີີບຄັ້້�ນຢ່່າງແຮງ. “ບໍ່່�ຟ້້າວກໍໍໄດ້້ ຫັັ ນໃຈເລິິກໆ ຈັັກສອງສາມບາດກ່ອນນ້້ອງກຶ່່�
ງ.
່
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ບໍ່່�ມີີຫຍັັງສຳຳ�ຄັັນຈົົນເຈົ້້�າຕ້້ອງຫັັ ນໃຈບໍ່່�ອອກດອກ.” ກຶ່່�ງເຮັັດຕາມທີ່່� ສີີຣິິບອກ.
“ເອົົາລະບັັດນີ້້�, ຕອນທີ່່� ອ້້າຍອອກໄປກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງນັ້້�ນ ມີີຫຍັັງເກີີດຂຶ້້�ນຈົົນໂລກສັ່່�ນ
ສະເທືືອນ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ສະຫາຍ ຄາ … ຄາ … ຄາ …”
“ຄຳຳ�ບໍໍ?”
“… ຂອງສະຫາຍຄຳຳ�”
“ລາວຢູ່່�ພີ້້� ບໍໍ?”
“… ເມຍລາວ.”
“ເມຍຂອງລາວຢູ່່�ພີ້້� .” ກຶ່່�ງດີີໃຈທີ່່� ສາມາດສື່່�ສານໄດ້້ແຈ້້ງຂຶ້້�ນ. ເຂົົາທັ່່�ງລົົມຫັັ ນໃຈອອກ
ຮູູດໃຫຍ່່ ກ່່ອນຈະຕົົບມືືສຽງດັັງ ພ້້ອມກະທືືບຕີີນໃສ່່ເທິິງພື້້� ນດິິນ. ຂະນະນັ້້�ນມີີຜູ້�້ ສອດ
ຮູ້້�ສອດເຫັັ ນສອງຄົົນຍ່່າງຜ່່ານໄປ ພວກເຂົົາກໍໍຢຸຸດເບິ່່�ງທ່່າທາງການປະພຶຶດຂອງກຶ່່�ງ. ຄົົນ
ລາວທີ່່� ມາຈາກບ້້ານນອກທົ່່� ວໄປບໍ່່� ຄິິດຈຽມເນື້້� ອຈຽມຕົົວຈັັກດີ້້�ທີ່່� ຈະເຮັັ ດໃຫ້້ຄົົນອື່່� ນ
ອັັບອາຍຂາຍໜ້້າຍ້້ອນ ຈາກນັ້້�ນອີີກຄົົນກໍໍຫັັນໄປທາງຜູ້້� ທີ່່� ຍ່່າງນຳຳ�ກັັນ ພ້້ອມເວົ້້�າອອກ
ມາໝົົດແຮງວ່່າ,
“ປັັ ນຍາອ່່ອນ”
ກຶ່່�ງຟ້້າວຫັັ ນໜ້້າມາທາງພວກເຂົົາທັັນທີີ.
“ຕ້້ອງແມ່່ນພວກດຽວກັ້້�ນຫັ້້� ນແຫຼຼະ … ຈິ່່�ງເບິ່່�ງອອກໄດ້້.”
ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກສະໃຈເມື່່� ອຜູ້້� ຊົົ ມບໍ່່� ໄດ້້ຖືື ກເຊີີ ນສອງຄົົນນັ້້�ນໜ້້າຫຼ່່� າລົົງກັັບບາດ. ເຂົົ າ
ຫົົ ວຂວັັນຄົົນພວກນັ້້�ນແລ້້ວກໍໍໃຊ້້ແຂນໂອບບ່່າກຶ່່�ງ ກ່່ອນຈະພາເຂົົາຍ່່າງອອກໄປ.
“ດີີແລ້້ວນ້້ອງກຶ່່�ງ ແມ່່ນໃຜສອນໃຫ້້ນ້້ອງແອບເວົ້້�າແນວຫຍາບຄາຍແບບນັ້້�ນ?”
ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນ ກ່ອນຈະຕອບ.
່
“ທ່່ານໝໍໍຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
ທັັງສອງພາກັັນຍ່່າງຜ່່ານຕຶຶກບໍໍລິິຫານ ສ່່ວນກຶ່່�ງຄືືກັັບວ່່າກຳຳ�ລັັງຄົ້້�ນຄິິດບາງຢ່່າງທີ່່�
ອັັດອັ້້�ນໄວ້້ໃນຫົົ ວຂອງຕົົນ ໃນທີ່່� ສຸຸດເຂົົາກໍໍເວົ້້�າອອກມາ.
“ແຕ່່ຄວາມຈິິງແລ້້ວຂ້້ອຍກໍໍແມ່່ນ … ແມ່່ນຄົົນປັັ ນຍາອ່່ອນແທ້້.”
ສີີຣິິຢຸຸດ ແລ້້ວຫັັ ນໜ້້າໄປທາງກຶ່່�ງ.
“ນ້້ອງກຶ່່�ງເອີີຍ ເມື່່� ອໃດນ້້ອງຈິ່່�ງຊິິເຊື່່� ອຟັັ ງອ້້າຍຈັັກເທື່່� ອ? ນ້້ອງບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນປັັ ນຍາ
ອ່່ອນດອກ. ພໍ່່� ຂອງນ້້ອງພຸ້້� ນເປັັ ນຄົົນຜິິ ດນະ ຍ້້ອນລາວບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈຫຍັັງທັັງໝົົດ. ຈື່່�ໄດ້້ບໍໍ
ວ່່າອ້້າຍເຄີີຍບອກຫຍັັງເຈົ້້�າແດ່່?”
“ຂ້້ອຍ … ຂ້້ອຍເປັັ ນ …”
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“ອາການທາງພັັ ນທຸຸກຳຳ�ປະເພດໜຶ່່ງ� .”
“ເອີ້້� ນວ່່າ ດາວຊິິນໂດມ.” ກຶ່່�ງທ່່ອງຄຳຳ�ເວົ້້�າຈາກລາຍການໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຍືືດຍາວເຊິ່່�ງໄດ້້
ສະສົົມໄວ້້ໃນຄວາມຈຳຳ�ຂອງເຂົົາ. “ໃນບາງມູູມມອງພັັ ດທະນາການຂອງຂ້້ອຍກໍໍຊ້້າກວ່່າ
ຄົົນອື່່� ນ, ແຕ່່ໃນບາງອັັນຂ້້ອຍກໍໍສະຫຼຼາດກວ່່າ.” ເວົ້້�າສຸຸດພວກເຂົົາກໍໍຍ່່າງຕໍ່່�.
“ຖືືກຕ້້ອງ ແລະອີີກດ້້ານໜຶ່່ງ� ທີ່່� ນ້້ອງມີີເໜືືອກວ່່ານັ້້�ນກໍໍຄືື ການຈົົດຈຳຳ�ສິ່່�ງຕ່່າງໆ ໄດ້້
ເປັັ ນຢ່່າງດີີ ຈາກສິ່່�ງທີ່່� ໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ເມື່່� ອດົົນນານມາແລ້້ວ. ນ້້ອງສາມາດຈົົດຈຳຳ�ສິ່່�ງຕ່່າງໆ
ໄດ້້ດີີກວ່່າອ້້າຍອີີກ.”
ກຶ່່�ງສົ່່�ງສຽງອືືດໆ ຄືືໝູດ້້
ູ ວຍຄວາມຍິິນດີີ.
“ແມ່່ນໃດເນາະ.”
“ແມ່່ນຫັັ ນແຫຼຼ ະ. ອີີກຢ່່ າງທີ່່� ສິ່່�ງເຈົ້້�າເກັ່່�ງກວ່່າອ້້າຍກໍໍແມ່່ນເລື່່� ອງນ້ຳຳ��ເຢັັ ນປະສົົມ
ນ້ຳຳ��ກ້້ອນ.”
“ແມ່່ນ, ຂ້້ອຍເກັ່່�ງແທ້້ເລື່່� ອງນັ້້�ນ.” ນັັບແຕ່່ຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການສັ່່�ງຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ພະນັັກງານ
ນຳຳ�ເອົົາເຄື່່� ອງດື່່� ມສ່່ວນຕົົວໄປເກັັບໄວ້້ໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງຂອງຫ້້ອງເກັັ
ບສົົບ, ຕູ້້ເຢັັ
ຸ
�
� ນທີ່່� ໃກ້້ທີ່່� ສຸດ
ຈິ່່�ງແມ່່ນໃນໂຮງອາຫານຂອງພະນັັກງານ. ກຶ່່�ງມັັກໄປບ່່ອນນັ້້�ນປະຈຳຳ� ເພື່່� ອເສີີບນ້ຳຳ��ໃຫ້້
ແຂກດື່່� ມ ເນື່່�ອງຈາກພວກຜູ້້� ສາວຫຼຼາຍຄົົນມັັກໃສ່່ຄາລົົມຢອກເຂົົາ.
“ເມຍຂອງສະຫາຍຄຳຳ�ມາພີ້້� ຄົົນດຽວບໍໍ?”
“ໂດຍ.”
“ແລ້້ວເຈົ້້�າກໍໍຄວນຈະຫານ້ຳຳ��ເຢັັ ນໆ ຈັັກຈອກມາເສີີບໃຫ້້ລາວນຳຳ�ໄດ້້ບໍໍ? ມື້້� ນີ້້�ກໍໍຂ້້ອນ
ຂ້້າງຮ້້ອນ.”
“ໂດຍ ໄດ້້ຂ້້ານ້້ອຍ.”
ກຶ່່�ງຟ້້າວມຸ່່ງໜ້້າໄປທາງໂຮງອາຫານ
ແລ້້ວສີີຣິກໍ
ິ ຊ
ໍ ະລໍໍຄວາມໄວຂອງບາດຍ່່າງລົົງ.
�
ເຂົົາຕ້້ອງການຄາດເດົົາຈຸຸດປະສົົງຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍທີ່່� ມາບ່່ອນນີ້້� ເພາະທຸຸກຄັ້້�ງທີ່່�
ນາງມາ ນາງມັັກຈະນຳຳ�ເອົົາຄວາມເດືືອດຮ້້ອນມາມອບໃຫ້້ສີີຣິິເປັັ ນປະຈຳຳ� ເຖິິງແມ່່ນ
ຫວ່່າງບໍ່່�ດົົນມານີ້້�ສີີຣິິບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດຫຍັັງຜິິ ດພາດກໍໍຕາມ.
ແມ່່ນິິດນ້້ອຍເປັັ ນແມ່່ຍິິງທີ່່� ແຂງແຮງ, ເວົ້້�າສຽງດັັງ ແລະໜ້້າອົົກຂອງນາງໃຫຍ່່ກັັບ
ກົ້້�ນສະໂພກກໍໍແບນເທ້້ເລ້້ ທັັງເປັັ ນຕາຢ້້ ານຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນຈະກິ້້�ງໃສ່່ຜູ້້�ຄົົນປານລົົດຖັັງ.
ນາງແມ່່ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ພັັກຄອມມູູຍນິິດອາວຸຸໂສປະຈຳຳ�ສູູນກາງສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິ ງລາວ
ເຊິ່່�ງຖືືເປັັ ນອີີກບຸຸກຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ມີີບົົດບາດທາງການເມືືອງໜັັກແໜ້້ນພໍໍ ເທົ່່�າໆ ກັັບນໍ້້�າໜັັກ
ຂອງນາງ. ນອກເໜືືອຈາກສິ່່�ງອື່່� ນທັັງໝົົດກໍໍແມ່່ນນາງເປັັ ນຄົົນເຈົ້້�າກີ້້� ເຈົ້້�າ ການເກີີນໄປ.
“ມັັນຕ້້ອງແມ່່ນເລື່່� ອງເກີີບແທ້້ໆ,” ສີີຣິິຄິິດຜູ້�້ ດຽວ. ຜູ້�້ ພິິ ພາກສາແຫງຄົົງຈະໄປ
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ລາຍງານເລື່່�ອງຄວາມຫົົ ວດື້້�ບໍ່່ຟັ
� ັ ງຄວາມຂອງເຂົົາ ພ້້ອມຮ້້ອງຮຽກເອົົາບຸຸກຄົນ
ົ ທີ່່� ມີອິ
ີ ດ
ິ ທິິພົົນ
ມາຈັັດການ. ນາງອາດມາທີ່່� ນີ້້�ເພື່່� ອບັັງຄັັບໃຫ້້ເຂົົາຍອມໃສ່່ເກີີບຢາງທີ່່� ຮ້້ອນເອົ້້�າ ເຊິ່່�ງຈະ
ເຮັັດໃຫ້້ພົົ ບແຕ່່ຄວາມຫງຸດ
ຸ ຫງິິດໃຈ. ນາງອາດກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງຖ້້າຢູ່່�ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາ
ພ້້ອມຈັັບໂມງຂຶ້້�ນມາເບິ່່�ງແບບຮ້້ອນຮົົນຕະຫຼຼອດເພື່່� ອຈ້້ອງຈັັບຜິິ ດວ່່າສີີຣິິຈະກັັບຈາກ
ກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງໄດ້້ຊ້້າພຽງໃດ. ນາງຈະທຳຳ�ທ່່າສະແດງສີີໜ້້າທ່່າທາງແບບລ່່າເລີີງ ພ້້ອມ
ຈັັບມືື ແລະທັັກທາຍຖາມຂ່່າວກ່່ຽວກັັບສຸຸຂະພາບຂອງເຂົົາ ຈາກນັ້້�ນກໍໍໃຊ້້ວາຈາສຽບ
ແທງເພື່່� ອຂາຍໜ້້າເຂົົາ.
ທ້້ອງໄສ້້ຂອງສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກປັ່່� ນປວນຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ ເມື່່� ອຍ່່າງຜ່່ານປ້້ າຍ ຫ້້ອງເກັັບສົົບ.
ເຂົົາຢຸຸດຈຶ້້�ງຢູ່່�ປະຕູູຕໍ່່�ໜ້້າຫ້້ອງການຕົົນ ພ້້ອມເລີ່່� ມນັັບ ໜຶ່່ງ� , ສອງ, ສາມ ກ່່ອນຈະຖົົກ
ບາດຕີີນເຂົ້້�າມາທາງໃນຢ່່າງໝັ້້�ນໃຈ. ຕຸ້້�ຍນັ່່�ງຢູ່່�ຫັ້້� ນພຽງຄົົນດຽວ ສາຍຕາຂອງນາງຈັັບ
ຈ້້ອງໃສ່່ຕົົວອັັກສອນບາງຢ່່າງ ກ່່ອນທີ່່� ຈະຮີີບຈັັບມັັນຍັັດເຂົ້້�າໄປໄວ້້ໃນລີ້້� ນຊັັກທັັນທີີທີ່່�
ເຫັັ ນໜ້້າສີີຣິິ.
“ທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍເດ?”
“ໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງ.”
�
ໃບໜ້້າຂອງສີີຣິິຈືດ
ື ຊີີດເຂົ້້�າ ແລະໂສດປະສາດຂອງເຂົົາກໍໍສະແດງອາການຢາກຮູ້້�
ຢາກເຫັັ ນທັັນທີີ.
“ວ່່າຫຍັັງເກາະ …?”
“ມີີຄົົນເອົົາສົົບຂອງລາວມາພີ້້� ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່� ທ່່ານໝໍໍອອກໄປກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງ.”
“ເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນກັັບລາວ?” ເຂົົາໂຍບຕົົວທຶ້້�ມລົົງເທິິງຕັ່່�ງຈົົນມັັນສົ່່�ງສຽງດັັງອອດແອດ.
“ລາວຕາຍແລ້້ວ.”
“ເອົົາລະ, ຂ້້ອຍກໍໍຫວັັງວ່່າລາວຕາຍນັ້້�ນລະບໍ່່�ຊັ້້�ນລາວຄົົງບໍ່່�ຢູ່່�ໃນຕູ້້�ແຊ່່ແຂງດອກ.
ແຕ່່ລາວເປັັ ນຫຍັັງຈິ່່�ງຕາຍ?”
ຕຸ້້ຍແຫງນໜ້້າຂຶ້້�
ນເບິ່່�ງສີີຣິໂິ ດຍປາສາຈາກຄຳຳ�ຕອບ ແຕ່່ແທນດ້້ວຍຮອຍຍິ້້�ມຈືືດໆ.
�
“ຂ້້ອຍເປັັ ນນາງພະຍາບານ. ສ່່ວນທ່່ານເປັັ ນໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ. ບໍ່່�ແມ່່ນທ່່ານເອງບໍໍ
ຈະເປັັ ນຄົົນບອກພວກເຮົົາ?”
“ເຈົ້້�າພໍໍ ຈະບອກຂ້້ອຍແບບຄາວໆ ຕັ້້�ງແຕ່່ຕົ້້�ນໄດ້້ບໍໍ? ໃຜເປັັ ນຜູ້້� ເອົົາສົົບລາວມາພີ້້� ?
ພວກເຂົົາບອກແນວໃດແດ່່?”
“ມີີຄົົນຂັັບລົົດສອງຄົົນມາຈາກສູູນກາງສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງ ພວກເຂົົາບອກວ່່າລາວ
ນັ່່�ງກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງຢູ່່�ດີີໆ ແລ້້ວນ້ຳຳ��ລາຍກໍໍໄຫຼຼຟູູມປາກອອກມາ ຈາກນັ້້�ນລາວກໍໍລົ້້�ມຟຸຸ ບລົົງ
ແລ້້ວໝົົດສະຕິິ. ພວກເຂົົາຮີີບພາກັັນກວດເຊັັກເບິ່່�ງຊີີບພະຈອນຂອງລາວ ແລ້້ວຈິ່່�ງຮູ້້�
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ວ່່າຫົົ ວໃຈຂອງລາວຢຸຸດເຕັ້້�ນແລ້້ວ. ທ່່ານໝໍໍປະຈຳຳ�ສູູນກາງສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງຈິ່່�ງບອກ
ພວກເຂົົານຳຳ�ສົົບລາວມາໄວ້້ບ່່ອນນີ້້� ເພາະມັັນເປັັ ນ … ທ່່ານໝໍໍເອີ້້� ນແນວໃດ? ແບບວ່່າ
ມັັນເປັັ ນການຕາຍທີ່່� ຜິິດປົົ ກກະຕິິຫັ້້� ນນະ.”
ສີີຣິຮູ້້
ິ �ສຶຶກບໍ່່�ສະບາຍໃຈທີ່່� ພົົບວ່່າຄວາມຮູ້້�ສຶຶກທຳຳ�ອິດ
ິ ຂອງຕົົນບໍ່່�ແມ່່ນຄວາມເຫັັ ນອົົກ
ເຫັັ ນໃຈຕໍ່່�ຜູ້້�ຍິິງທີ່່� ໜ້້າສົົງສານຄົົນນີ້້�, ແຕ່່ຊ້ຳຳ��ພັັດຮູ້້�ສຶຶກໂລ່່ງໃຈທີ່່� ເຂົົາຈະບໍ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້
ໃສ່່ເກີີບຢາງພວກນັ້້�ນ. ຈາກນັ້້�ນຄວາມຮູ້້�ສຶຶກທີີສອງກໍໍເກີີດຂຶ້້� ນ. ນັັບແຕ່່ມືືເລີ່່� ມເປັັ ນ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບໃນສິິບເດືືອນຜ່່ານມາ ເລື່່�ອງນີ້້�ມັນ
ັ ຈະກາຍເປັັ ນຄະດີີທຳຳ�ອິດ
ິ ຂອງ
ເຂົົາທີ່່� ໂດ່່ງດັັງທັັງຊ່່າລືືກັນ
ັ ຈົົນໜາຫູູ. ບັັນດາພະນັັກງານອາວຸຸໂສຂອງພັັ ກຫຼຼາຍທ່່ານຈະ
ຕ້້ອງພາກັັນຕິິດຕາມຜົົ ນການເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາ. ເຂົົາຍັັງຄິິດໄຕ່່ຕອງເຖິິງຜົົ ນທີ່່� ຈະຕາມ
ມານຳຳ�ອີີກ.
“ສະຫາຍຄຳຳ�ຮູ້້�ເລື່່� ອງນີ້້�ແລ້້ວ ຫຼືື�ຍັັງ?”
“ລາວຍັັງຢູ່່�ຊຽງຂວາງຕອນນີ້້� ມີີຄົົນໂທບອກລາວແລ້້ວ ແລະລາວກໍໍບອກໃຫ້້ລົົງມືື
ທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບໄດ້້ເລີີຍ. ລາວຈະບິິນກັັບຕອນແລງມື້້� ນີ້້�.”
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າພວກເຮົົາຄວນເລີ່່�ມຈັັດການໄດ້້ແລ້້ວ.” ເຂົົາລຸຸກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນ, ສູູບລົົມຫັັ ນໃຈ
ເຂົ້້�າປອດບາດໜຶ່່ງ� ພ້້ອມຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປທີ່່� ຫ້້ ອງຊັັນນະສູູດສົົບ ເຊິ່່�ງມີີກຶ່່�ງຢືືນໂຍກຕົົວ
ກະສັັບກະສ່່າຍໄປມາຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າຕູ້້ແຊ່່ແຂງ
ມືືໜຶ່ງ່� ຂອງກຶ່່�ງຖືືຈອກນ້ຳຳ��ເຢັັ ນ ສ່່ວນອີີກມືືໜຶ່ງ່�
�
ຖືືເຈ້້ຍທິິດຊູູ ຄ້້າງໄວ້້ເຕີ່່� ງເຊີ່່� ງຢູ່່�.
**********

ຂັ້້�ນຕອນການປະຕິິບັັດຕາມຫຼັັ�ກສູູດກຳຳ�ນົົດສິ້້�ນສຸຸດລົົງ ຈົົນຮອດສີ່່� ໂມງຄິ່່�ງພໍໍ ດີີ. ສົົບຂອງ
ນາງນິິດນ້້ອຍໄດ້້ຮັັບການວັັດແທກຊັັ ດສ່່ວນແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ ຍັັງແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ວັັດນ້ຳຳ��ໜັກ
ັ
ເນື່່�ອງຈາກພວກເຂົົາບໍ່່�ມີຊິ
ີ ິງຊັ່່�ງ. ໃນຕອນຕົ້້�ນປິິ ພວກເຂົົາທົົດລອງໃຊ້້ຕາຊິິງປະເພດດຽວ
ກັັບທີ່່� ເຄີີຍໃຊ້້ໃນຫ້້ອງນ້ຳຳ��ສອງເຄື່່� ອງ. ສີີຣິກັ
ິ ບ
ັ ກຶ່່�ງ ພາກັັນຊັ່່�ງນ້ຳຳ��ໜັກ
ັ ຂອງພວກຕົົນກ່ອນ
່
ຈາກນັ້້�ນກໍໍພາກັັນອູ້້�ມສົົບຂຶ້້�ນຕັ້້�ງໄວ້້ຢູ່່�ລະຫວ່່າງກາງຂອງທັັງສອງ. ເນື່່� ອງຈາກຄວາມ
ຜິິ ດພາດທີ່່� ຍາກຈະເຂົ້້�າໃຈໄດ້້ໃນທາງຟີີຊິິກສາດ ເຮັັດໃຫ້້ຜົົ ນຊັ່່�ງນ້ຳຳ��ໜັກມີ
ັ ພ
ີ ຽງເຄິ່່�ງໜຶ່່ງ�
ເຊິ່່�ງບໍ່່�ຕົົງກັັບສິ່່�ງທີ່່� ມັັນຄວນຈະເປັັ ນ. ທັັງສອງຈິ່່�ງພາກັັນຢຸຸດໃຊ້້ຊິິງຊັ່່�ງນ້ຳຳ��ໜັກນັ
ັ ບ
ັ ແຕ່່ມື້້�
ນັ້້�ນເປັັ ນຕົ້້�ນມາ.
ມາຮອດຈຸຸດໜຶ່່ງ� , ສີີຣິກົ້້
ິ ມ
� ລົົງຊື່່� ໜ້້າສົົບຂອງແມ່່ຍິິງເຄາະຮ້້າຍຜູ້້� ນັ້້�ນ ເຂົົາກໍໍຮ້້ອງກຶ່່�ງ
ມາເບິ່່�ງນຳຳ�.
“ນ້້ອງກຶ່່�ງ, ດັັງເຈົ້້�າໄດ້້ກິ່່�ນດີີກວ່່າຂອງຂ້້ອຍ. ເຈົ້້�າໄດ້້ກິ່່�ນຍັັງບໍໍນິ?
ິ
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ກຶ່່�ງບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງກົ້້�ມໜ້້າລົົງ ເພາະເຂົົາໄດ້້ກິ່່�ນແລ້້ວ.
“ຢາມ່່ອງ.”
“ດີີຫຼຼາຍ, ບັັດນີ້້�ພວກເຮົົາພາກັັນຖອດດຸຸມເສື້້� ອຂອງສົົບນີ້້�ຊ່່ວຍກັັນ ໄດ້້ບໍ່່�?”
“ກັັບຖົ່່�ວ.”
“ຫະ! ອີ່່� ຫຍັັງເກາະ?”
“ຢາມ່່ອງກັັບຖົ່່�ວ. ຂ້້ອຍ … ຂ້້ອຍໄດ້້ກິ່່�ນຖົ່່�ວ.”
ສີີຣິິບໍ່່�ພຽງແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ກິ່່�ນຖົ່່�ວ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຍັັງບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈໃນສິ່່�ງທີ່່� ກຶ່່�ງເວົ້້�າເຖິິງ, ແຕ່່ເຂົົາກໍໍ
ບອກໃຫ້້ຕຸ້້�ຍຮີີບຈົົດບັັນທຶຶກໄວ້້ກ່່ອນ.
ເມື່່� ອເສື້້� ອຜ້້າຂອງນາງນິິດນ້້ອຍໄດ້້ຮັັບການກວດສອບຄັັກແນ່່ ແລະເກັັບເຂົ້້�າໄວ້້ໃນ
ຖົົງຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວຮ່່າງກາຍຂອງນາງກໍໍຖືືກຖ່່າຍພາບໄວ້້ເພື່່� ອເກັັບເປັັ ນຫຼັັ�ກຖານ. ອາດ
ແມ່່ນຍ້້ອນງົົບປະມານຂອງໂຮງໝໍໍມີີຈຳຳ�ກັັດ ພວກເຂົົາຈິ່່�ງໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດໃຫ້້ໃຊ້້ຟິິ ມສີີ
ພຽງໜຶ່່�ງກໍ້້�ໃນການຖ່່າຍພາບຈຳຳ�ນວນເຈັັດສົົບ, ເຊິ່່� ງໝາຍເຖິິ ງຖ່່າຍພາບເຕັັມຕົົວ
ດ້້ານໜ້້າໜຶ່່ງ� ຮູູບ, ພາບເຕັັມຕົົວດ້້ານຫຼັັ�ງໜຶ່ງ່� ຮູູບ, ລວມເຖິິງຈຸຸດສະເພາະເຈາະຈົົງທີ່່� ໃຊ້້
ເປັັ ນຮູູບຄະດີີອີີກໜຶ່ງ່� ຮູູບ. ແລະຍັັງສາມາດໃຊ້້ຖ່່າຍພາບອີີກປະມານໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ສອງຮູູບ
ໂດຍສະເພາະໃຊ້້ໃນທາງເຕັັກນິກສຳຳ�ລັ
ິ
ບ
ັ ຈຸຸດທີ່່� ມີກ
ີ ານຖົົກຖຽງກັັນທາງກາຍຍະວິິພາກສາດ,
ແຕ່່ພວກນາງພະຍາບານມັັກພາກັັນນຳຳ�ໄປໃຊ້້ຖ່່າຍຮູູບລວມຫຼຼາຍຄັ້້�ງເພື່່� ອສົ່່�ງຮູູບຂອງ
ພວກຕົົນໄປໃຫ້້ຄອບຄົົວທີ່່� ອາໄສຢູ່່�ເຂດຊົົນນະບົົດ.
ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ໃິ ຊ້້ມີີດກີີດຜ່່າໜ້້າອົົກອັນ
ັ ເຕັ່່�ງຕືືງ ເຊິ່່�ງເປັັ ນທີ່່� ເກງຂາມທັັງສອງຂ້້າງຂອງ
ນາງນິິດນ້້ອຍ ແລ້້ວມາປະຄົົບກັັນທີ່່� ຖານຂອງກະດູູກໜ້້າອົົກ ແລ້້ວແຫກຜ່່ານລົົງມາ
ຈົົນຈຳຳ�ກະດູູກຂະໂມມຂອງນາງ. ການສັັນລະສູູດສົົບໄດ້້ເລີ່່� ມຂຶ້້�ນແຕ່່ບັັດນັ້້�ນ. ເຂົົາຕ້້ອງ
ໄດ້້ອະທິິບາຍຢ່່າງຊ້້າໆ ໃນທຸຸກໆ ອະລິິຍະບົົດທີ່່� ຕົົນລົົງມືືທຳຳ�, ເພາະຕຸ້້ຍຕ້້ອງໄດ້້ຈົົ
ດເອົົາ
�
ລາຍລະອຽດທຸຸກຕົົວລົົງໃນປຶ້້� ມບັັນທຶຶກ ແລະນາງເອງກໍໍຈົດ
ົ ຕົົວອັັກສອນຫຍໍ້້�ບໍ່່�ເປັັ ນ.
ສີີຣິິໃຊ້້ເຄື່່� ອງຕັັດກະດູູກແບບເກົ່່�າເພື່່� ອຜ່່າໂຄງກະດູູກຂ້້ າງຂອງສົົບ ທັັ ງມີີການ
ອະທິິບາຍກ່່ຽວກັັບອະໄວຍະວະຕ່່າງໆ ຢູ່່�ຂ້້າງໃນ ພ້້ອມຊັ່່�ງນໍ້້�າໜັັກ ແລະຕິິດປ້້ າຍໃສ່່
ອະໄວຍະວະຕ່່າງໆ ເທື່່� ອລະຊິ້້� ນ ສ່່ວນຕຸ້້�ຍກໍໍທຳຳ�ໜ້້າທີ່່� ໃນການຈົົດເອົົາສິ່່�ງທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າ
ຜິິ ດປົົ ກກະຕິິລົົງໃນປຶ້້� ມບັັນທຶຶກຂອງຕົົນ. ຈາກນັ້້�ນສີີຣິິກໍໍໃຊ້້ມີີດຜ່່າຕັັດອັັນສຽບຄົົມເພື່່� ອ
ກີີດໜັັງຫົົ ວ ແລ້້ວແຫກຜ່່ານລົົງມາທາງໃບໜ້້າຂອງນາງນິິດນ້້ອຍຜູ້້� ໜ້້າສົົງສານ.
ໃນຂະນະທີ່່� ເຂົົາເລີ່່� ມທຳຳ�ການກວດສອບບັັນດາອະໄວຍະວະຕ່່າງໆ ແບບລະອຽດລະອໍໍ
ທີ່່� ໂຕະຊັັນນະສູູດສົົບ, ກຶ່່�ງກໍໍລໍໍຖ້້າຈັັດການທີ່່� ຫົົວກະໂຫຼຼກຂອງສົົບ.
ເຖິິງແມ່່ນຈະມີີການນຳຳ�ສະເໜີີເພື່່� ອຂໍໍເລື່່� ອຍຕັັດໄຟຟ້້າໄປແລ້້ວ ແຕ່່ທາງຄະນະ
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ໍ
ງັ ພິິນິດ
ິ ພິິຈາລະນາຢູ່່�, ໃນເວລາດຽວກັັນພວກເຂົົາກໍໍບໍ່່�ມີີ
ທາງເລືືອກອື່່� ນນອກຈາກໃຊ້້ເລື່່� ອຍຕັັດເຫຼັັ�ກທຳຳ�ມະດາ. ແຕ່່ທາງພະແນກກໍໍຍັັງໂຊກດີີທີ່່�
ມີີກຶ່່�ງເຊິ່່�ງຖືືເປັັ ນຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ທີ່່� ມີີທັັກສະທີ່່� ເໜືືອກວ່່າໃນການໃຊ້້ເລື່່� ອຍ. ລີ້້� ນຂອງກຶ່່�ງໂຜ່່ອອກ
ມາຈາກມູູມປາກຂະນະທີ່່� ເຂົົາກຳຳ�ລັັງພະຍາຍາມເລື່່�ອຍຜ່່າຫົົ ວກະໂຫຼຼກຢ່່ າງລະມັັດລະວັັງ
ແລະພິິຖີພິ
ີ ິຖັນ
ັ ທັັງເລິິກພໍໍທີ່່�ຈະເຈາະຜ່່າກະໂຫຼຼກ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່ເ� ລິິກເກີີນໄປຈົົນທຳຳ�ລາຍສະໝອງ
ໃຫ້້ເສຍຫາຍໄດ້້. ຖືືເປັັ ນທັັກສະຢ່່າງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ສີີຣິິເອງກໍໍຍັັງບໍ່່�ສາມາດເຮັັດໄດ້້.
ສະພາບເຄື່່�ອງໃຊ້້ຕ່່າງໆ ຂອງໂຮງເກັັບສົົບໃນທ້້າຍປີີ 1976 ກໍໍບໍ່່ຕ່່
� າງຫຍັັງກັັບໂຮງ
ຂ້້າສັັດທີ່່� ຕັ້້ງ� ຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຕະຫຼຼາດເຊົ້້�າພໍໍ ເທົ່່�າໃດ. ສຳຳ�ລັັບສະຖານທີ່່� ຊຳຳ�ແຫຼຼະຂອງສີີຣິ,ິ
ເຂົົາມີີເລື່່� ອຍແລະມີີດອັັນຫຍາບໆ ສອງສາມອັັນ, ເລື່່� ອຍຕັັດກະດູູກໜຶ່່ງ� ອັັນ, ແລະເຫຼັັ�ກ
ຊີີຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເປັັ ນມໍໍລະດົົກຕົົກທອດມາແຕ່່ສະໄໝຝຣັ່່�ງເສດ. ເຂົົາຍັັງມີີຂອງສະສົົມ
ສ່່ວນຕົົວ ໂດຍສະເພາະມີີດຜ່່າຕັັດອັັນລະອຽດອ່່ອນ ແລະເຄື່່� ອງມືືອື່່�ນໆ ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັ ນ
ພວກເຄື່່� ອງວັັດ, ອຸຸປະກອນໃຫ້້ຢາທາງເສັ້້�ນເລືືອດ, ສາຍຢາງຖ່່າຍຂອງແຫຼຼວ ແລະບາງ
ສິ່່�ງທີ່່� ຄ້້າຍຄືືກັັນຢ່່າງລະໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ສອງອັັນ ແຕ່່ກໍໍຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີຫ້້ ອງທົົດລອງ. ສຳຳ�ລັັບຫ້້ອງ
ທົົດລອງທີ່່� ໃກ້້ສຸຸດແມ່່ນຢູ່່�ຫ່່າງອອກໄປປະມານສີ່່� ສິິບກິິໂລແມັັດ ໂດຍໄດ້້ຂ້້າມຊາຍແດນ
ໄປທາງຈັັງຫວັັດອຸຸດອນທານີີ, ແຕ່່ເວລານັ້້�ນຊາຍແດນໄດ້້ຖືືກປິິດກັ້້�ນໄວ້້ເນື່່�ອງຈາກທັັງສອງ
ປະເທດລາວ-ໄທຍັັງມີີຄວາມຂັັດແຍ່່ງທາງດ້້ານການເມືືອງຢູ່່�
ນອກຈາກນີ້້� ສີີຣິກໍ
ິ ຍັ
ໍ ັງມີີກ້້ອງຈຸຸລະທັັດເກົ່່�າແກ່ເຄື່່�
່ ອງໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງຢຶຶ ດມາຈາກຫ້້ອງເກັັບ
ຂອງໃນສະຖາບັັນສ້້າງຄູູດົົງໂດກ. ຖ້້າພວກເຂົົາເປີີດສອນພາກວິິຊາວິິທະຍາສາດຄືືນ
ໃໝ່່ອີີ ກຄັ້້� ງ ຈິ່່�ງ ຈະຮູ້້� ວ່່າມັັ ນ ເສຍໄປ. ເຖິິ ງ ແມ່່ນກ້້ອງຈຸຸລ ະທັັ ດ ໜ່່ວຍນີ້້� ຈ ະເຄີີ ຍ ເປັັ ນ
ຊັັບສົົມບັັດອັັນເກົ່່�າແກ່່ຂອງນັັກຊີີວະວິິທະຍາໃນອະດີີດ ທັັງສົົມຄວນຈະຖືືກນຳຳ�ໄປວາງ
ສະແດງໄວ້້ຢູ່່�ຫໍໍ ພິິພິິທະພັັ ນກໍໍຕາມ ແຕ່່ມັັນກໍໍຍັັງສາມາດຂະຫຍາຍພາບໄດ້້ແບບສົົມບູູນ
ພຽງແຕ່່ວ່່າພາບຖ່່າຍສະໄລດ໌ໃນປຶ້້�
໌ ມຕຳຳ�ລາຮຽນອັັນເກົ່່�າໝອງຂອງເຂົົາມັັນມົົວຈົົນກະໂຕ
ສີີຣິິເອງກໍໍຍັັງບໍ່່�ສາມາດເບິ່່�ງອອກແບບຈະແຈ້້ງໄດ້້.
ຜົົ ນຈາກການທົົດລອງໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບຂອງສີີຣິິສ່່ວນໃຫຍ່່ ແມ່່ນອາໄສວິິທີີການ
ທົົ ດສອບສີີແບບບູູຮານ ດ້້ວຍການປະສົົມສານເຄມີີ ຫຼືື�ໃຊ້້ເຈ້້ຍຕວກເນີີໂຊນເປັັ ນຕົົວ
ທົົດລອງ. ການທົົດລອງລັັກສະນະນີ້້�ແມ່່ນເໝາະສຳຳ�ລັັບການກ່າວຫາແບບລອຍໆ
ທີ່່� ວ່່າ
່
ປະເດັັນທີ່່� ສົງົ ໄສນັ້້�ນບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ຫຼຼາຍກວ່່າທີ່່� ຈະລະບຸຸວ່່າມີີຫຍັັງແດ່່ທີ່່� ຖືືກຕ້້ອງ. ໃນຄວາມ
ເປັັ ນຈິິງ, ຢູ່່�ພະແນກເຄມີີຂອງລີີເຊວຽງຈັັນກໍໍມີສ
ີ ານເຄມີີໃຫ້້ນຳຳ�ໃຊ້້ຢູ່່�ແລ້້ວ ສີີຣິຈິ່່
ິ ງ� ສາມາດ
ກຳຳ�ຈັັດສາເຫດຂອງການເສຍຊີີວິດ
ິ ໄດ້້ເຖິິງຫ້້າສິິບຄັ້້�ງ ແຕ່່ກໍໍຍັັງມີີອີກ
ີ ປະມານຮ້້ອຍຫ້້າສິິບ
ຄັ້້�ງທີ່່� ຫຼົົ� ງເຫຼືື�ອໄວ້້ເພື່່� ອໃຫ້້ເຂົົາໄດ້້ຄົ້້�ນຄິິດ.
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ສະນັ້້�ນຈິ່່�ງບໍ່່�ໜ້້າແປກໃຈທີ່່� ສີຣິ
ີ ຍັ
ິ ັງບໍ່່�ກ້້າລະບຸຸໄດ້້ເລີີຍວ່່າສາເຫດການເສຍຊີີວິດ
ິ ຂອງ
ນາງນິິດນ້້ອຍເກີີດຈາກຫຍັັງແທ້້ ເມື່່� ອເວລາລ່່ວງເລີີຍຈົົນຮອດສີ່່� ໂມງເຄິ່່�ງ. ຄວາມຈິິງ
ແລ້້ວເຂົົາສາມາດໃຫ້້ລາຍການອັັນຍືືດຍາວເທົ່່�າໜ້້າແຂ່່ງວ່່າແມ່່ນຫຍັັງທີ່່� ບໍ່່�ແມ່່ນສາເຫດ
ຂອງການຕາຍ ເພາະນາງນິິດນ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກລົດ
ົ ໄຟຕຳຳ� (ເພາະເມືືອງລາວສະໄໝນັ້້�ນຍັັງ
ບໍ່່�ມີີລົົດໄຟ). ນາງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຍິິງ, ຖືືກແທງ, ຫຼືື�ຫັັ ນໃຈບໍ່່�ອອກ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ແຂນຂາຖືືກຕັັດ
ຍ້້ອນລູູກລະເບີີດຂອງທະຫານ. ແຕ່່ນາງສິ້້�ນລົົມຫັັ ນໃຈຢູ່່�ໃນຫ້້ອງທີ່່� ມີີຜູ້້�ຄົົນໜາແໜ້້ນ
ສວ່່ານສົົນໄປມາ ເຖິິງປານນັ້້�ນກໍໍຍັັງບໍ່່�ແມ່່ນການຄົ້້�ນພົົ ບອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່.
ມີີພະຍານຜູ້້� ເຫັັ ນເຫດການບາງຄົົນໃຫ້້ການວ່່າ ນາງສະມັັກເຂົ້້�າຕາຍ ແຕ່່ໃນຫຼຼອດ
ອາຫານຂອງນາງຊ້ຳຳ��ພັັດປາສາຈາກສິ່່�ງຕົົກຄ້້າງໃດໆ ແລະການຕາຍກໍໍເກີີດຂຶ້້�ນແບບ
ກະທັັນຫັັ ນ ເຊິ່່�ງເປັັ ນການບົ່່�ງຊີ້້� ໄປໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມກັັບສິ່່�ງທີ່່� ຜູ້�້ ເຫັັ ນເຫດການບອກ.
ຖ້້າຫາກບໍ່່�ມີີຫ້້ ອງທົົດລອງ, ກໍໍເປັັ ນໄປບໍ່່�ໄດ້້ເລີີຍທີ່່� ຈະກວດຫາສານພິິ ດ ເວັ້້�ນເສຍແຕ່່ຮູ້້�
ວ່່າມັັນແມ່່ນສານພິິ ດຊະນິິດໃດ, ແລະເນື່່� ອງຈາກແມ່່ຍິິງຄົົນນັ້້�ນກິິນເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຕະກັັບ
ຫຼຼາຍຄົົນ ຈິ່່�ງບໍ່່�ໜ້້າເປັັ ນໄປໄດ້້ວ່່າຈະມີີແຕ່່ນາງຄົົນດຽວທີ່່� ເສຍຊີີວິດ
ິ .
ໃນກໍໍລະນີີຫາກບໍ່່�ມີຜູ້
ີ ້� ພິິພາກສາແຫງ ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີຄຳ
ີ ຳ�ແນະນຳຳ�ທີ່່� ເປັັ ນປະໂຫຍດຈາກເຂົົາ,
ສີີຣິກໍ
ິ ຍັ
ໍ ັງລຳຳ�ບາກໃຈເປັັ ນພິິເສດທີ່່� ຈະຢືືນຢັັ ນວ່່າ ນາງນິິດນ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ເສຍຊີີວິດ
ິ ຈາກອາການ
ຫົົ ວໃຈວາຍ ເພາະບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກຖານບົ່່�ງຊີ້້� ວ່່າເກີີດການອຸຸດຕັັນ ຫຼືື�ໂລກເສັ້້�ນເລືືອດອຸຸດຕັັນ.
ສິິຣິິເຄີີຍໄດ້້ອ່່ານກ່່ຽວກັັບນັັກວິິທະຍາສາດດ້້ານນິິຕິິວິິທະຍາທົ່່�ວໂລກ ຜູ້້� ທີ່່� ມັັກໃນ
ຄວາມລຶຶກລັັບເຊັ່່�ນນີ້້� ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືວ່່າຕົົນເອງແມ່່ນໜຶ່່ງ� ໃນນັ້້�ນ.
ຂະນະທີ່່� ຕຸ້້�ຍແລະກຶ່່�ງກຳຳ�ລັັງຈະອອກໄປຫົົ ດນ້ຳຳ��ພວນດິິນໃສ່່ສວນຜັັ ກຂອງໂຮງໝໍໍ
ເພື່່� ອໃຊ້້ເວລາວ່່າງຂອງພວກຕົົນໃນການເພີ່່� ມພູູ ນອອກແຮງງານ, ສະໝຽນທີ່່� ມາຈາກ
ຫ້້ອງການຜູ້້�ອຳຳ�ນວຍການກໍໍຍ່່າງເຂົ້້�າມາບອກພວກເຂົົາວ່່າ ສະຫາຍຄຳຳ�ຈະເດີີນທາງ
ມາເຖິິງສະໜາມບິິນວັັດໄຕຕອນຫົົ ກໂມງແລງ ແລະພວກເຂົົາກໍໍຕ້້ອງໄດ້້ພາກັັນລໍໍຖ້້າກ່ອນ.
່
ສີີຣິບ
ິ ອກກັັບເພື່່� ອນຮ່່ວມງານໃຫ້້ອອກໄປເຮັັດທຸຸລະຂອງໃຜລາວ ເພາະເຂົົາເອງຈະເປັັ ນ
ຄົົນຢູ່່�ລໍໍຖ້້າ.
ສີີຣິິນັ່່ງ� ຢູ່່�ໂຕະເຮັັດວຽກ ທັັງສາຍຕາກໍໍພາດໃສ່່ບົົດບັັນທຶຶກທີ່່�ຕຸ້້�ຍຈົົດໄວ້້. ຕົົວໜັັງສືື
ຂອງນາງນ້້ອຍຫຼຼາຍ ຈົົນເຂົົາພໍໍຢາກອ່່ານຜ່່ານກ້້ອງຈຸຸລະທັັດພຸ້້�ນລະ. ແຕ່່ແທນທີ່່� ຈະເຮັັດ
ແບບນັ້້�ນ ສີີຣິິຊ້ຳຳ��ພັັດໃຊ້້ເວລາຂະນະໜຶ່ງ່� ຂະຫຍັັບແວ່່ນຕາເຂົ້້�າໆ ອອກໆ ເພື່່� ອຈະໄດ້້
ອ່່ານໃຫ້້ຄັັກໆ ທັັງເພັັ ງເລັ່່�ງສາຍຕາໄປທີ່່� ຕົົວໜັັງສືືແຕ່່ລະຕົົວ ໃນທີີສຸຸດກໍໍບໍ່່�ສຳຳ�ເລັັດ ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�
ພໍໍ ຍັັງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເຈັັບຫົົ ວນຳຳ�ອີີກ ສຸຸດທ້້າຍເຂົົາກໍໍຕັັດສິິນໃຈລົົງມືືຂຽນບົົດລາຍງານໃສ່່
ເພີ່່� ມຕື່່� ມໂດຍອາໄສຄວາມຊົົງຈຳຳ�ທີ່່� ຍັັງເຫຼືື�ອຄ້້າງຢູ່່�.
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ເວລາລ່່ວງເລີີຍໄປຈົົນເຖິິງເກົ້້�າໂມງແລງ ກ່ອນທີ່່�
ສະຫາຍຄຳຳ�ຈະໂພ່່ໜ້້າໄປເຖິິງ ພ້້ອມ
່
ກັັບມີີກິ່່�ນເຫຼົ້້�� າວິິສກີີພຸ່່� ງອອກມາຜ່່ານທາງລົົມຫັັ ນໃຈທີ່່� ໂຜ່່ອອກທາງຮູູດັັງ ແລະຄຳຳ�ເວົ້້�າ
ແຕ່່ລະຄຳຳ�. ສີີໜ້້າທ່່າທາງຂອງຄໍໍາບໍ່່�ໄດ້້ບົ່່�ງບອກເຖິິງຄວາມໂສກເສົ້້�າອາໄລອາວອນແຕ່່
ຢ່່າງໃດ ມີີພຽງຄຳຳ�ເວົ້້�າເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ເຂົົາບອກວ່່າເສຍໃຈ ແລະເບິ່່�ງຄືືກັບ
ັ ວ່່າ ສີີຣິຮູ້້
ິ �ສຶຶກຝືືນໃຈ
ເມື່່� ອຕ້້ອງຍິ້້�ມຕອບກັັບ.
“ເສຍໃຈນຳຳ�ສະຫາຍສຳຳ�ລັັບຄວາມສູູນເສຍຄັ້້�ງນີ້້�.”
“ນາງຢູ່່�ໃສ?”
“ໃນຕູ້້�ແຊ່່ແຂງ.” ສີີຣິິຢືນ
ື ຂຶ້້�ນ ພ້້ອມສະແດງທ່່າທາງຄ້້າຍກັັບບອກໃຫ້້ຊາຍຄົົນນັ້້�ນ
ຍ່່າງຕາມເຂົົາໄປທາງຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບ.
“ຊິິໄປໃສ?”
“ຄິິດວ່່າເຈົ້້�າຢາກໄປເບິ່່�ງສົົບ.”
“ບໍ່່�ດອກ. ນາງກະຕາຍໄປແລ້້ວ ບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
“ແມ່່ນແລ້້ວ.”
ຄຳຳ�ຍ່່າງຜ່່ານໜ້້າສີີຣິິ ພ້້ອມໄປນັ່່�ງທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາ ເຊິ່່�ງເປັັ ນການບັັງຄັັບ
ໃຫ້້ສີີຣິິຈຳຳ�ຕ້້ອງໄດ້້ໄປນັ່່�ງທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງຕຸ້້ຍແທນ.
ພະນັັກງານພັັ ກຄົົນນັ້້�ນໃຊ້້ນິ້້�ວ
�
ໂປ້້ມືືເປີີດຜ່່ານໜ້້າເອກະສານທີ່່� ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າຂອງຕົົນແບບບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຮ້້ອນເຄືືອງຫຍັັງ.
“ສະຫາຍ … ເອີີ, ໄດ້້ຜ່່າສົົບເບິ່່�ງແລ້້ວບໍໍ?
“ອືືມ-ອືື.”
“ຂໍໍໂທດນຳຳ�ເນີີສະຫາຍທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ຕ້້ອງເສຍເວລາໄປລ້້າໆ. ເຮົົາຮູ້້�ແລ້້ວວ່່າສາເຫດ
ການຕາຍຂອງນາງແມ່່ນຫຍັັງ.”
“ສະຫາຍຮູ້້�ຫວາ? ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນ, ຂອບໃຈຟ້້າສຳຳ�ລັັບສິ່່�ງນັ້້�ນ. ຂ້້ອຍເອງຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ຊ້ຳຳ��.”
“ເຮົົາບອກເຕືືອນອີ່່� ນາຍຫົົ ວດື້້� ຜູ້້�ນັ້້�ນມາຫຼຼາຍປີີແລ້້ວວ່່າມັັນຈະເຮັັດໃຫ້້ນາງຕາຍໃນ
ອີີກບໍ່່�ດົົນ. ແຕ່່ເຮົົາເຊື່່� ອວ່່າອັັນໃດທີ່່� ເຄີີຍຊິິນຈົົນຕິິດເປັັ ນນິິດໄສແລ້້ວ ຄົົນເຮົົາກໍໍມີີສາມັັນ
ສຳຳ�ນຶຶກທີ່່�ຈະບໍ່່�ຍອມຮັັບຟັັ ງໃຜອີີກເລີີຍ, ສະຫາຍວ່່າແມ່່ນບໍໍ ສີີຣິິ?”
“ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່� ນາງເສບຕິິດຈົົນເປັັ ນນິິດໄສລະ?” ເຂົົາບໍ່່�ພົົບແມ່່ນແຕ່່ຮອຍເຂັັມສີີດ
ຢາທີ່່� ແຂນຂອງນາງ ແລະຕັັບຂອງນາງກໍໍກ້້ຽງງາມຄືືພາບວາດ.
“ລາບ.”
“ລາບຫັ້້� ນວາ? ໂອຍບ້້າລະ.” ມັັນຄວນຈະເປັັ ນເຫດຜົົ ນທີ່່� ຊັັດເຈນກວ່່ານີ້້� ແຕ່່ກໍໍເປັັ ນ
ເຫດຜົົ ນທີ່່� ເປັັ ນໜ້້າອັັບອາຍ. ໃນນາມທ່່ານໝໍໍທີີເຄີີຍເຮັັດວຽກຢູ່່�ໃນປ່່າ ເຂົົາກໍໍເຄີີຍເຫັັ ນ
ຄວາມຕາຍມາຫຼຼາຍຈົົນນັັບບໍ່່�ຖ້້ວນທີ່່� ເປັັ ນຜົົ ນມາຈາກລາບ ຫຼືື�ປາແດກ ຫຼືື�ຊີ້້� ນດິິບ ຫຼືື�
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ແມ່່ນແຕ່່ການປຸຸງແຕ່່ງປາໃນແບບອື່່�ນໆ ທີ່່� ຂາດຄວາມລະມັັດລະວັັງເຊິ່່�ງພວກຊາວໄຮ່່ນາ
ພາກັັນກິິນເຂົ້້�າໄປຢ່່າງແຊບຊ້້ອຍ.
“ຊີ້້� ນດິິບສາມາດນຳຳ�ມາປຸຸງແຕ່່ງເປັັ ນອາຫານທີ່່� ບໍ່່�ເປັັ ນອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ສຸຸຂະພາບໄດ້້
ສະເພາະໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມັັນສົົດໃໝ່່ຢູ່່� ແຕ່່ເຊື້້� ອແບັັດທີີເຣຍມັັກຈະເຂົ້້�າໄປປົົ ນເປື້້�ອນຢູ່່�ໃນ
ອາຫານປະເພດນີ້້�ໄດ້້ໄວທີ່່� ສຸຸດ ແລະພວກແມ່່ທ້້ອງທັັງຫຼຼາຍກໍໍຈະພາກັັນເຄື່່� ອນຕົົວໄປຢູ່່�
ອ້້ອມຮອບຂອງຮ່່າງກາຍ ຖ້້າໂຊກດີີ ຜູ້້� ທີ່່� ບໍໍລິິໂພກກໍໍຈະເປັັ ນພຽງຝີີ, ກ້້າມຊີ້້� ນປັ້້� ນ ແລະ
ເຈັັບທ້້ອງຊຳຳ�ເຮື້້� ອໄປຕະຫຼຼອດຊີີວິດ
ິ .
“ແຕ່່ກໍໍມັັກຈະມີີແມ່່ທ້້ອງສາຍພັັ ນຊະນິິດໜຶ່່ງ� ທີ່່� ມັັກບຸຸໝົ້້ນ
� ໄປທົ່່�ວ ແລະມັັກຈະອອກ
ໄຂ່່ໄວ້້ໃນຊ່່ອງທາງໜ້້າຂອງມ່່ານຕາ ຈາກນັ້້�ນມັັນກໍໍຈະເຄື່່� ອນຍ້້າຍຜ່່ານຈໍໍປະສາດຕາ ຫຼືື�
ເຄື່່� ອນທີ່່� ເຂົ້້�າໄປລີ້້� ຕົົວຢູ່່�ໃນສະໝອງ. ໃນໜຶ່ງ່� ນາທີີເຈົ້້�າອາດຈະບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກມີີອາການຫຍັັງ
ປາກົົດຂຶ້້�ນ ແຕ່່ພໍໍ ມື້້�ຕໍ່່ມ
� າເຈົ້້�າອາດຈະໄດ້້ມານອນເທິິງໂຕະຢູ່່�ຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບກໍໍເປັັ ນໄດ້້
…” ສີີຣິິສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າ ສະຫາຍຄຳຳ�ຍັັງຄົົງຈະໄບ່່ແບັັບໆ ແບບນັ້້�ນອີີກດົົນ.
“… ກິິນລາບໝູູດິິບມາຕັ້້�ງແຕ່່ຄາວລາວເປັັ ນເດັັກນ້້ອຍພຸ້້� ນໃດເພາະລາວມັັກກິິນ
ແບບນີ້້�ອີ່່�ຫຼີີ� ມັັນກໍໍມັັກເຮັັດໃຫ້້ລາວເຈັັບກະເພາະຕະຫຼຼອດ ແຕ່່ລາວກໍໍຍັັງຊູູ ຊີີສາບານວ່່າ
ຮ່່າງກາຍຂອງລາວຈະສາມາດສ້້າງພູູ ມຕ້້ານທານໃຫ້້ກັັບເຊື້້� ອໂລກໄດ້້ໃນທີ່່� ສຸຸດ. ຂ້້ອຍ
ໂລດຮູ້້�ສຶຶກຂະຫຍະຂະແຫຍງ ແຕ່່ນາງກໍໍຍັັງກິິນແບບບໍ່່�ເບິ່່�ງສົົບເບິ່່�ງປາກ ເພື່່� ອນຂອງ
ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນສາມາດຢືືນຢັັ ນກັັບເລື່່� ອງນີ້້�ໄດ້້.”
“ໃນລະຫວ່່າງທາງທີ່່� ກຳຳ�ລັັງມາບ່່ອນນີ້້� ຂ້້ອຍໄດ້້ຢຸຸດແວ່່ທີ່່� ພະແນກຕຳຳ�ຫຼຼວດ ພ້້ອມ
ໃຫ້້ປາກຄຳຳ�ຕໍ່່�ພວກເຂົົາໃນເລື່່� ອງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນແລ້້ວ. ສະນັ້້�ນຈິ່່�ງບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງລະບຸຸການ
ຕາຍທີ່່� ຜິິດປົົ ກກະຕິິໄວ້້ໃນໃບຢັ້້� ງຢືືນການຕາຍສຳຳ�ລັັບກໍໍລະນີີນີ້້�.”
ສີີຣິິຍັັງຄົົງແກວ່່ງຫົົ ວໄປມາແບບສັັງເວດໃຈ.
“ຂ້້ອຍເອງກະຈັ່່�ງແມ່່ນປຶຶ ກທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນຄິິດເຖິິງເລື່່� ອງນີ້້�. ຂ້້ອຍຮອດບໍ່່�ຄິດ
ິ ຊ້ຳຳ��ວ່່ານາງ
ນິິດນ້້ອຍລາວຊິິກິິນຊີ້້� ນໝູູດິິບ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງຊິິບໍ່່�ກິິນລະ? ລາວເປັັ ນຄົົນບ້້ານນອກຂອກນາທຳຳ�ມະດາ ເຖິິງແມ່່ນເຈົ້້�າ
ຈະຈັັບນາງມາໃສ່່ເສື້້�ອຜ້້າໃໝ່່ໆ ແຕ່່ງໂຕງາມໆ ແຕ່່ກໍໍຍັັງກຳຳ�ຈັັດກິ່່�ນເໝັັນສາບຂອງຂີ້້� ຕົມ
ົ
ຕິິດຄວາຍອອກໄປບໍ່່�ໝົດ
ົ ດອກ.” ສີີຣິບໍ່່
ິ ເ� ຂົ້້�າໃຈເລີີຍວ່່າເປັັ ນຫຍັັງ ຄຳຳ�ຈິ່່�ງເວົ້້�າເຖິິງເມຍຂອງ
ຕົົນເອງແບບນີ້້�. ແລ້້ວເຂົົາກໍໍສະຫຼຸຸ�ບແບບເປັັ ນກາງເພາະຄິິດວ່່າຄຳຳ�ກຳຳ�ລັັງກະທົົບກະເທືືອນ
ທາງຈິິດໃຈ.
“ດີີເລີີຍ ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍກໍໍຈະກວດເບິ່່�ງຄືືນເປັັ ນຄັ້້�ງສຸຸດທ້້າຍຈັັກໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ສອງຈຸຸດ ແລ້້ວ
ຈິ່່�ງຈະສະຫຼຸຸ�ບໃນບົົດລາຍງານ ແລະ …”
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“ໂອ, ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າສະຫາຍສາມາດເຮັັດລາຍງານໃຫ້້ແລ້້ວໂດຍບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນແຕະຕ້້ອງ
ສົົບຂອງນາງເລີີຍດີີກວ່່າ ພວກເຮົົາຢາກເຜົົ າສົົບໃຫ້້ໄວທີ່່� ສຸຸດ. ຄອບຄົົວ ແລະໝູ່່ເພື່່�
� ອນ
ຂອງນາງຢາກພາກັັນປະກອບພິິ ທີີທາງສາສະໜາໃຫ້້ແກ່ນາງເປັັ
ນຄັ້້�ງສຸຸດທ້້າຍ ຕອນນີ້້�
່
ພວກເຂົົາກຳຳ�ລັັງລໍໍຖ້້ານາງຢູ່່�ວັັດ.”
“ແຕ່່ຂ້້ອຍຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງ …”
“ສະຫາຍສີີຣິ!ິ ເພື່່� ອນຍາກ.” ຄຳຳ�ລຸຸກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນ ທັັງຍ່່າງມານັ່່�ງທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງຕຸ້້ຍ
�
ພ້້ອມກົ້້�ມໜ້້າລົົງເບິ່່�ງທ່່ານໝໍໍ. “ສະຫາຍແມ່່ນນັັກວິທ
ິ ະຍາສາດ ເພາະສະຫາຍເປັັ ນໝໍໍ
ແມ່່ນແຕ່່ນັັກວິທ
ິ ະຍາສາດ ກໍໍຍັງັ ຕ້້ອງໄດ້້ສະແດງຄວາມເຄົົາລົົບ ແລະເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ວັດ
ັ ທະນະທຳຳ�
ປະເພນີີ ແລະສາສະໜາ. ສະຫາຍເຂົ້້�າໃຈ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
ນີ້້�ແມ່່ນຄຳຳ�ເວົ້້�າດີີໆ ທີ່່� ພົ້້�ນອອກມາຈາກປາກຂອງສະມາຊິິກພັັກຄົນ
ົ ໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເຄີີຍປະກາດ
ຍົົກເລີີກສາສະໜາພຸຸ ດຈາກການເປັັ ນສາສະໜາປະຈຳຳ�ຊາດ ພ້້ອມທັັງເກືືອດຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້
ມີີການຕັັກບາດຖວາຍທານຕໍ່່�ພະສົົງ.
“ຂ້້ອຍ …”
“ມື້້� ນີ້້�ນາງຖືືກລົບ
ົ ກວນມາຫຼຼາຍແລ້້ວ ລອງປ່່ອຍໃຫ້້ນາງໄດ້້ພັັ ກຜ່່ ອນແບບສະຫງົົບ
ດີີກວ່່າບໍໍ?”
“ສະຫາຍຄຳຳ�, ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ເປັັ ນຄົົນສ້້າງກົົດໝາຍຂຶ້້�ນມາເອງໃດ. ຂ້້ອຍຈະອອກໃບ
ຢັ້້� ງຢືືນການຕາຍໃຫ້້ຈົົນກວ່່າຂ້້ອຍຈະຢືືນຢັັ ນໄດ້້ດ້້ວຍຕົົນເອງວ່່າ ການເສຍຊີີວິດ
ິ ຂອງ
ນາງນິິດນ້້ອຍເກີີດຈາກພວກແມ່່ທ້້ອງແທ້້.”
ຄຳຳ�ຢືືນຂຶ້້�ນ ແລະຍິ້້�ມແບບເປັັ ນມິິດ. “ແນ່່ນອນເລື່່� ອງນັ້້�ນຂ້້ອຍເຂົ້້�າໃຈຢູ່່�ແລ້້ວ. ຂ້້ອຍ
ຈະເຮັັດແນວໃດໄດ້້ຖ້້າຂ້້ອຍຫາກເມີີນເສີີຍຕໍ່່�ລະບຽບກົົດໝາຍແລ້້ວ ຂ້້ອຍຄວນຈະຍັັງ
ເປັັ ນສະມາຊິິກຂອງພັັ ກຄອມມູູຍນິິດໄດ້້ແນວໃດ?” ເວົ້້�າສຸຸດຄຳຳ�ກໍໍຍ່່າງໄປຢຸຸດຢືືນທີ່່� ຂອບ
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ. “ນັ້້�ນແມ່່ນເຫດຜົົ ນທີ່່� ຂ້້ອຍຕັັດສິິນໃຈໃຫ້້ໝໍໍຜ່່ າຕັັດຂອງນາງເຊັັນໃບ
ຢັ້້� ງຢືືນການຕາຍໃຫ້້.”
“ແມ່່ນຫຍັັງເກາະ?”
“ຂໍໍໂທດທີ່່� ມາລົົບກວນໃຫ້້ຫຍຸ້້�ງຍາກໃນມື້້� ນີ້້� ສະຫາຍສີີຣິິ. ແຕ່່ເນື່່�ອງຈາກບໍ່່�ມີີການ
ລະບຸຸວ່່າມີີການຫຼິ້້�� ນແບບສົົກກະປົົ ກຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງການຕາຍ ຈິ່່�ງບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງມີີການຊັັນ
ນະສູູດສົົບ. ສິ່່�ງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຂ້້ອຍຢາກບອກກໍໍຄືື ສຳຳ�ລັັບຄົົນໆ ໜຶ່ງ່� ທີ່່� ບໍ່່�ມັກ
ັ ອາຊີີບຂອງຕົົນເປັັ ນ
ທີ່່� ສຸດ
ຸ ນັ້້�ນ ແຕ່່ສະຫາຍກໍໍຍັັງເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຂອງຕົົນໄດ້້ລະອຽດຮອບຄອບ ຂ້້ອຍໂລດປະທັັບ
ໃຈອີ່່� ຫຼີີ� .”
ເວົ້້�າສຸຸດ ຄຳຳ�ກໍໍຍ່່າງອອກຈາກຫ້້ອງໜີີໄປ ປ່່ອຍໃຫ້້ສີີຣິິສືືບຕໍ່່�ນັ່່ງ� ຄິິດຄົົນດຽວທີ່່� ໂຕະ
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ເຮັັດວຽກຂອງຕຸ້້ຍ
ີ ຼາຍສິ່່�ງຢ່່າງກັັບຄືືນມາລົົບກວນໂສດປະສາດຂອງເຂົົາ.
� ແຕ່່ແລ້້ວກໍໍມີຫຼ
ຄຳຳ�ຮູ້້�ແລ້້ວວ່່າຕ້້ອງມີີການຊັັນນະສູູດສົົບ ເຂົົາຍັັງສັ່່�ງຄວາມຜ່່ານທາງໂທລະສັັບວ່່າໃຫ້້
ດຳຳ�ເນີີນການໄດ້້. ມາບັັດນີ້້�ເຂົົາພັັດປີ້້�ນຄວາມຄືືນວ່່າບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນ. ສີີຣິໃິ ຊ້້ເວລາຕັ້້�ງສາມຊົ່່�ວໂມງ
ໃນການຊອກຫາສາເຫດການຕາຍ ເຂົົາອາດຈະປະຢັັ ດເວລາໄດ້້ຕັ້້�ງເຄິ່່�ງໜຶ່ງ່� ຖ້້າຮູ້້�ວ່່າ
ຕົົວເອງກຳຳ�ລັັງຊອກຫາຫຍັັງ.
ສີີຣິເິ ພັ່່� ງເລັ່່�ງສາຍຕາໄປທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງຕົົນ ຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນປາກົົດມີີບາງຢ່່າງຖືືກ
ວາງໄວ້້ແບບບໍ່່�ເປັັ ນລະບຽບ. ແຕ່່ກ່່ອນທີ່່� ເຂົົາຈະຈັັດຮຽງຄວາມຄິິດໄດ້້ ຊ້ຳຳ��ພັັດມີີສຽງ
ອຶຶກກະທຶຶກຄືືກໂຄມດັັງຂຶ້້�ນຢູ່່�ຂ້້າງນອກ. ເຂົົາຟ້້າວແນມໄປເບິ່່�ງທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງຕົົນ
ອີີກຄັ້້�ງ ກ່່ອນຈະຍ່່າງອອກໄປຂ້້າງນອກເພື່່� ອເບິ່່�ງວ່່າມີີຫຍັັງເກີີດຂຶ້້�ນ.
ສີີຣິິພົົບກັັບຜູ້້� ຊາຍກຸ່່�ມໜຶ່່ງ� ກຳຳ�ລັັງຍູ້້�ລໍ້້�ໃສ່່ຄົົນເຈັັບຂອງໂຮງໝໍໍເຂົ້້�າມາ ເຊິ່່�ງລໍ້້�ລົົດນັ້້�ນ
ບັັນຈຸຸໂລງສົົບໄມ້້ທຳຳ�ມະດາແຕ່່ມີີຂະໜາດໃຫຍ່່ກວ່່າປົົ ກກະຕິິ. ຄຳຳ�ຍ່່າງຕາມພວກເຂົົາ
ເຂົ້້�າໄປທາງຫຼັັ�ງໃນເງົົາມືືດ.
“ຈະເອົົາສົົບໄປຕອນນີ້້�ເລີີຍແມ່່ນບໍໍ?”
ພວກຜູ້້� ຊາຍກຸ່່ມນັ້້�
� ນພາກັັນເຄື່່� ອນໂລງສົົບຜ່່ານໜ້້າຂອງສີີຣິິ ແລ້້ວຍ່່າງເຂົ້້�າໄປທາງ
ຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບ ສ່່ວນຄຳຳ�ກໍໍຍັັງຄົົງຕິິດຕາມໄປຈົົນຮອດໜ້້າຫ້້ອງເຊິ່່�ງອ່່າວມືືດແດ່່.
“ຄົົນໃນເຮືືອນກຳຳ�ລັັງຖ້້າຢູ່່�.”
ສາຍຕາຂອງສີີຣິິໄດ້້ຈ້້ອງມອງໄປທີ່່� ຊາຍຮ່່າງສູູງ ແລ້້ວເຂົົາກໍໍປາກົົດເຫັັ ນພາບໜຶ່່ງ�
ທີ່່� ເປັັ ນເງົົາດຳຳ�ໆ ຢູ່່�ຫ່່າງຈາກເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນປະມານສາມແມັັດ. ແຕ່່ບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າ
ຍ້້ອນຫຍັັງ ຈິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກຄິິດຢ້້ ານຂຶ້້�ນມາແບບໄຮ້້ສາເຫດ. ບ່່ອນນັ້້�ນກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີີ
ແສງສະຫວ່່າງພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະສາມາດແຍກແຍະເຖິິງຄຸຸນລັັກສະນະຕ່່າງໆ ໄດ້້ຢ່່າງຊັັດເຈນ
ແຕ່່ຮູູບຮ່່າງຂອງມັັນກໍໍສາມາດບອກໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ໄດ້້ເລີີຍວ່່າແມ່່ນນາງນິິດນ້້ອຍ.
ເຫດການນີ້້�ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາລະນຶຶກເຖິິງຜູ້້� ຊາຍຂັັບເຮືືອຫາງຍາວທີ່່� ຕົນ
ົ ເຫັັ ນແບບເຄິ່່�ງຫຼັັ�ບ
ເຄິ່່�ງຝັັ ນໃນຕອນເຊົ້້�າ ແຕ່່ສິ່່�ງນັ້້�ນກໍໍເປັັ ນຕາຢ້້ ານພໍໍ ສົມ
ົ ຄວນ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຍັັງມີີຂໍ້້�ອ້້າງໄດ້້ວ່່າ
ຍ້້ອນເຂົົານອນຝັັ ນເອງ. ແຕ່່ມາທີ່່� ນີ້້�ເຂົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ນອນເພາະສະຕິິສຳຳ�ປະຊັັນຍະຂອງ
ເຂົົາກໍໍຍັງັ ຕື່່�ນຕົົວຢູ່່� ມັັນຈິ່່�ງບໍ່່�ແມ່່ນຄວາມຝັັ ນໃດໆ ທັັງຊິ້້�ນ. ເຂົົາເຫັັ ນຮ່່າງຂອງຜູ້້�ຍິິງທີ່່� ນອນ
ຕາຍຢູູໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງຢູ່່
ນາງຈະເລີ່່�ມ
�
� ຫ້້ອງຖັັດໄປ, ນາງກຳຳ�ລັັງຢືືນຕົົວສັ່່�ນຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ ກ່ອນທີ່່�
່
ເຄັ່່�ງຄຽດ ພ້້ອມຕັ້້�ງທ່່າກຽມພ້້ອມຄືືກັບ
ັ ຄວາຍປ່່າ ເພື່່� ອທີ່່� ຈະພຸ່່� ງຕົົວເຂົ້້�າໄປໃສ່່ຂ້້າງຫຼັັ�ງ
ຂອງສະຫາຍຄຳຳ�ດ້້ວຍຄວາມດຸຸຮ້້າຍເພື່່� ອໝາຍຈະດູູດກິິນເລືືອດຂອງເຂົົາແບບສະໃຈ.
ນາງແລ່່ນເຂົ້້�າໃສ່່ເຂົົາຈົົນສຸຸດກຳຳ�ລັັງ ແລະຖ້້ານາງຍັັງມີີຕົວ
ົ ຕົົນແທ້້ນາງອາດຈະນັັອກ
ຄຳຳ�ໃຫ້້ລົ້້� ມ ຟຸຸ ບ ລົົ ງ ປາຍຕີີ ນ ແນ່່ນອນ. ພຽງສ້້ຽວວິິນ າທີີ ນັ້້�ນ ເອງແສງໄຟຈາກຫ້້ອງ
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ຊັັນນະສູູດສົົບກໍໍໄດ້້ພຸ່່� ງເຂົ້້�າໃສ່່ໃບໜ້້າຂອງຮ່່າງປິິ ດສະໜາຜູ້້� ນັ້້�ນ ຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິໝັ້້
ິ ນ
� ໃຈ
ໄດ້້ເລີີຍວ່່າແມ່່ນນາງນິິດນ້້ອຍ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍເຫັັ ນໄດ້້ວ່່າທີ່່� ໃບໜ້້າຂອງນາງແມ່່ນເຕັັມໄປດ້້ວຍ
ຄວາມກຽດຊັັງທີ່່� ຝັັງແໜ້້ນໄວ້້ໃນໃຈ. ແຕ່່ພໍໍປະທະກັັບຕົົວຂອງຜູ້້� ເປັັ ນສາມີີ ນາງກໍໍມະຫັັ ບ
ມະຫາຍໄປໃນທັັນທີີ.
ສະຫາຍຄຳຳ�ທຳຳ�ທ່່າຂົົນໜາວລຸຸກ.
“ພວກເຈົ້້�າພາກັັນຢູ່່�ຕຶຶກຫຼັັ� ງນີ້້� ໄດ້້ແນວໃດ? ເບິ່່�ງແຕ່່ຮ່່າງມັັນຊື່່� ໆ ກໍໍຍັັງເຮັັດໃຫ້້ຂົົນ
ໜາວຂ້້ອຍລຸຸກແຫຼຼະ.” ເວົ້້�າສຸຸດເຂົົາກໍໍຫັັນໜ້້າໄປບ່່ອນວ່່າງຊ່່ອງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຢູ່່�ທາງຫຼັັ�ງ ສ່່ວນ
ສີີຣິິຍັັງຄົົງຈັັບຈ້້ອງກັັບສິ່່�ງໜຶ່່ງ� ຢ່່າງບໍ່່�ພັັບຕາ. “ບ່່ອນນັ້້�ນມີີຕູ້້�ແຊ່່ແຂງແມ່່ນບໍໍ?”
ຫົົ ວໃຈອັັນຫ່່ຽວແຫ້້ງຂອງສີີຣິກຳຳ�ລັ
ິ
ງັ ເຕັ້້�ນໄວ. ເຂົົາປາກບໍ່່�ອອກຈັັກຄຳຳ� ສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາເຮັັດ
ໄດ້້ດີີທີ່່�ສຸດ
ຸ ກໍໍພຽງແຕ່່ຍ່່າງໂຊເຊຜ່່ານຄຳຳ�ເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບ ບ່່ອນທີ່່� ພວກຊ່່ວຍ
ແບກຫີີ ບສົົບລໍໍຖ້້າຢູ່່�ດ້້ວຍຄວາມອົົດທົົນ. ສີີຣິເິ ບັັດໜ້້າໄປທາງຕູ້້ແຊ່່ແຂງ
ພ້້ອມໃຊ້້ມືືອັນ
ັ
�
ສັ່່�ນເຊັັນເພື່່� ອດຶຶງຄັັນໂຍກບ່່ອນເປີີດປະຕູູໃຫ້້ໄຂອອກຢ່່າງເຊື່່� ອງຊ້້າ.
ນາງຍັັງນອນຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງເປັັ ນຮ່່າງຄີີງທີ່່� ໄຮ້້ວິິນຍານເຊິ່່�ງບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບ
ຕອນກາງເວັັນ. ສີີຣິິບໍ່່�ຄິິດບໍ່່�ຝັັນວ່່າ ເຂົົາຈະພົົ ບຮ່່າງຂອງນາງຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ ເຂົົາເອື້້� ອມມືື
ເຂົ້້�າໄປໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງ
ທັັງຕົົນຕົົວກໍໍສັ່່�ນເຊັັນ ໃນຂະນະທີ່່� ເຂົົາດຶຶງເອົົາແຜ່່ນສີີຟ້້າທີ່່� ປົົກຄຸມ
ຸ
�
ເບື້້� ອງເທິິງຫົົ ວອອກ ໃບໜ້້າອັັນຫ່່ຽວຍານຂອງນາງທີ່່� ຕິິດຢູ່່�ກະໂຫຼຼກກໍໍຍັັງມີີທ່່າທີີເສີີຍ
ເມີີຍ, ມັັນບໍ່່�ໄດ້້ເໜັັງຕີີງພິິ ບພັັ ບ ຫຼືື�ມີີສັັນຍານໃດໆ ວ່່າເຄີີຍອອກໄປຫຼຼອກຫຼຼອນໃຜ.
ສີີຣິສ
ິ ອດແຜ່່ນຜ້້າເຂົ້້�າໄປທາງກ້້ອງຂອງຮ່່າງນາງນິິດນ້້ອຍ ຄ້້າຍກັັບເປັັ ນຜ້້າຫໍ່່� ສົບ
ົ
ເພື່່� ອປົົ ກປ້້ ອງນາງໃຫ້້ພົ້້�ນຈາກຝ່່າມືືອັນ
ັ ຫຍາບກະດ້້າງ ແລະສາຍຕາຂອງພວກທີ່່� ມາຫາ
ນາງ. ເຂົົາດຶຶງເອົົາແທ່່ນຕິິດລໍ້້�ເລື່່� ອນອອກ ແລ້້ວຖອຍຫ່່າງອອກມາເລັັກໜ້້ອຍ ພ້້ອມ
ປ່່ອຍໃຫ້້ຄົົນພວກນັ້້�ນນຳຳ�ຮ່່າງຂອງນາງອອກໄປ. ຕີີນຂະໜາດໃຫຍ່່ຄືືກັັບຕີີນເປັັ ດຂອງ
ນາງໂຜ່່ອອກມາ ພວກຜູ້້�ຊາຍຊຸຸ ມນັ້້�ນພາກັັນຍົົກຮ່່າງຂອງນາງຂຶ້້�ນເບົົາໆ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າພວກ
ເຂົົາຈະສາມາດເຮັັດໄດ້້ງ່່າຍໆ ພ້້ອມວາງນາງລົົງໃສ່່ໃນຫີີ ບ.
“ຮ່່າງຂອງນາງ … ເອົົາມາຕໍ່່�ເຂົ້້�າໃສ່່ກັັນຄືືນຄົົບໝົົດແລ້້ວບໍ່່�?” ຄຳຳ�ຖາມ. “ພວກເຮົົາ
ບໍ່່�ຢາກໃຫ້້ສິ້້�ນສ່່ວນໃນຮ່່າງກາຍຂອງນາງຂຸຸຫຼົ່່�� ນອອກແມ່່ນແຕ່່ອັັນດຽວໃນລະຫວ່່າງ
ເດີີນທາງກັັບບ້້ານ, ແມ່່ນບໍ່່�ນ້້ອງໆ?” ພວກຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ມານຳຳ�ກັັນຫົົ ວຂຶ້້�ນແບບໜ້້າຫຼ່່�າໆ,
ພວກເຂົົາຄົົງເກງອົົກເກງໃຈຜູ້້� ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງເວົ້້�າຫຼຼາຍກວ່່າຖືືເປັັ ນເລື່່� ອງຕະຫຼົົ�ກ. ຖ້້າຫາກ
ສະຫາຍຄຳຳ�ບໍ່່�ຄຳຳ�ນຶຶງຖິິງຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຂອງຜູ້�້ ອື່່� ນ ເນື່່�ອງຈາກກຳຳ�ລັັງຕົົກໃຈກັັບເຫດການທີ່່�
ເກີີດຂຶ້້�ນ ແນ່່ນອນວ່່າເຂົົາຈະຕ້້ອງຖືືກລົົບກວນຫຼຼາຍສົົມຄວນຈາກການເສຍຊີີວິດ
ິ ຂອງ
ຜູ້້� ເປັັ ນເມຍ.
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ແຕ່່ສີີຣິິບໍ່່�ຢາກຈະປັັ ກໃຈເຊື່່� ອກັັບສິ່່�ງນີ້້� ອີີກຕໍ່່�ໄປ. ເຂົົາຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງຄຳຳ�ພ້້ອມເຈາະ
ເລິິກເຂົ້້�າໄປໃນດວງຕາຂອງເຂົົາແບບຢາກຮູ້້�ຄຳຳ�ຕອບບາງຢ່່າງ ແຕ່່ແລ້້ວສະຫາຍອາວຸຸໂສ
ກໍໍຟ້້າວຫຼົົ�ບໜ້້າໜີີ ເຊິ່່�ງແຝງຊ້້ອນໄປດ້້ວຍທ່່າທີີແຫ່່ງຄວາມລະອາຍໃຈ ແລະອາດມີີ
ບາງຢ່່າງຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້�. ເມື່່� ອຄຳຳ�ຍ່່າງອອກໄປຂ້້າງນອກ ສີີຣິິກໍໍບໍ່່�ເວົ້້�າບໍ່່�ຈາຫຍັັງຈັັກຄຳຳ�.
ຄົົນງານຍັັງຄົົງໃຫ້້ຄວາມເຄົົາລົົບແກ່່ຜູ້້�ຕາຍດ້້ວຍການບໍ່່�ໂອ້້ລົົມສົົນທະນາກັັນ ທັັງ
ພາກັັນໃຊ້້ຄ້້ອນຕອກຝາປິິ ດໂລງສົົບຄ່່ອຍໆ ຢ່່າງລະມັັດລະວັັງ. ພວກເຂົົາພະຍາຍາມ
ອອກແຮງກັັນເພື່່� ອຍູ້້�ເອົົາລໍ້້�ລົົດເຂັັນທີ່່� ບັັນຈຸຸສົົບຂອງເມຍສະຫາຍຄຳຳ�ອອກໄປທາງປະຕູູ
ແຕ່່ເນື່່� ອງຈາກນ້ຳຳ��ໜັກ
ັ ເພີ່່� ມຂຶ້້�ນຫຼຼາຍກວ່່າປົົ ກກະຕິິ ຕີີນລໍ້້�ຈິ່່�ງດຶຶງເອົົາຮ່່າງລົົດເຂັັນເຈີີດ
ອອກໄປທາງຂວາ ພ້້ອມທັັ ງ ຕຳຳ�ເຂົ້້� າ ໃສ່່ກັັ ບ ຂອບປະຕູູ. ພວກຄົົ ນ ງານແບກຫາມ
ພະຍາຍາມດຶຶງລໍ້້�ລົົດຖອຍກັັບຫຼັັ�ງຄືືນອີີກກ້້າວໜຶ່ງ່� ແຕ່່ລໍ້້�ລົົດກໍໍຍັັງເຈືືອກອອກໄປທາງ
ຂວາຄືືເກົ່່�າ ຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນປະຕິິເສດບໍ່່�ຢາກອອກໄປທີ່່� ເດີ່່� ນຂ້້າງນອກ.
ເນື່່�ອງຈາກບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່� ນໃດ, ບັັນດາຄົົນງານເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນຈິ່່�ງຕັັດສິິນໃຈອອກແຮງ
ໜັັກຂຶ້້�ນດ້້ວຍການຍົົກລົົດລໍ້້�ທີ່່�ບັັນຈຸຸໂຮງສົົບນັ້້�ນຂຶ້້�ນ ພ້້ອມຊ່່ວຍກັັນຫາມອອກຈົົນຜ່່ານ
ປະຕູູ. ສະຫາຍຄຳຳ�ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງລໍໍຖ້້າຢູ່່�ຂ້້າງນອກ ໃນປາກຂອງເຂົົາຄາບກອກຢາລາຄາ
ຖືືກທີ່່�ກຳຳ�ລັງັ ເຜົົ າໄໝ້້ຢ່່າງໄວວາ ເຂົົາເອງກໍໍບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງຈະເວົ້້�າເຊັ່່�ນກັັນ. ເຂົົາຍ່່າງຮຽງຂ້້າງ
ລົົດລໍ້້� ທັັ ງຮູ້້�ສຶຶກຫງຸດ
ຸ ຫງິິດກັັບຄວາມຍາກຫຍຸ້້�ງຂອງມັັນ ກ່່ອນຈະຫາຍແວັັບເຂົ້້�າໄປ
ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຂອງຕຶຶກພ້້ ອມກັັນທັັງໝົົດ.
ສີີຣິຢື
ິ ນ
ື ຢູ່່�ຊື່່� ກ້້ອງປ້້ າຍຫ້້ອງເກັັບສົົບ, ຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ໝາທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ງ່່ຽງຫູູຟັັງບາງສິ່່�ງຢ່່າງ.
ແຕ່່ໝາຊະລາໂຕນີ້້�ກຳຳ�ລັັງໃຫ້້ຄວາມສົົນໃຈກັັບສຽງໂຕ້້ແຍ່່ງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຫົົ ວຂອງເຂົົາ.
ລາວສູູບລົົມຫັັ ນໃຈເຂົ້້�າປອດບາດເລິິກໆ ເພື່່� ອລະງັັບຄວາມສັັບສົົນທີ່່� ໄດ້້ລົົບກວນໂສດ
ປະສາດຂອງຕົົນ ແຕ່່ຊີີບພະຈອນຂອງເຂົົາຍັັງຄົົງເຕັ້້�ນແຮງຢູ່່�ຄືືເກົ່່�າ.
ໃຈໜຶ່່ງ� ກໍໍບອກໃຫ້້ເຂົົາຍ່່າງໜີີຈາກທີ່່� ນັ້້ນ
� ແລ້້ວກັັບບ້້ານ ພ້້ອມເປີີດປະຕູູປະໄວ້້ທັັງ
ບໍ່່�ປິິດໄຟ. ພຽງແຕ່່ອອກໄປຈາກບ່່ອນນັ້້�ນໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງກັັບຄືືນມາອີີກ. ແຕ່່ອີີກໃຈໜຶ່່ງ�
ເຊິ່່� ງເຕັັມໄປດ້້ວຍເຫດຜົົ ນຄວບຄຸຸມເອົົາໄວ້້ໄດ້້ບອກໃຫ້້ເຂົົ າຢ່່າເຮັັ ດແນວໂງ່່ໆ ທີ່່� ໄຮ້້
ປະໂຫຍດ, ເຂົົາຫັັ ນໜ້້າກັັບຄືືນ ພ້້ອມຖົົກບາດຕີີນຍ່່າງຜ່່ານຫ້້ອງໂຖງນ້້ອຍໆ ກ່ອນຈະ
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ພາຍໃນຫ້້ອງຖືືກສາດສ່່ອງດ້້ວຍແສງໄຟນີີອອນແຈ້້ງພໍໍ ເປັັ ນຮິິບຮີ່່� . ເຂົົາຢືືນຢູ່່�ກ້້ອງ
ດອກໄຟກາງຫ້້ອງ ພ້້ອມດັັກຟັັງສຽງບາງຢ່່າງ. ເຂົົາໄດ້້ຍິິນສຽງແມງເມົ່່�າບິິນຕຳຳ�ກັັບ
ມຸ້້�ງລວດຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ, ພ້້ອມທັັງສຽງດັັງອອດແອດຂອງດອກໄຟທີ່່� ຕັ້້�ງຢູ່່�ຊື່່� ກັັບ
ເທິິງຫົົ ວ. ເຂົົາຍັັງໄດ້້ຍິິນສຽງໂອ້້ລົົມສົົນທະນາເປັັ ນຮື່່� ມໆ ທີ່່� ຢູ່່�ຫ່່າງໄກຈາກໂຮງໝໍໍ ພ້້ອມ
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ທັັງສຽງໄກ່່ກຳຳ�ລັັງຝຶຶ ກຊ້້ອມຂັັນ ແຕ່່ນັ້້�ນຄືືສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາໄດ້້ຍິິນທັັງໝົົດ.
ແມງສາບໂຕໜຶ່່ງ� ໄຕ່່ຂຶ້້�ນເທິິງຫຼັັ�ງຕີີນຂອງສີີຣິິ ກ່່ອນທີ່່� ມັັນຈະຜ່່ານເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງ
ເກັັບເຄື່່�ອງ. ເນື່່�ອງຈາກຢາຂ້້າແມງໄມ້້ທັັງໂລກກໍໍຍັັງບໍ່່�ພຽງພໍໍທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ໂຮງໝໍໍໃນອາຊີີ
ຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ຈັັກແຫ່່ງປອດຈາກແມງສາບ. ຕຸ້້ຍ
� ແລະກຶ່່�ງພາກັັນປັັ ດກວາດ ແລະ
ຂັັດຖູູ ພື້້� ນເຖິິງສີ່່� ຄັ້້�ງຕໍ່່�ວັັນ ພ້້ອມທັັ ງໂຮຍຢາຂ້້າແມງໄມ້້ ແລະວາງກັັບດັັກໄປທົ່່� ວ ແຕ່່
ແມງສາບທີ່່� ຂຶ້້�ນຊື່່� ວ່່າເຄີີຍລອດຊີີວິດ
ິ ມາຈາກຍຸຸກນ້ຳຳ�� ແຂງ ແລະຍຸຸກອຸກ
ຸ າບາດຖະຫຼົ່່�� ມໂລກ
ກໍໍສະຫຼຼາດພໍໍ ທີ່່�ຈະພາກັັນຢູ່່�ລອດໄດ້້ໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບຂອງສີີຣິິ.
ສີີຣິຕິ
ິ ດ
ິ ຕາມແມງສາບໂຕນັ້້�ນເຂົ້້�າໄປທາງໃນຫ້້ອງເກັັບເຄື່່�ອງ ພ້້ອມໃຊ້້ມືືກົດ
ົ ປຸ່່�ມສະວິິດ
ພໍໍ ແຕ່່ໄຟຮຸ່່�ງຂຶ້້�ນ ບັັນດາພັັ ກພວກເປັັ ນສິິບລວມທັັງແມງສາບໂຕເກົ່່�າກໍໍພາກັັນແຕກຕື່່� ນ
ພ້້ອມແລ່່ນເຂົ້້�າໄປລີ້້� ຢູ່່�ຕາມຊ່່ອງວ່່າງ ແລະເງົົາມືືດໂດຍໄວ. ທຸຸກສິ່່�ງຢ່່າງຢູ່່�ໃນຫ້້ອງລ້້ວນ
ແຕ່່ຖືືກຫໍ່່� ໄວ້້ເປັັ ນສອງຊັ້້�ນ ຫຼືື�ບາງອັັນກໍໍຖືືກເກັັບໄວ້້ໃນຂວດແກ້້ວປິິ ດຝາອັັດແຈບດີີ ດັ່່�ງນັ້້�ນ
ພວກແມງໄມ້້ທີ່່� ໜ້້າລັັງກຽດຊຸຸ ມນັ້້�ນຈິ່່�ງໝົົດຫວັັງທີ່່� ຈະໄດ້້ຊີີມລົົດຊາດຂອງຕົົວຢ່່າງທີ່່�
ວາງລຽນກັັນຊ້້າຍລ້້າຍຢູ່່�ຕາມຊັ້້�ນວາງເຄື່່� ອງ. ແຕ່່ກິ່່�ນຂອງຄວາມຕາຍກໍໍຍັັງແຜ່່ກະຈາຍ
ໄປທົ່່�ວຫ້້ອງ, ສຳຳ�ລັັບແມງສາບແລ້້ວ ກິ່່�ນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນຊ້ຳຳ��ພັັດບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບກິ່່�ນຫອມຫວນ
ຂອງດອກມະລິິເມື່່� ອຕ້້ອງກັັບສາຍລົົມພັັ ດອ່່ອນໆ ໃນຍາມຄ້້າຍແລງ.
ຊັ້້�ນວາງຕົົວຢ່່າງເຫຼົ່່�� ານີ້້� ຖືືກຈັັດຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ຊັ້້�ນວາງປຶ້້� ມໃນຫ້້ອງສະໝຸຸດ ເຊິ່່�ງມີີທີ່່�ວ່່າງ
ພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະຍ່່າງຜ່່ານເຂົ້້�າໄປດ້້ານໃນໄດ້້. ສີີຣິິບຽດຕົົວເຂົ້້�າໄປລະຫວ່່າງແຖວທີ່່� ສາມ
ແລະທີີສີ່່� ທັັງກົ້້�ມຕົົວລົົງພ້້ອມສົ່່�ງສາຍຕາໄປຕາມຂວດຕົົວຢ່່າງແຕ່່ລະອັັນ. ສະໝອງ
ຂອງນາງນິິດນ້້ອຍທີ່່� ຖືືກຫໍ່່� ໃນບ້້ວງຜ້້າຝ້້ າຍແຊ່່ຢູ່່�ກັັບນ້ຳຳ��ຢາຟໍໍ ມາລິິນທີ່່� ບັັນຈຸຸໄວ້້ໃນຂວດ
ຂະໜາດນ້້ອຍ ເຊິ່່� ງຕັ້້�ງຢູ່່� ຊື່່� ກັັບເທິິ ງຫົົ ວຂອງສີີຣິິ. ຄວາມຈິິງແລ້້ວຜ້້າຝ້້ າຍສາມາດ
ປ້້ ອງກັັນບໍ່່�ໃຫ້້ສະໝອງເກີີດຄວາມເສຍຫາຍເມື່່� ອມັັນກະທົົບກັັບກົ້້�ນຂວດ ແຕ່່ພໍໍ ຮອດ
ຕອນເຊົ້້�າຂອງວັັນຖັັດໄປ ມັັນກໍໍຍັັງບໍ່່�ທັັນແຂງຕົົວພໍໍ ທີ່່�ຈະທຳຳ�ການຜ່່າຊຳຳ�ແຫຼຼະໄດ້້. ແຕ່່ໃນ
ອີີກບໍ່່�ເທົ່່�າໃດວັັນຂ້້າງໜ້້າ ເມຍຂອງສະຫາຍຄຳຳ�ອາດມີີເລື່່� ອງລາວບາງຢ່່າງເພື່່� ອບອກ
ໃຫ້້ຮູ້້�ນຳຳ�ກັັນກໍໍເປັັ ນໄດ້້.
ໃນຕອນເຊົ້້�າຂອງວັັນອັັງຄານເມື່່� ອກຶ່່�ງມາຮອດຫ້້ອງເກັັບສົົບ. ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ໄິ ດ້້ຢູ່່�ໜ້້າ
ໂຕະຜ່່າຕັັດກ່່ອນແລ້້ວ ໂດຍມີີຂວດຕົົວຢ່່າງໜຶ່່ງ� ອັັນໃນສະພາບວ່່າງເປົ່່� າຖືືກວາງໄວ້້ຢູ້້�
ຕໍ່່�ໜ້້າ ແລະເຂົົາກຳຳ�ລັັງຈະທຳຳ�ການຜ່່າຕັັດສະໝອງຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ.
“ສະ … ສະບາຍດີີສະຫາຍທ່່ານໝໍໍ.”
ສີີຣິິເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນເບິ່່�ງຕາມທີ່່� ມາຂອງສຽງ.
“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�ານ້້ອງກຶ່່�ງ.”
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ກຶ່່�ງຍັັງຢືືນແນມເບິ່່�ງທັັງຕົົນຕົົວສັ່່�ນສາຍໄປມາ.
“ສະຫາຍມາແລ້້ວ.”
“ແມ່່ນຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າຂ້້ອຍມາແລ້້ວ.” ສີີຣິິເຂົ້້�າໃຈເລື່່� ອງລາວເປັັ ນຢ່່າງດີີ. ປົົ ກກະຕິິກຶ່່�ງ
ມັັກຈະເປັັ ນຜູ້້� ທຳຳ�ອິິດທີ່່� ມາຮອດຫ້້ອງການໄວກວ່່າໝູ່່� ແລະເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍຍ່່າງເຂົ້້�າມາແລ້້ວ
ພົົ ບທ່່ານໝໍໍທີ່່�ກຳຳ�ລັັງເຮັັດວຽກໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບຕັ້້�ງແຕ່່ເຊົ້້�າໆ ແບບນີ້້� ເລີີຍແມ່່ນແຕ່່ຄັ້້�ງ
ດຽວ ເຂົົາຈິ່່�ງຮູ້້�ສຶຶກແປກໃຈ. ເຂົົາຕ້້ອງການຄວາມເປັັ ນລະບຽບ ແລະຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ
ສະເໝີີ ເຖິິງແມ່່ນຈະເປັັ ນເລື່່�ອງໄຮ້້ເຫດຜົົ ນກໍໍຕາມ. ແຕ່່ສີີຣິກໍ
ິ ຍັ
ໍ ັງຖາມເຂົົາຄືືກັບ
ັ ເຄີີຍຖາມ
ຜ່່ານມາ, “ມື້້� ນີ້້�ມີີລູກຄ້້
ູ າບໍໍນ້້ອງກຶ່່�ງ.”
ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນທັັງຕົົບມືືແບບພໍໍ ໃຈ.
“ບໍ່່�ມີີລູກຄ້້
ູ າເລີີຍມື້້� ນີ້້�ທ່່ານໝໍໍ.” ເມື່່� ອໂອ້້ລົົມເຂົ້້�າໃຈກັັນຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວ, ກຶ່່�ງກໍໍວາງ
ຕິິບເຂົ້້�າຂອງຕົົນໄວ້້ເທິິງໂຕະເຮັັດວຽກ ກ່ອນຈະເລີ່່�
ມທຳຳ�ຄວາມສະອາດໃນຊ່່ວງຕອນເຊົ້້�າ
່
ສ່່ວນສີີຣິິກໍໍກົ້້�ມໜ້້າເຮັັດວຽກຕໍ່່�.
“ອ້້າວ! ມື້້� ຄືືນນີ້້�ທ່່ານໝໍໍຂັັງໂຕເອງໄວ້້ໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບໝົົດຄືືນເລີີຍແມ່່ນບໍໍ?” ຕຸ້້ຍ
�
ຢືືນຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູທັັງຍິ້້�ມໃສ່່ສີີຣິິ.
“ເຮັັດຄືືກັັບວ່່າຂ້້ອຍບໍ່່�ເຄີີຍມາເຮັັດວຽກແຕ່່ເຊົ້້�ານີ້້�ແຫຼຼະເນາະນາງໝໍໍ.”
“ແມ່່ນຫັ້້� ນແຫຼຼະ. ມັັນກໍໍຄືກັ
ື ບ
ັ ຫິິ ມະທີ່່� ບໍ່່�ເຄີີຍຕົົກໃນຫວຽດນາມ ແຕ່່ມັັນກໍໍຍັັງກາຍເປັັ ນ
ຂ່່າວໜ້້າໜຶ່ງ່� ໃນໜັັງສືືພິິມຫັ້້� ນເດ.” ນາງທັັງເວົ້້�າທັັງສັັງເກດເຫັັ ນປະຕູູຕູ້້ແຊ່່ແຂງເປີີ
ດໄວ້້.
�
“ແມ່່ນິິດນ້້ອຍໄປແລ່່ນອອກກຳຳ�ລັັງກາຍບໍໍ?”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນ.
“ຖ້້າຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າເຈົ້້�າກໍໍຫຼິ້້�� ນຕະຫຼົົ�ກເປັັ ນໃນຍາມເຊົ້້�າຄືືຈັ່່ງ� ຊີ້້� , ຂ້້ອຍຕ້້ອງມາວຽກແຕ່່
ເຊົ້້�າໆ ທຸຸກມື້້�ແຫຼຼະ. ຜົົ ວຂອງນາງມາຮັັບກັັບບ້້ານແຕ່່ມື້້� ຄືືນນີ້້�ພຸ້້� ນ.”
“ຈັ່່�ງແມ່່ນໂຣແມນຕິິກ.”
ຕຸ້້ຍຍ່່າງເຂົ້້�
າໄປທີ່່� ຫ້້ ອງການເພື່່� ອຈັັດມ້້ຽນອາຫານທ່່ຽງໄວ້້ທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງຕົົນ
�
ຕາມເຄີີຍ. ທັັນໃດນັ້້�ນນາງກໍໍໄປຕຳຳ�ກັັບກຶ່່�ງຢູ່່�ທາງເຂົ້້�າປະຕູູ.
“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�າຄົົນຫຼໍ່່�� ,” ກຶ່່�ງເຕືືອນໃຫ້້ຕຸ້້ຍເວົ້້�
� າຕາມ.
“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�າຄົົນຫຼໍ່່�� ,” ນາງເວົ້້�າຕາມ.
“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�າຄົົນງາມ. ມີີຕະຫຼົົ�ກຢູ່່�ຫວາ?”
“ແມ່່ນຫຍັັງມີີສອງລໍ້້�ມັັກກິິນຄົົນ?”
“ບໍ່່�ຮູ້້�.”
“ສິິງຂີ່່� ລົົດຖີີບ.” ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນແບບຖືືກອົົກຖືືກໃຈ, ຕຸ້້�ຍເອງກໍໍຫົົວສະອິິກສະອ້້ອຍໄປ
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ຕາມກັັນ. ສ່່ວນສີີຣິໄິ ດ້້ແຕ່່ອົົມຍິ້້�ມຢູ່່�ໃນຫ້້ອງຖັັດໄປຢ່່າງມີີຄວາມສຸຸກ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກພາກພູູມໃຈ
ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຄົົນເປັັ ນພໍ່່� ທີ່່� ພະນັັກງານຂອງຕົົນເຂົ້້�າກັັນໄດ້້ດີີ ເຫັັ ນໄດ້້ວ່່ານີ້້�ເປັັ ນການ
ທັັກທາຍເລີີ່່��ມຕົ້້�ນຂອງວັັນເຮັັດວຽກໃນຕອນເຊົ້້�າທີ່່� ເຂົົາເອງຫາກໍໍເຄີີຍເຫັັ ນ. ສີີຣິິບໍ່່�ໝັ້້ນ
�
ໃຈວ່່າກຶ່່�ງຈະເຂົ້້�າໃຈວິິທີີການຫຼິ້້�� ນມຸຸກຂອງຕຸ້້ຍໄດ້້ໝົົ
ດທຸຸກຄຳຳ� ຫຼືື�ບໍ່່� ແຕ່່ເຂົົາຮູ້້�ວ່່າກຶ່່�ງຍັັງຄົົງ
�
ສາມາດທ່່ອງຄຳຳ�ເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໄດ້້ໃນອີີກຫົົກເດືືອນຕໍ່່�ມາ.
ສີີຣິິຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງສະໝອງທີ່່� ວາງໄວ້້ຢູ່່�ຖາດແກ້້ວທີ່່� ຕັ້້�ງຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ. ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ໃຊ້້ເວລາ
ຫຼຼາຍພໍໍ ຈະປ່່ອຍໃຫ້້ມັັນແຂງຕົົວ, ມັັນກະແຈກກະຈາຍຄືືກັັບເຂົ້້�າໜົົມວຸ້້ນ
� ແຕ່່ເຂົົາກໍໍບໍ່່�
ຕ້້ອງການລໍໍຖ້້າໃຫ້້ມັັນແຂງຕົົວອີີກຕໍ່່�ໄປ; ເພື່່� ອຄວາມສະບາຍໃຈຕໍ່່�ຕົົວເອງເຊິ່່�ງຕ້້ອງໄດ້້
ຮຽນຮູ້້�ມັັນ. ເຂົົາໃຊ້້ມີີດຜ່່າຕັັດທີ່່� ຍາວທີ່່� ສຸດ
ຸ ຂອງຕົົນ ແລະໃຊ້້ມືືຈັບ
ັ ມີີດເນັ້້�ນລົົງໃສ່່ສະໝອງ
ເພື່່� ອກີີດຊຳຳ�ແຫຼຼະຢ່່າງລະມັັດລະວັັງ ສີີຣິໃິ ຊ້້ຄວາມບັັນຈົົງປານີີດແຫກຜ່່າຊ້ຳຳ��ໄປມາຫຼຼາຍ
ຄັ້້�ງຈົົນກວ່່າສະໝອງຖືືກແບ່່ງອອກເປັັ ນຊິ້້�ນຄືືກັບ
ັ ກ້້ອນເຂົ້້�າໜົົມປັັ ງປຽກ ແລ້້ວຈິ່່�ງຄ່່ອຍ
ແຍກແຕ່່ລະຊິ້້�ນສ່່ວນອອກຈາກກັັນເບົົາໆ ພ້້ອມໃຊ້້ແວ່່ນຂະຫຍາຍຂະໜາດໃຫຍ່່ ເພື່່� ອ
ກວດສອບແຕ່່ລະຊິ້້�ນສ່່ວນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນ.
ຕຸ້້�ຍ ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງທຳຳ�ການປັັ ດກວາດໄປທີ່່� ຫ້້ ອງເກັັບຂອງນາງໃຊ້້ໜ້້າກາກປິິ ດປາກ
ເພື່່� ອກັັນຝຸ່່� ນເປັັ ນຢ່່າງດີີ.
“ຕຸ້້ຍເອົົ
� າກ້້ອງຖ່່າຍຮູູບມາໃຫ້້ແດ່່ໄດ້້ບໍ່່�?” ນາງແນມເບິ່່�ງເຂົົາພ້້ອມທັັງຂະ ໝວດຄິ້້�ວ
ເຂົ້້�າຫາກັັນ.
“ກ້້ອງຖ່່າຍຮູູບບໍໍທ່່ານໝໍໍ?”
“ແມ່່ນ ເອົົາມາໃຫ້້ແດ່່.”
“ໂດຍ …”
“ມີີຫຍັັງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ມີີຟິິມເຫຼືື�ອຖ່່າຍໄດ້້ແຕ່່ສາມຮູູບເທົ່່�ານັ້້�ນ.”
“ຊ່ຳຳ��ນັ້້ນ
� ກໍໍພຽງພໍໍ ແລ້້ວ.”
“ທ່່ານໝໍໍ, ມື້້� ແລງມີີງານດອງຂອງເອື້້� ອຍບຸຸນຫຼຼານ. ຂ້້ອຍກໍໍເລີີຍວ່່າ …”
“ຂ້້ອຍກໍໍເຫັັ ນໃຈລາວຢູ່່�ດອກແຕ່່ເຊື່່� ອຂ້້ອຍເທາະວ່່າເລື່່� ອງນີ້້�ສຳຳ�ຄັັນກວ່່າ.”
ພໍໍ ແຕ່່ທຳຳ�ການຈົົດບັັນທຶຶກ ພ້້ອມຕິິດປ້້ າຍໃສ່່ບັັນດາຕົົວຢ່່າງຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວ, ສີີຣິິກໍໍ
ປະກາດວ່່າຈະອອກຂ້້າງນອກຄາວໜຶ່່ງ� . ເຂົົາເກັັບເອົົາຖົົງຢາງທີ່່� ເຕັັມໄປດ້້ວຍຂອງແຫຼຼວ
ພ້້ອມຂວດນ້້ອຍສອງສາມອັັນແລ້້ວກໍໍອອກໄປ ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ບອກວ່່າຈະໄປໃສ.
ເຂົົາຍ່່າງອອກມາຈາກຫ້້ອງເກັັບສົົບ ແລ້້ວຍ່່າງຜ່່ານລົົດຈັັກຄັນ
ັ ເກົ່່�າໆ ທັັງຮ້້າງຂອງ
ຕົົນເອງ ລົົດຄັັນນັ້້�ນໄດ້້ກັັກເກັັບຂີ້້� ຝຸ່່� ນ ແລະໃຍແມງມຸຸມຫຸ້້�ມຫໍ່່� ເອົົາໄວ້້ໄດ້້ສາມເດືືອນແລ້້ວ.
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ເຂົົາບໍ່່�ມີີເງິິນຊື້້� ຄາບູູເຣເຕີີໃໝ່່ມາປ່່ຽນໃສ່່ຕາມທີ່່� ຕ້້ອງການໄດ້້. ເຂົົາເຮັັດໄດ້້ພຽງກວດ
ສອບເບິ່່�ງຍອດເງິິນທີ່່� ມີໃີ ນກະເປົົ າເພື່່� ອຈະໄດ້້ຈ້້າງລົົດສອງແຖວ ແຕ່່ພໍໍຄິດ
ິ ເຖິິງສິ່່�ງໃດໜຶ່່ງ�
ອອກມາ ສີີຣິິກໍໍຫັັນໜ້້າກັັບຄືືນໄປທີ່່� ຫ້້ ອງເກັັບສົົບ ເຊິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ຕຸ້້ຍທີ່່�
� ກຳຳ�ລັັງອ່່ານໜັັງສືື
ຢູ່່�ຕ້້ອງຕົົກໃຈ.
“ຕຸ້້ຍ!”
�
“ໂອ! ມາເຢີີຂວັັນເອີີຍ. ຢ່່າເຮັັດແບບນີ້້�ເດີີທ່່ານໝໍໍ. ຂ້້ອຍຕົົກໃຈຈົົນຂວັັນໜີີໝົດ
ົ ລະ.”
“ຊັ້້�ນກໍໍຢ່່ າເຮັັດຫຍັັງກໍໍຕາມທີ່່� ເຈົ້້�າຢ້້ ານວ່່າຈະຖືືກຈັັບໄດ້້ຕິິລະ. ມື້້� ນີ້້�ເຈົ້້�າມາວຽກແນວ
ໃດ?”
“ເອ໋໋? ກໍໍຂີ່່�ລົົດຖີີບມາຄືືທຸກ
ຸ ໆ ມື້້� ນັ້້ນ
� ແຫຼຼະ.”
“ດີີໆ ຊັ້້�ນນະ ຂ້້ອຍຢາກຢືືມລົົດຖີີບເຈົ້້�າ.”
“ຢືືມໄປເຮັັດຫຍັັງ?”
“ຢືືມໄປເຮັັດຫຍັັງຊີ້້� ຫວາ? ແລ້້ວຄົົນໃຊ້້ລົົດຖີີບເພື່່� ອຫຍັັງລະ?”
“ທ່່ານໝໍໍຈະຂີ່່� ລົົດຖີີບຂອງຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ໃດ.”
“ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງ?”
“ຂ້້ອຍຄົົງຈະບໍ່່�ມີີວັນ
ັ ໃຫ້້ອະໄພຕົົນເອງຖ້້າທ່່ານໝໍໍ … ອືືມດີີ, ທ່່ານໝໍໍຮູ້້�ແລ້້ວນະ.”
“ບໍ່່�ນາ, ຂ້້ອຍບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ.”
“ຟັັ ງເດີີ ທ່່ານໝໍໍບໍ່່�ແມ່່ນຊາຍໜຸ່່ມໃດ.”
�
“ເຈົ້້�າກຳຳ�ລັັງຢາກບອກວ່່າຂ້້ອຍແກ່່ເກີີນໄປທີ່່� ຈະຂີ່່� ລົົດຖີີບໄດ້້ແມ່່ນບໍໍ?”
“ບໍ່່�.”
“ຊັ້້�ນເຈົ້້�າຢາກຈະບອກຫຍັັງລະ?”
“ຂ້້ອຍຢາກບອກວ່່າຄົົນທີ່່� ມີີອາຍຸຸເຈັັດສິິບປີີຂຶ້້�ນໄປມີີໂອກາດສ່່ຽງທີ່່� ຈະເກີີດຫົົ ວໃຈ
ວາຍເຖິິງສີ່່� ສິິບເປີີເຊັັນໃນແຕ່່ລະປີີ.”
“ໂອຍ, ຊັ້້�ນຂ້້ອຍກໍໍສ່່ຽງທີ່່� ຈະຫົົ ວໃຈວາຍຮອດ 120% ລະຕິິນິ.ິ ມີີໂອກາດທີ່່� ຈະ
ເປັັ ນໄດ້້ສູູງພໍໍ ສົົມຄວນ.”
“ເອົົາລະ. ບາງທີີຂ້້ອຍອາດຄິິດຜິິ ດ ແຕ່່ແນວໃດຂ້້ອຍກໍໍບໍ່່�ຢາກໃຫ້້ລົົດຖີີບຂອງຂ້້ອຍ
ເປັັ ນຕົ້້�ນເຫດການຕາຍຂອງທ່່ານໝໍໍ.”
“ຕຸ້້ຍ
� ຢ່່າຄິິດແນວບໍ່່�ເປັັ ນມຸຸງຄຸຸນເລີີຍເທາະ. ຂ້້ອຍສາບານວ່່າຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ເປັັ ນຫົົ ວໃຈ
ວາຍແນ່່ນອນ. ພຽງແຕ່່ເອົົາລົົດຖີີບໃຫ້້ຂ້້ອຍຢືືມຊື່່� ໆ.”
“ບໍ່່�ໃຫ້້.”
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“ຂໍໍນຳຳ�ເທາະຕຸ້້ຍ.”
� ດວງຕາສີີຂຽວຂອງເຂົົາປາກົົດມີີນ້ຳຳ�� ໃສໆ ຊຶຶມອອກມາ ອັັນເປັັ ນ
ເຫດເຮັັດໃຫ້້ຕຸ້້ຍຮູ້້
� �ສຶຶກໃຈອ່່ອນທຸຸກຄັ້້�ງ.
“ກະໄດ້້ຊັ້້�ນນະ ແຕ່່ມີີເງື່່ອ
� ນໄຂສອງຢ່່າງ.”
“ວ່່າແລ້້ວ ຂ້້ອຍຈະຕ້້ອງເສຍໃຈທີ່່� ຂໍໍຮ້້ອງເຈົ້້�າ, ແຕ່່ວ່່າເງື່່ອ
� ນໄຂນັ້້�ນແມ່່ນຫຍັັງ?”
“ໜຶ່່ງ� , ເຈົ້້�າຕ້້ອງຖີີບລົົດຊ້້າໆ ພ້້ອມຢຸຸດພັັ ກທັັນທີີຖ້້າຮູ້້�ສຶຶກເມື່່� ອຍ.”
“ໄດ້້ແນ່່ນອນ.”
“ແລະສອງ, ເຈົ້້�າຕ້້ອງຝຶຶ ກໃຫ້້ຂ້້ອຍກາຍເປັັ ນໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຄົົນຕໍ່່�ໄປ.”
“ແມ່່ນຫຍັັງເກາະ?”
“ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ .ິ ທ່່ານໝໍໍໄດ້້ຂໍໍຮ້້ອງໃຫ້້ພະແນກສາທາລະນະສຸຸກສົ່່ງ� ຄົົນໄປຝຶຶ ກງານຢູ່່�
ເອີີຣົົບຕາເວັັນອອກ ແລ້້ວກະຄືືວ່່າຍັັງບໍ່່�ໄປບໍ່່�ມາແນວໃດບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
“ບໍ່່�.”
“ໃນຂະນະທີ່່� ທ່່ານໝໍໍກໍມີ
ໍ ນ
ີ າງແພດອັັດສະລິິຍະທີ່່� ຍັັງໜຸ່່ມນ້້ອຍຄົົ
ນໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງສາມາດ
�
ຊຶຶມຊັັບບົົດຮຽນໄດ້້ງ່່າຍພໍໍເທົ່່�າກັັບເຈ້້ຍດູູດຊັັບ, ທັັງມີີຄວາມກະຕືືລືລົ້້
ື ນ
� ຄືືກັບ
ັ ລູູກໝານ້້ອຍ
ແລະແຂງແຮງທົົນທານຄືືກັບ
ັ … ຄືືກັບ
ັ … ກ້້ອນດິິນຈີ່່�, ເຊິ່່�ງຕອນນີ້້�ແມ່່ນມີີຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້�ແລ້້ວ
ທັັງພ້້ອມທີ່່� ຈະໃຫ້້ທ່່ານໝໍໍຝຶຶກໄດ້້ທຸຸກເມື່່� ອ.”
“ບໍ່່�.”
“ແລ້້ວອີີກຢ່່ າງທ່່ານໝໍໍກໍສ
ໍ າມາດເວົ້້�າໄດ້້ເຕັັມສົົບເຕັັມປາກວ່່າ ທ່່ານໝໍໍມີນ
ີ າງແພດ
ຜູ້້� ທີ່່� ສະຫຼຼຽວສະຫຼຼາດທີ່່� ຜ່່ ານການຝຶຶ ກງານເປັັ ນໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບມາແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ
ແລະນາງກໍໍພ້້ ອມທີ່່� ຈະອອກເດີີນທາງໄປສຶຶກສາຕໍ່່�ທີ່່�ບັັນເກເຣຍ ຫຼືື�ຢູ່່�ໃສກໍໍໄດ້້.”
“ບໍ່່�ໄດ້້.”
“ເປັັ ນຫຍັັງຈິ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້?”
“ເຈົ້້�າບໍ່່�ເໝາະກັັບວຽກນີ້້�ດອກ.”
“ຍ້້ອນຂ້້ອຍເປັັ ນແມ່່ຍິິງຊີ້້� ຫວາ?”
“ຍ້້ອນເຈົ້້�າມັັກອ່່ານແຕ່່ພວກກາຕູູນ ກັັບວາລະສານດາຣາ.”
“ຂ້້ອຍພຽງຕ້້ອງການແຮງບັັນດານໃຈຊື່່� ໆ.”
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ຢາກຈະເຊື່່� ອເລີີຍວ່່າເຈົ້້�າຈະຂໍໍໃນເລື່່� ອງແບບນີ້້�. ປົົ ກກະຕິິເຈົ້້�າເປັັ ນຄົົນບໍ່່�ຫົົວ
ໃສ່່ໃຈຊາກັັບຫຍັັງຢູ່່�ແລ້້ວ ຢູ່່�ບໍ່່�ຢູ່່�ພັັ ດວ່່າມາສົົນໃຈເລື່່� ອງພະຍາດວິິທະຍາ ຄວາມຄິິດນີ້້�
ເກີີດຂຶ້້�ນຕັ້້�ງແຕ່່ຕອນໃດ?”
“ຂ້້ອຍສົົນໃຈມາຕະຫຼຼອດຢູ່່�ແລ້້ວ ແຕ່່ທ່່ານໝໍໍພຸ້້� ນບໍ່່�ໃຫ້້ໂອກາດຂ້້ອຍໄດ້້ລອງເຮັັດ
ໃນສິ່່�ງທີ່່� ຕົົນສົົນໃຈ. ທ່່ານໝໍໍປະຕິິບັັດຕໍ່່�ຂ້້ອຍຄືືກັັບເລຂາຜູ້້� ໜຶ່່ງ� .”
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ຂະນະທີ່່� ທັັງສອງກຳຳ�ລັັງຖົົກຖຽງກັັນຢູ່່� ກຶ່່�ງກໍໍມາປາກົົດຢູ່່�ໃນວົົງສົົນທະນາ ມືືເບື້້� ອງ
ໜຶ່່ງ� ຂອງເຂົົາຖືືຄຸນ້ຳຳ
ຸ �� ສ່່ວນອີີກມືືໜຶ່ງ່� ຖືືໄມ້້ຖູູ ພື້້� ນ.
“ພວກເຈົ້້�າກະ … ກຳຳ�ລັັງຖຽງກັັນຢູ່່�ແມ່່ນບໍໍ?” ກຶ່່�ງທັັງເວົ້້�າທັັງຍິ້້�ມ.
ສີີຣິິຄວ້້າມືືໄປຈັັບເອົົາກະແຈລົົດຖີີບທີ່່� ວາງໄວ້້ຢູ່່�ໜ້້າໂຕະຂອງຕຸ້້ຍ.
�
“ບໍ່່�ດອກ. ພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ຖຽງກັັນ. ນາງໝໍໍຕຸ້້ຍພະຍາຍາມຂົ່່�
ມ
ຂູ່່
�
�ໃຫ້້ຂ້້ອຍຂໍໍທຶຶນການ
ສຶຶກສາ ພ້້ອມທ່່ອງທ່່ຽວເອີີຣົົບແບບບໍ່່�ເສຍຄ່່າເປັັ ນເວລາສາມປີີ ເພື່່� ອແລກກັັບລົົດຖີີບ
ຂອງນາງພຽງຊາວນາທີີ, ນ້້ອງຄິິດວ່່າມັັນຍຸຸຕິິທຳຳ�ແລ້້ວບໍໍ?”
ຕຸ້້ຍຍ່່າງໄປທາງປະຕູູ
ດ້້ວຍບາດຕີີນໜັັກໆ ແບບບໍ່່�ພໍໍໃຈ. “ເຊີີນເອົົາລົົດຖີີບຜີີ ບ້້າຄັັນ
�
ນັ້້�ນໄປເລີີຍ.”
ໃນອີີກຊາວກວ່່ານາທີີຕໍ່່ມ
� າ, ສີີຣິກໍ
ິ ພ
ໍ າຕົົນເອງມາຢຸຸດຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າເຮືືອນນ້້ອຍໆ ຫຼັັ�ງໜຶ່່ງ�
ທີ່່� ປິ່່� ນໜ້້າໄປທາງພະທາດສີີເຫຼືື�ອງອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່. ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຂີ່່� ລົົດຖີີບມາດົົນເປັັ ນເວລາ
ສາມສິິບປີີແລ້້ວ ຮອດຕອນນັ້້�ນເຂົົາຄວນລົົງຈາກລົົດພ້້ອມຢຸຸ ດພັັ ກຜ່່ ອນ ພາຍຫຼັັ�ງຂີ່່�
ມາຮອດເຄິ່່�ງທາງຕາມເສັ້້�ນທາງທາດຫຼຼວງ ຂະນະທີ່່� ຕົົວເຂົົາເອງກໍໍຍັັງຫັັ ນໃຈຫອບຫືື ດ
ສ່່ວນຂາທັັງສອງຂ້້າງກໍໍສັ່່�ນເຊັັນໄປໝົົດ. ແຕ່່ຍ້້ອນເຂົົາຢາກສະແດງໃຫ້້ຕຸ້້ຍເຫັັ
ນວ່່າຄົົນ
�
ອາຍຸຸເຈັັດສິິບກວ່່າຍັັງມີີຄວາມແຂງແຮງປຶ່່� ງປັ່່� ງບໍ່່�ນ້້ອຍໜ້້າຄົົນໜຸ່່ມ.
�
“ສະບາຍດີີລຸງຸ .”
ອາຈານອູ້້�ມຢືືນຢູ່່�ຂະນະທີ່່� ບານປະຕູູເປີີດກວ້້າງອອກ ພ້້ອມສົ່່�ງສາຍຕາແນມໄປທີ່່�
ທ່່ານໝໍໍຊະລາ ທີ່່� ຍັັງຫັັ ນໃຈເຊົ່່�າຫອບເປັັ ນຮູູດໃຫຍ່່ ທັັງສົົງໄສວ່່າເປັັ ນຫຍັັງລາວຈິ່່�ງຍັັງ
ບໍ່່�ຍອມເວົ້້�າຫຍັັງອອກມາ. ນາງເອງກໍໍບໍ່່�ຮູ້້�ອີ່່� ຫຼີີ�ວ່່າຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ລາວຫັັ ນໃຈໄດ້້ງ່່າຍຂຶ້້�ນ
ແນວໃດ ເພາະນາງເປັັ ນນັັກວິທ
ິ ະຍາສາດ ບໍ່່�ແມ່່ນນາງພະຍາບານ ຍ້້ອນຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ
ນາງຈິ່່�ງບໍ່່�ເຮັັດຫຍັັງເລີີຍດີີກວ່່າ
ອູ້້ມເປັັ
� ນອາຈານສອນຢູ່່�ສະຖາບັັນລີີເຊວຽງຈັັນ ເຊິ່່�ງມີີໃບໜ້້າມົົນກົົມເປັັ ນຮູູບໜ່່ວຍ
ໄຂ່່. ນາງໄດ້້ກາຍເປັັ ນຈຸຸດດຶຶງດູູດໃຈຫຼຼາຍເປັັ ນພິິເສດສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ຊາຍແບບສີີຣິິ ຜູ້້�ເຊິ່່�ງເກືືອບ
ຮອດຈະຂ້້າຄົົນໄດ້້ພຽງເພື່່� ອໄດ້້ຮູ້້�ຈັັກກັັບນາງ ຍ້້ອນເຫດຜົົ ນສອງຂໍ້້�.
ເຫດຜົົ ນໜຶ່່ງ� , ນາງເປັັ ນອາຈານສອນວິິຊາເຄມີີພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງທີ່່� ຫຼົົ� ງເຫຼືື�ອຢູ່່�
ພຽງຄົົນດຽວໃນປະເທດລາວ ຂະນະທີ່່� ສີີຣິິຂາດແຄນພວກສານເຄມີີຫຼຼາຍຊະນິິດ ແຕ່່
ນາງຊ້ຳຳ��ພັັດມີີຫຼຼາຍເຫຼືື�ອເຟືືອຢູ່່�ໃນມືື. ຂໍໍພຽງມີີຄູ່່�ມືື, ສີີທີ່່�ເກີີດຈາກການປະສົົມກັັບຂອງ
ແຫຼຼວໃນຮ່່າງກາຍບວກກັັບສານເຄມີີ ກໍໍສາມາດຕອບໂຈດຄໍໍາຖາມທີ່່� ຕ້້ອງການຄຳຳ�ຕອບ
ໄດ້້ຫຼຼາກຫຼຼາຍ.
ອູ້້�ມຫາກໍໍກັັບມາຈາກອົົດສະຕາລີີເມື່່� ອບໍ່່�ດົົນມານີ້້� ບ່່ອນທີ່່� ນາງສຳຳ�ເລັັດການສຶຶກສາ
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ປະລິິນຍາສາຂາວິິສາວະກຳຳ�ເຄມີີ ເຊິ່່�ງໃຊ້້ຊີີວິດ
ິ ຮ່່ວມກັັບຊາຍຄົົນຊິິດນີີເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ທີ່່� ເສບຕິິດ
ການມີີ ເ ພດສຳຳ�ພັັ ນ ຊື່່� ວ່່ າ ແກຣີີ . ດ້້ວຍເຫດນີ້້� ຈິ່່� ງ ເຮັັ ດ ໃຫ້້ນາງມີີ ຄ ວາມຮູ້້� ກ່່ ຽວກັັ ບ
ສານປະກອບທາງເຄມີີດີີເລີີດແບບບໍ່່�ມີີຜູ້້�ໃດທຽມທັັນໃນລາວ, ອີີກດ້້ານໜຶ່່ງ� ນາງກໍໍຍັັງ
ສາມາດເຂົ້້�າໃຈພາສາອັັງກິິດໄດ້້ຢ່່າງຄ່່ອງແຄ້້ວ ພ້້ອມມີີລູກຊ
ູ າຍອາຍຸຸໜຶ່ງ່� ປີີທີ່່�ມີຜົ
ີ ົ ມສີີແດງ
ອີີກໜຶ່່ງ� ຄົົນ.
ພາສາອັັງກິິດກໍໍແມ່່ນເຫດຜົົ ນທີ່່� ສອງທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິເິ ກີີດຄວາມສົົນໃຈໃນຕົົວຂອງນາງ.
ລາວມີີປຶ້້� ມຄູ່່ມືື
ບການທົົດສອບ
� ຈາກມະຫາວິິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່່ ທີ່່� ໄຂປິິ ດສະໜາກ່ຽວກັັ
່
ສີີເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ. ຖ້້າຄູ່່�ມືືເຫຼັ້້�� ມນັ້້�ນເປັັ ນພາສາໄທ, ຝຣັ່່�ງ ຫຼືື�ພາສາຫວຽດນາມ ມັັນ
ຈະມີີຄ່່າມະຫາສານສຳຳ�ລັັບໜ້້າວຽກຂອງເຂົົາ. ແຕ່່ມັັນກໍໍເປັັ ນເລື່່� ອງເສົ້້�າໃຈເນື່່�ອງຈາກ
ທັັງເຫຼັ້້�� ມນັ້້�ນຊ້ຳຳ��ພັັດຂຽນເປັັ ນພາສາອັັງກິິດ. ທ່່ານໝໍໍຜູ້�້ ໜ້້າສົົງສານສາມາດອວດຄຳຳ�ສັັບ
ທີ່່� ເປັັ ນພາສາອັັງກິິດໄດ້້ປະມານສິິບເອັັດຄຳຳ� ທັັງອອກສຽງໄດ້້ຂີ້້� ຮ້້າຍຫຼຼາຍຈົົນບໍ່່�ມີີໃຜຮູ້້�
ເລີີຍວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງເວົ້້�າຫຍັັງ.
ຍ້້ອນແນວນັ້້�ນ ສີີຣິິຈິ່່ງ� ຕ້້ອງໄດ້້ອາໄສອາຈານອູ້້�ມ ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ສຳຳ�ລັັບສານເຄມີີ
ຂອງນາງເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງຕ້້ອງໄດ້້ແປຂໍ້້�ຄວາມທີ່່� ສະແດງວິິທີີການນຳຳ�ໃຊ້້ສານເຄມີີນຳຳ�ອີກ
ີ .
“ແມ່່ນຫຍັັງຢູ່່�ໃນຖົົງຢາງ?”
ສີີຣິິຍັັງຄົົງຖືືຖົົງຢາງຂະໜາດນ້້ອຍທີ່່� ປິິດປາກຖົົງດ້້ວຍໜັັງຢາງໄວ້້ໃນມືື. ຈັັງຫວະ
ການຫັັ ນໃຈ ແລະຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງເຂົົາເລີ່່� ມກັັບມາເປັັ ນປົົ ກກະຕິິຄືືເກົ່່�າ.
“ເຄື່່� ອງໃນ.”
“ອືືມ ຄັັກແທ້້ແນວນີ້້�. ຄົົນອື່່� ນໆ ມີີແຕ່່ເອົົາເຕົ້້�າຮູ້້� ກັັບກາເຟນົົມເຢັັ ນມາໃຫ້້.”
“ຂໍໍໂທດ.”
“ລຸຸງກິິນເຂົ້້�າເຊົ້້�າແລ້້ວ ຫຼືື�ຍັັງ?”
“ຍັັງເທື່່� ອ.”
ໜຶ່ງ່� ຊົ່່�ວໂມງຕໍ່່�ມາ ທັັງສອງກໍໍພາກັັນມາຮອດໂຮງຮຽນ. ມື້້� ນັ້້ນ
� ເປັັ ນວັັນຄານນາງບໍ່່�ມີີ
ຊົ່່�ວໂມງສອນຈົົນຮອດສິິບໂມງເຊົ້້�າ. ຂະນະທີ່່� ສີຣິ
ີ ຂຶ້້
ິ �ນນັ່່�ງເທິິງລົົດຖີີບ, ນາງກໍໍຈັບ
ັ ແຂນເຂົົາ
ພ້້ອມລາກເຂົົາແນບຂ້້າງກັັບລົົດຈັັກຂອງຕົົນ. ສີີຣິິເຄັ່່�ງຄຽດເລັັກໜ້້ອຍທີ່່� ຕ້້ອງພະຍາ
ຍາມຄຶຶງລົົດບໍ່່�ໃຫ້້ຕີີນມັັນເຈືືອກເຂົ້້�າໃສ່່ລົົດຈັັກຂອງນາງ ຫຼືື�ບໍ່່�ໃຫ້້ກິ້້�ງໄປຕົົກຂຸຸມ.
ທີ່່� ຫ້້ ອງທົົດລອງວິິທະຍາສາດເຊິ່່�ງຂ້້ອນຂ້້າງມີີເຄື່່� ອງມືືໜ້້ອຍຫຼຼາຍ. ຫ້້ອງເຮັັດວຽກ
ຂອງອູ້້ມມີີ
ັ ະນະຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ຕູ້້ທີ່່�
� ລັກສ
� ສາມາດຍ່່າງເຂົ້້�າໄປໄດ້້ ຢູ່່�ຂ້້າງໃນມີີຊັ້້�ນລຽນລາຍກັັນ
ຈົົນຈຳຳ�ເພດານ, ມີີຕັ່່�ງມ້້າຂະໜາດນ້້ອຍໜຶ່່ງ� ໜ່່ວຍ ພ້້ອມກັັບຕັ່່�ງນັ່່�ງສອງໜ່່ວຍ. ຕາມ
ຊັ້້� ນວາງເຄື່່� ອງເຕັັມໄປດ້້ວຍຂວດເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍຮ້້ອຍໜ່່ວຍຕັ້້�ງຢັ່່� ງຢາຍຢ່່າງເປັັ ນ
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ລະບຽບ ພ້້ອມມີີປ້້ າຍກຳຳ�ກັັບທີ່່� ຂຽນດ້້ວຍລາຍມືື ເຊິ່່�ງມີີທັັງສານຊັັນເຟດ ແລະໄນເຕຣດ
ທຸຸກຊະນິິດ. ແຕ່່ໜ້້າເສຍດາຍທີ່່� ປ້້ າຍສ່່ວນໃຫຍ່່ວ່່າງເປົ່່� າຄືືກັັບຂວດບັັນຈຸຸທີ່່�ປາສະຈາກ
ສານເຄມີີ. ບັັນດາເຄື່່� ອງບໍໍລິິຈາກທີ່່� ທາງອາເມລິິກາເຄີີຍສົ່່�ງມາໃຫ້້ແຕ່່ກ່່ອນນັ້້�ນກໍໍແຫ້້ງ
ໝົົດແຕ່່ດົົນແລ້້ວ ສ່່ວນທີ່່� ຍັັງໃຫ້້ເຫັັ ນພາຍໃນຫ້້ອງສ່່ວນໃຫຍ່່ກໍໍແມ່່ນສິ່່�ງຂອງທີ່່� ຫາໄດ້້
ຕາມທ້້ອງຖິ່່�ນ ເຊິ່່�ງກໍໍມີບໍ່່
ີ ຫຼ
� າຼ ຍພໍໍເທົ່່�າໃດ. ອູ້້ມພະຍາຍາມເກັັ
ບທ້້ອນສິ່່�ງຂອງເລັັກໆ ນ້້ອຍໆ
�
ເອົົາໄວ້້ເພື່່� ອໃຊ້້ເປັັ ນປະໂຫຍດແກ່່ຕົນ
ົ ເອງ ແຕ່່ການທີ່່� ສີຣິ
ີ ທ
ິ ຽວໄປຫ້້ອງການຂອງນາງຕັ້້�ງ
ຫຼຼາຍເທື່່� ອ ເຮັັດໃຫ້້ບັັນດາສິ່່�ງຂອງເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນກໍໍພອຍວ່່າບົົກແຫ້້ງລົົງ.
ທັັງສອງພາກັັນຂຽນຄຳຳ�ຮ້້ອງເພື່່� ອສະເໜີີຂໍຄ
ໍ ວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໄປຍັັງພະແນກຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ແກ່່ຕ່່າງປະເທດ ແຕ່່ພວກເຂົົາກໍໍຮູ້້�ດີີວ່່າຄຳຳ�ຮ້້ອງຂອງພວກຕົົນຖືືກຈັັດຢູ່່�ໃນອັັນດັັບຕໍ່່�າໆ.
ທຸຸກສິ່່�ງຢ່່າງຍັັງຖືືວ່່າຂາດແຄນບໍ່່�ມີີໃຫ້້ໃຊ້້ເລີີຍ. ສະນັ້້�ນມາມື້້� ໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງແມ່່ນວັັນອາທິິດ,
ພວກເຂົົາຈິ່່�ງພາກັັນນັ່່�ງກ່າຍຈົົ
ດໝາຍເປັັ ນພາສາຣັັດເຊຍ ແລະເຢຍລະມັັນດ້້ວຍຄວາມ
່
ພາກພຽນ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາໄດ້້ສົ່່�ງຕໍ່່�ໄປຍັັງບັັນດາໂຮງຮຽນ ແລະມະຫາວິິທະຍາໄລຕ່່າງໆ
ໃນກຸ່່ມປະເທດສະຫະພາບໂຊວຽດ
ແຕ່່ເຖິິງປານນັ້້�ນກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີວີ່່
ີ �ແວວວ່່າຈະມີີພາກສ່່ວນ
�
ໃດທີ່່� ຈະອົົດສາຕອບກັັບຈົົດໝາຍຂອງພວກເຂົົາ.
ສີີຣິຢິ
ິ ິ ບເອົົາຄູ່່ມືື
ບສານເຄມີີ ແລະພິິດວິິທະຍາທີ່່� ຂາດຍັັບຍໍ່່�ເປັັ ນ
� ປະຕິິບັັດການກ່ຽວກັັ
່
ບາງບ່່ອນອອກມາຈາກກະເປົົ າພາຍຜ້້າຂອງຕົົນ. ມັັນເປັັ ນເອກະສານສີີນ້ຳຳ�� ຕານທີ່່� ກັອ
ັ ບ
ປີີດ້້ວຍເຄື່່� ອງໂຣນຽວໂດຍຫຍິິບເຈ້້ຍແບບຍິິງລວດໃສ່່ທີ່່� ເຂົົານຳຳ�ມາແຕ່່ຊຽງໃໝ່່. ມັັນຖືືກ
ພິິ ມໄວ້້ພຽງເຈ້້ຍດ້້ານດຽວ ແລະມີີລາຍລະອຽດຈາກການແປຂອງອາຈານອູ້້�ມທີ່່� ລາວ
ຈົົດບັັນທຶຶກໄວ້້ເຕັັມຊ່່ອງວ່່າງດ້້ານຫຼັັ�ງ.
“ມື້້� ນີ້້�ພວກເຮົົາຈະສຶຶກສາຫາຫຍັັງລຸຸງ?”
“ເລີ່່� ມຈາກໄຊຢາໄນດ໌ກ່
໌ ອນເນາະ.”
່
“ໂອ! ຢາພິິ ດຊໍ້້�າໃດຫັ້້� ນ.” ນາງເປີີດໜ້້າປຶ້້� ມເພື່່� ອຊອກຫາໄຊຢາໄນດ໌໌ ແລະເບິ່່�ງຄູ່່ມືື
�
ວິິທີີການທົົ ດລອງຕ່່າງໆ ຫຼຼາຍຢ່່າງ. “ພວກເຮົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນເຄີີຍທົົ ດລອງເລື່່� ອງຢາພິິ ດ
ຈັັກເທື່່� ອ ແຕ່່ເບິ່່�ງແລ້້ວລຸຸງເອງຄືືວ່່າຍັັງບໍ່່�ທັັນໝັ້້�ນໃຈປານໃດ.”
“ຫຼຼານກໍໍຮູ້້�ຈັັກລຸງຸ ດີີຢູ່່�ແລ້້ວອູ້້ມ.
� ລຸຸງບໍ່່�ເຄີີຍໝັ້້�ນໃຈກັັບອັັນໃດດອກ. ນີ້້�ກໍໍເປັັ ນອີີກສິ່່�ງ
ໜຶ່່ງ� ທີ່່� ລຸງຸ ເດົົາເອົົາ ແຕ່່ກໍໍມີີເງື່່ອ
� ນງຳຳ�ຢູ່່�ສອງສາມຂໍ້້�.”
“ເລົ່່�າໃຫ້້ຟັັ ງແດ່່ລຸຸງ.” ນາງດຶຶງຂວດລົົງມາຈາກຊັ້້�ນວາງເຄື່່� ອງ ແລະທຳຳ�ການກວດ
ສອບເພື່່� ອຈະໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າຍັັງມີີສານເຄມີີຊະນິິດໃດແດ່່ທີ່່� ນາງຕ້້ອງການໃຊ້້ຫຼົົ�ງເຫຼືື�ອຢູ່່�.
“ຄືືວ່່າ, ທຳຳ�ອິິດນັ້້�ນນາງຜູ້�້ ເປັັ ນເຫຍື່່�ອເກີີດເສຍຊີີວິດ
ິ ແບບກະທັັນຫັັ ນ ໂດຍປາສາຈາກ
ອາການເຈັັບປວດທໍໍລະມານທາງຮ່່າງກາຍໃດໆ ປາກົົດອອກທາງພາຍນອກ. ອັັນທີີ
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ສອງກໍໍແມ່່ນ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງນາງປາກົົດມີີສີແ
ີ ດງເຂັ້້�ມຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ. ອ້້າວຫຼຼານ
ໄປດົົມມັັນເຮັັດຫຍັັງ? ມັັນຍັັງບໍ່່�ທັັນເໝັັນເນົ່່�າແມ່່ນບໍໍ?”
“ບໍ່່�ດອກ, ຫຼຼານກໍໍດົົມເພີີ ນໆ ໄປຊື່່� ໆ. ຢາກລອງດົົມເບິ່່�ງບໍໍ?”
“ຢ່່າແຫຼຼະ ຂອບໃຈ. ອັັນທີີສາມ ກໍໍແມ່່ນນ້້ອງກຶ່່�ງຂອງລຸຸງນັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ສັງັ ເກດເຫັັ ນບາງ
ຢ່່າງແປກໆ ໃນຂະນະທີ່່� ລຸງຸ ກຳຳ�ລັັງທຳຳ�ການຜ່່າຊຳຳ�ແຫຼຼະສົົບ ເຊິ່່�ງເຂົົາບອກວ່່າໄດ້້ກິ່່�ນຖົ່່�ວ.”
“ຖົ່່�ວຫວາ?”
“ກຶ່່�ງອາດລະບຸຸບໍ່່�ໄດ້້ແບບແນ່່ນອນວ່່າແມ່່ນຖົ່່�ວຊະນິິດໃດ ແຕ່່ລຸຸງເດົົາວ່່າແມ່່ນໝາກ
ກໍ່່�ຊະນິິດໜຶ່່ງ� . ມີີຖົ່່�ວປະມານສອງສາມຊະນິິດເທົ່່�ານັ້້�ນດອກ ທີ່່� ມີີກິ່່�ນສະເພາະຕົົວ.”
“ຖ້້າເປັັ ນແນວນັ້້�ນແນ່່ນອນວ່່າລຸຸງກັັບນາງພະຍາບານກໍໍຕ້້ອງໄດ້້ກິ່່�ນຖົ່່�ວຄືືກັັນ.”
“ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນ. ມີີຜູ້�້ ຄົົນຫຼຼາກຫຼຼາຍທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ສາມາດແຍກແຍະກິ່່�ນນັ້້�ນນີ້້� ໄດ້້. ປະສາດ
ສຳຳ�ຜັັ ດບາງຢ່່າງຂອງນ້້ອງກຶ່່�ງມີີພັັດທະນາການຂ້້ອນຂ້້າງດີີກວ່່າຄົົນປົົ ກກະຕິິທົ່່�ວໄປ.
ລຸຸງກຳຳ�ລັັງສົົງໄສວ່່າ ອາດຈະມີີຄົນ
ົ ແອບລັັກເອົົາຢາຊະນິິດໃດໜຶ່ງ່� ໃຫ້້ນາງກິິນ ແລະຢາທີ່່�
ມັັກພົົບເຫັັ ນທັັ ງຫາງ່່າຍທີ່່� ສຸຸດກໍໍຄົົງແມ່່ນໄຊຢາໄນດ໌໌. ຖ້້າສົົບນັ້້�ນຍັັ ງຢູ່່� ໂຮງເກັັບສົົບ
ອາດຈະຕ້້ອງມີີສັັນຍານອື່່� ນໆ ປະຮ່່ອງຮອຍໄວ້້ພໍໍ ຈະເຮັັດໃຫ້້ລຸຸງຊອກຫາຄຳຳ�ຕອບໄດ້້.”
“ໝາຍຄວາມວ່່າສົົບບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່່�ຫັ້້� ນແລ້້ວແມ່່ນບໍໍ?”
“ຄອບຄົົວຂອງນາງມາຮັັບເອົົາໄປແລ້້ວ.”
ອູ້້�ມໄດ້້ແຕ່່ແນມເບິ່່�ງໜ້້າສີີຣິິ.
“ມັັນຄືືວ່່າເປັັ ນເລື່່� ອງບັັງເອີີນແທ້້ເນາະ.”
“ບັັງເອີີນແນວໃດ?”
“ຫຼຼານໄດ້້ຍິິນຂ່່າວວ່່າເມຍຂອງສະຫາຍຄຳຳ�ເສຍຊີີວິດ
ິ ກະທັັນຫັັ ນມື້້�ວານນີ້້� ແລ້້ວລາວ
ກໍໍໄປໂຮງເກັັບສົົບ ພ້້ອມລັັກເອົົາສົົບເມຍລາວອອກມາ.”
“ເວົ້້�າແທ້້ຫວາ? ຫຼຼານໄປໄດ້້ຍິິນຂ່່າວນັ້້�ນມາແຕ່່ທາງໃດ?”
“ນີ້້�ແມ່່ນເມືືອງວຽງຈັັນໃດລຸຸງ ບໍ່່�ແມ່່ນປາຣີີ.”
ແນ່່ນອນນາງເວົ້້�າຖືືກ. ໃນປະເທດລາວ ຖ້້າຈະເວົ້້�າເຖິິງທິິດສະດີີຫົົກຊ່່ວງຄົົນແລ້້ວ
ຍັັງຖືືເປັັ ນສິ່່�ງໃຫຍ່່ຫຼຼາຍ ເຊິ່່�ງສາມາດຫຼຸຸ�ດລົົງເປັັ ນສາມຊ່່ວງຄົົນແບບງ່່າຍໆ ຫຼືື�ອາດຈະ
ຫຼຸຸ�ດລົົງເຫຼືື�ອພຽງແຕ່່ສອງຊ່່ວງຄົົນກໍໍສາມາດນຳຳ�ເອົົາຂ່່າວລືື ຫຼືື�ເລື່່� ອງລາວໄປບອກເລົ່່�າຕໍ່່�
ກັັນໃຫ້້ຮັັບຮູ້້�ທົ່່�ວບ້້ານທົ່່�ວເມືືອງໄດ້້. ພົົ ນລະເມືືອງລາວຄາວນັ້້�ນກໍໍຄ່່ອຍໆ ຫຼຸຸ�ດລົົງເກືືອບ
ບໍ່່�ຮອດສາມລ້້ານຄົົນ ແລະສະເພາະເມືືອງວຽງຈັັນກໍໍອາດໜ້້ອຍກວ່່າ 150,000 ຄົົນ.
ສະນັ້້�ນ, ໂອກາດທີ່່� ຈະຮັັບຮູ້້�ເລື່່� ອງລາວຂອງກັັນແລະກັັນຈິ່່�ງຖືືວ່່າຂ້້ອນຂ້້າງແຜ່່ກະຈາຍ
ໄວສົົມຄວນ.
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“ແມ່່ນໃດເນາະ. ໃນປາຣີີ ຈະບໍ່່�ມີີຂ່່າວລືື ຫຼືື�ເລື່່� ອງນິິນທາກ່່າວຂວັັນທີ່່� ຄານອອກ
ມາຈາກຖັັງຂີ້້� ເຫຍື້້� ອ ຫຼືື�ທໍ່່�ລະບາຍນ້ຳຳ��ໃຫ້້ໄດ້້ຍິິນໄດ້້ຟັັ ງກັັນ. ສ່່ວນຢູ່່�ເມືືອງວຽງຈັັນຂໍໍພຽງ
ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ຍິິນຂ່່າວລືືພຽງແຕ່່ສອງວັັນເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ ຜູ້້� ຄົົນກໍໍຈະພາກັັນສ້້າງເລື່່� ອງຂຶ້້�ນເອງ
ເພື່່� ອໃຫ້້ມັັນໂດ່່ງດັັງຈົົນເປັັ ນຂ່່າວລືືກ້້ອງໄປທົ່່�ວເມືືອງ.”
“ສະນັ້້�ນ ລຸຸງກຳຳ�ລັັງຈະບອກວ່່າ ເຄື່່�ອງໃນທີ່່� ລຸງຸ ເອົົາມາຕ້້ອນຫຼຼານສຳຳ�ລັັບອາຫານເຊົ້້�າ
ບໍ່່�ມີີຫຍັັງທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບ.. .”
່
“ອູ້້�ມ, ຫຼຼານຮັັກ. ລຸຸງສັັນຍາວ່່າ ຖ້້າຫຼຼານບໍ່່�ຖາມກ່່ຽວກັັບເລື່່� ອງນັ້້�ນ, ລຸຸງກໍໍຈະບໍ່່�ຕົົວະ
ຫຼຼານ.”
“ຊັ້້�ນຫຼຼານຊິິບໍ່່�ຖາມອີີກ. ເອົົາລະມາສືືບຕໍ່່�ວຽກຂອງພວກເຮົົາເລີີຍ. ໃນປຶ້້� ມວິິເສດ
ເຫຼັ້້�� ມນີ້້� ມີີການທົົດລອງສີີເພື່່� ອຄົ້້�ນຫາໄຊຢາໄນດ໌ໄດ້້ສາມວິິ
ທີີ. ຫຼຼານມີີສານເຄມີີສຳຳ�ລັັບ
໌
ທຳຳ�ການທົົດລອງໃນສອງຢ່່າງນີ້້�.”
ສີີຣິິດຶຶງເອົົາກ່ອງບັັ
ນຈຸຸຟິິມຢາງສອງອັັນອອກມາຈາກກະເປົົ າຂອງຕົົນ.
່
“ລຸຸງເກັັບນ້ຳຳ��ຍ່່ຽວ ກັັບເລືືອດຂອງນາງມານຳຳ� ສະນັ້້�ນພວກເຮົົາຈະຕ້້ອງເຮັັດທັັງສາມ
ຕົົວຢ່່າງສຳຳ�ລັັບການທົົດລອງແຕ່່ລະຄັ້້�ງ.”
“ໂດຍຂ້້ານ້້ອຍ. ລຸຸງຍັັງມີີຊິ້້�ນສ່່ວນຂອງເມຍສະຫາຍຕິິດມາໃນກະເປົົ າຕື່່�ມອີີກ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
ລາວແນມເບິ່່�ງໜ້້ານາງແບບສີີໜ້້າຢາກຮ້້າຍ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ເປັັ ນຕາຢ້້ ານຈັັກໜ່່ອຍ.
“ອູ້້�ມ. ຖ້້າລຸຸງເວົ້້�າຖືືກກ່່ຽວກັັບນາງ ຄົົງຈະເປັັ ນການດີີຖ້້າຄົົນອື່່� ນຈະຕ້້ອງຮູ້້�ເລື່່� ອງນີ້້�
ໜ້້ອຍທີ່່� ສຸຸດ. ຫຼຼານເຂົ້້�າໃຈໃນສິ່່�ງທີ່່� ລຸງຸ ກຳຳ�ລັັງເວົ້້�າ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ໂດຍ ຫຼຼານເຂົ້້�າໃຈແລ້້ວ. ເວົ້້�າແທ້້ໃດນິິ ລຸຸງບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງດອກ.”
ເມື່່� ອສີີຣິກັ
ິ ບ
ັ ໄປທີ່່� ໂຮງເກັັບສົົບກໍໍພໍໍດີແ
ີ ມ່່ນຊ່່ວງເວລາອາຫານທ່່ຽງ. ປ້້ າຫຼ້້�າກັັບບ້້ານ
ແລ້້ວເພາະລາວຂາຍເຂົ້້�າຈີ່່�ຝຣັ່່ງ� ໝົົດກ່ອນ,
ແຕ່່ຖ້້ຽວນີ້້�ແມ່່ນນ້້ອງກຶ່່�ງເປັັ ນຄົົນໄປຮັັບເອົົາ
່
ອາຫານທ່່ຽງນຳຳ�ປ້້ າຫຼ້້�າແທນ ພ້້ອມເອົົາມັັນມາວາງໄວ້້ຢູ່່�ໜ້້າໂຕະເຮັັດວຽກຂອງທ່່ານໝໍໍ
ຊັັນນະສູູດສົົບ. ໃນຫ້້ອງການບໍ່່�ມີໃີ ຜຢູ່່�ຈັັກຄົນ
ົ ສີີຣິຈິ່່
ິ ງ� ຈັັບເອົົາເຂົ້້�າຈີ່່�ຢູ່່�ໜ້້າໂຕະແລ້້ວຍ່່າງ
ລົົງໄປນັ່່�ງຢູ່່�ຂອນໄມ້້ ເຊິ່່�ງເປັັ ນບ່່ອນທີ່່� ລາວມັັກນັ່່ງ� ກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງເປັັ ນປະຈຳຳ� ລາວທັັງຫຍ້ຳຳ��
ເຂົ້້�າຈີ່່�ທັັງປ່່ອຍໃຫ້້ຄວາມຄິິດສົົນລະວົົນຢູ່່�ໃນຫົົ ວຜູ້້� ດຽວ. ແຕ່່ແລ້້ວລາວກໍໍຮູ້້ສຶຶ
� ກປະຫຼຼາດໃຈ
ເມື່່� ອສຽງຂອງກຶ່່�ງດັັງປາກົົດຢູ່່�ໃກ້້ໆ ກັັບຕົົນ.
“ຕຸ້້�ຍ. ລາວ … ລາວກັັບບ້້ານແລ້້ວ.” ສີີຣິິຫັັນຫຼັັ�ງໄປຫາທີ່່� ມາຂອງສຽງ. ຜູ້້� ຊ່່ວຍ
ຫ້້ອງຊັັນນະສູູດຂອງເຂົົາເອນຕົົວເຂົ້້�າໄປຈົົນເກືືອບຈຳຳ�ກັັບສີີຣິິພ້້ ອມໃຊ້້ມືືຊີ້້�ໜ້້າໃສ່່ເຂົົາຄືື
ກັັບຄູູຢູ່່�ໂຮງຮຽນທີ່່� ກຳຳ�ລັັງສອນເດັັກນ້້ອຍ.
“ໂອ ສະບາຍດີີນ້້ອງກຶ່່�ງ. ຂອບໃຈທີ່່� ໃຈດີີໄປຮັັບເອົົາ …”
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“ເຈົ້້�າຄືືມາເປັັ ນຄົົນບໍ່່�ດີີແນວນີ້້�.”
“ວ່່າຫຍັັງເກາະ?”
“ເຈົ້້�າຫັ້້� ນມັັນຄົົນບໍ່່�ດີີ.”
“ຂ້້ອຍເຮັັດຫຍັັງຜິິ ດ?” ລາວຮູ້້�ສຶຶກຕົົກປະມ່່າ ທັັງເກີີດຄວາມສົົງໄສໄປພ້້ອມກັັນ.
“ນາງບໍ່່� … ບໍ່່�ແມ່່ນ … ບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນບໍ່່�ຫົົວໃສ່່ໃຈຊາກັັບຫຍັັງ. ນາງນິິດໄສດີີ.”
“ຂ້້ອຍ …”
“ມັັນບໍ່່�ຄັັກໃດທີ່່� ເຈົ້້�າເວົ້້�າແບບ … ແບບ … ເລື່່� ອງແບບນີ້້�ກັັບນາງ.”
ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງກຶ່່�ງ ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິຈຳຳ�ຕ້້ອງຢ້້ ອນຄິິດຄືືນວ່່າຕົົນເອງເວົ້້�າຫຍັັງອອກໄປ ທັັງ
ບໍ່່�ຄິິດວ່່າມັັນຈະເຮັັດໃຫ້້ນາງຮູ້້�ສືືກໂກດເຄືືອງຍ້້ອນ. ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍຄິິດມາກ່່ອນວ່່ານາງຈະ
ເປັັ ນຄົົນໃຈນ້້ອຍຂະໜາດນັ້້�ນ.
“ນີ້້�ນ້້ອງບອກວ່່ານາງກັັບບ້້ານແລ້້ວແມ່່ນບໍໍ?”
“ແມ່່ນຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ແຕ່່ນາງບໍ່່�ເຄີີຍກັັບໄປກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງຢູ່່�ເຮືືອນຈັັກເທື່່� ອ ແລະລົົດຖີີບຂອງນາງກໍໍຍັັງຢູ່່�
ນຳຳ�ອ້້າຍ.”
“ນາງກັັບບ້້ານຍ້້ອນນາງບໍ່່�ສະບາຍໃຈ. ເຈົ້້�າຫັ້້� ນລະເຮັັດໃຫ້້ນາງເສຍໃຈ.”
“ຂ້້ອຍ …”
ກຶ່່�ງບໍ່່�ລໍໍຖ້້າຟັັ ງຕໍ່່� ພໍໍ ເວົ້້�າຈົົບເຂົົາກໍໍຫັັນໜ້້າໜີີແລ້້ວຍ່່າງກັັບຄືືນໄປທີ່່� ໂຮງໝໍໍ.
“ນ້້ອງກຶ່່�ງລົົມກັັນດີີໆ ກ່່ອນໄດ້້ບໍໍ?”
ເຂົົາຍັັງບໍ່່�ຍອມແມ່່ນແຕ່່ຈະຫຼຼຽວຫຼັັ�ງກັັບຄືືນມາເລີີຍ.
ສີີຣິບໍ່່
ິ �ເຄີີຍໄປເຮືືອນຂອງຕຸ້້ຍມາກ່
ອນ
�
່ ຮູ້້�ແຕ່່ວ່່າເຮືືອນຂອງນາງລີ້້� ຊ້້ອນໄວ້້ຢູ່່�ຂ້້າງຫຼັັ�ງ
ສະໜາມກີີລາແຫ່່ງຊາດ ມັັນແມ່່ນໜຶ່່ງ� ໃນຫ້້ອງແຖວທີ່່� ສ້້າງຂຶ້້�ນສຳຳ�ລັັບເປັັ ນບ່່ອນອາໄສ
ຂອງປະຊາຊົົ ນທີ່່� ຍ້້າຍມາແຕ່່ທາງພາກເໜືືອ ເພື່່� ອເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຊ່່ ວຍໃນການສ້້າງສາ
ພັັ ດທະນາປະເທດຊາດ.
ຕູູບແຖວເຫຼົ່່�� ານີ້້� ໜ້້າຈະສ້້າງໃຫ້້ເປັັ ນທີ່່� ຢູ່່�ຊົ່່�ວຄາວ ແຕ່່ເວລາຜ່່ານໄປໜຶ່່ງ� ປີີແລ້້ວກໍໍ
ບໍ່່�ເຫັັ ນມີີໃຜໄດ້້ຮັັບການຍົົກຍ້້າຍໄປຢູ່່�ເຮືືອນຫຼັັ�ງໃໝ່່. ສຳຳ�ລັັບອາຄານຫຼັັ�ງໃໝ່່ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບ
ການກໍ່່�ສ້້າງໃນຕົົວເມືືອງແມ່່ນມອບໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ອາວຸຸໂສຜູ້້�ທີ່່� ມີຄ
ີ ວາມສຳຳ�ຄັັນໄດ້້ຢູ່່�ກ່ອນ.
່
ສ່່ວນບັັນດາແຂ້້ວເຟືືອງນ້້ອຍໆ ຕ້້ອງລໍໍຖ້້າອີີກຕໍ່່�ໄປ.
ຍ້້ອນບໍ່່�ຮູ້້�ຮອດເລກທີີເຮືືອນ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຊື່່� ຂອງເຈົ້້�າຂອງເຮືືອນທີ່່� ຈະໄປຫາ ຈິ່່�ງເຮັັດ
ໃຫ້້ສີີຣິເິ ສຍເວລາໄປດົົນເຕີີບກວ່່າຈະຊອກຫາຕູູບຂອງຕຸ້້ຍພົົ
ູ ເພີີງໝາແຫງນ
� ບ. ມັັນຄືືຕູບ
ທີ່່� ເອົົາໃບໄມ້້ມາສານເປັັ ນແຕະເພື່່� ອແອ້້ມຝາ ພ້້ອມມີີຊ່່ອງວ່່າງເມື່່�ອແນມຜ່່ານແຜ່່ນໃບໄມ້້
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ເຊິ່່�ງແຮງງານລາວລ້້ວນແຕ່່ມີີຫົົວຄິິດ ແລະຄວາມສາມາດພິິ ເສດໃນການກໍ່່�ສ້້າງທີ່່� ພັັກ
ຊົ່່�ວຄາວເຊິ່່�ງມັັນກໍໍເປັັ ນບ່່ອນພັັກຊົ່່�ວຄາວອີ່່�ຫຼີີ� . ໂດຍມີີຫ້້ ອງນ້ຳຳ��ລວມຕັ້້�ງຢູ່່�ສົ້້�ນສຸຸດອີີກດ້້ານ
ໜຶ່່ງ� ຂອງເຮືືອນແຖວ.
ພື້້� ນເຮືືອນທີ່່� ຢູ່່� ໃຈກາງຫ້້ອງຂອງຕູູບຫຼັັ�ງນັ້້�ນປູູດ້້ວຍເສື່່� ອສອງເຄືືອ ເຊິ່່� ງມີີແມ່່ຍິິງ
ຮ່່າງໃຫຍ່່ສອງຄົົນນອນຫຼິ້້�� ນຢູ່່� ໜຶ່ງ່� ໃນນັ້້�ນກໍໍແມ່່ນຕຸ້້ຍທີ່່�
� ກຳຳ�ລັງັ ນອນອ່່ານວາລະສານດາຣາ
ໄທຢ່່າງເພີີ ດເພີີ ນ.
“ຂ້້ອຍຫວັັງວ່່າຄົົງຈະບໍ່່�ລົົບກວນພວກເຈົ້້�າຕິິນໍ.ໍ ”
ຕຸ້້�ຍກັັບແມ່່ຂອງນາງຫັັ ນມາແນມເບິ່່�ງເຈົ້້�າຂອງສຽງພ້້ອມທັັງປະຫຼຼາດໃຈເມື່່� ອຮູ້້�ວ່່າ
ແຂກທີ່່� ບໍ່່�ໄດ້້ເຊີີນຜູ້�້ ກຳຳ�ລັັງຢືືນຢູ່່�ປະຕູູທາງເຂົ້້�ານັ້້�ນແມ່່ນທ່່ານໝໍໍ ແຕ່່ຕຸ້້ຍຄົົ
� ນດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນ
ທີ່່� ຟ້້າວລຸຸກພວດພາດຢືືນຂຶ້້�ນ. ເບິ່່�ງສີີໜ້້າຂອງນາງແລ້້ວຄົົງຈະເສຍໃຈບໍ່່�ໜ້້ອຍທີ່່� ສີຣິ
ີ ໄິ ດ້້
ມາເຫັັ ນສະພາບບ່່ອນທີ່່� ນາງອາໄສຢູ່່� . ທຳຳ�ອິິດນາງຍັັ ງບໍ່່� ຍອມເວົ້້�າຈາຫຍັັ ງອອກມາ
ອາດຈະເປັັ ນຍ້້ອນນາງລໍໍຖ້້າໃຫ້້ຜູ້້�ເປັັ ນຫົົ ວໜ້້າຂອງຕົົນຕຳຳ�ນິິໃນເລື່່� ອງການຂາດການ
ຂອງຕົົນ ແຕ່່ສີີຣິິກໍໍຍັັງບໍ່່�ເວົ້້�າຫຍັັງຈັັກຄຳຳ�.
“ແມ່່, ນີ້້�ແມ່່ນທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ.”
ຍິິງຊະລາທີ່່� ມີທ່່
ີ າທາງເຊື່່� ອງຊຶຶມຫັັ ນໜ້້າມາແນມເບິ່່�ງສີີຣິຊ້້
ິ າໆ ເຊິ່່�ງເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນ
ວ່່າ ນາງບໍ່່�ສາມາດຍ້້າຍອອກຈາກບ່່ອນນອນໄດ້້.
“ຢູ່່�ດີີມີີແຮງເດີີທ່່ານໝໍໍ, ຂໍໍໂທດທີ່່� ຂ້້ອຍລຸຸກບໍ່່�ໄດ້້.”
“ແມ່່ເປັັ ນໂລກຕັັບແຂງ, ຂ້້ອຍເຄີີຍບອກທ່່ານໝໍໍແລ້້ວ.”
“ແມ່່ນ ເຄີີຍບອກແລ້້ວ, ຢູ່່�ດີີມີີແຮງເດີີແມ່່ວົົງເຮືືອນ.” ເບິ່່�ງຄືືວ່່າເປັັ ນເລື່່� ອງແປກທີ່່�
ອວຍພອນໃຫ້້ແມ່່ຍິິງທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າກຳຳ�ລັັງປ່່ວຍໃຫ້້ມີີສຸຸຂະພາບດີີ ແຕ່່ນັ້້�ນກໍໍຄືືຄຳຳ�ທັັກທາຍ
ປະຈຳຳ�ຊາດ. ແມ່່ຍິິງຜູ້້�ນັ້້�ນປ່່ວຍມາຫຼຼາຍປີີຍ້້ອນເປັັ ນໂລກພະຍາດໃບໄມ້້ໃນຕັັບ ທີ່່� ນາງ
ໄດ້້ຮັັບມາແຕ່່ທາງພາກເໜືືອ.
ຕຸ້້ຍໃຊ້້ມືື
ໄປຄວ້້າຈັັບເອົົາແຂນສີີຣິິ ແລ້້ວພາເຂົົາຍ່່າງອອກໄປຂ້້າງນອກ ໂດຍຜ່່ານ
�
ພວກເດັັກນ້້ອຍໄວກຳຳ�ລັັງຮຽນຍ່່າງທີ່່� ເປືືອຍກາຍທາງລຸ່່�ມພ້້ອມແລ່່ນຫຼິ້້�� ນເຕາະແຕະ
ທັັງກິ້້�ງເກືືອກລີີເລືືອໄປກັັບຂີ້້� ຝຸ່່� ນ, ໝາໂຕໜຶ່່ງ� ຄາງຂຶ້້�ນເຮັັດສຽງຂູ່່�ຕາມສັັນຊາດຕະຍານ
ເມື່່� ອເຫັັ ນສີີຣິິຍ່່າງຜ່່ານໜ້້າ. ຕຸ້້�ຍພາເຂົົາຂຶ້້�ນໄປທາງກຳຳ�ແພງຮົ້້�ວສະໜາມກີີລາ ເພື່່� ອ
ໝັ້້�ນໃຈວ່່າພວກເພື່່� ອນບ້້ານຈະບໍ່່�ໄດ້້ຍິິນໃນສິ່່�ງທີ່່� ທັັງສອງສົົນທະນາກັັນ. ສີີຣິິກຳຳ�ລັັງຈະ
ກ່່າວຄຳຳ�ຂໍໍໂທດ ແຕ່່ຕຸ້້�ຍຕັັດບົົດຂຶ້້�ນກ່່ອນ.
“ຂ້້ອຍຂໍໍໂທດເດີີທ່່ານໝໍໍ. ມື້້� ຄືນ
ື ນີ້້�ຂ້້ອຍຢູ່່�ເຝົ້້� າແມ່່ໝົົດຄືືນຈົົນບໍ່່�ໄດ້້ນອນ. ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້
ຕັ້້�ງໃຈເຮັັດໃຫ້້ມັັນເປັັ ນແບບນັ້້�ນ. ຂ້້ອຍ …”
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“ຂ້້ອຍພຽງແຕ່່ຈະມາຖາມວ່່າ ເຈົ້້�າຈະໃຫ້້ກຽດເປັັ ນແພດຝຶຶ ກຫັັ ດຂອງຂ້້ອຍຢູ່່�ໂຮງ
ເກັັບສົົບຈະໄດ້້ບໍ່່�.”
“ໂອ ຢ່່າເລີີຍ! ທີ່່� ທ່່ ານໝໍໍເວົ້້�າແນວນັ້້�ນກໍໍຍ້້ອນຂ້້ອຍໄດ້້ເຮັັດແນວໂງ່່ໆ ໄປແລ້້ວ.
ທ່່ານໝໍໍບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງ …”
“ຂ້້ອຍເວົ້້�າແທ້້ໃດ … ຂ້້ອຍຄິິດກ່ຽວກັັ
ບເລື່່� ອງນີ້້� ກ່ອນທີ່່�
ຂ້້ອຍຈະຂີ່່� ລົດ
ົ ຖີີບຂອງເຈົ້້�າ
່
່
ໄປຕຳຳ�ກຳຳ�ແພງຮົ້້�ວຫໍໍ ຄຳຳ�.”
“ທ່່ານໝໍໍ …?”
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າເຈົ້້�າຄວນຈະເອົົາລົົດໄປໃຫ້້ຊ່່າງກວາດເບກກ່ອນເທາະ.”
່
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ເຄີີຍຖີີບລົົດໄວເກີີນໄປຈົົນຕ້້ອງຢຽບເບກບໍ່່�ທັັນ. ທ່່ານໝໍໍຂີ່່�ລົດ
ົ ຕຳຳ�ກຳຳ�ແພງ
ແທ້້ຫວາ …?”
“ເລີ່່� ມແຕ່່ທາດຫຼຼວງ ທາງມັັນເປັັ ນຄ້້ອຍຕ່ຳຳ��ລົງົ ໄປ ແລະມັັນກໍໍຈະບໍ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນດອກຖ້້າ
ຂ້້ອຍກວາດເບິ່່� ງ ເບກລົົ ດ ກ່່ ອນທີ່່� ຈ ະຂີ່່� ອ ອກໄປ. ຂ້້ອຍພຸ່່� ງເຂົ້້� າ ໄປໃສ່່ກັັ ບ ໜ້້າປະຕູູ
ອະນຸຸສາວະລີີ ແລະຕອນທີ່່� ຂ້້ອຍຂີ່່� ລົົດຜ່່ານຫ້້ອງການໄປສະນີີຂ້້ອຍກໍໍເລັ່່�ງຄວາມໄວ
ປະມານ 120 ກິິໂລແມັັດຕໍ່່�ຊົ່່�ວໂມງພຸ້້� ນແຫຼຼະ ຈົົນຮູ້້�ສຶຶກມຶຶນຊາເລັັກໜ້້ອຍ.”
“ທ່່ານໝໍໍ.”
“ເອົົາລະ ຂ້້ອຍຂໍໍສາລະພາບແບບຕົົງໆ ເລີີຍວ່່າ ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ຂີ່່� ລົດ
ົ ໄປຕຳຳ�ກຳຳ�ແພງຮົ້້�ວ
ຫໍໍ ຄຳຳ�ດອກ ແຕ່່ນັ້້�ນຂ້້ອຍກໍໍຢາກຈະຂອບໃຈຊາຍຂາຍຟອຍ ແລະແປງຖູູ ຜູ້�້ ໜ້້າສົົງສານ
ຄົົນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ນັ່່�ງຢູ່່� ແຄມທາງ ຂ້້ອຍເລີີຍຢາກລອງເບິ່່�ງວ່່າເຂົົາອາດຈະນຸ້້�ມກວ່່າກຳຳ�ແພງ
ພວກເຮົົາສອງຄົົນຜ່່ານພົ້້� ນເຫດຮ້້າຍມານຳຳ�ກັັນດ້້ວຍດີີພໍໍສົົມຄວນ, ກະດູູກທຸກສ່່
ຸ ວນ
ຂອງຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ແຕກຫັັ ກຈັັກບ່່ອນ ສ່່ວນຊາຍຄົົນນັ້້�ນກໍໍຍັັງໄດ້້ຂາຍໄມ້້ຟອຍຕັ້້�ງສາມກ້້ານ
ໃຫ້້ໂຮງເກັັບສົົບ.”
“ແລ້້ວລົົດຖີີບເດລະ?”
“ຄົົນຈີີນບໍ່່�ໄດ້້ເກັ່່�ງເລື່່� ອງການຜະລິິດເກີີບ ແຕ່່ພວກເຂົົາສາມາດປະກອບລົົດຖີີບໄດ້້
ເປັັ ນຢ່່າງດີີ ແມ່່ນແຕ່່ປືືນຄົົກກໍໍຍັັງຍິິງທຳຳ�ລາຍບໍ່່�ໄດ້້. ສະນັ້້�ນເຈົ້້�າຈະເຫັັ ນດີີກັັບຂໍ້້�ສະເໜີີ
ຂອງຂ້້ອຍບໍ່່�?”
“ໃຫ້້ຂ້້ອຍຍອມຮັັບຂໍ້້�ສະເໜີີເລື່່� ອງຫຍັັງ?”
“ເປັັ ນເດັັກຝຶຶກງານຂອງຂ້້ອຍ.”
“ເວົ້້�າໄດ້້ຖືືກໃຈເລີີຍທ່່ານໝໍໍ ຂ້້ອຍຕົົກລົົງແທ້້.”
“ດີີແຫຼຼະຊັ້້�ນ ແຕ່່ກ່ອນຂ້້ອຍຈະອອກໄປ
ຂ້້ອຍຢາກຈະໄປເບິ່່�ງແມ່່ຂອງເຈົ້້�າອີີກກ່ອນ.”
່
່
“ເຈົ້້�າສົົນໃຈແມ່່ຂ້້ອຍຫວາ?”
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“ຂ້້ອຍໝາຍເຖິິງໂລກຕັັບແຂງເດັັກນ້້ອຍເອີີຍ, ໂລກຕັັບແຂງຢ່່າງດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນ.”
**********

ວັັນພຸຸ ດ, ສີີຣິິມາຮອດຫ້້ອງການກ່ອນໝູ່່
ອີີ
່
� ກຄັ້້�ງ. ກຶ່່�ງຍິ່່�ງງົົງຕື່່� ມຂຶ້້�ນ ເມື່່� ອຍ່່າງອອກໄປທີ່່�
ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຂອງເຕົົາເຜົົ າແລ້້ວພົົ ບກັັບຫົົ ວໜ້້າຂອງເຂົົາກຳຳ�ລັັງກົ້້�ມໆ ເງີີຍໆ ເພື່່� ອເກັັບ
ແມງສາບທີ່່� ຕາຍແລ້້ວຢູ່່�ຮາງນ້ຳຳ��ຄອນກຣີີດ ກ່ອນຈະຈັັ
ບພວກມັັນເຂົ້້�າໃສ່່ໄວ້້ໃນຂວດ.
່
“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�ານ້້ອງກຶ່່�ງ. ມື້້� ນີ້້�ມີີລູກຄ້້
ູ າມາໃໝ່່ບໍ່່�?”
“ບໍ່່�ມີລູ
ີ ກຄ້້
ູ າໃໝ່່ດອກມື້້�ນີ້້� ສະຫາຍທ່່ານໝໍໍ.” ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນ ແຕ່່ກໍໍຍັັງຢືືນຈ້້ອງເບິ່່�ງສີີຣິ.ິ
“ນັ້້�ນ … ມັັນເປື້້�ອນໃດ໋໋. ທ່່ານໝໍໍຢ່່ າໄປຫຼິ້້�� ນຢູ່່�ຫັ້້� ນ.”
“ນ້້ອງກຶ່່�ງ ເຈົ້້�າເວົ້້�າຖືືກໃດ໋໋ຫັ້້� ນ. ບ່່ອນນີ້້�ແມ່່ນຈຸຸດທີ່່� ເຈົ້້�າເກັັບກະເປົົ າໄດ້້ ກ່່ອນທີ່່� ພວກ
ເຂົົາຈະໂຍນມັັນເຂົ້້�າໃສ່່ເຕົົາຫຼໍ່່�� ແມ່່ນບໍ່່�?”
“ໂດຍແມ່່ນແລ້້ວ.”
“ແລ້້ວຜູ້້�ດູູແລອາຄານຄົົງຈະບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່່�ແຖວນີ້້�ເນາະ. ເຈົ້້�າຮູ້້�ຫຼືື�ບໍ່່�ວ່່າມື້້� ວານນີ້້�ລາວເຜົົ າ
ຂີ້້� ເຫຍື້້� ອຂອງພວກເຮົົາໝົົດແລ້້ວ?”
“ລາວຄົົງເຜົົ າ. ລາວຕ້້ອງເຜົົ າແລ້້ວແຫຼຼະ ເພາະມັັນເປັັ ນລະບຽບເດ. ລາວຈະຕ້້ອງ
ເຜົົ າທຳຳ�ລາຍຂີ້້� ເຫຍື້້� ອຂອງໂຮງໝໍໍທັັງໝົົດທີ່່� ຂົົນມາໄວ້້ບ່່ອນນີ້້�ໃຫ້້ແລ້້ວພາຍໃນສິິບສອງ
ຊົ່່�ວໂມງ. ລາວຕ້້ອງເຜົົ າແລ້້ວແຫຼຼະ.”
“ສິິບສອງຊົ່່�ວໂມງຫວາ, ຊັ້້�ນຂີ້້� ເຫຍື້້� ອທີ່່� ພວກເຮົົາເອົົາມາຖິ້້�ມຫວ່່າງຕອນແລງວັັນ
ຈັັນ ມັັນກໍໍຍັັງກອງຄ້້າງຄືືນຢູ່່�ນີ້້�ຕິິຊັ້້�ນ?”
“ແມ່່ນ.”
“ດີີໆ. ຫາແດ່່ນ້້ອງກຶ່່�ງ ເອົົາເພື່່� ອນຕົົວນ້້ອຍຊຸຸ ມນີ້້�ໄປມ້້ຽນໄວ້້ໃນຕູ້້ເຢັັ
� ນໃຫ້້ແດ່່ ອ້້າຍ
ຈະໄປອາບນ້ຳຳ��ລ້້າງຕົົນໂຕໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� .”
“ຮາຮາ. ເພື່່� ອນຕົົວນ້້ອຍ.” ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນອີີກ ພ້້ອມຈັັບເອົົາຂວດແມງສາບແລ່່ນເຂົ້້�າ
ໄປຂ້້າງໃນ.
ສີີຣິິອາບນ້ຳຳ��ຜັັດປ່່ຽນເຄື່່� ອງນຸ່່�ງ ແລ້້ວກໍໍອອກໄປຂ້້າງນອກອີີກໃນຊ່່ວງປະມານ
ສິິບໂມງເຊົ້້�າໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ບອກໃຜວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງຈະໄປໃສ.
ເຂົົາຍ່່າງຂ້້າມທາງທີ່່� ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າໂຮງໝໍໍ ພ້້ອມໄປຮັັບເອົົາອາຫານທ່່ຽງນຳຳ�ປ້້ າຫຼ້້�າ. ຈາກ
ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕຸ້້�ຍໃນມື້້� ວັນ
ັ ຈັັນຜ່່ານມາ, ລາວເລີີຍລອງສັັງເກດດ້້ວຍຕົົນເອງຈິ່່�ງເຫັັ ນພວງ
ແກ້້ມສີີແດງອ່່ອງຕ່່ອງທີ່່� ປາກົົດຢູ່່�ໃບໜ້້າຂອງແມ່່ຍິິງຜູ້້� ນັ້້�ນ. ໃນວິິນາທີີນັ້້ນ
� ເອງລາວຈິ່່�ງ
ເຊື່່� ອວ່່າ ສິ່່�ງທີ່່� ຕຸ້້�ຍເວົ້້�ານັ້້�ນອາດຈະແມ່່ນຄວາມຈິິງ. ທັັງສອງໂອ້້ລົົມສົົນທະນາກັັນຢ່່າງ
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ສຸຸພາບປະມານສອງສາມນາທີີ ຈາກນັ້້�ນສີີຣິິກໍໍເວົ້້�າຂຶ້້�ນວ່່າ “ຢູ່່�ດີີມີີແຮງເດີີ” ແລ້້ວຍ່່າງ
ອອກໄປ.
“ໂຮງໝໍໍຢູ່່�ທາງນັ້້�ນໃດອ້້າຍສີີຣິິ,” ນາງຮ້້ອງເຕືືອນເຂົົາ.
“ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງອູ້້ງານ
ຢ່່າບອກຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການເດີີ.”
�
“ເຈົ້້�າຄວນຈະອູ້້ງານກັັ
ບຂ້້ອຍຈັັກມື້້�ໜຶ່ງ່� .”
�
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນ.
ປ້້ າຫຼ້້�າກໍໍຫົົວຂຶ້້�ນເຊັ່່�ນກັັນ.
ມັັນຕ້້ອງມີີຫຍັັງບາງຢ່່າງແທ້້ແຫຼຼະ.
**********

ສີີຣິິຍ່່າງໄປຕາມແຄມແມ່່ນ້ຳຳ�� ແລ້້ວລ້້ຽວຕົົວເຂົ້້�າໄປຮ່່ອມທາງດິິນແດງຂະໜາດນ້້ອຍ
ແຫ່່ ງໜຶ່່� ງ . ສູູ ນ ກາງສະຫະພັັ ນ ແມ່່ຍິິ ງ ລາວຕັ້້� ງ ຢູ່່� ໃນອາຄານທີ່່� ເປັັ ນຕຶຶ ກສ ອງຊັ້້� ນ
ເຊິ່່� ງດ້້ານໜ້້າຂອງຕຶຶກຖືືກຄຸຸມຄາມດ້້ວຍພຸ່່� ມດອກໄມ້້ຈົົນໜາຕາ. ພວກເຂົົ າຄົົງຈະ
ຕົົ ກ ແຕ່່ງໃຫ້້ມັັ ນ ມີີ ແ ນວໂນ້້ມທີ່່� ເ ປັັ ນທຳຳ�ມະຊາດຫຼຼ າ ຍກວ່່າ ຈິ່່�ງ ວ່່າພາກັັ ນ ເອົົ າ ໃຈໃສ່່
ບົົວລະບັັດໃຫ້້ມັັນເປັັ ນລະບຽບຈົົບງາມ. ໜ້້າປ້້ າຍຂອງສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງໄດ້້ຮັັບການ
ທາສີີໃໝ່່ໆ ໝາດໆ ເຊິ່່�ງມີີຮອຍສີີຂາວໄຫຼຼຍ້້ອຍເປັັ ນທາງເລັັກໜ້້ອຍລົົງມາຈາກຕົົວໜັັງສືື
ໂຕໜຶ່່ງ� .
ເຂົົາຍ່່າງເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງໂຖງອັັນວຸ້້ນວາຍ
ເຊິ່່�ງເຕັັມໄປດ້້ວຍຜູ້້� ຄົົນສວ່່ານສົົນໄປມາຄືື
�
ກັັບວ່່າພວກເຂົົາມີີວຽກງານອັັນເລັ່່�ງດ່່ວນ ສ່່ວນສີີຣິຊ້ຳຳ
ິ ��ພັັດບໍ່່�ມີສ່່
ີ ວນກ່ຽວຂ້້ອງຫຍັັ
ງເລີີຍ.
່
ເຂົົາຮີີບຍ່່າງໄປຢືືນລັັດໜ້້າແມ່່ຍິິງຄົົນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຍ່່າງແບບຟ້້າວຟັ່່� ງກ່່ອນຈະລັ່່�ນຄຳຳ�
ເວົ້້�າອອກມາເພື່່� ອຖາມບາງສິ່່�ງ.
“ເຈົ້້�າພໍໍ ຈະຮູ້້�ບໍໍວ່່າ ຂ້້ອຍຄວນຈະພົົ ບທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນໄດ້້ຢູ່່�ໃສ?”
ນາງສະແດງທ່່າທີີຕື່່�ນເຕັ້້�ນສັັບສົົນ ກ່ອນຈະຕອບວ່່າ:
“ໂອ! ລາວຄົົງຈະຢູ່່�ແຖວໆ
່
ນີ້້�ແຫຼຼະ. ທ່່ານໄດ້້ນັັດພົົ ບລາວກ່ອນລ່່ວງໜ້້າແລ້້ວບໍໍ
?”
່
“ບໍ່່�ເລີີຍ, ຕ້້ອງໄດ້້ນັັດກ່ອນບໍໍ
?”
່
“ທ່່ານຄວນຈະໂທຫາລາວ ອີີກຢ່່ າງໜຶ່່ງ� ມື້້�ນີ້້�ກໍຂ້້
ໍ ອນຂ້້າງຫຍຸ້້�ງ ເພາະພັັນລະຍາຂອງ
ທ່່ານປະທານປະເທດມົົງໂກເລຍກຳຳ�ລັັງເດີີນທາງມາ.”
ສີີຣິຮູ້້
ິ �ສຶຶກຄືກັ
ື ບ
ັ ວ່່າຕົົນເອງໄດ້້ມາຢູ່່�ເຂດຕ່່າງແດນແປກໆ ທີ່່� ທຸກສິ່່
ຸ ງ� ຢ່່າງເຕັັມໄປດ້້ວຍ
ຄວາມຟັ່່� ງຟ້້າວ, ມີີວຽກຫຼຼ າຍແນວໃຫ້້ເຮັັ ດ ລວມທັັ ງເລື່່� ອງການນັັດໝາຍ, ເລື່່� ອງ
ໂທລະສັັບ ທັັ ງໝົົດນັ້້�ນເຮັັ ດໃຫ້້ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງບໍ່່� ໄດ້້ຢູ່່� ປະເທດລາວກໍໍປານນັ້້�ນ.
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ວັັດທະນະທຳຳ�ລາວທີ່່� ເຂົົາເຄີີຍຮູ້້�ຈັັກ ແມ່່ນບໍ່່�ມີກ
ີ ານນັັດໝາຍ ເຊິ່່�ງສາມາດໄປ-ມາຫາກັັນ
ໄດ້້ທຸຸກເມື່່� ອ, ເຈົ້້�າສາມາດຖາມໃຜກໍໍໄດ້້ວ່່າບຸຸກຄົົນທີ່່� ເຈົ້້�າຕ້້ອງການພົົ ບຢູ່່� ຫຼືື�ບໍ່່� … ຖ້້າຢູ່່�,
ເຈົ້້�າອາດຈະນັ່່�ງລໍໍຖ້້າປະມານໜຶ່່ງ� ຊົ່່�ວໂມງ, ແຕ່່ຖ້້າບໍ່່�ຢູ່່� ເຈົ້້�າກໍໍກັບ
ັ ບ້້ານກ່ອນແລ້້ວມາໃໝ່່
່
ໃນມື້້� ໜ້້າ.
ແລ້້ວພວກເຂົົາ … ພວກແມ່່ຍິິງປະຈຳຳ�ສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງທີ່່� ມີແ
ີ ນວຄິິດແປກປະຫຼຼາດ
ເຫຼົ່່�� ານີ້້� ແມ່່ນໃຜ? ເປັັ ນຫຍັັງຈິ່່�ງວ່່າພາກັັນຕື່່� ນເຕັ້້�ນເປັັ ນພິິ ເສດກ່່ຽວກັັບພັັ ນລະຍາຂອງ
ທ່່ານປະທານປະເທດມົົງໂກເລຍ?
ພາຍຫຼັັ�ງປະຈັັນໜ້້າກັັບແມ່່ຍິິງທີ່່� ຢູ່່�ໃນຄວາມໂກລາຫົົ ນສອງຄົົນ ໃນທີ່່� ສຸຸດສີີຣິິກໍໍພົົບ
ທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນຢູ່່�ໃນໂຮງອາຫານ ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງທຳຳ�ການຕົົກແຕ່່ງຫ້້ອງດ້້ວຍງານສີີມືື
ຫັັ ດຖະກຳຳ�ທີ່່� ເຮັັດຈາກທໍ່່�ດູດ
ູ ຢາງ. ຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຫ້້ອງອາຫານມີີປ້້ າຍຂະໜາດໃຫຍ່່
ຕິິດຢູ່່� ຍິິນດີີຕ້ອນຮັັ
ບສະຫາຍຂອງພວກເຮົົາຈາກມົົງໂກເລຍ ໂດຍຂຽນເປັັ ນພາສາລາວ
້
ແລະພາສາຝຣັ່່�ງ ແຕ່່ພັັ ນລະຍາທ່່ານປະທານປະເທດມົົງໂກເລຍຄົົງຈະອ່່ານບໍ່່�ອອກ
ທັັງສອງພາສາ.
ພອນສະຫວັັນມີີທ່່າທີີແບບບໍ່່�ຟ້້າວບໍ່່�ຟັ່່� ງ ທັັງມັັກໃຫ້້ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອແກ່ຜູ້້
່ � ອື່່� ນຫຼຼາຍ
ກວ່່າບັັນດາເອື້້� ອຍນ້້ອງແມ່່ຍິິງໃນຫ້້ອງການ. ນາງເຄີີຍໄດ້້ຍິິນກ່ຽວກັັ
ບຊື່່� ສຽງຮຽງນາມ
່
ຂອງທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ມ
ິ າກ່ອນ
່ ແລະມີີຄວາມເຄົົາລົົບນັັບຖືືໃນສາຂາອາຊີີບທີ່່� ບໍ່່�ອາດປະຕິິເສດ
ໄດ້້ສຳຳ�ລັັບເຂົົ າ. ແຕ່່ໃນລະຫວ່່າງການສົົນທະນາກັັນຢູ່່� ນັ້້�ນ ນາງຍັັ ງຄຸຸມໃຫ້້ສີີຣິິຮ້້ ອຍ
ເສັ້້�ນຝ້້ າຍໃສ່່ກັັບທໍ່່�ດູດ
ູ ສີີຟ້້າແລະສີີແດງ. ນາງເປັັ ນແມ່່ຍິິງທີ່່� ມີຮູ
ີ ບ
ູ ຮ່່າງຜອມພຽວໃນຊ່່ວງ
ໄວສາມສິິບ ແລະນາງກໍໍບໍ່່�ມີີຄິ້້�ວຈັັກເສັ້້�ນ. ນາງເຄີີຍບວດເປັັ ນແມ່່ຊີີໃນເວລາອັັນສັ້້�ນ ເຊິ່່�ງ
ພວກເຂົົ າ ໄດ້້ແຖຄິ້້� ວ ຂອງນາງອອກໝົົດ ແລ້້ວມັັ ນ ກໍໍ ບໍ່່� ຍ ອມກັັ ບ ມາປົ່່� ງຄືື ນ ອີີ ກ ເລີີ ຍ
ແຕ່່ນາງກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ສົົນໃຈໃຍດີີກັັບມັັນພໍໍ ເທົ່່�າໃດ ທັັງບໍ່່�ສົົນໃຈທີ່່� ຈະສັັກ ຫຼືື�ແຕ່່ງແຕ້້ມໃຫ້້ມັັນ
ສວຍງາມ ເຮັັດໃຫ້້ໃບໜ້້າຂອງນາງເບິ່່�ງຄືືວ່່າແປນເອີີດເຕີີດ.
“ທ່່ານໝໍໍມາຍ້້ອນເລື່່� ອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍຫັ້້� ນຕິິ.”
“ແມ່່ນ, ເຈົ້້�າກິິນເຂົ້້�າຮ່່ວມກັັບນາງຕອນນາງເສຍຊີີວິດ
ິ ບໍໍ?”
“ຢູ່່�ກົົງກັັນຂ້້າມກັັບນາງເລີີຍ.”
“ແລ້້ວນາງກິິນອາຫານຊະນິິດດຽວກັັບທຸຸກຄົົນບໍ່່�?”
“ອາ! ອັັນນີ້້�ກໍໍໜ້້າສົົນໃຈຢູ່່�ໃດ໋໋ເນາະ.”
“ແມ່່ນຫຍັັງລະ?”
ທ່່ານໝໍໍໄດ້້ທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບຂອງນາງແລ້້ວ ແລະທ່່ານຍັັງຄິິດວ່່ານາງຖືືກວາງ
ຢາພິິ ດ.”
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ແກ້້ມທັັງສອງຂ້້າງຂອງສີີຣິິເລີ່່� ມແດງຂຶ້້�ນຫຼຼາຍກວ່່າປົົ ກກະຕິິເລັັກໜ້້ອຍ.
“ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ເລື່່� ອງຫຍັັງເລີີຍ.”
“ແມ່່ນໃດເນາະ ຂໍໍໂທດເດີີທ່່ານໝໍໍ.” ນາງກົ້້�ມໜ້້າໃສ່່ເຊືືອກຟາງທີ່່� ຢູ່່�ໃນມືືພ້້ ອມຍິ້້�ມ
ແບບອາຍໆ. “ນາງກໍໍກິນ
ິ ອາຫານຊະນິິດດຽວກັັບພວກເຮົົາທຸຸກຄົນ
ົ ອີີກຢ່່ າງຂ້້ອຍກໍໍລົງົ ມືື
ກິິນກ່ອນທີ່່�
ນາງຈະມາຮອດຫ້້ອງອາຫານອີີກຊ້ຳຳ��. ນາງຈ້ຳຳ��ເຂົ້້�າໜຽວກັັບແຈ່່ວນ້ຳຳ��ປາໃສ່່
່
ປາກໄດ້້ສອງສາມຄຳຳ� ກ່່ອນທີ່່� ນາງຈະທັັນໄດ້້ກືືນລົົງທ້້ອງ ແຕ່່ແລ້້ວຕາຂອງນາງກໍໍທັັງ
ເຫຼືື�ອກທັັງປີ້້�ນ, ນາງຄາຍຄຳຳ�ເຂົ້້�າອອກຈາກປາກ ທັັງນ້ຳຳ��ລາຍກໍໍໄຫຼຼເລັັກໜ້້ອຍ ແລະແລ້້ວ
ກໍໍລົ້້�ມຟຸຸ ບລົົງຄາໂຕະອາຫານ …
“ຂ້້ອຍພະຍາຍາມຊ່່ວຍຢື້້�ຊີີວິດ
ິ ນາງໄວ້້ ແຕ່່ກໍໍເຊື່່� ອວ່່ານາງເສຍຊີີວິດ
ິ ແບບກະທັັນຫັັ ນ
ໂພດ. ນາງບໍ່່�ໄດ້້ແຄ້້ນເຂົ້້�າ ຫຼືື�ມີີໃບໜ້້າກ່ຳຳ��ຂຽວ ແຕ່່ນາງກໍໍຕາຍແບບບໍ່່�ມີີອາການຫຍັັງ.
ຂ້້ອຍພະຍາຍາມປ້ຳຳ� �ຫົົວໃຈໃຫ້້ນາງ ທັັງເປົ່່� າປາກໃຫ້້ແຕ່່ກໍໍຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຄວາມຫວັັງທີ່່� ນາງ
ຈະລອດນັ້້�ນເຫຼືື�ອໜ້້ອຍເຕັັມທີີ.”
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ເລື່່� ອງພວກແມ່່ທ້້ອງປາກຂໍໍບໍໍ?”
“ຮູ້້.� ຕະຫຼຼອດຫຼຼາຍປີີຜ່່ ານມາ ຄົົນເຈັັບຂອງຂ້້ອຍຫຼຼາຍຄົົນກໍໍເສຍຊີີວິດ
ິ ຍ້້ອນແມ່່ທ້້ອງ
ພວກນີ້້�. ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນພວກມັັນທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍຕາຍ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງຈິ່່�ງວ່່າແນວນັ້້�ນ?”
“ມັັນເປັັ ນການຕາຍທີ່່� ເຈັັບປວດທໍໍລະມານ ເຊິ່່�ງກໍໍເກີີດຂຶ້້�ນແບບກະທັັນຫັັ ນ ໂດຍ
ສະເພາະໃນຊ່່ວງສອງສາມນາທີີສຸດ
ຸ ທ້້າຍ ມັັນເປັັ ນຊ່່ວງທີ່່� ນາງເຈັັບປວດທໍໍລະມານຫຼຼາຍ.
ສະພາບຮ່່າງກາຍຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍປົົ ກກະຕິິທຸກຢ່່
ຸ າງ ຈົົນມາຮອດຊ່່ວງບໍ່່�ພໍໍເທົ່່�າໃດ
ວິິນາທີີກ່່ອນທີ່່� ນາງຈະເສຍຊີີວິດ
ິ .”
“ຖືືກຕ້້ອງແລ້້ວ, ເຈົ້້�າໜ້້າຈະສັັງເກດເຫັັ ນລາຍລະອຽດອື່່� ນໆ ອີີກຫຼຼາຍຢ່່າງ.”
“ຂ້້ອຍເຄີີຍລົົມກັັບນາງຕະຫຼຼອດຕອນກິິນເຂົ້້�ານຳຳ�ກັັນ.”
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ຫຼືື�ບໍ່່�ວ່່ານາງເຄີີຍມີີອາການເຈັັບຫົົ ວມາກ່ອນ?”
່
“ແນ່່ນອນ! ແປກແທ້້ທີ່່� ທ່່ານຖາມເລື່່� ອງນີ້້� ທີ່່� ພວກເຮົົາລົົມກັັນກໍໍເລື່່� ອງນີ້້�ແຫຼຼະ ນາງ
ເຄີີຍມີີອາການເມົົາຄ້້າງແບບຮຸຸນແຮງ ທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍມັັກດື່່�ມເບຍຢູ່່�ແລ້້ວ ແລະຄືືນ
ກ່ອນກໍໍ
ມີີງານລ້້ຽງ ແລະລາວກໍໍດື່່�ມເບຍຫຼຼາຍເປັັ ນພິິ ເສດ ພໍໍ ແຕ່່ຕື່່� ນນອນມາກໍໍເຈັັບຫົົ ວຄືື
່
ມັັນຊິິລະເບີີດ. ຖ້້າບໍ່່�ແມ່່ນຍ້້ອນມີີການກະກຽມງານສຳຳ�ລັັບມື້້�ນີ້້� ນາງຄົົງລາພັັກແລ້້ວແຫຼຼະ.”
“ນາງໄດ້້ກິິນຢາແກ້້ປວດຫຍັັງໃສ່່ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ນາງມີີຢາແກ້້ປວດຕິິດຕົົວໜຶ່່ງ� ຂວດ.”
“ນາງມີີໂຕະເຮັັດວຽກສ່່ວນຕົົວຢູ່່�ນີ້້� ຫຼືື�ບໍ່່�?”
63

“ນາງມີີຫ້້ ອງເຮັັດວຽກສ່່ວນຕົົວ ແຕ່່ຢາແກ້້ປວດບໍ່່�ຢູ່່�ຫັ້້� ນດອກເພາະນາງເອົົາໄວ້້ໃນ
ກະເປົົ າຖືື.”
“ແຕ່່ຄືືວ່່າບໍ່່�ເຫັັ ນກະເປົົ າຖືືຕິິດຕົົວໄປກັັບນາງຕອນຢູ່່�ຫ້້ອງເກັັບສົົບ.”
ຜູ້້� ດູູແລຄົົນໜຶ່່ງ� ຄ່່ອຍໆ ຄົ້້�ນຫາທົ່່�ວຫ້້ອງ ແຕ່່ແລ້້ວກໍໍຮ້້ອງສັ່່�ງແບບຮີີບດ່່ວນ.
“ບໍ່່�ໄດ້້ສົ່່�ງໄປ ມັັນຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້�ແຫຼຼະ ແຕ່່ມີີນາຍທະຫານທ່່າທາງຂຶຶງຂັັງຄົົນ
ໜຶ່່ງ� ໃສ່່ແວ່່ນຕາດຳຳ�ມາຮັັບເອົົາກະເປົົ າໃນຊ່່ວງຕອນບ່່າຍມື້້� ນັ້້ນ
� .”
ສີີຣິເິ ຮັັດຄິ້້�ວສົົນຂຶ້້�ນ ສ່່ວນທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນກໍໍສະແດງກິິລິຍ
ິ າໂຕ້້ຕອບໄປຕາມໆ
ກັັນແຕ່່ຢູ່່�ໃນລະດັັບຕ່ຳຳ��ເລັັກໜ້້ອຍ. “ນາຍທະຫານຄົົນນັ້້�ນບອກວ່່າມີີເອກະສານລັັບສະບັັບ
ໜຶ່່ງ� ຢູ່່�ໃນກະເປົົ າຂອງນາງ ແລະເຂົົາກໍໍໄດ້້ຮັັບຄຳຳ�ສັ່່�ງໃຫ້້ມາເອົົາມັັນ.”
“ໃຜສັ່່�ງ?”
“ຜູ້້� ບັັງຄັັບບັັນຊາຂອງເຂົົາ ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ຊື່່� ເລີີຍ.”
“ແລ້້ວເຂົົາເອົົາຫຍັັງໄປນຳຳ�ແດ່່? ຂອງທີ່່� ຢູ່່�ໃນໂຕະທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ?”
“ບໍ່່�ໄດ້້ເອົົາຫຍັັງ ເອົົາແຕ່່ກະເປົົ າໜ່່ວຍນັ້້�ນ.”
“ເຈົ້້�າຍັັງບໍ່່�ມີີໂອກາດໄດ້້ສຳຳ�ຫຼຼວດເບິ່່�ງເຄື່່� ອງໃນກະເປົົ າໜ່່ວຍນັ້້�ນແມ່່ນບໍໍ?”
“ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ, ທ່່ານຄິິດວ່່າຂ້້ອຍເປັັ ນແມ່່ຍິິງແບບໃດທີ່່� ຕ້້ອງເຮັັດແນວນັ້້�ນ?” ນາງ
ປີີນຂຶ້້�ນໄປເທິິງຕັ່່�ງ ເພື່່� ອແຂວນສາຍປະດັັບອີີກໜຶ່ງ່� ອັັນ. ສະພາບຂອງເວທີີເບິ່່�ງຄືືກັັບ
ເຕັ້້�ນໃຫຍ່່ທີ່່� ຖືືກຕັັດແຫກດ້້ວຍລົົມມໍໍລະສຸຸມ. “ຜູ້�້ ຊ່່ຽວຊານດ້້ານການອອກແບບຂອງ
ພວກເຮົົາຕ້້ອງພໍໍ ໃຈກັັບຄວາມງາມຂອງມັັນແນ່່ນອນ. ທ່່ານໝໍໍຄິິດວ່່າເປັັ ນແນວໃດ?”
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າມັັນສະແດງເຖິິງຄວາມຄິິດລິິເລີ່່� ມທີ່່� ບໍ່່�ສ້້າງສັັນຫຼຼາຍກວ່່າ.”
ນາງຫົົ ວຂຶ້້�ນ.
“ຄັັນຊັ້້�ນຕຳຳ�ແໜ່່ງທີ່່� ທ່່ານໝໍໍເປັັ ນຢູ່່�ທຸຸກວັນ
ັ ນີ້້� ອາດຈະໄດ້້ມາຍ້້ອນຄວາມມີີໄຫວພິິ ບ
ຂອງທ່່ານໝໍໍຕິິເນາະ.”
“ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າແມ່່ນແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ບໍ່່�ຕ້້ອງຢ້້ ານວ່່າດອກທ່່ານໝໍໍ. ພວກເຮົົາຕ້້ອງກ້້າພໍໍ ທີ່່�ຈະບອກເລົ່່�າຄວາມຮູ້້�ສຶຶກ
ອອກມາແບບຕົົງໆ ແຕ່່ຄວາມຈິິງແລ້້ວຄົົນແບບນີ້້�ຫາຍາກຫຼຼາຍ.” ເວົ້້�າສຸຸດນາງກໍໍກ້້າວ
ຂາລົົງມາຈາກຕັ່່�ງກ່ອນຈະເວົ້້�
າຕໍ່່�. “ມີີເກີີບແຕະນຳຳ�ໃດ.”
່
“ເວົ້້�າຫຍັັງເກາະ?”
“ເວລາໄປມາທາງໃດທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍມັັກເອົົາເກີີບແຕະໄວ້້ໃນກະເປົົ າ. ການຈັັດຕັ້້�ງ
ໄດ້້ສັ່່�ງການໃຫ້້ລາວໃສ່່ເກີີບຢາງຫຸ້້�ມສົ້້�ນສີີດຳຳ�ໃນເວລາອອກງານສາທາລະນະ ແຕ່່ລາວ
ກໍໍຊັັງເກີີບພວກນັ້້�ນສຸຸດໆ ເພາະມັັນເຮັັດໃຫ້້ຕີີນຂອງລາວເຈັັບ ແລະມີີບາດແຜ ພໍໍ ແຕ່່ມີີ
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ໂອກາດລາວກໍໍຈົກ
ົ ເອົົາເກີີບແຕະນຸ້້ມໆ
ອອກຈາກກະເປົົ າມາໃສ່່ໂລດ.” ສີີຣິິຍິ້້�ມ. “ທ່່ານ
�
ຍິ້້�ມເຮັັດຫຍັັງ?”
“ບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງດອກ. ນອກຈາກເກີີບແຕະແລ້້ວຍັັງມີີຫຍັັງອີີກຢູ່່�ໃນກະເປົົ າໜ່່ວຍນັ້້�ນ?”
“ຕອນນີ້້�ທ່່ານຄິິດວ່່າຂ້້ອຍເປັັ ນຄົົນສອດຮູ້້�ສອດເຫັັ ນວ່່າຊັ້້�ນຕິິ.”
“ການສອດຮູ້້�ສອດເຫັັ ນເປັັ ນເລື່່� ອງທີ່່� ດີີສຳຳ�ລັັບລະບອບການປົົ ກຄອງ.”
“ແມ່່ນຊັ້້�ນເບາະ? ກໍໍໄດ້້ຊັ້້�ນ. ນອກຈາກເກີີບແຕະກໍໍມີສິ່່
ີ ງ� ເລັັກໆ ໜ້້ອຍໆ ສ່່ວນໃຫຍ່່
ກໍໍແມ່່ນປຶ້້� ມບັັນທຶຶກ, ພວກລູູກກະແຈ, ຢາດົົມ, ຢາມ່່ອງ, ນາມບັັດ. ຄົົງຈະໝົົດເທົ່່�ານັ້້�ນ
ແຫຼຼະ.”
“ເຈົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ອ່່ານເບິ່່�ງພວກນາມບັັດບໍໍ?”
“ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ!”
“ຂໍໍໂທດ. ບໍ່່�ມີີພວກເຄື່່� ອງສຳຳ�ອາງ, ລິິບສະຕິິກອື່່�ນໆ ບໍໍ?”
“ຍັັງບໍ່່�ເປັັ ນທີ່່� ນິຍົ
ິ ົມປານໃດ ແລະຕອນນີ້້�ກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງແພງ.”
“ສະນັ້້�ນ ນອກຈາກພວກປຶ້້� ມບັັນທຶຶກທີ່່�ມີຢູ່່
ີ � ແລ້້ວ ກໍໍບໍ່່ເ� ຫັັ ນວ່່າຈະມີີ ‘ເອກະສານສຳຳ�ຄັັນ’
ຫຍັັງເລີີຍຕິິຊັ້້�ນ?”
“ບໍ່່�ມີີ.”
“ແລ້້ວນາຍທະຫານຜູ້້� ຂຶຶງຂັັງຄົົນນັ້້�ນໄດ້້ເອົົາທຸຸກຢ່່ າງໄປໝົົດ.”
“… ໂດຍ”. ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນຄຳຳ�ຕອບຮັັບເພື່່� ອສະແດງການຢືືນຢັັ ນທີ່່� ພົ້້� ນອອກມາຈາກ
ປາກແບບອັັດຕະໂນມັັດ “ແມ່່ນແລ້້ວ”.
“ທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນວ່່າແນວໃດ?”
“ເອົົາໄປເກືືອບໝົົດນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ນອກເໜືືອຈາກ …?”
“ເອົົາລະ, ເຫດຜົົ ນທີ່່� ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າໃນກະເປົົ າຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍມີີຫຍັັງແດ່່ນັ້້�ນ
ກໍໍເພາະຂ້້ອຍຕັ້້�ງໃຈເພື່່� ອຈະຂໍໍຢາແກ້້ປວດນຳຳ�ລາວໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� . ມີີເອື້້� ອຍນ້້ອງແມ່່ຍິິງຄົົນ
ໜຶ່່ງ� ສອງຄົົນພາກັັນຕົົກໃຈຕະພຶຶ ດຕະພືື ກັບ
ັ ເຫດການທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນຕໍ່່�ທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ.”
“ແລ້້ວເຈົ້້�າກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເອົົາມັັນເຂົ້້�າໄວ້້ໃນກະເປົົ າຄືືນຊັ້້�ນບໍໍ.”
“ຢານັ້້�ນບໍ່່� ແມ່່ນຈະຊອກຫາກັັນໄດ້້ງ່່າຍໆ ແລະຕອນນັ້້�ນທຸຸກຢ່່ າງກໍໍຢູ່່� ໃນຄວາມ
ສົົນລະວົົນ …”
“ແຕ່່ພວກເອື້້� ອຍນ້້ອງແມ່່ຍິິງທີ່່� ເຈົ້້�າເອົົາຢາໃຫ້້ກິິນນັ້້�ນ ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ໜ້້າຂວ້້າມລົົງໂຕະ
ກະທັັນຫັັ ນ, ສະນັ້້�ນ …”

65

“ສະນັ້້�ນ, ພວກເຮົົາກໍໍອາດຈະຕັັດຖິ້້�ມຄະດີີທີ່່�ວ່່າຢາແກ້້ປວດຊຸຸ ມນັ້້�ນເປັັ ນສາເຫດ
ຂອງການເສຍຊີີວິດ
ິ .”
“ຖ້້າເຈົ້້�າບໍ່່�ວ່່າຫຍັັງ ຂ້້ອຍຢາກຈະໄດ້້ຢາສ່່ວນທີ່່� ເຫຼືື�ອທັັງໝົົດ. ອາດມີີຕົວ
ົ ຢາຊະນິິດ
ໃດໜຶ່ງ່� ທີ່່� ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດອາການຂ້້າງຄຽງ ເຖິິງແມ່່ນຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ມີີເຄື່່� ອງມືືທົົດສອບວ່່າພວກ
ມັັນເປັັ ນຢາປະເພດໃດກໍໍຊ່່າງ.”
“ຊັ້້�ນຂ້້ອຍຈະອອກໄປຊອກເບິ່່�ງກ່ອນ.
ແຕ່່ຂ້້ອຍຂໍໍຖາມທ່່ານໄດ້້ບໍໍ ຍ້້ອນຫຍັັງທ່່ານ
່
ຈິ່່�ງຄິິດວ່່າລາວອາດມີີອາການເຈັັບຫົົ ວນຳຳ�?”
“ໃນລະຫວ່່າງທຳຳ�ການຜ່່າຕັັດຊັັນນະສູູດສົົບ ຂ້້ອຍໄດ້້ກິ່່�ນຢາມ່່ອງກາເສືືອ. ມັັນເປັັ ນ
ກິ່່�ນແຮງພີີ ລຶຶກແຖວໆ ຮອບຂະມັັບຂອງນາງ. ເຊິ່່�ງມັັກຈະເປັັ ນອາການເຈັັບຫົົ ວ.”
“ຄັັກຫຼຼາຍ, ທ່່ານຮູ້້�ບໍໍວ່່າເລື່່� ອງນີ້້�ມັັນໜ້້າຕື່່� ນເຕັ້້�ນອີ່່� ຫຼີີ� . ທ່່ານຊ່່ວຍເອົົາເສັ້້�ນສຸຸດທ້້າຍ
ນີ້້� ຫ້້ ອຍໄວ້້ເທິິງເວທີີໄດ້້ບໍໍ? ເສຍດາຍແຕ່່ພວກເຮົົາບໍ່່�ມີີປູູມເປົ້້� າ.” ເວົ້້�າສຸຸດນາງກໍໍແລ່່ນ
ອອກໄປ ພ້້ອມປ່່ອຍໃຫ້້ສີີຣິິແຂວນເສັ້້�ນປະດັັບຢູ່່�ຄົົນດຽວ.
ໃນຂະນະທີ່່� ສີີຣິິຢືນ
ື ງອຍຢູ່່�ເທິິງຕັ່່�ງອີ້້� ທີ່່�ຍັັງໂຍກເຍກ ເພື່່� ອແຂວນທໍ່່�ດູດ
ູ ໃສ່່ກັັບເຫຼັັ�ກ
ຕະປູູ ທີ່່� ອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິິດເກາະຢູ່່�ນັ້້�ນ ຄຳຳ�ວ່່າ ມັັນຂ້້ອນຂ້້າງໜ້້າຕື່່�ນເຕັ້້�ນ
ທີ່່� ທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນເວົ້້�າອອກມາ ກໍໍໄດ້້ປາກົົດຂຶ້້�ນໃນຫົົ ວຂອງລາວ. ແມ່່ນແທ້້, ເຂົົາ
ຍອມຮັັບໄດ້້ເລີີຍວ່່າ ຕົົນເອງກຳຳ�ລັັງມ່່ວນໄປກັັບເລື່່� ອງລາວທີ່່� ຂ້້ອນຂ້້າງລຶຶກລັັບ ແລະມີີ
ເງື່່ອ
� ນງຳຳ�ຊຸຸ ມນີ້້�ແລ້້ວ. ສີີຣິດີ
ິ ໃີ ຈທີ່່� ໄດ້້ກ້້າວອອກມາຈາກຫ້້ອງເກັັບສົົບ ເພື່່� ອມາພົົບປະໂອ້້ລົົມ
ກັັບຜູ້�້ ຄົົນ ກ່່ຽວກັັບປະເດັັນທີ່່� ຢູ່່� ນອກເໜືືອອຳຳ�ນາດໃນໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ມີີຂີີດຈຳຳ�ກັັດຂອງຕົົນ.
ມັັນເປັັ ນຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດນັັບແຕ່່ມື້້� ທີ່່�ເຂົົາເຂົ້້�າມາຮັັບໜ້້າທີ່່� ໝໍຊັ
ໍ ັນນະສູູດສົົບທີ່່� ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກໄດ້້ວ່່າ
ຮໍໍໂມນອະດຣີີນາລິິນຂອງຕົົນສູູບສີີດຂຶ້້�ນ.
“ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າຄົົງຈະເຫຼືື�ອພຽງແຕ່່ສາມເມັັດເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.” ທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນ
ທັັງເວົ້້�າທັັງທັ່່�ງລົົມຫັັ ນໃຈບາດຖີ່່� ໆ ພ້້ອມຍື່່� ນຂວດບັັນຈຸຸສີີນ້ຳຳ�� ຕານນ້້ອຍໆ ມາທາງສີີຣິິ.
“ບໍ່່�ຄວນໃຊ້້ຕັ່່�ງອີ້້� ໜ່່ວຍນັ້້�ນເລີີຍ ເພາະຂາມັັນບໍ່່�ແໜ້້ນປານໃດ.” ສີີຣິິຟ້້າວໂດດລົົງຈາກ
ຕັ່່�ງໜ່່ວຍນັ້້�ນໂດຍໄວ ປ່່ອຍໃຫ້້ສາຍຮ້້ອຍທໍ່່�ພາກັັນຫ້້ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງບໍ່່�ເປັັ ນລະບຽບຢູ່່�ເທິິງ
ແທ່່ນປາໄສ. ແຕ່່ກໍໍຊ້້າເກີີນໄປທີ່່� ຈະມາແກ້້ໄຂໄດ້້ທັັນອີີກ.
**********

ບັັນຍາກາດພາຍໃນສູູນກາງສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງລາວໄດ້້ເລີ່່� ມໂກລາຫົົ ນວຸ້້ນວາຍຂຶ້້�
ນ. ສີີຣິິ
�
ກັັບພອນສະຫວັັນແນມໄປທີ່່� ປະຕູູ ກໍໍເຫັັ ນທະຫານທີ່່� ສວມເຄື່່� ອງແບບເຕັັມຍົົດກຸ່່�ມໜຶ່່ງ�
ຍ່່າງເຂົ້້�າມາໃນຫ້້ອງອາຫານທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນຈັັດແຈງໃຫ້້ແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍເທື່່� ອ ທະຫານກຸ່່�ມ
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ນັ້້�ນຍ່່າງລຽນແຖວກັັນເຂົ້້�າໄປປະຈຳຳ�ທີ່່� ຕາມແຄມຝາຫ້້ອງ.
“ໂອະ! ສົົງໄສແຂກຈະມາຮອດໄວເປັັ ນພິິ ເສດມື້້� ນີ້້�. ທ່່ານໝໍໍຕ້້ອງຢູ່່�ກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງນຳຳ�
ກັັນເດີີ.”
“ໄດ້້ລະ ຂ້້ອຍຈະອອກໄປແລ້້ວ. ເປັັ ນຫຍັັງທຸຸກຄົນ
ົ ຄືືຈັ່່ງ� ຕື່່� ນເຕັ້້�ນໃນເລື່່� ອງພັັ ນລະຍາ
ຂອງປະທານປະເທດມົົງໂກເລຍເອົົາແທ້້ເອົົາວ່່າ?”
“ພວກເພິ່່�ນຈະມອບເງິິນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຫຼຼາຍພໍໍສົມ
ົ ຄວນໃຫ້້ແກ່ສູູ
່ ນກາງສະຫະພັັນແມ່່ຍິິງ
ລາວ ເພື່່� ອພັັ ດທະນາການສຶຶກສາສຳຳ�ລັັບເດັັກຍິິງໃນເຂດຊົົນນະບົົດເດລະ.”
ສີີຣິິຍັັງສົົງໄສວ່່າ ປະຊາຊົົ ນຊາວມົົງໂກເລຍຈະໄດ້້ຮັັບປະໂຫຍດຫຍັັງເປັັ ນການ
ຕອບແທນ ແຕ່່ເຂົົາບໍ່່�ຍອມສະແດງຄວາມເຫັັ ນທີ່່� ເປັັ ນການດູູໝິ່່ນ
� ຂອງຕົົນອອກມາ. ເຂົົາ
ກ່່າວຄຳຳ�ຂອບໃຈນຳຳ�ທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນ ແລ້້ວຍ່່າງໄປທາງປະຕູູບານໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງເປັັ ນ
ທັັງທາງເຂົ້້�າແລະອອກຂອງຫ້້ອງອາຫານ. ໃນທ່່າມກາງຄວາມສົົນລະມຸຸນວຸ້້�ນວາຍຢູ່່�
ບໍໍລິິເວນຊ່່ອງປະຕູູດັ່່�ງກ່່າວ ສີີຣິິໄດ້້ປະເຊີີນໜ້້າກັັບແມ່່ຍິິງຮ່່າງນ້້ອຍຄົົນໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງອົົງ
ປະກອບທັັງໝົົດມາລວມກັັນທີ່່� ກາງໃບໜ້້າຂອງນາງ. ແມ່່ຍິິງຄົົນນັ້້�ນຖືືກອ້້ອມຮອບໄປ
ດ້້ວຍຜູ້້� ຄົົນທີ່່� ມີີຮ່່າງກາຍສູູງໃຫຍ່່ກວ່່ານາງ ທັັງໃນຊຸຸ ດສາກົົນ ແລະຜ້້າໄໝ. ເນື່່�ອງຈາກ
ສີີຣິິເປັັ ນເພດຊາຍ, ແມ່່ຍິິງຮ່່າງນ້້ອຍຄົົນນັ້້�ນຈິ່່�ງຄິິດວ່່າລາວແມ່່ນຄົົນສຳຳ�ຄັັນ ຈິ່່�ງຍື່່� ນມືື
ເບື້້� ອງໜຶ່່ງ� ມາທາງເຂົົາເພື່່� ອເປັັ ນການທັັກທາຍ.
ສີີຣິປ່່
ິ ຽນເຂົ້້�າຈີ່່�ຝຣັ່່ງ� ໄປທີ່່� ມືຂ້້
ື າງຊ້້າຍ ກ່ອນຈະຍື່່�
ນມືືເບື້້� ອງຂວາອອກໄປທາງແມ່່ຍິິງ
່
ທີ່່� ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ. ມືືຂອງນາງໜັັກພໍໍສົົມຄວນໃນຖານະພັັ ນລະຍາຂອງທ່່ານປະທານປະເທດ
ນາງຫັັ ນໜ້້າໄປທາງລ່່າມແປພາສາທີ່່� ຢູ່່�ໃກ້້ໆ ພ້້ອມຖາມບາງຢ່່າງ. ແລ້້ວລ່່າມຜູ້້� ນັ້້�ນກໍໍ
ຫັັ ນໄປຖາມຄຳຳ�ຖາມດຽວກັັນກັັບລ່່າມພາສາຈີີນທີ່່� ຢູ່່�ໃກ້້ຕົົວ ກ່່ອນທີ່່� ລ່່າມພາສາຈີີນຈະ
ສົ່່�ງຕໍ່່�ຄຳຳ�ຖາມໄປທາງລ່່າມພາສາລາວ/ຈີີນ ເຊິ່່�ງໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ ກໍໍໄດ້້ຖາມສີີຣິວ່່
ິ າ ລາວແມ່່ນໃຜ.
“ຂ້້າພະເຈົ້້�າແມ່່ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ທົົດສອບອາຫານ. ຕ້້ອງກັັນກ່ອນແກ້້.”
ເວົ້້�າສຸຸດເຂົົາກໍໍ
່
ກົ້້�ມຫົົ ວລົົງຢ່່າງສຸຸພາບເພື່່� ອສະແດງເຖິິງຄວາມເຄົົາລົົບ ກ່ອນຈະຍ່່າງຕໍ່່�
ໄປ. ກວ່່າຄຳຳ�ຕອບ
່
ຂອງສີີຣິຈ
ິ ະຖືືກແປເປັັ ນພາສາຈີີນ ກ່ອນສົ່່�
ງຕໍ່່�ໃຫ້້ລ່່າມແປພາສາມົົງໂກເລຍກວ່່າຈະຊອດ
່
ເຂົ້້�າຫູູພັັນລະຍາຂອງທ່່ານປະທານປະເທດ ກໍໍພໍໍດີີສີີຣິິຍ່່າງອອກໄປຮອດກາງແດດທີ່່�
ກຳຳ�ລັັງແຜ່່ແສງອັັນຮ້້ອນເອົ້້�າໃນຕອນກາງເວັັນແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ.
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ພິິທີີສົ່່ງດວງວິິນຍານຄົົນຂັັບເຮືືອ

ເນື່່�ອງຈາກຂອນໄມ້້ທີ່່� ເຄີີຍນັ່່�ງເປັັ ນປະຈຳຳ�ນັ້້�ນຕັ້້�ງຢູ່່�ຂ້້ອນຂ້້າງໄກຈາກແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນ້ຳຳ��ພໍໍສົມ
ົ
ຄວນບວກກັັບອ່່າວຫິິ ວແດ່່, ສິິຣິຈິ່່
ິ ງ� ຍ່່າງລົົງໄປຫາຮົ່່�ມໄມ້້ໃນເຂດທີ່່� ໃກ້້ສຸຸດຂອງຝັ່່� ງນ້ຳຳ��ຂອງ
ເຊິ່່� ງ ຖືື ເ ປັັ ນຈຸຸດ ໜຶ່່�ງ ທີ່່� ລ າວສາມາດນັ່່�ງ ກິິ ນ ເຂົ້້� າ ຈີ່່� ຝຣັ່່� ງ ໄດ້້ແບບສຳຳ�ລານໃຈທ່່າມກາງ
ບັັນຍາກາດອັັນງຽບສະຫງົົບ ໄດ້້ຍິິນແຕ່່ສຽງສາຍລົົມໂຊຍພັັ ດມາເປັັ ນຮູູດບາດຄ່່ອຍ
ບາດແຮງ. ຄາບເຂົ້້�າທ່່ຽງມື້້� ນັ້້ນ
� ປາກົົດວ່່າມັັນແຊບນົົວເປັັ ນພິິ ເສດ. ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກແປກໆ
ແບບທີ່່� ບໍ່່�ເຄີີຍເປັັ ນມາກ່່ອນ ແມ່່ນແຕ່່ລັັກສະນະທ່່າທາງຂອງເຂົົາກໍໍອາດຈະມີີອັັນປ່່ຽນ
ໄປເຊັ່່�ນກັັນ. ເຂົົາຍັັງຈິິນຕະນາການວ່່າຕົົນເອງຢູ່່�ໃນຊ່່ວງຂອງການປອມຕົົວພໍໍ ປານນັ້້�ນ.
ເມື່່� ອຫຼຼາຍສິິບປີີກ່່ອນເຊິ່່�ງເປັັ ນຊ່່ວງທີ່່� ອາໄສຢູ່່�ປາຣີີ, ສີີຣິິມີີຄວາມສຸຸກກັັບການຈັັດ
ອັັນດັັບບົົດຄວາມປະຈຳຳ�ລາຍສັັບປະດາຂອງເມີີຊີີອໍຊິ
ໍ ິມ ໃນໜັັງສືືພິິມ L’Oeuvre. ເຊິ່່�ງ
ໄດ້້ເວົ້້�າເຖິິງເລື່່� ອງລາວການສືືບສວນສອບສວນຂອງຜູ້�້ ກວດກາກອງກຳຳ�ລັັງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ຕຳຳ�ຫຼຼວດລາຍໜຶ່່�ງໃນປາຣີີ ຜູ້້� ເຊິ່່� ງສາມາດໄຂປິິ ດສະໜາທີ່່� ຊັັບຊ້້ອນທີ່່� ສຸຸດໄດ້້ໂດຍບໍ່່�
ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງເພິ່່�ງພາອາວຸຸດອັັນຮ້້າຍແຮງຊະນິິດໃດນອກຈາກທໍ່່�ກອກສູູບຢາພຽງອັັນດຽວ.
ພໍໍ ເຖິິ ງຊ່່ວງທີ່່� ສີີຣິິຍ້້ າຍໄປຢູ່່� ຫວຽດນາມ, ເຂົົ າຍິ່່� ງຮູ້້�ສຶຶກປຶ້້� ມປິິ ຕິິຍິິນດີີທີ່່� ໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າ
‘ເມີີຊີີອໍຊິ
ໍ ິມ’ ໄດ້້ກັັບຄືືນມາໃຊ້້ຊື່່� ເດີີມຂອງຕົົນເປັັ ນ ‘ຊີີເມນອນ’ ສ່່ວນເລື່່�ອງລາວການໄຂປິິ ດ
ສະໜາຂອງສາລະວັັດຕຳຳ�ຫຼຼວດເມເກຣດໃນຕອນນີ້້� ປາກົົດວ່່າໄດ້້ຮັັບການຕີີພິິມເປັັ ນໜັັງສືື
ຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍເຫຼັ້້�� ມຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວ. ຄົົນຝຣັ່່�ງທີ່່� ອາໄສຢູ່່�ໄຊງ່່ອນ ຕ່່າງກໍໍມີີໜັງັ ສືືເຫຼັ້້�� ມນີ້້�
ວາງໄວ້້ໃນຖ້້ານປຶ້້� ມຂອງໃຜລາວ ແລະອີີກຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງ� ກໍໍປາກົົດເຫັັ ນຢູ່່�ເຂດທາງພາກ
ເໜືືອ ເຊິ່່�ງເປັັ ນທີ່່� ນິຍົ
ິ ົມອ່່ານໃນບັັນດາກຸ່່ມແກ່
ນນຳຳ�ຄອມມູູ
ຍນິິດ ທີ່່� ພວມໃຊ້້ເວລາໃນການ
�
່
ກໍ່່�ສ້້າງຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້້ແກ່
່
່ຕົົນເອງເຖິິງຫຼຼາຍປີີ ຢູ່່�ປະເທດຝຣັ່່�ງເສດ.
ສີີຣິມີ
ິ ຄ
ີ ວາມສາມາດໃນການແກ້້ໄຂປິິ ດສະໜາໄດ້້ດົົນສົົມຄວນ ກ່ອນທີ່່�
ນັກສື
ັ ບ
ື ຜູ້້� ນັ້້�ນ
່
ຈະຄົ້້�ນພົົບຄຳຳ�ຕອບຂອງປິິ ດສະໜາດັ່່�ງກ່າວ
່ … ຂະນະທີ່່� ເຂົົາເອງຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ສູູບຢາຈັັກກອກ.
ເວລານີ້້�, ຢູ່່�ໃຕ້້ກິ່່�ງກ້້ານຂອງຕົ້້�ນສາມສາທີ່່� ໄຫວຕີີງໄປມາຕາມແຮງລົົມ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກໄດ້້ເຖິິງ
ການປະສົົມປະສານກັັນຢ່່າງຊັັດເຈນລະຫວ່່າງໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບກັັບນັັກສືບ
ື ທີ່່� ໄດ້້ປະສົົມ
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ກົົມກຽວກັັນກາຍເປັັ ນໜຶ່ງ່� ດຽວ ແລະເຂົົາເອງກໍໍຊື່່�ນຊອບກັັບຄວາມຮູ້້ສຶຶ
� ກແບບນີ້້�. ສຳຳ�ລັັບ
ຜູ້້� ຊາຍໃນໄວເຈັັດສິິບກວ່່າແບບເຂົົາ, ບໍ່່�ວ່່າຫຍັັງກໍໍຕາມທີ່່� ເປັັ ນແຮງກະຕຸ້້ນອັັ
� ນດີີພໍໍທີ່່�ຈະ
ເຮັັດຕົົນຮູ້້�ສຶຶກດີີນັ້້ນ
� ເຂົົາກໍໍຈະຟ້້າວຄວ້້າເອົົາມັັນມາຄອບຄອງໄວ້້ກ່ອນສະເໝີີ
.
່
ສີີຣິຍ່່
ິ າງເລາະລຽບໄປຕາມແຄມແມ່່ນ້ຳຳ��ເພື່່� ອກັັບຄືືນຫ້້ອງການ ແຕ່່ພໍໍມາເຖິິງສີ່່�ແຍກ
ທີ່່� ຈະເດີີນໜ້້າໄປສູ່່�ຫ້້ອງເກັັບສົົບ ແຕ່່ເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດເຊື່່� ອໃນສັັນຊາດຕະຍານຂອງແຮງ
ກະຕຸ້້ນຫຼຼ
ັ ົດສອງແຖວຄັັນໜຶ່່ງ�
� າຍກວ່່າຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບໃນໜ້້າທີ່່� . ເຂົົາໂບກມືືກວັກລົ
ໃນຈຳຳ�ນວນລົົດຮັັບຈ້້າງທີ່່� ນັບ
ັ ມື້້� ຫຼຸຸ�ດໜ້້ອຍລົົງເຊິ່່�ງແລ່່ນໄປຕາມຖະໜົົນໃນເມືືອງວຽງຈັັນ
ທັັງແຈ້້ງບອກຈຸຸດໝາຍປາຍທາງໃຫ້້ຄົົນຂັັບລົົດຮູ້້� ກ່່ອນຈະຄ່່ອຍບຽດແຫຍ້້ເພື່່� ອໝົ້້�ນ
ເຂົ້້�າໄປທ່່າມກາງຜູ້້� ໂດຍສານທີ່່� ພາກັັນນັ່່�ງອັັດແໜ້້ນລໍໍຖ້້າຢູ່່�ທາງໃນເພື່່� ອຈະເດີີນທາງໄປ
ຕາມທຸຸລະຂອງໃຜລາວ. ລົົດສອງແຖວຄັັນນັ້້�ນມຸ່່�ງໜ້້າໄປຕາມແຄມແມ່່ນ້ຳຳ��ທາງທິິ ດ
ຕາເວັັນອອກ, ມັັນແລ່່ນໄກອອກໄປຫ່່າງຈາກຕົົວເມືືອງ ທັັງແວ່່ຈອດເອົົາຜູ້້� ໂດຍສານທີ່່�
ລັັດລົົດຢູ່່�ຂ້້າງທາງ ໂດຍບໍ່່�ມີີທ່່າທີີວ່່າຍາມໃດຜູ້້� ໂດຍສານຈະເຕັັມຈັັກເທື່່� ອ.
ປະມານຊາວນາທີີຕໍ່່ມ
� າ, ສີີຣິຄ່່
ິ ອຍໝົ້້�ນອອກມາຈາກລົົດໂດຍໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ຈາກຍິິງສາວຜູ້້� ທີ່່� ມີທ່່
ີ າທາງແຂງແຮງຄົົນໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງແຂນຊ້້າຍຂອງນາງກໍໍຍັງັ ຄາອູ້້ມກະທໍໍ
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ຫ້້າສິິ ບກີີ ບເຊິ່່� ງ ເປັັ ນເງິິນ ກີີ ບປົົ ດປ່່ອຍໃຫ້້ກັັ ບຄົົ ນ ຂັັ ບລົົ ດ ກ່່ ອນທີ່່� ຈະຍ່່າງຂ້້າມທາງ
ໄປເບື້້� ອງກົົງກັັນຂ້້າມ ຈາກນັ້້�ນກໍໍມາຢຸຸດຢືືນຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າເຮືືອລາດຕາເວນແມ່່ນ້ຳຳ��ຂອງທີ່່� ຫາກໍໍ
ສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ້້�ນໃໝ່່ໆ ແຕ່່ແລ້້ວເຂົົາກໍໍສົົງໄສວ່່າຕົົນເອງມາຢືືນເຮັັດຫຍັັງຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ. ເຮືືອ
ລາດຕາເວນແມ່່ນ້ຳຳ��ຂອງ ເຊິ່່�ງແມ່່ນກອງທັັບເຮືືອແປກໆ ໂດຍຕັ້້�ງຢູ່່�ໃນປະເທດທີ່່� ບໍ່່�ມີທ
ີ າງ
ອອກສູ່່�ທະເລ ທັັງເກືືອບຈະບໍ່່�ມີີພາລະກິິດຫຍັັງເລີີຍໃນການກວດກາຕາມສາຍນ້ຳຳ��ອັັນ
ຍາວຢຽດລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນ.
ຄົົນທີ່່� ນຳຳ�ເຮືືອໃຫຍ່່ເຂົ້້�າ-ອອກທ່່າເຮືືອຂອງເຮືືອຂ້້າມຟາກທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການກໍ່່�ຕັ້້�ງຂຶ້້�ນ
ແບບເຮັ່່�ງຮີີບນັ້້�ນຊ້ຳຳ��ພັັດແມ່່ນທະຫານກອງທັັ ບທີ່່� ຫາກໍໍຜ່່ ານການຝຶຶ ກອົົບຮົົມໄດ້້ສອງ
ອາທິິດ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້�ບັັງຄັັບບັັນຊາເຮືືອທີ່່� ສົ່່�ງສຽງດັັງສະໜັ່່�ນຫວັ່່�ນໄຫວ ເຖິິງແມ່່ນຈະຢູ່່�
ໄກເປັັ ນສອງສາມຫຼັັ�ກກໍໍຍັັງໄດ້້ຍິິນສຽງແຈ້້ງຊັັດເຈນ. ໃຜກໍໍຕາມທີ່່� ກຳຳ�ລັັງລັັກລອບຂ້້າມ
ແມ່່ນ້ຳຳ��ແບບຜິິ ດກົົດໝາຍ ກໍໍສາມາດລີ້້�ຊ້້ອນຕົົວໄດ້້ຢ່່າງງ່່າຍດາຍຈົົນກວ່່າເຮືືອຫຸ້້�ມເກາະ
ແລ່່ນຜ່່ານກາຍໄປ ເວັ້້�ນເສຍແຕ່່ວ່່າພວກເຂົົາເປັັ ນຄົົນຫູູໜວກຈົົນບໍ່່�ສາມາດໄດ້້ຍິິນສຽງ
ຫຍັັງເລີີຍເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.
ສີີຣິຖື
ິ ືກນຳຳ�ສົ່່ງ� ໄປທີ່່� ຫ້້ ອງພັັ ກຂອງຜູ້�້ ບັັງຄັັບການເຮືືອ. ບັັນດາເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ປະຈຳຳ�ກອງ
ລາດຕາເວນຍາມກາງຄືືນກຳຳ�ລັັງພາກັັນຫຼິ້້�� ນໄພ້້ຢູ່່�, ອີີກກຸ່່ມໜຶ່່
ງ� ກໍໍພາກັັນຢືືນເປັັ ນວົົງລ້້ອມ
�
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ພ້້ອມເຕະກະຕໍ້້�ຫວາຍສະຫຼັັ�ບສົ່່�ງໄປມາ. ໂຊກຍັັງເຂົ້້�າຂ້້າງສີີຣິ,ິ ເພາະຄົົນທີ່່� ເຂົົາຢາກພົົ ບ
ໃນທີ່່� ນັ້້�ນ ຖືື ກຍ້້ າຍໄປປະຈຳຳ�ການທີ່່� ໜ່່ວຍລາດຕາເວນຍາມກາງຄືື ນ ພາຍຫຼັັ�ງເກີີ ດ
ອຸຸບັັດຕິິເຫດຮ້້າຍແຮງໃນຄັ້້�ງນັ້້�ນ. ສີີຣິິ ພົົ ບກັັບຕັັນບຸຸນເຮັັງ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ບັັງຄັັບການເຮືືອ
ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງໂຍກຕົົວໄປມາຢູ່່�ເທິິງຕັ່່�ງອີ້້� ຫວາຍຄືືກັັບຄົົນຊະລາຜູ້້�ເຊີ້້� ຊ້້າກໍໍປານນັ້້�ນ ທັັງທີ່່�
ເຂົົາຫາກໍໍຢູ່່�ໃນໄວຊາວປີີກວ່່າ.
ສີີຣິິແນະນຳຳ�ຕົົນເອງ ພ້້ອມຈັັບມືືທັັກທາຍກັັບຕັັນໜຸ່່ມ.
�
“ສະຫາຍບໍ່່�ວ່່າຫຍັັງບໍໍ ຖ້້າພວກເຮົົາຈະພາກັັນອອກໄປຍ່່າງຫຼິ້້�� ນຂ້້າງນອກ?”
ບຸຸນເຮັັງຍັັງສັັບສົົນກັັບແຂກທີ່່� ມາຢາມ ແຕ່່ກໍໍຍ່່າງຕາມສີີຣິິອອກໄປຂ້້າງນອກຜ່່ານ
ທົ່່�ງນາອັັນແຫ້້ງກະດ້້າງ.
“ເປັັ ນເລື່່� ອງປົົ ກກະຕິິຂອງການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່� ແມ່່ນບໍໍທ່່ານ?
“ໝາຍເຖິິງການທີ່່� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບອອກມາສືືບຫາຄະດີີດ້້ວຍຕົົນເອງຫັ້້� ນ
ບໍໍ? ໂອ! ແມ່່ນຫັ້້� ນແຫຼຼະ. ມັັນເປັັ ນແບບນີ້້�ຕະຫຼຼອດດອກ. ຂ້້ອຍໃຊ້້ເວລາສ່່ວນໃຫຍ່່ສຳຳ�ພາດ
ຜູ້້� ຄົົນພໍໍ ເທົ່່�າໆ ກັັບການທີ່່� ໄດ້້ເຫັັ ນສົົບຄົົນຕາຍ. ທັັງໝົົດນັ້້�ນກໍໍເປັັ ນເລື່່� ອງທຳຳ�ມະດາ ລວມ
ທັັງການລາຍງານ. ເຈົ້້�າເອງກໍໍຮູ້້�.”
ບຸຸນເຮັັງເບິ່່�ງຄືືວ່່າຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍໃຈຂຶ້້�ນມາແດ່່ເລັັກໜ້້ອຍ.
“ເຂົົາບໍ່່�ໜ້້າຈະຢູ່່�ບ່່ອນຫັ້້� ນເລີີຍ.”
“ໝາຍເຖິິງຊາຍຂັັບເຮືືອຫາງຍາວແມ່່ນບໍໍ?”
“ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງຈະເຂົ້້�າທຽບທ່່າ ແລະເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດຫາປາໃນເຂດຫວງຫ້້າມ.” ກັັບ
ຕັັນຕັ້້�ງໃຈຍ່່າງອອກໜ້້າກ່ອນສີີ
ຣິິ ຜູ້້� ເຊິ່່�ງພະຍາຍາມຢ່່າງໜັັກເພື່່� ອຕິິດຕາມເຂົົາໃຫ້້ທັັນ.
່
“ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໃຈດີີ, ຈັ່່�ງແມ່່ນໂງ່່ງ່່າວອີ່່� ຫຼີີ�ນໍ.ໍ ຄົົນຫາປາພວກນີ້້�ຊ່່າງບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈຫຍັັງເລີີຍ,
ພວກເຂົົາບອກຫຍັັງກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍຟັັ ງ.” ສີີຣິິຟ້້າວເລັ່່�ງບາດຕີີນໃຫ້້ໄວຂຶ້້�ນ ເພື່່� ອໃຫ້້ທັັນໄດ້້ໄປ
ຢືືນຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າຂອງຊາຍຜູ້້�ພະຍາຍາມຈະເຜ່່ນໜີີຈາກຕົົນ. “ຂ້້ອຍຂໍໍຖາມເລື່່� ອງສ່່ວນຕົົວ
ເຈົ້້�າໄດ້້ບໍໍ?”
“ເລື່່� ອງຂ້້ອຍນີ້້�ຫວາ?”
“ແມ່່ນ. ເຈົ້້�າມາຮັັບໜ້້າທີ່່� … ຄວບຄຸຸມເຮືືອລຳຳ�ນີ້້�ດົົນປານໃດແລ້້ວ?”
ກັັບຕັັນໜຸ່່ມຍັັ
� ງຄິິດລັ່່�ງເລໃຈດົົນສົົມຄວນ.
“ແບບວ່່າ ນີ້້�ແມ່່ນໜ່່ວຍງານໃໝ່່ທີ່່� ຫາກໍໍສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ.”
“ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໃຈຢູ່່� ແຕ່່ເປັັ ນແນວໃດລະ? ຈັັກເດືືອນ? ຈັັກອາທິິດ?”
“ອາທິິດດຽວ.”
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າມັັນຄົົງເປັັ ນໜ້້າວຽກທີ່່� ກົົດດັັນພໍໍ ສົົມຄວນ.”
70

“ກົົດດັັນຊັ້້�ນຫວາ?”
“ຂ້້ອຍກໍໍຢາກຈະເວົ້້�າແນວນັ້້�ນລະ. ມັັນກໍໍໜ້້າຈະຫຍຸ້້�ງຍາກພໍໍ ສົົມຄວນທີ່່� ຕ້້ອງໄດ້້
ຄອຍລາດຕາເວນປ້້ ອງກັັນການໂຈມຕີີຂອງພວກຕໍ່່�ຕ້້ານຄອມມູູຍນິິດຈາກຝັ່່� ງແມ່່ນ້ຳຳ��
ເບື້້� ອງກົົງກັັນຂ້້າມ.”
ບຸຸນເຮັ່່�ງລະເບີີດສຽງຫົົ ວຂຶ້້�ນແບບບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈ.
“ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ! ຂ້້ອຍເຄີີຍສູ້້ຮົົ
� ບກັັບສັັດຕູູແບບຕົົວຕໍ່່�ຕົົວຢູ່່�ຕາມຕົົວເມືືອງຕ່່າງໆ ມາ
ໄດ້້ສອງປີີເຕັັມ. ອັັນນີ້້�ກໍເໍ ປັັ ນພຽງການລ່່ອງເຮືືອໃນວັັນພັັກຜ່່ ອນທຳຳ�ມະດາຊື່່� ໆ ເມື່່�ອທຽບ
ໃສ່່ຄາວນັ້້�ນ. ບໍ່່�ມີີພວກຕໍ່່�ຕ້້ານຄອມມູູຍນິິດສະຕິິດີີຄົົນໃດດອກ ທີ່່� ຈະສົ່່�ງກອງທັັບເຮືືອ
ໃຫຍ່່ຂ້້າມນ້ຳຳ��ມາໃນເຂດທີ່່� ມີບ້້
ີ ານເຮືືອນໜາແໜ້້ນຈັ່່�ງຊີ້້� . ສິ່່�ງທີ່່� ໜ້້າກົົດດັັນທີ່່� ສຸດ
ຸ ກໍໍຄືກ
ື ານ
ໄດ້້ເຫັັ ນພວກຊາວບ້້ານພາກັັນລອຍນ້ຳຳ��ຂ້້າມໄປທາງຝັ່່� ງໄທ ໃນລະດັັບແມ່່ນ້ຳຳ��ທີ່່�ໄຫຼຼຕ່ຳຳ��
ແບບນີ້້� ເຖິິງປານນັ້້�ນພວກຜູ້້� ຄົົນກໍໍຍັັງຍອມທີ່່� ຈະສ່່ຽງ.”
“ຊັ້້�ນເຈົ້້�າກໍໍຢາກຈະບອກວ່່າຈຸຸດເຝົ້້� າລະວັັງເຂດນີ້້�ຍັັງບໍ່່�ເຂັ້້�ມງວດເທົ່່�າທີ່່� ຄວນ.”
“ມັັນງຽບສະຫງົົບດີີ.”
“ເຈົ້້�າຂັັບເຮືືອດ້້ວຍຄວາມໄວເທົ່່�າໃດ?”
“ສິິບນັັອດປະມານນັ້້�ນແຫຼຼະ. ມັັນເປັັ ນກົົດ.”
“ຊ່່າງເປັັ ນວຽກທີ່່� ດີີ. ຂ້້ອຍຄວນສະໜັັກລອງເບິ່່�ງ.”
ບຸຸນເຮັ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນອີີກຄັ້້�ງແບບຕົົກປະມ່່າ.
“ແຕ່່ວ່່າຂ້້ອຍ …”
“ເລື່່� ອງຫຍັັງ?” ກັັບຕັັນໜຸ່່ມຖາມ.
�
“ບໍ່່�ມີີຫຍັັງດອກ, ມັັນບໍ່່�ໄດ້້ສຳຳ�ຄັັນພໍໍ ເທົ່່�າໃດ. ຂ້້ອຍໄດ້້ຂໍ້້�ມູູນພໍໍ ສຳຳ�ລັັບບົົດລາຍງານ
ແລ້້ວແຫຼຼະ ມັັນບໍ່່�ສຳຳ�ຄັັນດອກ.”
“ບໍ່່�. ເວົ້້�າອອກມາໂລດທ່່ານໝໍໍ.”
“ກະໄດ້້ຊັ້້�ນ, ຖ້້າເຈົ້້�າໃຊ້້ເວລາຂັັບເຮືືອດ້້ວຍຄວາມໄວສິິບນັັອດ ພ້້ອມກຳຳ�ລັັງຈະເຂົ້້�າ
ທຽບທ່່າ …”
“ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງ?”
“ເປັັ ນຫຍັັງເຈົ້້�າຄືືບໍ່່�ມີີເວລາຢຸຸດເຮືືອກ່່ອນ ຕອນທີ່່� ແນມເຫັັ ນຄົົນຂັັບເຮືືອຫາງຍາວ
ຜູ້້� ນັ້້�ນ?”
ບຸຸນເຮັ່່�ງຫຼົົ�ບສາຍຕາລົົງຕ່ຳຳ�� ພ້້ອມເລັ່່�ງບາດຕີີນໃຫ້້ໄວຂຶ້້�ນອີີກຄັ້້�ງເພື່່� ອຈະໄດ້້ຫຼົົ�ບໜີີ
ຂ້້າມທົ່່�ງນາໄປ.
“ຄືືຂ້້ອຍເວົ້້�ານັ້້�ນແຫຼຼະວ່່າລາວບໍ່່�ໜ້້າຈະຢູ່່�ບ່່ອນຫັ້້� ນເລີີຍ.”
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“ແຕ່່ຄົົນເຮັັດວຽກເປັັ ນຜູ້້� ຊ່່ວຍໃນເຮືືອກໍໍໜ້້າຈະແນມເຫັັ ນຢູ່່�ແລ້້ວ, ແມ່່ນບໍໍລະ?”
ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າ ບຸຸນເຮັ່່�ງເຄີີຍມີີໂມງໜ່່ວຍໜຶ່່ງ� ໃສ່່ໄວ້້ໃນແຂນ ແຕ່່ກໍໍມີີເຫດຜົົ ນ
ບາງຢ່່າງມາພັັ ດພາກມັັນໄປ. ເຂົົາພິິ ກຂໍ້້�ແຂນຂຶ້້�ນແລ້້ວແນມເບິ່່�ງ ພ້້ອມອຸຸທານອອກມາ
ແບບດັັງໆ ທັັງທີ່່� ບໍ່່�ເຫັັ ນວ່່າມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັ ນໃດໆ ເລີີຍເພາະຮູ້້�ດີີວ່່າມັັນເສຍໄປ.
“ຂ້້ອຍຕ້້ອງກັັບແລ້້ວແຫຼຼະ. ຄືືທ່່ານໝໍໍເວົ້້�າຫັ້້� ນແຫຼຼະວ່່າທ່່ານໝໍໍມີຂໍ້້
ີ �ມູນ
ູ ພຽງພໍໍສຳຳ�ລັບ
ັ
ການລາຍງານແລ້້ວ.”
“ເອີີແມ່່ນ, ຊັ້້�ນກໍໍຂໍໂໍ ທດທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ສະຫາຍເສຍເວລານຳຳ�. ຂອບໃຈທີ່່� ໃຫ້້ຄວາມຮ່່ວມມືື.”
ພໍໍຍ່່າງກັັບຄືືນໄປໄດ້້ໄລຍະໜຶ່ງ່� , ບຸຸນເຮັ່່�ງກໍໍຄ່່ອຍຊະລໍໍບາດຍ່່າງຂອງຕົົນລົົງເລັັກໜ້້ອຍ
ພ້້ອມກັັບມາສະຫງົົບສະຕິິອາລົົມຄືືນໃໝ່່ອີີກຄັ້້�ງ. ພໍໍ ເມື່່� ອເຂົົາສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າ ສີີຣິິບໍ່່�ໄດ້້
ຍ່່າງຮຽງຂ້້າງເຂົົາອີີກຕໍ່່�ໄປ ທັັນໃດນັ້້�ນເຂົົາກໍໍຫັັນໜ້້າກັັບຄືືນ ແລ້້ວກໍໍເຫັັ ນທ່່ານໝໍໍຢືືນ
ຊຶຶ ງຢູ່່� ພ້້ອມສັັກສາຍຕາຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງຕໍໍເຟືືອງແຫ້້ງທີ່່� ຂາດນ້ຳຳ��ກາງທົ່່�ງນາທີ່່� ຜ່່ ານການ
ເກັັບກ່ຽວໄປແລ້້ວ.
່
“ທ່່ານໝໍໍເບິ່່�ງຫຍັັງ?” ເຂົົາຍ່່າງກັັບຄືືນໄປເພື່່� ອຈະໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າສີີຣິກຳຳ�ລັ
ິ
ງັ ຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງ
ຫຍັັງ ແຕ່່ທີ່່� ຈິງິ ແລ້້ວທ່່ານໝໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເບິ່່�ງຫຍັັງເລີີຍ ເຂົົາກຳຳ�ລັັງຕັ້້�ງຂໍ້້�ສົມ
ົ ມຸຸດຕິິຖານບາງຢ່່າງ
ເທົ່່�ານັ້້�ນ. ກັັບຕັັນໜຸ່່ມຮູ້້
� �ສຶຶກບໍ່່�ສະບາຍໃຈເມື່່� ອໄດ້້ຍິິນສຽງສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນຄ່່ອຍໆ. “ທ່່ານໝໍໍ
ເປັັ ນຫຍັັງ?”
ສີີຣິເິ ງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແລ້້ວຈ້້ອງມອງບຸຸນເຮັ່່�ງພ້້ອມເຈາະເລິິກເຂົ້້�າໄປໃນຕາຂອງກັັບຕັັນໜຸ່່ມ.
�
“ເອົົາລະລູູກຊາຍ. ນີ້້�ຄືືສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍສັັນນິິຖານ ຟັັ ງເບິ່່�ງແລ້້ວມັັນອາດຈະຄ້້າຍຄືືກັັບ
ຈິິນຕະນາການຂອງຜູ້້� ເຖົ້້�າຄົົນໜຶ່່ງ� ແຕ່່ຊ່່ວຍຟັັ ງຂ້້ອຍເວົ້້�າກ່ອນ.
ຕາມຄວາມຄິິດສ່່ວນຕົົວ,
່
ຂ້້ອຍສັັນນິິຖານວ່່າອາດມີີການລັັກລອບຂົົນເຄື່່� ອງຂ້້າມແມ່່ນ້ຳຳ��ເປັັ ນປະຈຳຳ�. ສ່່ວນໃຫຍ່່
ແລ້້ວກໍໍແມ່່ນພວກເຫຼົ້້�� າ ກັັບຢາສູູບທີ່່� ເຫັັ ນໃນລາວກໍໍແມ່່ນນຳຳ�ມາແຕ່່ໄທເກືືອບໝົົດ.”
“ເຈົ້້�າເວົ້້�າເລື່່� ອງຫຍັັງ …?”
“ຟັັ ງຂ້້ອຍເວົ້້�າໃຫ້້ຈົົບກ່່ອນ.” ສີີຣິິສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າສີີໜ້້າທີ່່� ສະແດງເຖິິງຄວາມເປັັ ນ
ມິິດໄດ້້ເລື່່� ອນຫາຍໄປຈາກໃບໜ້້າອັັນຈືືດຊີີດຄືືປູູຈີ່່�ຂອງບຸຸນເຮັ່່�ງ. ເຂົົາຢືືນພ້້ອມເອົົາມືືຄ້ຳຳ��
ແອວກ່ອນຈະເວົ້້�
າຕໍ່່�. “ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າ ຕ້້ອງມີີບາງຄັ້້�ງຄາວທີ່່� ຜູ້້�ບັັງຄັັບການເຮືືອແບບພວກ
່
ເຈົ້້�າ … ອາດຖືືກຊັັກຈູງູ ໃຫ້້ມີີການເມີີນເສີີຍແບບບໍ່່�ມືືນຫູູມືືນຕາ ບາງເທື່່� ອກໍໍອາດຈະ
ມີີການປ່່ຽນຕາຕະລາງເວລາສຳຳ�ລັັບການລາດຕາເວນນຳຳ�ອີີກ.”
“ທ່່ານໝໍໍກຳຳ�ລັັງຈະບອກວ່່າ …?”
“ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກວ່່າ ອາດຈະມີີເຫຼົ້້�� າວິິສກີີໜຶ່ງ່� ລັັງໃນຈຳຳ�ນວນສອງຮ້້ອຍລັັງທີ່່� ຖືືກ
ລຳຳ�ລຽງຂ້້າມນ້ຳຳ��ມາ ໂດຍທີ່່� ພວກເຈົ້້�າບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍ …” ບຸຸນເຮັ່່�ງຫັັ ນໜ້້າໜີີປ່່ ອຍ
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ໃຫ້້ສີີຣິິແນມເຫັັ ນແຕ່່ທາງຫຼັັ�ງ “… ອີີກໜຶ່່ງ� ລັັງອາດລຳຳ�ລຽງຂຶ້້�ນໃສ່່ເຮືືອຂອງໜ່່ວຍລາດ
ຕາເວນເພື່່� ອເປັັ ນການສົົມມະນາຄຸຸນ. ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກວ່່າ ໃນຕອນແລງມື້້� ທີ່່�ຊາຍຂັັບ
ເຮືືອຫາງຍາວສູູນເສຍຊີີວິດ
ິ ພ້້ອມທັັງຂາທັັງສອງຂ້້າງຂອງເຂົົານັ້້�ນ, ພວກລູູກເຮືືອທຸຸກຄົນ
ົ
ລວມທັັງກັັບຕັັນກຳຳ�ລັັງພາກັັນເມົົາແປເມົົາແປດຈົົນຍໍໍຫົົວບໍ່່�ຂຶ້້�ນ. ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກວ່່າ
ພວກເຈົ້້�າທຸຸກຄົົນເມົົາແຮງ ແລະເຈົ້້�າເອງກໍໍບໍ່່�ມີີສະຕິິເຫຼືື�ອຄ້້າງພໍໍ ທີ່່�ຈະສາມາດຄວບຄຸຸມ
ເຮືືອຂອງຕົົນໄວ້້ໄດ້້ ທັັງທີ່່� ເປັັ ນເຮືືອລຳຳ�ດຽວກັັນກັັບຕອນທີ່່� ເຈົ້້�າເຄີີຍຝຶຶ ກຄວບຄຸຸມມັັນເມື່່� ອ
ອາທິິດກ່ອນ.”
່
ສີີຣິສັ
ິ ງັ ເກດເຫັັ ນບ່່າໄຫຼ່່�ອັັນໜຸ່່ມແໜ້້ນຂອງບຸຸ
ນເຮັ່່�ງມີີອາການສັ່່�ນຢຶຶ ກຢັັ ກເລັັກໜ້້ອຍ
�
ກ່່ອນຈະຫຍັັບເຂົ້້�າມາໃກ້້ໆ ຈົົນເກືືອບຈຳຳ�ກັັບເຂົົາ.
“ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກວ່່າ ຊາຍຂັັບເຮືືອຫາງຍາວບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່່�ໃນເຂດຫວງຫ້້າມດອກ ແຕ່່
ພວກເຈົ້້�າຕ່່າງຫາກທີ່່� ລ່່ອງເຮືືອຜິິ ດຊ່່ອງທາງ. ພໍໍ ເຖິິງເວລາທີ່່� ເຈົ້້�າຮູ້້�ສຶຶກຕົວ
ົ ໄດ້້, ເຈົ້້�າກໍໍພາ
ເຮືືອພຸ່່� ງເຂົ້້�າໃກ້້ກັັບກຳຳ�ແພງຂອບຕາຝັ່່� ງແລ້້ວ ທັັງບໍ່່�ມີີເວລາພໍໍ ທີ່່�ຈະຖອຍກັັບຄືືນໄດ້້ທັັນ.
ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກວ່່າ ເຫຼົ້້�� າແມ່່ຂອງນັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ຂ້້າຊີີວິດ
ິ ຊາຍຫາປາຄົົນນັ້້�ນ.”
ສີີຣິຫັ
ິ ັ ນໄປເບິ່່�ງໜ້້າຂອງບຸຸນເຮັ່່�ງເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງປຽກຊຸ່່ �ມໄປດ້້ວຍນ້ຳຳ��ຕາທີ່່� ພວມໄຫຼຼອາບ
ສອງພວງແກ້້ມ, ຮີີມສົົບຂອງເຂົົາບິິດບ້້ຽວດ້້ວຍຄວາມເຈັັບປວດ. ສີີຣິຍັ
ິ ັງຢືືນຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ
ແບບງຽບໆ ທັັງຕື່່� ນເຕັ້້�ນກັັບຄວາມຈິິງທີ່່� ຕົົນເອງເປັັ ນຄົົນເປີີດເຜີີ ຍອອກມາ. ຮໍໍໂມນອະ
ເດຣັັນເນິິລລິິນ ໄດ້້ຈົົມສ່່າລົົງສູ່່�ຊ່່ວງທ້້ອງຂອງເຂົົາ ແລະແລ້້ວພວກມັັນກໍໍປິິວວ່່ອນຂຶ້້�ນຄືື
ກັັບແມງເມົ່່�າທີ່່� ຖືືກຂັັງໄວ້້ໃນຂວດ. ເວລາຜ່່ານໄປຫຼຼາຍນາທີີກ່ອນທີ່່�
ຊາຍໜຸ່່ມຄົົ
່
� ນນັ້້�ນຈະ
ເອີ່່� ຍປາກຂຶ້້�ນ ໂດຍທີ່່� ບໍ່່�ກ້້າເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນເບິ່່�ງສີີຣິິ.
“ແມ່່ນໃຜ … ມີີໃຜໃນນັ້້�ນທີ່່� ເປັັ ນຄົົນບອກທ່່ານ?”
“ໃຜລະ?”
“ພວກລູູກເຮືືອ.”
“ບໍ່່�ດອກລູູກຊາຍ. ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ລົົມກັັບລູູກເຮືືອຂອງເຈົ້້�າ ຫຼືື�ພະຍານຄົົນໃດເລີີຍ.”
ບຸຸນເຮັ່່�ງຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງໜ້້າສີີຣິິ ໃນຕາຂອງເຂົົາແດງກ່ຳຳ��ຄືຄົ
ື ນ
ົ ເມົົາເຫຼົ້້�� າແຕ່່ແມ່່ນຍ້້ອນ
ນ້ຳຳ��ຕາ.
“ຊາຍຂັັບເຮືືອຫາງຍາວເປັັ ນຄົົນບອກຂ້້ອຍເອງ.”
ກັັບຕັັນໜຸ່່ມເຮັັ
ົ ເຕ່່ເຊ່່ຄືືໄກ່່ຕົກນ້ຳຳ
ົ �� ທັັງສະອື້້� ນໄຫ້້ຄ້້າຍກັັບວ່່ານ້ຳຳ��ໜັກ
ັ ຂອງແມ່່
� ດຄໍໍຕົກ
ນ້ຳຳ��ທັັງສາຍໄດ້້ເຕັັງຕຶ້້�ງເຂົ້້�າພຸ່່� ງໃສ່່ຈົົນເຕັັມຫົົ ວອົົກຂອງເຂົົາ. ສີີຣິອຶ
ິ ດ
ຶ ອັັດໃຈເກີີນກວ່່າທີ່່� ຈະ
ຖອຍໄປຢືືນເບິ່່�ງຄວາມທຸຸກທໍໍລະມານໃຈຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນແບບເສີີຍໆ ບໍ່່�ໄດ້້ ລາວຈິ່່�ງ
ຫຍັັບບາດຕີີນເຂົ້້�າໄປໃກ້້ໆ ພ້້ອມໃຊ້້ມືືໂອບກອດຕົົວຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນເອົົາໄວ້້. ລາວຮູ້້�ສຶຶກ
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ໄດ້້ວ່່າຮ່່າງຄີີງຂອງບຸຸນເຮັ່່�ງກຳຳ�ລັັງສັ່່�ນສະທ້້ານດ້້ວຍຄວາມເສົ້້�າເສຍໃຈ ທັັງສາມາດເຂົ້້�າໃຈ
ໄດ້້ວ່່າຊາຍໜຸ່່ມຄົົ
� ນນີ້້�ທົົນທຸຸກທໍໍລະມານຫຼຼາຍພຽງໃດກັັບການປະພຶຶດອັັນໂງ່່ງ່່າວຂອງຕົົນ
ໂດຍບໍ່່�ມີີຫຍັັງຈະເວົ້້�າອອກມາໄດ້້ອີີກແລ້້ວ.
ເນື່່� ອງຈາກປະຕິິຫານແຫ່່ງຊ່່ວງເວລາ ແລະເຫດການທີ່່� ເຄີີຍເກີີດຂຶ້້�ນໃນອະດີີດ
ບຸຸນເຮັ່່�ງຈິ່່�ງລອດພົ້້� ນຈາກການຖືືກປະຕິິບັັດວິິໄນທາງກົົດໝາຍ ແຕ່່ເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດຕ້້ອງໄດ້້
ກັັກເກັັບເອົົາຄວາມທົົນທຸຸກທໍໍລະມານຈາກຄວາມສຳຳ�ນຶຶກຜິິດມາສະສົົມໄວ້້ໃນໃຈເປັັ ນເວລາ
ຫຼຼາຍປີີ. ທະຫານຄົົນໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງສາມາດສັັງຫານສັັດຕູູຈາກການຕໍ່່�ສູ້້�ໄດ້້ເປັັ ນພັັ ນຄົົນຢ່່າງ
ບໍ່່�ກະດຽມມືື ແຕ່່ການທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ຄົົນບໍໍລິິສຸຸດຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ຕ້້ອງມາຈົົບຊີີວິດ
ິ ດ້້ວຍຕົົວຂອງເຂົົາ
ເອງນັ້້�ນມັັນຊ້ຳຳ��ພັັດເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກຜິິດ ທັັງຈະຖືືກຝັັ ງໄວ້້ໃນຈິິດສຳຳ�ນຶຶກໄປຕະຫຼຼອດ.
ເມື່່� ອທົົນຢູ່່�ກັັບສະຖານະການແບບນີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ອີີກຕໍ່່ໄ� ປ, ສີີຣິຈິ່່
ິ ງ� ຫຍັັບຕົົວອອກມາ ພ້້ອມ
ຄົ້້�ນຫາເຈ້້ຍກັັບປາກກາທີ່່� ຢູ່່�ໃນກະເປົົ າພາຍຂອງຕົົນ. ເຂົົາລົົງມືືຂຽນບາງຢ່່າງເທົ່່�າທີ່່� ຕົນ
ົ
ຈຳຳ�ໄດ້້ຈາກການລາຍງານຊັັນນະສູູດສົົບລົົງໃນດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຊອງຈົົດໝາຍເກົ່່�າໆ ສະບັັບ
ໜຶ່່ງ� ຈາກນັ້້�ນກໍໍຍັັດເຈ້້ຍແຜ່່ນນັ້້�ນເຂົ້້�າໃສ່່ມືືບຸຸນເຮັ່່�ງ.
“ລູູກຊາຍ, ນີ້້�ຄືຊື່່
ື � ແລະທີ່່� ຢູ່່�ຂອງຊາຍຫາປາ. ພໍ່່�ເຊື່່� ອວ່່າ ພວກເຂົົາຕ້້ອງມີີແທ່່ນບູູຊາ
ນ້້ອຍໆ ຢູ່່�ຫັ້້� ນ ມັັນອາດຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ລູູກໄປບ່່ອນນັ້້�ນ ທັັງມີີໂອກາດໂອ້້ລົົມກັັບເຂົົາໄດ້້.”
**********

ສີີຣິິຍ່່າງກັັບຄືືນແບບບໍ່່�ຟ້້າວຟັ່່� ງໂດຍຂ້້າມຜ່່ານທົ່່�ງນາເພື່່� ອມຸ່່�ງໜ້້າໄປທາງຖະໜົົນ. ໃນ
ແຕ່່ລະບາດກ້້າວທີ່່� ຍ່່າງໄປ, ເລື່່� ອງສຳຳ�ຄັັນຂອງສິ່່�ງທີ່່� ຫາກໍໍເກີີດຂຶ້້�ນໄດ້້ແກ່່ດຶຶງເອົົາເຂົົາໃຫ້້
ຈົົມລົົງມາຢູ່່�ໃຕ້້ພື້້� ນຂອງສາມັັນສຳຳ�ນຶຶກ. ຫົົ ວໃຈອັັນຫ່່ຽວແຫ້້ງເນື່່�ອງຈາກຄວາມແກ່່ຊະລາ
ໄດ້້ເລີ່່� ມເຕັ້້�ນຂຶ້້�ນຕຶຶກຕັກ
ັ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບປາດຸຸກໃຫຍ່່ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງດີ້້� ນແດ່່ວໆ ທີ່່� ຕິດ
ິ ຄ້້າງກັັບ
ດາງແຫ. ລາວອາດຮູ້້�ໄດ້້ດ້້ວຍເຫດຜົົ ນບາງຢ່່າງ ເຖິິງຈະເປັັ ນແນວໃດກໍໍຕາມ, ອາດເປັັ ນ
ຍ້້ອນການມາຢ້້ ຽມຢາມຂອງຊາຍຂັັບເຮືືອຫາງຍາວນັ້້�ນເອງທີ່່� ເປັັ ນຜູ້້�ບອກລາວ ແຕ່່ການ
ຕັັດສິິນດ້້ວຍເຫດຜົົ ນນັ້້�ນມີີຢູ່່� ໃສ? ແລະແມ່່ນຫຍັັ ງຄືືສິ່່�ງທີ່່� ຈະພິິ ສູູດໃຫ້້ຮູ້້�ໄດ້້ໃນທາງ
ວິິທະຍາສາດ?
ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່�ພໍໍໃຈໃນໂຊກ ຫຼືື�ຄວາມສຳຳ�ເລັັດຂອງຕົົນເອງ ທັັງບໍ່່�ໄດ້້ມີີຄວາມເອກອ້້າງ
ທະນົົງໃຈໃນສິ່່�ງທີ່່� ຕົນ
ົ ສາມາດເຮັັດໄດ້້. ໃນເວລາດຽວກັັນນັ້້�ນກະໂຕລາວເອງກໍໍກຳຳ�ລັງັ ເດີີນ
ຕາມເສັ້້�ນທາງສາຍແຄບໆ ລະຫວ່່າງຄວາມຢ້້ ານກົົວກັັບຄວາມຕື່່� ນເຕັ້້�ນ, ລະຫວ່່າງ
ອຳຳ�ນາດກັັບຄວາມໄຮ້້ອຳຳ�ນາດ, ລະຫວ່່າງສະຕິິ ແລະ … ເວົ້້�າມາແລ້້ວລາວຮອດບໍ່່�ຢາກ
ຈະຄິິດໃນສິ່່�ງທີ່່� ມັັນກຳຳ�ລັັງເກີີດຂຶ້້�ນກັັບຕົົນເອງເລີີຍ.
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ລົົດສອງແຖວທີ່່� ກັບ
ັ ເຂົ້້�າໃນເມືືອງແລ່່ນຜ່່ານໄປແລ້້ວສອງຄັັນ ສ່່ວນຄັັນທີີສາມກຳຳ�ລັັງ
ມາ ພວກເຂົົາບີີບແກສົ່່�ງສຽງເປັັ ນສັັນຍານແບບແຫບໆ ເພື່່� ອເອີ້້� ນໃຫ້້ລາວຂຶ້້�ນລົົດ ແຕ່່
ລາວກໍໍປ່່ ອຍໃຫ້້ພວກນັ້້�ນຜ່່ານໄປ. ສີີຣິິປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງຢູ່່�ກ້້ອງຕົ້້�ນໝາກມີ້້� ທັັງຄິິດທົົບ
ທວນກ່ຽວກັັ
ບເລື່່� ອງການພົົ ບປະກັັນຢູ່່�ໃນຫົົ ວເຂົົາຄິິດແລ້້ວຄິິດອີີກ ທັັງຄິິດແລ້້ວກໍໍຄິດ
ິ ອີີກ
່
ວົົນວຽນໄປມາ ຖ້້າຫາກເຂົົາຕ້້ອງການຄຳຳ�ອະທິິບາຍ ແນ່່ນອນເຂົົາຈະຕ້້ອງພົົບກັັບຄວາມ
ຜິິ ດຫວັັງເປັັ ນແນ່່ແທ້້.
“ໂອ ດີີໃຈທີ່່� ໄດ້້ພົົ ບທ່່ານໝໍໍ. ພວກເຮົົາຄິິດວ່່າທ່່ານໝໍໍຕາຍຍ້້ອນໂລກຊະລາແລ້້ວ
ຊັ້້�ນດອກ.”
ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນຊົົງຖືືກໃຈ ທັັງລື້້� ມຄືືນຄຳຳ�ເວົ້້�າແບບກວນໆ ຂອງຕຸ້້ຍ.
�
“ພວກເຮົົາ … ອາ … ອາ … ອາ … ຄິິດວ່່າທ່່ານໝໍໍຕາຍຍ້້ອນໂລກຊະລາແລ້້ວ.”
ຕອນນັ້້�ນເວລາກໍໍໄດ້້ເລີີຍກາຍສາມໂມງແລງແລ້້ວ ຖືືວ່່າສີີຣິິຫາຍໂຕໄປດົົນເຖິິງຫ້້າ
ຊົ່່�ວໂມງ. ໃນຊ່່ວງທີ່່� ເຂົົາບໍ່່�ຢູ່່�ຫ້້ອງການກໍໍມີສິ
ີ ບ
ິ ເອກທະຫານຄົົນໜຶ່ງ່� ມາຖາມວ່່າສີີຣິໄິ ປໃສ.
ທາງຫົົ ວໜ້້າໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງປະຈຳຳ�ເຂື່່� ອນນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� ກໍໍໄດ້້ມາຖາມຫາເຂົົາ
ແລະແລ້້ວຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງກໍໍໄດ້້ໂທລະສັັບມາຖາມວ່່າສີີຣິິໄປໃສ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີີໃຜສາມາດ
ໃຫ້້ຄຳຳ�ຕອບໄດ້້ ສະນັ້້�ນພວກເຂົົາຈິ່່�ງຄິິດວ່່າສີີຣິກຳຳ�ລັ
ິ
ງັ ຕົົກຢູ່່�ໃນຄວາມເດືືອດຮ້້ອນຈົົນເງີີຍ
ຫົົ ວບໍ່່�ຂຶ້້�ນ.
ແຕ່່ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ກໍ
ິ ມ
ໍ າຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້�ແລ້້ວ ທັັງຍິ້້�ມຫົົ ວຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າປະຕູູຫ້້ ອງການ. ສີີໜ້້າຂອງ
ເຂົົາເບິ່່�ງຄືືອ່່ອນເຍົົາລົົງ ແລະແລ້້ວເຂົົາກໍໍກ້້າວເຂົ້້�າໄປໂຕະເຮັັດວຽກຄືືກັັບວ່່າບໍ່່�ມີີຫຍັັງ
ເກີີດຂຶ້້�ນ ເພາະທຸຸກຢ່່ າງເປັັ ນສິ່່�ງທີ່່� ບໍ່່�ແນ່່ນອນ.
“ມີີລູກຄ້້
ູ າບໍໍນ້້ອງກຶ່່�ງ?”
ກຶ່່�ງຄົ້້�ນຫາຄຳຳ�ຕອບແບບເດີີມໆ ໝາຍເລກສອງ.
“ພວກເຮົົາມີີແຂກໃນຫ້້ອງເບີີໜຶ່ງ່� .”
ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນຄຳຳ�ຕອບທີ່່� ສີີຣິິຢາກຮູ້້�ເລີີຍ ເພາະເຂົົາຕ້້ອງການຄວາມງຽບສະຫງົົບ,
ເຂົົາຢາກກັັບບ້້ານໄປພັັກຜ່່ ອນ, ຍັັງມີີເລື່່�ອງອື່່�ນໃຫ້້ເຂົົາຂົົບຄິິດພຽງພໍໍແລ້້ວຢູ່່�ໃນຫົົ ວ ໂດຍ
ທີ່່� ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໄປວຸ້້ນວາຍກັັ
ບອີີກໜຶ່່ງ� ສົົບທີ່່� ກຳຳ�ລັັງນອນຖ້້າຢູ່່�ໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງ.
�
�
ຕຸ້້�ຍຍ່່າງພວດພາດເຂົ້້�າໄປໂຕະເຮັັດວຽກຂອງທ່່ານໝໍໍ, ໃບໜ້້າອັັນບໍ່່�ຮຽບນຽນ
ຂອງນາງປາກົົດວ່່າຍິ້້�ມກວ້້າງກວ່່າປົົ ກກະຕິິ.
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງບອກທ່່ານໝໍໍວ່່າຜູ້�້ ພິິ ພາກສາແຫງອາລົົມເສຍຫຼຼາຍເທົ່່�າໃດທີ່່�
ຮູ້້ວ່່າທ່່ານໝໍໍ
ອອກໄປຂ້້າງນອກໃນໂມງເຮັັດວຽກ. ໃນຖານະຜູ້�້ ຊ່່ວຍທີ່່� ສັດ
ັ ຊື່່� ກັັບພະນັັກງານ
�
ຝຶຶ ກງານຢ່່າງເປັັ ນທາງການຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ດຽວຂອງທ່່ານໝໍໍແລ້້ວ ຂ້້ອຍໄດ້້ກຽມແຜນຈະຕົົວະ
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ຜູ້້� ພິິພາກສາວ່່າທ່່ານໝໍໍຫາກໍໍອອກໄປກີ້້�ນີ້້�. ແຕ່່ຜູ້້�ພິິພາກສາຊ້ຳຳ��ພັັດມີີພະຍານໃນຫ້້ອງການ
ສອງສາມຄົົນທີ່່� ເຫັັ ນ ແລະລາຍງານກ່ອນແລ້້ວວ່່າທ່່ານໝໍໍ
ອອກໄປເກືືອບໝົົດມື້້� .”
່
ສີີຣິິເບິ່່�ງຄືືວ່່າບໍ່່�ຮ້້ອນບໍ່່�ເຄືືອງຫຍັັງ ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�ໜຳຳ�ລາວຍັັງຍິ້້�ມເສີີຍຢູ່່�.
“ເຂົົາຕ້້ອງການຫຍັັງກັັນແທ້້?”
“ລາວຈະດີີໃຈຫຼຼາຍຖ້້າທ່່ານໝໍໍໂທກັັບຫາລາວກ່ອນຈະຄ່ຳຳ�
� ເພາະລາວຍັັງມີີຄຳຳ�ຖາມ
່
ຫຼຼາຍຂໍ້້�ທີ່່�ຈະຖາມທ່່ານໝໍໍເລື່່� ອງແຂກຄົົນໃໝ່່ຂອງພວກເຮົົາ.”
“ຢ່່າບອກໃດວ່່າແຂກຜູ້້� ນັ້້�ນເປັັ ນຄົົນມີີຊື່່�ສຽງອີີກຄົົນ.”
“ຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີໃຜຮູ້້ຊ້ຳຳ�
ີ າຼ ຍຄົົນທີ່່� ສົນ
ົ ໃຈເຂົົາ ທັັງຢາກຮູ້້ແນ່່ນອນ
� �ວ່່າເຂົົາເປັັ ນໃຜ ແຕ່່ກໍໍມີຫຼ
�
ວ່່າເຂົົາຕາຍຍ້້ອນຫຍັັງ.”
“ນ້້ອງກຶ່່�ງ.” ສີີຣິິເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງ ແລະກຶ່່�ງກໍໍຢຸຸດໂຍກຕົົວໄປມາທັັນທີີ. “ນ້້ອງ
ເຫັັ ນສົົບແລ້້ວບໍໍ?”
“ເຫັັ ນແລ້້ວ ສະຫາຍທ່່ານໝໍໍ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງເຂົົາຈິ່່�ງຕາຍ?”
“ຈົົມນ້ຳຳ��ຕາຍ.”
“ດີີຫຼຼາຍ. ຕຸ້້�ຍເບິ່່�ງເອົົາເດີີ ນີ້້�ລະຄືືຄຳຳ�ຕອບ ຖ້້າຜູ້້� ພິິ ພາກສາໜ້້າຫີີ ນໂທມາ ກໍໍໃຫ້້
ບອກເຂົົາວ່່ານີ້້�ຄືືຜົົນການສັັນລະສູູດເບື້້� ອງຕົ້້�ນ ທັັງບອກເຂົົາອີີກວ່່າ ຂ້້ອຍຈະໂທຫາເຂົົາ
ມື້້� ອື່່�ນເຊົ້້�າ.”
ສີີຣິິເປີີດເບິ່່�ງເອກະສານທີ່່� ວາງໄວ້້ໜ້້າໂຕະ ຄ້້າຍກັັບວ່່າມີີເອກະສານສຳຳ�ຄັັນບາງ
ຢ່່າງຫາຍໄປ. ຕຸ້້�ຍກັັບກຶ່່�ງໄດ້້ແຕ່່ແນມເບິ່່�ງໜ້້າກັັນແບບງຸນ
ຸ ງົົງ.
“ຫວ່່າງສອງສາມມື້້�ກ່ອນພວກເຈົ້້�
າສອງຄົົນໄດ້້ພາກັັນຍ້້າຍຫຍັັງອອກຈາກໂຕະນີ້້�ບໍ່່?
� ”
່
ກຶ່່�ງສ່່າຍຫົົ ວໄປມາງັັອກໆ. ສ່່ວນຕຸ້້ຍກໍໍ
� ສະແດງສີີໜ້້າບູູດບຶ້້�ງແບບບໍ່່�ພໍໍໃຈ.
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ຄິິດແມ່່ນແຕ່່ຈະເອົົາມືືແຕະຕ້້ອງໂຕະເຮັັດວຽກຂອງທ່່ານໝໍໍເລີີຍ.”
“ຄັັນຊັ້້�ນອັັນນັ້້�ນມັັນ …?” ສີີຣິິຫວນຄິິດຄືືນໃນມື້້� ທີ່່�ເຂົົາລົົງມືືທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບ
ຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ. ເຂົົາໄດ້້ນັ່່�ງຂຽນບົົດລາຍງານຈົົນຮອດຕອນເດິິກ, ຈົົນກວ່່າ …
ອັັນນີ້້�ເອງ ທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າ “ມີີບາງສິ່່�ງທີ່່� ຜິິດທີ່່� ຜິິດທາງ”. ຄືືນມື້້� ນັ້້ນ
� , ສະຫາຍຄຳຳ�
ນັ່່�ງຢູ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາ ພ້້ອມເກ້້ຍກ່່ອມໃຫ້້ສີີຣິິຢຸຸດທຳຳ�ການຊັັ ນນະສູູດສົົບເມຍ
ຕົົນເອງ ຕອນນັ້້�ນບົົດລາຍງານໄດ້້ວາງຢູ່່�ເຊິ່່�ງໜ້້າສະຫາຍຄຳຳ� ຕ້້ອງແມ່່ນໝໍໍຫ່່ ານັ້້�ນແຫຼຼະ
ທີ່່� ລັັກມັັນໄປ.
“ຄົົງຈະແມ່່ນພວກຂີ້້� ລັັກທົ່່�ວໄປ.”
“ແມ່່ນໃຜ?” ຕຸ້້�ຍເວົ້້�າແບບຂຶຶງຂັັງພຽງເພື່່� ອຕ້້ອງການປົົ ກປ້້ ອງສັັກສີີຂອງຕົົນເອງ.
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“ບໍ່່�ແມ່່ນພວກເຈົ້້�າສອງຄົົນດອກ. ມີີຄົົນຊັ້້� ນຕ່ຳຳ��ເປັັ ນຕາຂີ້້� ດຽດຜູ້້� ໜຶ່່�ງມາບ່່ອນນີ້້�
ແລ້້ວກໍໍ “ຂໍໍຢືມ
ື ” ບົົດລາຍງານໄປ. ຕຸ້້ຍ,
� ປຶ້້� ມບັັນທຶຶກຍັັງຢູ່່�ນຳຳ�ເຈົ້້�າຢູ່່�ບໍໍ?”
“ບັັນທຶຶກການຊັັນນະສູູດສົົບຫັ້້� ນບໍໍ?”
“ແມ່່ນ.”
“ມີີແທ້້. ມັັນຢູ່່�ໃນລີ້້� ນຊັັກໂຕະ.” ເວົ້້�າສຸຸດນາງກໍໍດຶຶງລີ້້� ນຊັັກອອກ ພ້້ອມຈັັບເອົົາປຶ້້� ມ
ບັັນທຶຶກຂຶ້້�ນມາ.
“ດີີຫຼຼາຍ, ຖ້້າເຈົ້້�າບໍ່່�ວ່່າຫຍັັງ ຂ້້ອຍຢາກຈະຂໍໍຢືມ
ື ຊັ້້�ນດອກ ພໍໍຈະໄດ້້ເຮັັດບົົດລາຍງານ
ກ່່ຽວກັັບການຊັັນນະສູູດສົົບຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍຄືືນໃໝ່່.” ເວົ້້�າສຸຸດສີີຣິິກໍໍຍ່່າງໄປ
ພ້້ອມຈັັບເອົົາປຶ້້� ມຫົົ ວນັ້້�ນຈາກມືືຕຸ້້ຍ.
�
“ພວກເຮົົາຮູ້້�ແລ້້ວ ຫຼືື�ບໍ່່�ວ່່ານາງຕາຍຍ້້ອນຫຍັັງ?”
“ຍັັງບໍ່່�ທັັນຮູ້້�ຊັັດເຈນເທື່່� ອ ແຕ່່ເຊື່່� ອວ່່ານາງບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍຍ້້ອນລາບຜີີ ບ້້າຫັ້້� ນແນ່່ ນອນ.
ແຕ່່ພວກເຈົ້້�າຕ້້ອງສັັນຍາວ່່າຈະບໍ່່�ເອົົາເລື່່� ອງນີ້້�ອອກໄປເວົ້້�າໂລເລຢູ່່�ຂ້້າງນອກເດັັດຂາດ.
ເຂົ້້�າໃຈສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍເວົ້້�າບໍໍ?” ທັັງສອງງຶຶກຫົົວຕອບຮັັບ. “ມັັນຢາກຄ້້າຍໆ ກັັບວ່່າມີີໃຜຄົົນ
ໜຶ່ງ່� ຢາກໃຫ້້ມີີການປິິ ດຄະດີີນີ້້�ໃຫ້້ໄວທີ່່� ສຸດ
ຸ . ເບິ່່�ງເດີີພວກລູູກໆ ເອີີຍ ພວກເຮົົາອາດບໍ່່�ແມ່່ນ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບອີີກຕໍ່່ໄ� ປ ແຕ່່ພວກເຮົົາແມ່່ນພະນັັກງານສືືບສວນສາເຫດການ
ຕາຍຫຼຼາຍກວ່່າ. ສາລະວັັດຕຳຳ�ຫຼຼວດສີີຣິິ ກັັບລູູກນ້້ອງຜູ້້� ຊື່່� ສັັດຊັ້້�ນນາຍຮ້້ອຍ ພວກເຮົົາ
ທັັງສາມແມ່່ນນັັກສືືບຄະດີີຄົົນຕາຍທີ່່� ຮ່່ວມມືືກັັນເປັັ ນໜຶ່່ງ� ດຽວ.”
ເວົ້້�າສຸຸດສີີຣິກໍ
ິ ຍ່່
ໍ າງອອກໄປທາງປະຕູູ ກ່ອນຈະຫັັ
ນໜ້້າກັັບຄືືນມາຫາລູູກທີີມຂອງຕົົນ
່
ທັັງວາງສົ້້�ນເກີີບແຕະທັັງສອງຂ້້າງແນບເຂົ້້�າຫາກັັນໃນທ່່າຢືືນກົົງ ພ້້ອມຍົົກມືຂຶ້້
ື �ນສະແດງ
ການຄຳຳ�ນັັບ. ເຂົົາທັັງຍິ້້�ມທັັງຫົົ ວອິິອິຄ່່
ິ ອຍໆ ທັັງຍ່່າງອອກໄປທາງປະຕູູໜ້້າຕຶຶກຈົນ
ົ ຮອດ
ລານຈອດລົົດ. ຕຸ້້ຍ
� ແລະກຶ່່�ງໄດ້້ຍິິນສຽງເຂົົາຮ້້ອງເພງຊາດຝຣັ່່�ງເສດປິິ ວວ່່ອນຜ່່ານປ່່ອງ
ແວ່່ນແກ້້ວເທິິງຫຼັັ�ງຄາ ກ່ອນທີ່່�
ສຽງນັ້້�ນຈະພົ້້� ນຜ່່ານສຸຸດເຂດແຫ່່ງການໄດ້້ຍິິນໃນທີ່່� ສຸຸດ.
່
ພາຍໃນຫ້້ອງການປາກົົດວ່່າມິິດງຽບ ແມ່່ນແຕ່່ພວກແມງສາບກໍໍຍັງັ ບໍ່່�ພາກັັນສົ່່�ງສຽງ
ຫຍັັງເລີີຍ. ຖືືເປັັ ນຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດທີ່່� ຕຸ້້ຍບໍ່່�
� ຮູ້້�ຈະເວົ້້�າຫຍັັງອອກມາ ແມ່່ນແຕ່່ກຶ່່�ງ ເຊິ່່�ງຢູ່່�ໃນອີີກ
ມິິຕິິໜຶ່ງ່� ຂອງເຂົົາເອງ ກໍໍຍັັງສາມາດບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າ ສິ່່�ງທີ່່� ຕົົນເຫັັ ນນັ້້�ນມັັນຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ
ໄປແລ້້ວ.
“ມື້້� ນີ້້�ສະຫາຍທ່່ານໝໍໍເບິ່່�ງ … ເບິ່່�ງຄືືຄົົນບໍ່່�ເຕັັມບາດນິິແຫຼຼະ.”
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ທຣັັນຜູ້້�ເປັັນອ້້າຍໃຫຍ່່

ເມື່່�ອສັັງເກດຈາກບັັນຍາກາດອັັນໜ້້າຕື່່�ນເຕັ້້�ນທັັງໝົົດແລ້້ວ, ມັັນກໍໍໜ້້າແປກໃຈພໍໍສົມ
ົ ຄວນ
ທີ່່� ມື້້�ນີ້້�ຍັັງເປັັ ນວັັນພະຫັັ ດ. ທັັງເປັັ ນອີີກມື້້�ທີ່່�ສີີຣິິມາຮອດຫ້້ອງການເຊົ້້�າກວ່່າທຸຸກຄົົນ ແຕ່່
ຄັ້້�ງນີ້້�ເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດຮູ້້�ສຶຶກຄືກັ
ື ບ
ັ ວ່່າທຸຸກສິ່່ງ� ຢ່່າງໃນຫົົ ວໄດ້້ຮັັບການຟື້້�ນຟູູ ທັັງມີີພະລັັງງານຕື່່�ມ
ເຕັັມໃໝ່່ໆ ແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ. ເຂົົາໄຂກະແຈເຂົ້້�າໄປຕຶຶກອາຄານ ພ້້ອມເປີີດປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ
ທັັງປ່່ອຍໃຫ້້ພວກແມງສາບທີ່່� ມີຈຳຳ�
ີ ນວນຫຼຼາຍກວ່່າເກົ່່�າພາກັັນແລ່່ນສວ່່ານສົົນໄປມາຢ່່າງ
ບໍ່່�ຄິິດຊີີວິດ
ິ ເພື່່� ອຊອກຫາບ່່ອນລີ້້� ຊ່່ອນ.
ສີີຣິເິ ຂົ້້�າໄປເບິ່່�ງແຂກໃນຫ້້ອງເບີີໜຶ່ງ່� ກ່ອນຈະເລີ່່�
ມການພະຈົົນໄພທາງໂທລະສັັບຄັ້້�ງ
່
ຍິ່່�ງໃຫຍ່່. ສົົບຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນມີີສະພາບແບບບໍ່່�ເປັັ ນຕາເບິ່່�ງເລີີຍ, ຜິິ ວໜັັງບວມໆ ເລີ່່� ມ
ປ່່ຽນໄປ ຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນໄດ້້ລອກອອກແລ້້ວນຳຳ�ມາຫຍິິບຕໍ່່�ເຂົ້້�າກັັນດ້້ວຍຄວາມເຮັ່່�ງຮີີບ,
ຜິິ ວຊັ້້�ນນອກເລີ່່� ມຈະກາຍເປັັ ນສີີນ້ຳຳ�� ຕານ ໂດຍບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງທຳຳ�ການກວດສອບໃດໆ
ກໍໍສາມາດເຫັັ ນໄດ້້ແຈ້້ງວ່່າສົົບດັ່່�ງກ່່າວໄດ້້ແຊ່່ໄວ້້ຢູ່່� ໃນນ້ຳຳ��ດົົນເຖິິງສອງ ຫຼືື�ສາມອາທິິ ດ
ມາແລ້້ວ.
ລາວດຶຶງຜ້້າຄຸຸມອອກຈົົນໝົົດແລະສັັງເກດເຫັັ ນສາຍຮັັດຢາງພລາສຕິິກໜາໆ ພັັ ນ
ອ້້ອມຂໍ້້�ຕີີນຊ້້າຍຂອງສົົບ, ຄວາມແໜ້້ນຂອງເຊືືອກໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ຜິິ ວໜັັງຢູ່່�ບໍໍລິິເວນນັ້້�ນຢູ່່�
ຜິິ ດຮູູບຜິິ ດຮອຍໄປໝົົດ.
ລາວສັັງເກດໃນໃຈວ່່າມີີເລືືອດຄ້້າງຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຮ່່າງກາຍ ແລະອ້້ອມຮອບຂາ
ທັັງສອງຂ້້າງ. ຖ້້າສົົບຫາກຍັັງຟູູ ຢູ່່�ໜ້້ານ້ຳຳ��ໃນຕອນທີ່່� ເຂົົາຕາຍໄປແລ້້ວ, ສະພາບຮອຍ
ຂຽວຊ້ຳຳ��ຫຼັັ� ງການຕາຍກໍໍຈະປາກົົດຢູ່່�ດ້້ານໜ້້າຂອງສົົບ ແຕ່່ປາກົົດວ່່າບໍ່່�ມີແ
ີ ບບນັ້້�ນເລີີຍ.
ສີີຣິສັ
ິ ງັ ເກດເບິ່່�ງສິ່່�ງຕ່່າງໆ ທັັງໝົົດແລ້້ວກໍໍດຶງຶ ເອົົາຜ້້າຄຸຸມປົົ ກຮ່່າງຄີີງອັັນໄຮ້້ວິິນຍານ
ນັ້້�ນຄືືເກົ່່�າ ກ່່ອນຈະອອກໄປພົົ ບຜູ້້� ຊ່່ຽວຊານທີ່່� ເຂົ້້�າໃຈໃນຄວາມມະຫັັ ດສະຈັັນຂອງເຕັັກ
ໂນໂລຊີີໂທລະສັັບ.
**********
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ສາວງາມຄົົນໜຶ່່ງ� ກຳຳ�ລັັງຈັັດເອກະສານເຂົ້້�າແຟ້້ມ ແຕ່່ແລ້້ວນາງກໍໍຫັັນໜ້້າໄປເບິ່່�ງວ່່າແມ່່ນ
ໃຜມາ.
“ຂ້້ອຍຢາກໂທໄປຫາພະແນກຍຸຸຕິິທຳຳ�.”
“ໂທລະສັັບຕັ້້�ງຢູ່່�ໂຕະທາງຫຼັັ�ງທ່່ານໝໍໍນັ້້ນ
� ແຫຼຼະ ພຽງແຕ່່ຂຽນໝາຍເລກໂທອອກ
ໃສ່່ໃນປຶ້້� ມ ພ້້ອມຊື່່� ໃຜໂທຫາໃຜ ແລະຈັັກນາທີີ.”
ເວົ້້�າສຸຸດນາງກໍໍຫັັນໜ້້າກັັບໄປທີ່່� ຕູ້້ເອກະສານ
ສ່່ວນສີີຣິຍັ
ິ ັງຢືືນແບບລັ່່�ງເລໃຈຢູ່່�ບ່່ອນ
�
ນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງຍັັງບໍ່່�ພ້້ ອມທີ່່� ຈະແນມເບິ່່�ງຮອດໂທລະສັັບຊ້ຳຳ��. ຍິິງສາວຄົົນນັ້້�ນເຫຼືື�ອບສາຍຕາ
ຜ່່ານບ່່າໄຫຼ່່�ຂອງຕົົນ ແຕ່່ກໍໍຍັັງເຫັັ ນສີີຣິິຢືນ
ື ຢູ່່�ບ່່ອນເກົ່່�າ.
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າເຈົ້້�າຈະເປັັ ນຄົົນເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍ,” ລາວເວົ້້�າຄ່່ອຍໆ.
“ເຮັັດຫຍັັງລະ?”
“ຕໍ່່�ສາຍໃຫ້້ຂ້້ອຍນັ້້�ນລະ.”
“ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນດອກ. ມັັນກະເປັັ ນໂທລະສັັບທຳຳ�ມະດາຊື່່� ໆ ບໍ່່�ອາໄສພະນັັກງານຕໍ່່�ສາຍ
ໃຫ້້ກໍໍໄດ້້.”
ເຂົົາຫັັ ນໄປແນມເບິ່່�ງເຄື່່� ອງຈັັກສີີດຳຳ�ອັັນມືືດຄຶ້້�ມ ພ້້ອມຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປທາງບ່່ອນທີ່່�
ໂທລະສັັບຕັ້້�ງຢູ່່�ແບບກ້້າໆ ເກງໆ. ຕົົວເລກໃນຊ່່ອງກົົມໆ ເທິິງແປ້້ ນໂທລະສັັບໄດ້້ຈ້້ອງມາ
ທີ່່� ເຂົົາ. ສີີຣິິສັັງເກດພິິ ຈາລະນາຢູ່່�ຄາວໜຶ່່ງ� ກ່ອນຈະຈັັ
ບເອົົາໂທລະສັັບຂຶ້້�ນມາແນບໄວ້້ທີ່່�
່
ຫູູຢ່່ າງລະມັັດລະວັັງ ພ້້ອມຟັັ ງສຽງກະຫື່່� ມອັັນອົົບອຸ່່ນ.
�
“ສະບາຍດີີ.”
ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີີການຕອບຮັັບຫຍັັງເລີີຍ.
“ທ່່ານບໍ່່� ເຄີີຍໃຊ້້ໂທລະສັັບມາກ່່ອນແມ່່ນບໍໍ ?” ນາງຄົົນນັ້້�ນວາງມືືຈາກການຈັັດ
ເອກະສານ ແລ້້ວຍ່່າງມາຢືືນຢູ່່�ທາງຫຼັັ�ງຂອງສີີຣິິ. ເຖິິງເວລາແລ້້ວທີ່່� ຈະຕ້້ອງເວົ້້�າຄວາມ
ຈິິງອອກມາ ເຂົົາຈິ່່�ງຍອມສາລະພາບວ່່າ.
“ບໍ່່�ເຄີີຍຈັັກເທື່່� ອ.”
“ແມ່່ນຫວາທ່່ານໝໍໍ?”
ຖ້້າຈະວ່່າໄປແລ້້ວ ມັັນກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງຍາກທີ່່� ຈະເຊື່່� ອໄດ້້ວ່່າ ຕະຫຼຼອດເຈັັດສິິບສອງປີີ
ຜ່່ານມານັ້້�ນ ສີີຣິິບໍ່່�ເຄີີຍໃຊ້້ໂທລະສັັບແມ່່ນແຕ່່ຄັ້້�ງດຽວ. ແຕ່່ປະເທດລາວກໍໍຍັັງບໍ່່�ທັັນລຶ້້�ງ
ເຄີີ ຍ ກັັ ບ ການໃຊ້້ໂທລະສັັ ບ ທົ່່� ວ ປະເທດມີີ ໂ ທລະສັັ ບ ບໍ່່� ຮ ອດເກົ້້� າ ຮ້້ອຍເຄື່່� ອ ງ ແລະ
ສ່່ວນໃຫຍ່່ກໍໍໃຊ້້ສະເພາະໃນບັັນດາຫ້້ອງການຕ່່າງໆ ແມ່່ນແຕ່່ຢູ່່�ໃນຊ່່ວງວິິກິິດແຫ່່ງການ
ສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງທີ່່� ຢູ່່�ໃນອັັດຕາສູູງສົົມຄວນຈົົນໜ້້າວິິນຫົົ ວ ກໍໍຍັັງມີີສະເພາະຄອບຄົົວທີ່່� ມີີ
ຖານະດີີເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ມີີໂທລະສັັບໃຊ້້ໃນຄົົວເຮືືອນຂອງຕົົນເອງ.
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ໃນຖານະນັັກສຶຶກສາຜູ້້� ທຸຸກຍາກໃນປະເທດຝຣັ່່�ງເສດ ການບໍ່່�ມີີໂທລະສັັບໃຊ້້ຈິ່່�ງບໍ່່�
ເປັັ ນປັັ ນຫາ ຍິ່່�ງໄປກວ່່ານັ້້�ນກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີີໃຜໂທມາ ຫຼືື�ຕ້້ອງໂທຫາອີີກ. ແຕ່່ເຖິິງປານນັ້້�ນສີີຣິິ
ກໍໍຍັັງມີີຄວາມຫວາດລະແວງຕໍ່່�ສິ່່ງ� ຕ່່າງໆ ຮອບຕົົວ. ດັ່່�ງນັ້້�ນຈິ່່�ງບໍ່່�ໜ້້າແປກໃຈເລີີຍສຳຳ�ລັັບ
ຄົົນທີ່່� ໃຊ້້ເວລາສ່່ວນໃຫຍ່່ຢູ່່�ໃນປ່່າເກືືອບຕະຫຼຼອດຊີີວິດ
ິ ຈິ່່�ງປາສາຈາກການນຳຳ�ໃຊ້້ເຄື່່� ອງ
ກົົນໄກອັັນເປັັ ນຕາຢ້້ ານນີ້້�.
“ຂ້້ອຍເຄີີຍແຕ່່ສົົນທະນາຜ່່ານເຄື່່� ອງສົ່່�ງວິິທະຍຸຸພາກສະໜາມ ແຕ່່ກໍໍມີີຊ່່າງຢູ່່�ຫັ້້� ນ
ຕະຫຼຼອດເພື່່� ອໝູູນດ້້າມຈັັບໃຫ້້.” ສີີຣິິເວົ້້�າທັັງຍິ້້�ມ.
ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່ານາງຄົົນນັ້້�ນເປັັ ນຍິິງສາວທີ່່� ມີນ້ຳຳ
ີ �� ໃຈງາມອີີກຄົນ
ົ ໜຶ່ງ່� ເພາະສັັງເກດ
ເຫັັ ນນ້ຳຳ��ໃສໆ ໄຫຼຼຊຶຶມຈາກຂອບຕາທັັງສອງຂ້້າງຂອງນາງ ເມື່່� ອພົົ ບວ່່າຕົົນເອງກຳຳ�ລັັງຢືືນ
ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າທ່່ານໝໍໍຮຸ່່�ນອາວຸຸໂສຜູ້້� ດ້້ອຍໂອກາດຄົ້້�ນນີ້້�. ນາງຈັັບເອົົາຫູູໂທລະສັັບຈາກມືືສີີຣິິ
ແລ້້ວຍິ້້�ມຕອບກັັບ.
“ເບີີໂທທີ່່� ທ່່ານຈະໂທຫາແມ່່ນຫຍັັງທ່່ານໝໍໍ?”
“ເບີີໂທຫວາ?”
ດົົນເຕີີບ ນາງຈິ່່�ງຄົ້້�ນຫາເລກໂທຂອງພະແນກຍຸຸຕິິທຳຳ�ໃນສະໝຸຸດໂທລະສັັບເຫຼັ້້�� ມ
ບາງໆ ພ້້ອມສອນໃຫ້້ສີີຣິຮູ້້
ິ �ວິິທີີໝູນ
ູ ແປ້້ ນໂທໄປຮອບໆ ໜ້້າເຄື່່� ອງ, ສຸຸດທ້້າຍແລ້້ວກໍໍບໍ່່�ມີີ
ຫຍັັງຫຍຸ້້�ງຍາກດັ່່�ງທີ່່� ຄິິດ.
ເປັັ ນໄປຢ່່າງທີ່່� ສີຣິ
ີ ຄ
ິ າດຫວັັງໄວ້້ອີ່່�ຫຼີີ� , ຜູ້�້ ພິິພາກສາແຫງຫາກໍໍໄປຮອດສານເພື່່� ອເປັັ ນ
ປະທານໃນການຮ້້ອງຟ້້ອງຄະດີີຢ່່ າຮ້້າງ. ເຊິ່່�ງເປັັ ນຄະດີີກ່ຽວກັັ
ບການໃຊ້້ຄວາມຮຸຸນແຮງ
່
ພາຍໃນຄອບຄົົວ ແລະມີີການຮ້້ອງຟ້້ອງເພື່່� ອພິິສູດ
ູ ຄວາມເປັັ ນພໍ່່�ຈົນ
ົ ລົ້້�ນແຟ້້ມເອກະສານ
ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີີຫຍັັງເຖິິງຂັ້້�ນຮ້້າຍແຮງຈົົນຕ້້ອງເອີ້້� ນວ່່າອາຊະຍາກຳຳ�. ມະນີີວອນ, ເຊິ່່�ງແມ່່ນ
ສະໝຽນຂອງຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງ ໄດ້້ຢືືນຢັັ ນກັັບສີີຣິິວ່່າ ຜູ້້� ພິິ ພາກສາໜຸ່່ມໃຈຮ້້າຍແຮງ
�
ທັັງຫວັັງວ່່າຈະພົົ ບກັັບລາຍງານການຊັັນນະສູູດສົົບຢູ່່�ໜ້້າໂຕະຂອງເຂົົາເມື່່� ອກັັບຈາກ
ສານໃນຕອນບ່່າຍ.
ສີີຣິິຖາມຂ່່າວລູູກຂອງມະນີີວອນທີ່່� ຫາກໍໍເກີີດ ລວມທັັງເລື່່� ອງໝູູໆ ຂອງສາມີີນາງ
ທັັງຄ່່ອຍໆ ຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍອົົກສະບາຍໃຈກັັບໂທລະສັັບຢູ່່�ໃນມືືຂອງຕົົນ ຈົົນຍິິງສາວຄົົນ
ນັ້້�ນຄິິດຢາກຈະຍາດມັັນອອກມາວາງສາຍໄວ້້ ເພາະຢ້້ ານຄົົນອື່່� ນໂທເຂົ້້�າມາ.
ເທົ່່�າກັັບວ່່າ ສີີຣິປ
ິ ະສົົບຄວາມສຳຳ�ເລັັດອັັນສຳຳ�ຄັັນທັັງສອງເລື່່� ອງ ກ່ອນທີ່່�
ຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້
່
ເລີ່່� ມຕົ້້�ນກິິດຈະວັັດປະຈຳຳ�ວັັນຊ້ຳຳ��ອີີກ ໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນ ເຂົົາເກືືອບຈະສາມາດໃຊ້້
ໂທລະສັັບໄດ້້ດ້້ວຍຕົົນເອງ ແລະຍັັງໄດ້້ຕໍ່່�ສາຍຫາພະແນກຍຸຸຕິິທຳຳ� ໂດຍບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງ
ໄປໂອ້້ລົົມແບບເຊິ່່�ງໜ້້າກັັບຜູ້້� ຊາຍຮ່່າງນ້້ອຍທີ່່� ໜ້້າລຳຳ�ຄານຄົົນນັ້້�ນເລີີຍ ແຕ່່ໂຊກບໍ່່�ດີີໃນ
80

ເລື່່� ອງທີີສາມທີ່່� ເຂົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນສຳຳ�ເລັັດຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງໃນການຊັັນນະສູູດສົົບ.
**********

ຕຸ້້�ຍຢືືນຢູ່່� ທາງຂ້້າງສີີຣິິ ເຊິ່່� ງມີີຄວາມກະຕືືລົ້້�ນຫຼຼ າຍກວ່່າແຕ່່ກ່່ອນ ໃນມືືຂອງນາງມີີ
ປຶ້້� ມບັັນທຶຶກຕິິດຢູ່່� ສ່່ວນສີີຣິິກໍໍທຳຳ�ການບັັນລະຍາຍໃນສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາສັັງເກດເຫັັ ນແບບຊ້ຳຳ��ໄປ
ຊໍ້້� າມາ. ເຂົົາສັັງເກດເຫັັ ນສັັນຍານແປກໆ ອີີກຫຼຼາຍຈຸຸດຢູ່່� ເທິິ ງຜິິ ວໜັັງໃນສະພາບທີ່່�
ຜິິ ດຮູູບຜິິ ດຮອຍ. ສິ່່�ງທີ່່� ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັ ດເຈນທີ່່� ສຸຸດກໍໍແມ່່ນຮອຍໄໝ້້ຢູ່່� ບໍໍລິິເວນຫົົ ວນົົມກັັບ
ອະໄວຍະວະເພດ ແຕ່່ພັັ ດບໍ່່�ພົົບເຫັັ ນຢູ່່�ຈຸຸດອື່່� ນໃດເລີີຍ.
ຕຸ້້�ຍອະທິິ ບາຍຊີ້້� ແຈງໄດ້້ຂ້້ອນຂ້້າງຖືືກຕ້້ອງວ່່າ ເຊືື ອກທີ່່� ຮັັດອ້້ອມຮອບຂໍ້້�ຕີີນນັ້້�ນ
ສັັນນິິຖານວ່່າຕ້້ອງຜູູ ກຕິດ
ິ ກັັບວັັດຖຸຸ ໃດໜຶ່່ງ� ທີ່່� ໜັກພໍ
ັ ໍ ສົມ
ົ ຄວນຈົົນເຮັັດໃຫ້້ຮ່່າງຄີີງຈົົມລົົງ
ພື້້� ນນ້ຳຳ��ໄດ້້. ແຕ່່ມີີສິ່່�ງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ນາງສັັງເກດເຫັັ ນອີີກຄັ້້�ງໂດຍທີ່່� ສີີຣິິຍັັງຄິິດບໍ່່�ເຖິິງ.
“ເປັັ ນຫຍັັງພວກເຂົົາບໍ່່�ໃຊ້້ສາຍໄຟ ຫຼືື�ເສັ້້�ນລວດ ຫຼືື�ອີ່່� ຫຍັັງກໍໍໄດ້້ມາມັັດລະ?”
“ໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?”
“ອືືມ ກໍໍແນວວ່່າໄດ້້ລົົງທຶຶນຖ່່ວງຄົົນຜູ້້�ນີ້້� ໃຫ້້ຈົົມນ້ຳຳ��ແລ້້ວ ກະບໍ່່�ຄວນຊິິມາໃຊ້້ເຊືືອກ
ຫ່່ວຍໆ ແບບນີ້້�ຕິເິ ບາະ. ໃຜໆ ກໍໍຮູ້້ດີີ
� ວ່່າເຊືືອກນິິລົງົ ລາຄາຖືືກຂອງຫວຽດນາມມັັນບໍ່່�ແມ່່ນ
ຈະທົົນທານພໍໍ ຈະແຊ່່ນ້ຳຳ��ໄດ້້ດົົນປານນີ້້� ຄົົນເຂົົາໃຊ້້ເຊືືອກນິິລົງົ ເພື່່� ອຜູູ ກໄມ້້ໃຜ່່ສຳຳ�ລັັບເຮັັດ
ຮ້້ານນັ່່�ງ ແຕ່່ພໍໍ ຮອດຍາມຝົົ ນ ຮ້້ານນັ່່�ງຊຸຸ ມນັ້້�ນກໍໍພັັງລົົງມາ ຍ້້ອນເຊືືອກເປື່່�ອຍກ່ອນ.”
່
“ອືືມ, ບາງເທື່່� ອພວກເຂົົາອາດຟ້້າວແດ່່ກໍໍເລີີຍຫາແນວດີີໆ ມາຜູູ ກໄວ້້ບໍ່່�ທັັນ ແຕ່່ມັັນ
ກໍໍໜ້້າສົົນໃຈຢູ່່�ໃດຈົົດໄວ້້ໂລດກໍໍດີີ.” ຕຸ້້�ຍຮີີບຈົົດລົົງປຶ້້� ມບັັນທຶຶກດ້້ວຍຄວາມພາກພູູ ມໃຈ.
ແລະແລ້້ວຈຸຸດສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ພວກເຂົົາພົົ ບກ່ອນທີ່່�
ສີຣິ
ີ ຈ
ິ ະລົົງມືືທຳຳ�ການຜ່່າສົົບເພື່່� ອຊັັນ
່
ນະສູູດ ກໍໍຄືືສິ່່�ງທີ່່� ປາກົົດຢູ່່�ເທິິງໃບໜ້້າຂອງຊາຍຄົົນນີ້້�. ຄາງກະໄຕຂອງສົົບອ້້າຄ້້າງ ທັັງ
ມີີລັັກສະນະເປັັ ນຕາຢ້້ ານ ເຊິ່່�ງທັັງສອງຍັັງບໍ່່�ເຄີີຍພົົ ບເຫັັ ນສົົບໃດມາກ່ອນ
່ ສີີໜ້້າແບບນີ້້�
ມັັນບໍ່່�ຄວນເກີີດຂຶ້້�ນພາຍຫຼັັ�ງທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບເລີີຍ.
ພໍໍ ແຕ່່ທຳຳ�ການແຫກຜ່່າເຂົ້້�າໄປຂ້້າງໃນຂອງສົົບ ພ້້ອມປັັ ບຈຸຸດຮັັບກິ່່�ນຂອງຮູູດັັງໃຫ້້
ລຶ້້�ງເຄີີຍກັັບກິ່່�ນທີ່່� ບໍ່່�ເພິ່່� ງປາຖະໜານັ້້�ນແລ້້ວ ກໍໍມີີເລື່່� ອງເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິຕ້້ອງປະຫຼຼາດໃຈເຖິິງ
ໜຶ່ງ່� ຫຼືື�ສອງຢ່່າງ ເນື່່�ອງຈາກສະພາບສົົບປ່່ຽນແປງຈົົນເສຍຮູູບເສຍຮອຍຄືືແນວນັ້້�ນ ຈິ່່�ງ
ເປັັ ນການຍາກທີ່່� ຈ ະສາມາດລະບຸຸ ວ່່າ ຊາຍຄົົ ນ ນີ້້� ເ ສຍຊີີ ວິິດ ຈາກການຈົົມ ນ້ຳຳ�� ຕາຍ
ແຕ່່ຄວາມຈິິງແລ້້ວຊ້ຳຳ��ພັັດກົົງກັັນຂ້້າມ ຍ້້ອນມີີສິ່່�ງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ສະແດງໃຫ້້ເຫັັ ນວ່່າ ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນ
ຄວາມຈິິງຄືືແນວນັ້້�ນ.
ໃນການຈົົມນ້ຳຳ��ຈືດ
ື ແມ່່ນຈະໃຊ້້ເວລາປະມານສີ່່� ນາທີີ. ໃນເວລານັ້້�ນ ຈຳຳ�ນວນເລືືອດ
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ທີ່່� ໄຫຼຼວຽນໃນຮ່່າງກາຍປະມານເຄິ່່�ງໜຶ່່ງ� ຈະຖືືກນຳຳ�ໄປປະສົົມກັັບຂອງແຫຼຼວທີ່່� ຖືືກດູດ
ູ ເຂົ້້�າ
ໄປ ແລະຖ້້າເຫຍື່່� ອຫາກຍັັງຄົົງຫັັ ນໃຈຢູ່່�ຂະນະທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຈົົມນ້ຳຳ�� ກໍໍຈະປາກົົດມີີນ້ຳຳ�� ແລະ
ພວກໄຄນ້ຳຳ��ຖືືກດູດ
ູ ເຂົ້້�າໄປຢູ່່�ໃນຊ່່ວງເລິິກໆ ຂອງປອດແນ່່ນອນ.
ສີີຣິເິ ກັັບເອົົາຕົົວຢ່່າງຈາກຊິ້້�ນສ່່ວນຂອງກະເພາະ, ປອດ ແລະຫຼຼອດເລືືອດແດງ ແຕ່່
ສັັນຊາດຕະຍານເບື້້�ອງຕົ້້�ນໄດ້້ບອກໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້ວ່່າ
ຮ່່າງຈະພຸ່່�ງລົົງໄປຈົົມ
� ສົົບນັ້້�ນຕາຍກ່ອນທີ່່�
່
ໃນນ້ຳຳ��ແລ້້ວ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງເປັັ ນຕົົວຊີ້້� ບອກໄວ້້ວ່່າຊາຍຄົົນນັ້້�ນຍັັງຫັັ ນໃຈຢູ່່� ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຫົົ ວໃຈ
ກໍໍຍັງັ ເຕັ້້�ນຢູ່່�. ແຕ່່ນ້້ອງກຶ່່�ງກໍໍຄວນຈະໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸໂລມສຳຳ�ລັັບການປະເມີີນຜົົ ນຂອງເຂົົາ
ໃນມື້້� ກ່່ອນໜ້້ານັ້້�ນ ເນື່່�ອງຈາກສັັນຍານອື່່� ນໆ ແມ່່ນຖືືກຮວບຮວມໄວ້້ຢູ່່�ໃນຫັ້້� ນທັັງໝົົດ
ຄວາມຈິິງຊາຍຄົົນນັ້້�ນອາດຈົົມຢູ່່�ໃນນ້ຳຳ��ເປັັ ນເວລາດົົນເຖິິງສອງ ຫຼືື�ສາມອາທິິດແນ່່ນອນ.
“ປະການທີີສອງ …”
ຜູ້້� ຊາຍຄົົນໜຶ່່ງ� ສົ່່�ງສຽງດັັງໂວຍວາຍມາປາກົົດຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູ ມືືຂອງເຂົົາຈັັບຜ້້າປິິ ດ
ປາກຖືືຄ້້າງໄວ້້ ທາງສາຍຕາກໍໍຈ້້ອງມາທີ່່� ທີີມງານຄ້້າຍກັັບວ່່າເຂົົາຈັັບໄດ້້ວ່່າທີີມງານຊັັນ
ນະສູູດສົົບກຳຳ�ລັັງຫຼິ້້�� ນແນວສົົກກະປົົ ກຢູ່່�.
“ແມ່່ນພວກເຈົ້້�າພາກັັນເຮັັດຫຍັັງເກາະ ຄືືມາເໝັັນຄັັບທີີບຢູ່່�ນິິ?”
ສີີຣິິຮອດບໍ່່�ເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງຊ້ຳຳ��.
“ໜີີເທາະແມ.”
“ບໍ່່�, ຈົົນກວ່່າເຈົ້້�າເຊົົາເຮັັດໃຫ້້ກິ່່�ນເໝັັນເນົ່່�າຈົົນຮາກຊິິແຕກນີ້້�ໝົດ
ົ ໄປ. ແມ່່ນຫຍັັງ
ຫັ້້� ນ? ສົົບຄົົນຕາຍຫວາ?”
“ນ້້ອງກຶ່່�ງ ມາເອົົາຄົົນໄຮ້້ມາລະຍາດຜູ້້� ນີ້້�ອອກໄປຈາກຫ້້ອງເກັັບສົົບຂອງພວກເຮົົາ
ໄດ້້ບໍໍ?”
ກຶ່່�ງຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປຫາຊາຍຄົົນນັ້້�ນ ແຕ່່ຜູ້້�ບຸຸກລຸກຊ້ຳຳ
ຸ ��ພັັດຫຍັັບເຂົ້້�າໄປລີ້້�ຢູ່່�ຂອບປະຕູູ
ກ່ອນທີ່່�
ຈະຖືືກທຳຳ�ຮ້້າຍແຕ່່ກໍໍຍັັງສົ່່�ງສຽງຮ້້ອງໂຫວກເຫວກ.
່
“ຂ້້ອຍຊິິໄປລາຍງານໃຫ້້ຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການໂຮງໝໍໍ ຈັ່່�ງແມ່່ນມັັນເໝັັນຄັັກ. ປານນີ້້�ຍັັງ
ບໍ່່�ເຊົົາເໝັັນ.”
ສີີຣິິຫົົວແບບບໍ່່�ສົົນໃຈກັັບສິ່່�ງນັ້້�ນເລີີຍ.
“ຮອດໃສແລ້້ວ?”
“ປະການທີີສອງ …”
“ແມ່່ນແຫຼຼະ. ປະການທີີສອງເບິ່່�ງຄືືກັັບວ່່າມີີຄວາມຜິິ ດປົົ ກກະຕິິຢູ່່�ອ້້ອມຮອບຊ່່ອງ
ໜ້້າເອິິກ, ຮອຍຂຽວຊ້ຳຳ��ທີ່່�ປາກົົດນີ້້� ໄດ້້ບົ່່�ງຊີ້້� ວ່່າຢູ່່�ພາຍໃນຮ່່າງກາຍມີີເລືືອດກ້້າມໜັັກ
ພໍໍ ສົົມຄວນ.”
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“ສາເຫດເກີີດຈາກຫຍັັງ?”
“ຍັັງບໍ່່�ທັັນຮູ້້�ແຈ້້ງເທື່່� ອ ພວກເຮົົາຈະຊັັນນະສູູດພາຍຫຼັັ�ງ.”
ສີີຣິບໍ່່
ິ ພົ
� ົບຫຍັັງອີີກເລີີຍ. ສະພາບຕັັບໄດ້້ສະແດງຜົົ ນຂອງທາດເຫຼົ້້�� າ ແຕ່່ກໍໍມີປ
ີ ະລິິມານ
ບໍ່່�ພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະຂ້້າຊີີວິດ
ິ ຊາຍຄົົນນັ້້�ນໄດ້້ ສ່່ວນຫົົ ວໃຈ ແລະສະໝອງກໍໍບໍ່່�ພົົບຄວາມຜິິ ດ
ປົົ ກກະຕິິໃດໆ ຂະນະທີ່່� ຕຸ້້�ຍແລະກຶ່່�ງທຳຳ�ການຫຍິິບສົົບເຂົ້້�າໃສ່່ກັັນ ສີີຣິິກໍໍທຳຳ�ການກວດ
ສອບຊິ້້�ນສ່່ວນຜິິ ວໜັັງດ້້ວຍກ້້ອງຈຸຸລະທັັດ.
“ຕຸ້້ຍ!
ັ ໄດ້້ບໍໍ?” ຕຸ້້ຍຟ້
� ມາພີ້້� ຄາວໜຶ່່ງ� ມາຊ່່ວຍເບິ່່�ງອັັນນີ້້�ນຳຳ�ກັນ
� ້ າວໄປທີ່່� ແປ້້ ນມ້້າພ້້ອມ
ໃຊ້້ຕາສອດສ່່ອງໃສ່່ກັັບເລນ. “ເຫັັ ນຫຍັັງບໍໍ?”
“ເອ ມັັນເປັັ ນສີີຂຽວໆ ເນາະ? ເປັັ ນຈຸຸດປະກາຍເລັັກໜ້້ອຍວ່່າບໍໍ?” ນາງເລື່່� ອນ
ໄປມາ. “ຫຼືື�ວ່່າສີີດຳຳ�? ມີີຈຸດ
ຸ ປະກາຍນ້້ອຍໆ ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນອີີກໃດນິິ? ງາມຂະໜາດເລີີຍ ມັັນ
ແມ່່ນຫຍັັງທ່່ານໝໍໍ?”
“ນີ້້�ແມ່່ນຊິ້້�ນສ່່ວນຜິິ ວໜັັງທີ່່� ເອົົາມາຈາກບໍໍລິິເວນອ້້ອມຮອບຫົົ ວນົົມທີ່່� ເບິ່່�ງຄືືວ່່າມັັນ
ຖືືກເຜົົ າໄໝ້້. ສ່່ວນສີີຂຽວອາດເກີີດຈາກທອງແດງ ແລະສ່່ວນທີ່່� ເປັັ ນປະກາຍເຫຼື້້�� ອມໆ
ອາດຈະແມ່່ນມີີໂລຫະສະສົົມຢູ່່�.”
“ໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?”
“ຂ້້ອຍຈະທຳຳ�ການກວດສອບທາງເຄມີີຕື່່�ມຢູ່່�ລີີເຊ ແຕ່່ຂ້້ອຍບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າຮອຍ
ໄໝ້້ຊຸຸ ມນີ້້�ຖືືກຊັັອດດ້້ວຍໄຟຟ້້າ.”
“ບໍ່່�ວ່່າຕິິເບາະ”
“ມີີການຊັັອດໄຟຟ້້າຢູ່່�ບໍໍລິິເວນຫົົ ວນົົມ ແລະໜ່່ວຍອັັນທະ ມັັນບອກຫຍັັງໄດ້້ແດ່່?”
“ອຸຸຍ.”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນ.
“ເຈົ້້�າລອງເວົ້້�າໃຫ້້ຄືືກັັບສົົມເປັັ ນນັັກສືືບແດ່່ໄດ້້ບໍໍ?”
ຕຸ້້ຍຄົ້້�
າຂຶ້້�ນ.
� ນຄິິດຄາວໜຶ່່ງ� ກ່ອນຈະເວົ້້�
່
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຕ້້ອງແມ່່ນການທໍໍລະມານ.”
“ຄິິດຄືືກັນ
ັ ເລີີຍຊັ້້�ນ ຄົົງຊິິບໍ່່�ມີໃີ ຜໄປຫຼົົ�ງເຜີີ ເອົົາໄຟຟ້້າຊັັອດຫົົ ວນົົມ ກັັບອັັນທະໂຕເອງ
ແບບບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈດອກເນາະ. ຂ້້ອຍເອງກໍໍຄົົງຈະຄິິດຫາຄຳຳ�ອະທິິບາຍແບບອື່່� ນບໍ່່�ໄດ້້ອີີກ
ແລ້້ວແຫຼຼະ.”
“ຍ້້ອນແນວນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງຖືືກທໍໍລະມານແລ້້ວກໍໍມັດ
ັ ຕິິດກັັບກ້້ອນຫີີ ນ ກ່ອນຈະຖືື
ກໂຍນ
່
ລົົງໄປໃນອ່່າງເກັັບນ້ຳຳ��, ສົົງໄສທ້້າວນີ້້�ຕ້້ອງເປັັ ນຜູ້້� ທີ່່� ຄົນ
ົ ນິິຍົົມຫຼຼາຍແທ້້ແຫຼຼະ. ທ່່ານໝໍໍຄິດ
ິ
ວ່່າເຂົົາຕາຍຍ້້ອນຖືືກທໍໍລະມານບໍໍ?”
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“ເທົ່່�າທີ່່� ຂ້້ອຍເຫັັ ນແລ້້ວມັັນຍັັງບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກຖານຊີ້້� ແຈງວ່່າ ເຂົົາຖືືກທໍໍລະມານຈົົນຕາຍ.
ຂ້້ອຍສົົງໄສວ່່າເລືືອດໃນຊ່່ອງເອິິກອາດຈະເຊື່່� ອມໂຍງກັັນ ແຕ່່ອັັນນີ້້� ກໍໍໄດ້້ແຕ່່ສົົງໄສເທົ່່�າ
ນັ້້�ນແຫຼຼະ. ຂ້້ອຍຈະກວດເບິ່່�ງໃນປຶ້້� ມຕຳຳ�ລາຄືືນອີີກເທື່່� ອໜຶ່່ງ� ເຈົ້້�າຢາກຈະຂຽນມັັນລົົງໃສ່່
ໃນບົົດລາຍງານບໍໍ?”
“ຂ້້ອຍຫວາ?”
“ເປັັ ນຫຍັັງລະ? ເຈົ້້�າກໍໍຮູ້້�ເຫັັ ນມາຫຼຼາຍພໍໍ ລະເດ ພຽງແຕ່່ເທື່່� ອນີ້້�ຂຽນໂຕໜັັງສືືໃຫ້້
ມັັນໃຫຍ່່ໆ ແດ່່ຈິ່່�ງຈະອ່່ານໄດ້້.”
“ທ່່ານໝໍໍຢາກໃຫ້້ຂ້້ອຍພິິ ມເອົົາບໍ່່�?”
“ເຈົ້້�າພິິ ມໄດ້້ບໍ່່�?”
ກຶ່່�ງຫົົ ວຂຶ້້�ນ.
“ນາງ … ພິິ ມ … ພິິ ມເກັ່່�ງເດີີ.”
“ຄັັກເລີີຍຊັ້້�ນ ເຈົ້້�າຢາກໄດ້້ເຄື່່� ອງພິິ ມດີີດບໍ່່�?”
“ໜ້້າຈະຊ່່ວຍໄດ້້ດີີ. ໃນຫ້້ອງການບໍໍລິຫ
ິ ານມີີພິິມດີີດເຄື່່� ອງໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງເຂົົາອະນຸຸຍາດ
ໃຫ້້ຂ້້ອຍລອງພິິ ມໄດ້້.”
ສີີຣິິສ່່າຍຫົົ ວໄປມາ ທັັງເຮັັດປາກຈຸຸເຂົ້້�າ.
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍ່່�? ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຕົົນເອງສະຫຼຼາດພໍໍ ທີ່່�ເລືືອກເອົົາເຈົ້້�າມາເປັັ ນຜູ້້� ຝຶຶ ກງານຄົົນ
ໃໝ່່ຂອງຂ້້ອຍ. ແລ້້ວມີີໃຜຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່າໝໍໍຜູ້�້ ເຂົ້້�າມາບ່່ອນນີ້້� ແລ້້ວຮ້້ອງໂຫວກເຫວກໃສ່່ພວກ
ເຮົົານັ້້�ນເປັັ ນໃຜ?”
“ບໍ່່�ຮູ້້�.”
“ບໍ່່�ຮູ້້�ເດ.”
**********

ບົົດລາຍງານຖືືກຕີີພິິມ ທັັງມີີການສະກົົດຄຳຳ�ຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງ ພ້້ອມວາງໄວ້້ຢູ່່�ໜ້້າໂຕະເຮັັດ
ວຽກຂອງສີີຣິິຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວໜຶ່່ງ� ຊົ່່�ວໂມງກ່່ອນທີ່່� ເຂົົາຈະກັັບມາຈາກການພິິ ຈາລະນາ
ຄະດີີໃນຄົົວເຮືືອນ. ສົົບຖືືກນຳຳ�ເຂົ້້�າໄວ້້ໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງ
ສ່່ວນຫ້້ອງເກັັບສົົບກໍໍສະອາດຈົົບງາມ.
�
ຕຸ້້�ຍຍອມໃຫ້້ສີີຣິິໃຊ້້ລົົດຖີີບຂອງຕົົນໄດ້້ກໍໍຕໍ່່�ເມື່່� ອເຂົົາສັັນຍາວ່່າຈະບໍ່່�ຂີ່່�ມັັນໄປຕຳຳ�ກຳຳ�ແພງ
ຮົ້້�ວໃດໆ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຄົົນຂາຍຟອຍຢູ່່�ແຄມທາງ ພໍໍ ແຕ່່ຈັັບລົົດຖີີບໄດ້້ ສີີຣິິກໍໍຂີ່່�ມັັນມຸ່່�ງໜ້້າ
ໄປທາງລີີເຊ.
ເມື່່� ອໄປຮອດກໍໍເຫັັ ນອາຈານອູ້້�ມກຳຳ�ລັັງສອນຢູ່່� ສະນັ້້�ນສີີຣິິຈິ່່ງ� ນັ່່�ງລໍໍຖ້້າຢູ່່�ຂ້້າງນອກ
ທັັງເພີີດເພີີນກັັບສຳຳ�ນຽງພາສາຣັັດເຊຍ, ປະຫວັັດສາດຍຸຸກໃໝ່່ ແລະອຸຸດົມ
ົ ການທາງການ
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ເມືືອງ ເຊິ່່� ງສອນໂດຍອາຈານທີ່່� ເຄີີຍສອນພາສາຝຣັ່່�ງ, ອັັງກິິດ ແລະຄູູສອນວິິຊາ
ປະຫວັັດສາດບູູຮານ ຜູ້້� ທີ່່� ຝັັກໄຝ່່ໃນລັັດທິິຄອມມູູຍນິິດ ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງສອນຢູ່່�ຫຼຼາຍໆ ຫ້້ອງ
ອ້້ອມຮອບສະຖາບັັນ. ວິິທີີການສອນແມ່່ນພວກເຂົົາອ່່ານຈາກປຶ້້� ມຕຳຳ�ລາຮຽນໂດຍກົົງ
ທີ່່� ຮຽບຮຽງໂດຍກົົມສາມັັນສຶຶກສາ ສ່່ວນນັັກຮຽນແຕ່່ລະຄົົນກໍໍພາກັັນຕັ້້�ງໜ້້າຈົົດກ່່າຍ
ໃນສິ່່�ງທີ່່� ພວກຕົົນໄດ້້ຍິິນລົົງໃສ່່ປຶ້້� ມຂອງໃຜລາວເຊິ່່�ງບໍ່່�ມີີການຕັ້້�ງຄຳຳ�ຖາມໃດໆ ເພາະຄູູ
ເອງກໍໍອາດຈະບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກຄຳຳ�ຕອບຢູ່່�ແລ້້ວ. ແມ່່ນແຕ່່ຈະມີີການເພີ່່� ມ ຫຼືື�ລຶຶບຫຼັັ�ກສູູດການຮຽນການສອນເຫຼົ່່�� ານີ້້�ອອກໄປ ກໍໍຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ສົ່່�ງຜົົ ນກະທົົບຕໍ່່�ການປ່່ຽນແປງທາງວິິຖີີຊີີວິດ
ິ ຂອງ
ບັັນດານັັກຮຽນ ແລະຄູູອາຈານຜູ້້� ເຊິ່່�ງອາໄສຢູ່່�ໃນເມືືອງຫຼຼວງເຫຼົ່່�� ານີ້້�ພໍໍເທົ່່�າໃດ.
ມັັນແມ່່ນຊ່່ວງຫົົ ວລ້້ຽວຫົົ ວຕໍ່່�ແບບງຽບໆ ຈາກສິ່່�ງທີ່່� ທ່່ານປະທານປະເທດຮ້້ອງວ່່າ
“ຍຸຸກການເປັັ ນລູູກແຫຼ້້�ງຕີີນມືືຂອງອາເມລິິກາ” ມາເປັັ ນລັັດທິິມາກ-ເລນິິນ. ພັັກປະຊາຊົົນ
ປະຕິິວັດ
ັ ລາວ ເຊິ່່�ງແຕ່່ເດີີມເຄີີຍເປັັ ນຝ່່າຍແນວລາວຮັັກຊາດນັ້້�ນ ໄດ້້ຫວ່່ານເມັັດພືືດແຫ່່ງ
ການກໍ່່�ກະບົົດມາເປັັ ນເວລາດົົນນານກ່່ອນເດືືອນທັັນວາ 1975. ຢູ່່�ຕາມບ້້ານຕ່່າງໆ
ມີີການລວມຕົົວກັັນຂອງກຸ່່ມຜູ້
� ້� ສະໜັັບສະໜູູນທັັງພ້້ອມທີ່່� ຈະດຳຳ�ເນີີນການຕາມລະບອບ
ໃໝ່່ໄດ້້ທຸຸກເມື່່� ອ. ປະເທດລາວກໍໍມີີທີ່່�ນັ່່ງ� ໃນສະພາແຫ່່ງຊາດ ສ່່ວນຫ້້ອງການພັັ ກກໍໍຕັ້້�ງຢູ່່�
ບໍ່່�ໄກປານໃດກັັບສະຖານທູູດອາເມລິິກາພໍໍ ທີ່່�ຈະຍ່່າງແບບວາງທ່່າໄປໄດ້້.
ສະຫະພັັ ນແຮງງານໃຕ້້ດິິນອັັນສຳຳ�ຄັັນທີ່່� ອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກແກ່່ການບໍໍລິິການ
ປະຊາຊົົນທັັງໝົົດກໍໍພ້້ ອມທີ່່� ຈະຢຸຸດງານ ເມື່່� ອຮອດເວລາທີ່່� ຄຳຳ�ສັ່່�ງນັ້້�ນມາເຖິິງ, ບັັນດາ
ຕຳຳ�ຫຼຼ ວດແລະທະຫານກໍໍບໍ່່� ມີີຜູ້�້ ບັັ ງຄັັບບັັ ນຊາຫຼຼ າຍພໍໍ ທີ່່� ຈະສັ່່�ງການໃຫ້້ຍົົ ກກຳຳ�ລັັງໄປ
ປາບປາມພວກກໍ່່�ກະບົົດໄດ້້ ເນື່່�ອງຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຜູ້�້ ອາວຸຸໂສຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ ໄດ້້ພາກັັນ
ລອຍຂ້້າມແມ່່ນ້ຳຳ��ຂອງໄປຍັັງຄ້້າຍຜູ້້� ລີ້້� ໄພຕາມເຂດຊາຍແດນເປັັ ນສ່່ວນໃຫຍ່່.
ສ່່ວນປະຊາຊົົນທີ່່� ອາໄສຢູ່່�ໃນເມືືອງວຽງຈັັນກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນມີີໃຜຈະຕ້້ອງສົົນໃຈໃນເລື່່� ອງນີ້້�
ເນື່່�ອງຈາກຊີີວິດ
ິ ຂອງພວກເຂົົາເຄີີຍຜ່່ານຊ່່ວງເວລາອັັນຍາກລຳຳ�ບາກມາແລ້້ວ ນັັບແຕ່່
ສະໄໝທີ່່� ເງິິນດອນລາແຂງຄ່່າ ລວມທັັງສະໄໝທີ່່� ມີກ
ີ ານສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງຮຸຸນແຮງ, ສະໄໝ
ຂອງການປະພຶຶ ດອັັນຕ່ຳຳ��ຊ້້າ ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນເອງ ການຍື່່� ນມືືເຂົ້້�າມາໃຫ້້ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ຂອງອາເມລິິກາ ຈິ່່�ງເກີີດປະໂຫຍດໜ້້ອຍທີ່່� ສຸຸດສຳຳ�ລັັບພວກເຂົົາ. ຄົົນທີ່່� ຮັ່່�ງມີີໃນຍຸຸກນັ້້ນ
�
ກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍແບ່່ງປັັ ນຊັັບສິິນທີ່່� ໄດ້້ມາແບບບໍ່່�ຊອບທຳຳ�ຂອງຕົົນເອງໃຫ້້ກັັບຄົົນທົ່່�ວໄປເລີີຍ.
ກ່ອນທີ່່�
ອາເມລິິກາຈະເຂົ້້�າມາລາວ ກໍໍແມ່່ນຝຣັ່່�ງເສດເຂົ້້�າມາກ່ອນ
່
່ ແລະຄວາມຮູ້້�ສຶຶກໂດຍ
ທົ່່�ວໄປຂອງປະຊາຊົົນໃນເວລານັ້້�ນກໍໍແມ່່ນ ຍິ່່�ງພະຍາຍາມເວົ້້�າເຖິິງພວກຝຣັ່່�ງເສດໃຫ້້
ໜ້້ອຍລົົງຍິ່່�ງເປັັ ນການດີີ.
ບໍ່່�ເລີີຍມັັນບໍ່່�ໄດ້້ແມ່່ນແບບນັ້້�ນ, ປະຊາຊົົນລາວຫຼຼາຍຄົົນຍັັງຄົົງສືືບຕໍ່່�ອາໄສຢູ່່�ໃນເມືືອງ
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ຫຼຼວງອີີກຕໍ່່�ໄປ ພາຍຫຼັັ�ງການຢຶຶ ດອຳຳ�ນາດ ທັັງໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນລະບອບການ
ປົົ ກຄອງແບບໃໝ່່. ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຂອງພວກເຂົົາຄືືເຊື່່� ອວ່່າ ຜູ້້� ບໍໍລິິຫານຊຸຸ ດໃໝ່່ຈະບໍ່່�ເຮັັດ
ໃຫ້້ຮ້້າຍແຮງຄືືກັບ
ັ ຊຸຸ ດກ່ອນໆ
ພ້້ອມກັັນນັ້້�ນປະຊາຊົົນລາວກໍໍບໍ່່�ສະບາຍໃຈ ທັັງເບື່່� ອໜ່່າຍ
່
ເຕັັມທີີກັບ
ັ ການຕົົກເປັັ ນຫົົ ວເມືືອງຂຶ້້�ນຂອງຕ່່າງຊາດ. ຖ້້າການບໍໍລິຫ
ິ ານປະເທດມີີຄວາມ
ຜິິ ດພາດເກີີດຂຶ້້�ນ ຢ່່າງໜ້້ອຍມັັນກໍໍແມ່່ນຊ່່ວງເວລາຂອງຄວາມຜິິ ດພາດທີ່່� ເກີີດຈາກນ້ຳຳ��
ມືືຂອງຄົົນລາວດ້້ວຍກັັນ.
ເມື່່� ອສຽງກະແຫຼ່່�ງດັັງຂຶ້້�ນເຊິ່່�ງບົ່່�ງບອກເຖິິງເວລາເລີີກຮຽນ ພາບທີ່່� ປາກົົດໃຫ້້ເຫັັ ນ
ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າມັັນເປັັ ນບັັນຍາກາດແຫ່່ງຄວາມສຸຸກ ທີ່່� ໄດ້້ຫຼຸຸ�ດພົ້້� ນອອກຈາກຫ້້ອງຄຸຸມຂັັງຫຼຼາຍ
ກວ່່າການທີ່່� ໄດ້້ກັັບບ້້ານໃຜລາວ. ສີີຣິິຍ່່ າງຜ່່ານບັັນດາໄວໜຸ່່�ມທີ່່� ມີີໜ້້າຕາຍິ້້�ມແຍ້້ມ
ແຈ່່ມໃສ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາຕ່່າງກໍໍຍໍໍມືນົ
ື ບ
ົ ຢ່່າງສຸຸພາບໂດຍຖືືເປັັ ນການສະແດງຄວາມເຄົົາລົົບ.
ນັັບເປັັ ນເລື່່� ອງດີີທີ່່�ຈະຍໍໍມືືນົບ
ົ ບຸຸກຄົົນຜູ້້� ທີ່່� ມີີອາຍຸຸສູູງກວ່່າຫ້້າສິິບປີີທຸກຄົ
ຸ ົນ ຈົົນກວ່່າພວກ
ເຂົົາຈະຄຸ້້ນໜ້້າຜູ້້
�
� ບໍໍລິິຫານຄົົນໃໝ່່.
ອາຈານອູ້້ມເງີີ
� ຍໜ້້າຂຶ້້�ນຈາກບົົດບັັນທຶຶກທິິດສະດີີທາງເຄມີີຂອງຕົົນ.
“ໂອ! ອາທິິດນີ້້�ລຸງຸ ມາຫາຫຼຼານຕັ້້�ງສອງເທື່່� ອ ຄົົງຊິິມີີວຽກຫຍຸ້້�ງຫຼຼາຍໃດເນາະ.”
“ລຸຸງຄິິດວ່່າພະພຸຸ ດທະເຈົ້້�າກຳຳ�ລັັງທົົດສອບລຸຸງຢູ່່�ເພື່່� ອຈະເບິ່່�ງວ່່າລຸຸງປະຖິ້້�ມເພິ່່� ນ.”
“ມີີຫຍັັງໃຫ້້ຫຼຼານຊ່່ວຍບໍ່່�ລຸງຸ ?”
“ຂໍໍໂທດເດີີຫຼຼານອູ້້�ມ ພວກເຮົົາລອງທົົດລອງສານໄຊຢາໄນດ໌ອີີ
໌ ກຄັ້້�ງໄດ້້ບໍ່່�?”
“ທົົດລອງກັັບຫຍັັງລຸຸງ?”
ສີີຣິິດຶຶງເອົົາຂວດຢາແກ້້ປວດຫົົ ວຂຶ້້�ນມາ.
“ລຸຸງຫວັັງວ່່າພວກເຮົົາຈະກວດພົົ ບສານຕົົກຄ້້າງຢູ່່� ໃນນີ້້� . ແຕ່່ລຸຸງຄິິດວ່່າຢາເມັັດ
ພວກນີ້້�ເປັັ ນພຽງຢາແອັັສໄພລິິນທຳຳ�ມະດາ ແລ້້ວກໍໍມີີຊຸຸມນີ້້�ນຳຳ�.” ເວົ້້�າສຸຸດເຂົົາກໍໍຍື່່�ນຂວດ
ແກ້້ວນ້້ອຍທີ່່� ບັັນຈຸຸແມງສາບທີ່່� ຕາຍແລ້້ວໄປທາງອາຈານອູ້້ມ.
�
ນາງຫົົ ວຂຶ້້�ນ.
“ຢ່່າບອກໃດວ່່າລຸຸງກຳຳ�ລັັງຈັັດການຊອກຫາສາເຫດການຖືືກຄາຕະກຳຳ�ໃຫ້້ແກ່່ຊຸຸມ
ແມງສາບເຫຼົ່່�� ານີ້້�. ຕອນນີ້້�ລຸງຸ ຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່າ ພວກເຮົົາບໍ່່�ມີີສານເຄມີີເຫຼືື�ອຢູ່່�ສຳຳ�ລັັບການທົົດລອງ
ເຫຼົ່່�� ານີ້້�ເລີີຍ?”
“ຄັັນຊັ້້�ນພວກເຮົົາກໍໍລອງມາໃຊ້້ໃຫ້້ເກີີດປະໂຫຍດສູູງສຸຸດກັັນເທາະ.”
ແລະມັັນກໍໍເກີີດປະໂຫຍດອີ່່� ຫຼີີ� .
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ຕອນເຊົ້້�າວັັນສຸຸກ ຄວາມລຶຶກລັບ
ັ ຂອງຊາຍຜູ້້� ເປັ່່� ງສຽງດັັງຄືືກັບ
ັ ສຽງຟ້້າຜ່່າກໍໍຖືືກເປີີດເຜີີ ຍ.
ສີີຣິິກັັບທີີມງານໄດ້້ທຳຳ�ການຫຍິິບສົົບຍິິງຊະລາຄົົນໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງຂ້້າໂຕຕາຍດ້້ວຍການດື່່� ມ
ນ້ຳຳ��ຢາລ້້າງຫ້້ອງນ້ຳຳ�� ເພື່່� ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນພາລະຂອງຄອບຄົົວທີ່່� ຕ້້ອງດູູແລຕົົນ ແຕ່່ເນື່່�ອງຈາກ
ເຫດການນີ້້�ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຫ້້ອງນ້ຳຳ��ຂອງໂຮງໝໍໍ ຈິ່່�ງຕ້້ອງມີີການຊັັນນະສູູດສົົບ.
ສັັກ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການໂຮງໝໍໍ ຍ່່າງມາທີ່່� ໜ້້າປະຕູູ ແລ້້ວເອີ້້� ນເອົົາສີີຣິິໄປທີ່່�
ຫ້້ອງການ ຊາຍທີ່່� ເປັ່່� ງສຽງດັັງຜູ້້� ນັ້້�ນຢືືນເອົົາມືືກອດເອິິກເສີີຍມັ່່�ງຄືືບໍ່່�ຮ້້ອນບໍ່່�ເຄືືອງຫຍັັງ
ສ່່ວນຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການກໍໍຄືືຜູ້້�ບໍໍລິິຫານອີີກຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການມອບໝາຍໜ້້າທີ່່� ໃຫ້້ແຕ່່
ຕອນອາຍຸຸຍັັງນ້້ອຍ ແລະເຂົົາກໍໍຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຈະຕ້້ອງໃຊ້້ອຳຳ�ນາດນີ້້�ຢ່່ າງເຕັັມທີ່່� ເຊິ່່�ງເຂົົາເອງ
ກໍໍເຊັ່່�ນກັັນທີ່່� ຕ້້ອງໄດ້້ຢຳຳ�ເກງຕໍ່່�ກັັບກິິລິິຍາທ່່າທາງທີ່່� ບໍ່່�ເກງກົົວຜູ້້� ໃດຂອງສີີຣິິ.
“ທ່່ານສີີຣິິນີ້້�ແມ່່ນສະຫາຍເກດແກ້້ວ.” ສີີຣິິຍື່່�ນມືືອອກມາ ແຕ່່ຊາຍຜູ້້� ນັ້້�ນປະຕິິເສດ
ທີ່່� ຈະຈັັບມັັນ. “ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າທ່່ານໝໍໍຈະສັັງເກດເຫັັ ນອາຄານໃໝ່່ຫຼັັ�ງບ່່ອນເຮັັດວຽກຂອງ
ທ່່ານແລ້້ວຕິິ.”
“ຍັັງບໍ່່�ທັັນເຫັັ ນ.” ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງອ້້ອມໄປດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງໂຮງເກັັບສົົບກໍໍໄດ້້ເນື່່�ອງຈາກ
ບໍ່່�ມີີຫຍັັງເປັັ ນໜ້້າສົົນໃຈນອກຈາກຄວາມຮົົກຮ້້າງວ່່າງເປົ່່� າ.
“ຄັັນຊັ້້�ນເຮົົາຂໍໍແນະນຳຳ�ທ່່ານໝໍໍມາເບິ່່�ງເອງເທາະ.”
ພວກເຂົົາທັັງສາມພາກັັນຍ່່າງໄປອ້້ອມຮອບແຈມຸຸມຂອງຕຶຶກເກັັບສົົບ ເຊິ່່�ງເປັັ ນບ່່ອນ
ທີ່່� ພວກເຂົົາພົົບເຫັັ ນຕູູບໄມ້້ໃຜ່່ຂະໜາດນ້້ອຍໜຶ່ງ່� ຫຼັັ�ງ ໂດຍມີີໂຕະເຮັັດວຽກ, ຕັ່່�ງ, ຕູ້້ເກັັ
� ບ
ເອກະສານ ແລະກະດານດຳຳ�ຢ່່າງລະອັັນ ຢູ່່�ເບື້້� ອງເທິິງຂອງປະຕູູມີປ້້ີ າຍອັັນໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງຂຽນ
ດ້້ວຍລາຍມືືວ່່າ ຕົົວແທນໜ່ວຍງານຂົົ
ນຂວາຍ.
່
ຂົົນຂວາຍ ຄືືຜູ້�້ ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ເປັັ ນສາຍລັັບສອດແນມຊຸຸ ມຊົົນໂດຍຊາວບ້້ານຮູ້້ຈັັ
ັ ດີີ
� ກກັນ
ແລະເອີ້້� ນໃນນາມວ່່າ “ຄົົນນັັບໄກ່່”. ມັັນເປັັ ນໜ້້າທີ່່� ຂອງພວກເຂົົາໃນການສອດສ່່ອງວ່່າ
ແມ່່ນໃຜຮັ່່�ງມີີຜິິດປົົ ກກະຕິິ ຫຼືື�ໃຊ້້ຊີີວິດ
ິ ຟູູມເຟືືອຍກວ່່າຄົົນອື່່�ນໆ. ໂດຍປົົ ກກະຕິິແລ້້ວວຽກ
ນີ້້�ມັກຈ
ັ ະເປັັ ນໜ້້າວຽກທີ່່� ເຮັັດນອກໂມງການ ໂດຍພະນັັກງານທີ່່� ມີວ
ີ ຽກເຕັັມເວລາຢູ່່�ແລ້້ວ
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ທີ່່� ຮັັບຜິິ ດຊອບວຽກນີ້້�ແບບໜ້້າຮູູຫູໃູ ຄ່່ກັັນທຸຸກຄົນ
ົ . ເຊິ່່�ງທ້້າວເກດແກ້້ວມີີຫ້້ ອງການເປັັ ນ
ຂອງຕົົນເອງ ແລະມີີການຕັ້້�ງປ້້ າຍແບບແທ້້ຈິິງເຊັ່່�ນນີ້້� ສະແດງວ່່າເຂົົາເຕັັມໃຈກັັບຕຳຳ�ແໜ່່ງ
ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບແບບຈິິງຈັັງ.
“ສະຫາຍເກດແກ້້ວໄດ້້ຮັັບການມອບໝາຍໃຫ້້ມາປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ເຂດ 18 ເນື່່� ອງ
ຈາກໂຮງໝໍໍຕັ້້ງ� ຢູ່່�ເຂດສູູນກາງຂອງພື້້� ນທີ່່� ການອະນຸຸຍາດໃຫ້້ສະຫາຍມາສ້້າງຫ້້ອງການ
ຢູ່່� ບ່່ອນນີ້້� ຈິ່່�ງຖືື ວ່່າເປັັ ນກຽດຢ່່າງຍິ່່� ງ.” ວິິທີີຂອງການເປັ່່� ງນ້ຳຳ��ສຽງທີ່່� ວ່່າ “ເປັັ ນກຽດ
ຢ່່າງຍິ່່�ງ.” ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິຮູ້້
ິ �ທັັນວ່່າ ມັັນມີີຄວາມໝາຍໄປໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມກັັນ ເນື່່�ອງຈາກ
ໂຮງໝໍໍແຫ່່ງນີ້້�ຍັັງຢູ່່�ຫ່່າງໄກຄວາມຮັ່່�ງມີີທັັງກຳຳ�ລັັງດີ້້� ນຮົົນແບບຫົົ ວຊົົນຝາ. ດັ່່�ງນັ້້�ນຄົົນ
ນັັບໄກ່່ຈິ່່ງ� ເປັັ ນໜ້້າວຽກສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ທາງໂຮງໝໍໍຕ້້ອງການ ໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນພະນັັກງານ
ຜູ້້� ທີ່່� ມີີຄວາມກະຕືືລືືລົ້້�ນແບບນີ້້�.
ເກດແກ້້ວເປີີດປາກເວົ້້�າອອກມາ ເຂົົາຊ່່າງເປັັ ນຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ປາກຮ້້າຍເວົ້້�າດັັງພີີ ລຶຶກ.
“ຄັັນຊັ້້�ນຕ້້ອງບໍ່່�ມີກິ່່
ີ ນ
� ເໝັັນເນົ່່�າພວກນັ້້�ນປິິ ວອອກມາຈາກບ່່ອນເຮັັດວຽກຂອງພວກ
ເຈົ້້�າອີີກ, ເຂົ້້�າໃຈບໍໍລະ?”
ສີີຣິິຮອດບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້� າວ່່າຈະຕອບໂຕ້້ທ້້າວປາກບອນຜູ້້�ນີ້້� ແນວໃດ ເຂົົາເຄີີຍເຫັັ ນພວກ
ພະນັັກງານເດັັກນ້້ອຍທີ່່� ເຈົ້້�າກີ້້� ເຈົ້້�າການແບບນີ້້� ມາຫຼຼາຍຈົົນນັັບບໍ່່�ຖ້້ວນ ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນສຸຸດ
ພວກເຂົົາກໍໍເປັັ ນພຽງຕົົວປ່່ວນຊື່່� ໆ ແຕ່່ບາງຄັ້້�ງຖ້້າເວົ້້�າຜິິ ດຫູູແລ້້ວ ຄົົນພວກນີ້້� ກໍໍເປັັ ນ
ອັັນຕະລາຍຮ້້າຍແຮງຢ່່າງໜຶ່່ງ� ໄດ້້ເຊັ່່�ນກັັນ.
“ສະຫາຍເກດແກ້້ວ ບາງທີີເຈົ້້�າອາດແນະນຳຳ�ພວກເຮົົາກ່ຽວກັັ
ບວິິທີີການຢຸຸດຢັ້້� ງກິ່່�ນ
່
ເໝັັນອັັນເປັັ ນຕາຂີ້້� ດຽດນັ້້�ນດີີກວ່່າເທາະ.”
ເກດແກ້້ວຂົົບຄິິດຢູ່່�ຄາວໜຶ່່ງ� .
“ກໍໍຫາແນວມາສີີດດັັບກິ່່�ນບໍ່່�ໄດ້້ບໍໍ?”
“ໝາຍເຖິິງພວກສະເປດັັບກິ່່�ນຫັ້້� ນຫວາ?”
“ທຳຳ�ນອງນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນ ແມ່່ນແຕ່່ຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການກໍໍຍັັງອົົດຫົົ ວບໍ່່�ໄດ້້.
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຄົົງເຮັັດແບບນັ້້�ນບໍ່່�ໄດ້້ດອກ ເພາະກົົດໝາຍໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ວ່່າ ການສີີດ
ສະເປດັັບກິ່່�ນໃສ່່ຮ່່າງກາຍທີ່່� ມີີຜົົນຕໍ່່�ກິ່່ນ
� ຕາມທຳຳ�ມະຊາດມັັນເປັັ ນການລະເມີີດສິິດສ່່ວນ
ບຸຸກຄົົນ.”
“ຖ້້າຈັ່່�ງຊັ້້�ນພວກເຈົ້້�າກໍໍຕ້້ອງປິິ ດປະຕູູທຸກ
ຸ ບານ ເພາະຂ້້ອຍເຮັັດວຽກບໍ່່�ໄດ້້ແທ້້ຖ້້າມີີ
ກິ່່�ນເໝັັນເນົ່່�າຊຸຸ ມນັ້້�ນໂຊຍມາ.”
“ເຈົ້້�າຢາກໃຫ້້ພວກເຮົົາປິິ ດປະຕູູທຸກ
ຸ ບານຫວາ? ຄັັນຊັ້້�ນພວກເຮົົາກໍໍຈະສິ້້�ນເປືືອງ
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ເງິິນທີ່່� ຫາຍາກຂອງໂຮງໝໍໍເພື່່� ອມາຊື້້� ເຄື່່�ອງປັັ ບອາກາດ. ເຈົ້້�າຍັັງຢາກໃຫ້້ພວກເຮົົາຫັັ ນໃຈ
ຢູ່່�ບໍໍລະ?” ເກດແກ້້ວຍິິກບ່່າໄຫຼ່່�ເໝືືອນກັັບວ່່າບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ສົນ
ົ . “ສ່່ວນທາງອອກທີ່່� ດີທີ່່
ີ � ສຸດ
ຸ ສຳຳ�ລັັບ
ທ່່ານຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການສັັກນັ້້ນ
� ກໍໍຄືືຍ້້າຍຫ້້ອງການໄປຢູ່່�ບ່່ອນອື່່� ນ ທ່່ານຈິ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ມາທົົນທຸຸກ
ກັັບເລື່່� ອງນີ້້�.”
ສັັກຟ້້າວເວົ້້�າຕັັດບົົດຂຶ້້�ນທັັນທີີ.
“ບໍ່່�, ບໍ່່�ໄດ້້ໃດ ຂ້້ອຍເກງວ່່າໃນເຂດໂຮງໝໍໍນີ້້�ຄືືຈຸດ
ຸ ດຽວທີ່່� ຕັ້້�ງຫ້້ອງການໃສ່່ໄດ້້ ສ່່ວນ
ກາຍນັ້້�ນກໍໍມີີຢູ່່�ໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ສອງແຫ່່ງທີ່່� ຢູ່່�ນອກໂຮງ …”
“ບໍ່່�ໄດ້້ດອກແນວນັ້້�ນນະ ຂ້້ອຍຈະຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້�ເພື່່� ອເຮັັດວຽກໃຫ້້ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງສຸຸດ.”
ທຸຸກຢ່່ າງເລີ່່� ມແຈ້້ງຂາວອອກແລ້້ວສຳຳ�ລັັບສີີຣິິ ແລະແລ້້ວທາງໂຮງໝໍໍກໍບໍ່່
ໍ �ໄດ້້ຢາກໃຫ້້
ເກດແກ້້ວມາຕັ້້�ງຫ້້ອງການຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ ແຕ່່ຍ້້ອນປະຕິິເສດບໍ່່�ໄດ້້ ຈິ່່�ງວາງແຜນໃຫ້້ເຂົົາມາ
ຢູ່່�ຂ້້າງຫຼັັ�ງຂອງໂຮງເກັັບສົົບ ເພາະຫວັັງວ່່າກິ່່�ນເໝັັນຂອງສົົບຈະເປັັ ນຕົົວຂັັບໄລ່່ໃຫ້້ເຂົົາ
ຍ້້າຍໜີີອອກໄປເອງ. ເທົ່່�າທີ່່� ຈະເຫັັ ນໄດ້້ແລ້້ວ, ສີີຣິຕ່່
ິ າງຫາກທີ່່� ເປັັ ນຄົົນເດືືອດຮ້້ອນແທນ.
ເປັັ ນຫຍັັງເລື່່� ອງບໍ່່�ເປັັ ນຕາສາເທດແບບນີ້້� ຈິ່່�ງມັັກເກີີດຂຶ້້�ນກັັບສີີຣິິສະເພາະໃນມື້້� ວັັນສຸຸກ
ຕະຫຼຼອດ? ເຂົົາເລີ່່� ມສັັງຫອນໃຈວ່່າ ຄວາມເດືືອດຮ້້ອນກຳຳ�ລັັງຄືືບຄານເຂົ້້�າໄປຢູ່່�ໃນເສັ້້�ນ
ຊາຕາຊີີວິິດຂອງຕົົນເສຍແລ້້ວ ນອກນັ້້�ນເຂົົາຍັັງມີີຜູ້້�ພິິ ພາກສາແຫງອີີກຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຈະ
ຕ້້ອງໄດ້້ຄອຍຮັັບມືື.
**********

ມັັນເປັັ ນການຍາກທີ່່� ຜູ້້�ພິິ ພາກສາແຫງຈະມັັກນຳຳ�ເອົົາແຕ່່ເລື່່� ອງ “ທັັດສະນະຄະຕິິ” ຂອງ
ສີີຣິິມາເປັັ ນຫົົ ວຂໍ້້�ຂອງການສົົນທະນາ ລະຫວ່່າງການແບ່່ງປັັ ນຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບໃນ
ໜ້້າທີ່່� ຄັ້້ງ� ທີີສອງ ເພາະພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່່�ສອງຕໍ່່�ສອງ ມີີຜູ້້�ຊາຍແຕ່່ງຕົົວໂກ້້ ແລະຮຽບຮ້້ອຍ
ຄົົນໜຶ່ງ່� ໃນໄວສີ່່� ສິິບ ແຕ່່ເບິ່່�ງເຂົົາແລ້້ວຄືືຄົົນຢູ່່� ໃນໄວຊາວປີີກໍໍປານນັ້້�ນ ເຂົົານັ່່�ງຢູ່່� ຕັ່່�ງອີ້້�
ຮັັບແຂກໜ່່ວຍທີີສອງ. ເຂົົາມີີໃບໜ້້າທີ່່� ຫຼໍ່່�� ເຫຼົົ�າ ແລະລ່່າເລີີງ ທັັງຄ່່ອງແຄ້້ວວ່່ອງໄວ. ເຂົົາ
ເປັັ ນຄົົນບໍ່່�ມັັກປາກປານໃດ.
ຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງແນະນຳຳ�ເຂົົາຢ່່າງເປັັ ນທາງການ.
“ຂໍໍແນະນຳຳ�ໃຫ້້ຮູ້້�ຈັັກກັບ
ັ ທ່່ານສາລະວັັດຕຳຳ�ຫຼຼວດໂພສີີ ມາຈາກກອງກຳຳ�ລັັງຕຳຳ�ຫຼຼວດ
ແຫ່່ງຊາດ. ທ່່ານສາລະວັັດຫາກໍໍກັັບຈາກການໄປຝຶຶ ກອົົບຮົົມທີ່່� ຖືືວ່່າປະສົົບຜົົ ນສຳຳ�ເລັັດ
ຫຼຼ າ ຍສົົ ມ ຄວນຢູ່່� ເມືື ອ ງວຽງໄຊ. ຕອນນີ້້� ເ ຂົົ າ ພ້້ອມແລ້້ວທີ່່� ຈະກັັ ບ ມາເຮັັ ດ ໜ້້າທີ່່�
ຮັັບຜິິ ດຊອບໃນຖານະຜູ້້� ສືືບສວນຮຸ່່�ນອາວຸຸໂສທີ່່� ວຽງຈັັນ.”
ສີີຣິິເອນຕົົວເຂົ້້�າໄປຈັັບມືືກັັບໂພສີີພ້້ ອມສັ່່�ນເບົົາໆ. ການຈັັບມືືກັັນດົົນໆ ນັ້້�ນຄ້້າຍຄືື
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ກຳຳ�ລັັງຕັ້້�ງໃຈຈະດຶຶງເອົົາຂໍ້້�ມູູນສຳຳ�ຄັັນຈາກອີີກຝ່່ າຍ. ຜູ້້� ຄົົນທີ່່� ຈັບ
ັ ມືືກັັນໃນລາວສ່່ວນໃຫຍ່່
ແມ່່ນສາມາດຮູ້້�ສຶຶກໄດ້້ຈາກການສຳຳ�ຜັັ ດຕ່່າງໆ ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັ ນຄວາມຈິິງໃຈ, ຄວາມໃຈຮ້້ອນ
ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຄວາມອ່່ອນແອ ແຕ່່ສີີຣິກໍ
ິ ຍັ
ໍ ັງບໍ່່�ໝັ້້ນ
� ໃຈວ່່າສິ່່�ງທີ່່� ຕົນ
ົ ສົ່່�ງຜ່່ານອອກໄປນັ້້�ນແມ່່ນ
ຫຍັັງກັັນແທ້້.
ສີີຣິນຶ
ິ ກ
ຶ ເຖິິງເລື່່� ອງລາວຂອງຕຳຳ�ຫຼຼວດຄົົນນີ້້�ຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ ຄຳຳ�ວ່່າ ‘ອອກໄປຝຶຶ ກອົົບຮົົມ
ຢູ່່�ເມືືອງວຽງໄຊ’ ກໍໍເທົ່່�າກັັບວ່່າຖືືກສົ່່�ງໄປປັັ ບທັັດສະນະຄະຕິິ. ພໍໍ ເມື່່� ອຝ່່າຍປະເທດລາວ
ເຂົ້້�າຢຶຶ ດອຳຳ�ນາດ ນັັກຮຽນທຸຸກຄົົນໃນໂຮງຮຽນຕຳຳ�ຫຼຼວດ ລວມທັັງຜູ້້� ບັັງຄັັບບັັນຊາຂອງ
ພວກເຂົົາກໍໍຈະໄດ້້ຮັັບເຊີີນໄປທາງພາກເໜືືອເພື່່� ອຝຶຶ ກອົົບຮົົມ ເຫດຜົົ ນສ່່ວນໜຶ່່ງ� ກໍໍເພື່່� ອ
ພິິ ສູູດໃຫ້້ຮູ້້�ແຈ້້ງເຖິິງຈຸຸດທີ່່� ພວກເຂົົາສະແດງອອກໃຫ້້ເຫັັ ນເຖິິງຄວາມຈົົງຮັັກພັັກດີີນັ້້�ນ
ເອງ. ຖ້້າໂພສີີຫາກໍໍກັັບມາ ກໍໍໝາຍຄວາມວ່່າເຂົົາຈະຕ້້ອງໄດ້້ໄປປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ຄ້້າຍເປັັ ນ
ເວລາໜຶ່ງ່� ປີີເຕັັມ. ສີີຣິິສົົງໄສວ່່າການຝຶຶ ກອົົບຮົົມແບບນັ້້�ນສົ່່�ງຜົົ ນດີີຕໍ່່�ຜູ້້�ຊາຍຄົົນໜຶ່ງ່� ຄືື
ແນວໃດ ແຕ່່ເທົ່່�າທີ່່� ເຫັັ ນຕຳຳ�ຫຼຼວດຄົົນນີ້້�ມັັກຈະຫົົ ວຂຶ້້�ນທຸຸກຄັ້້�ງໃນເລື່່� ອງຕະຫຼົົ�ກຂອງແຫງ
ທັັງເຫັັ ນດີີກັບ
ັ ທຸຸກສິ່່ງ� ທີ່່� ເຂົົາເວົ້້�າ ຈົົນເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິເິ ລີ່່� ມຫງຸດ
ຸ ຫງິິດ ແຕ່່ແລ້້ວ ແຫງກໍໍເຮັັດໄອ
ອະແຮມຂຶ້້�ນ.
“ສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍໃຫ້້ພວກທ່່ານສອງຄົົນມານີ້້�ກໍເໍ ພື່່� ອຈະໄດ້້ໂອ້້ລົົມເລື່່� ອງສອງສົົບທີ່່� ດຶງຶ ຂຶ້້�ນ
ມາຈາກອ່່າງນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� .” ແຫງເລີ່່� ມ.
“ສອງສົົບຫວາ?”
“ແມ່່ນແລ້້ວທ່່ານໝໍໍ ມີີອີີກໜຶ່່ງ� ສົົບ.”
“ຄືືບໍ່່�ເຫັັ ນມີີໃຜບອກຂ້້ອຍເລື່່� ອງນັ້້�ນ. ເປັັ ນຫຍັັງຄືືມີແ
ີ ຕ່່ສົົບດຽວໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບ?”
“ອີີກບໍ່່�ດົົນກໍໍຈະໄປຮອດເອງດອກທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ. ໂພສີີ ໄດ້້ຮັັບສຳຳ�ເນົົາລາຍງານຂອງ
ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ທີ່່� ຂ້້ອຍໄດ້້ສົ່່�ງໄປໃຫ້້ທາງພະແນກຂອງສະຫາຍ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ໄດ້້ຮັັບແລ້້ວສະຫາຍພິິ ພາກສາ ມັັນຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້�ແຫຼຼະ ຊ່່າງວ່່າເປັັ ນເລື່່� ອງຮອບຄອບ
ທີ່່� ດີີຫຼຼາຍທີ່່� ສົ່່�ງໄປໃຫ້້ຂ້້ອຍ.”
“ມັັນເປັັ ນການສະແດງມາລະຍາດແບບສົົມມາພາຄວນລະຫວ່່າງໜ່່ວຍງານທາງ
ກົົດໝາຍຕ່່າງໆ. ຖ້້າຂ້້ອຍໄດ້້ຮັັບບົົດລາຍງານໄວກວ່່ານີ້້� ສະຫາຍກໍໍຄົົງຈະໄດ້້ອ່່ານມັັນ
ໄວກວ່່ານີ້້� ແທ້້ແຫຼຼະ.” ແຫງທັັງເວົ້້�າທັັງສັັກສາຍຕາໄປທີ່່� ສີີຣິິຜູ້້�ທີ່່� ນັ່່ງ� ຍິ້້�ມເສີີຍມັ່່�ງແບບບໍ່່�
ຮ້້ອນບໍ່່�ເຄືືອງຫຍັັງ.
“ສຸຸດຍອດຫຼຼາຍສະຫາຍ.” ສີີຣິິເລີ່່� ມສົົງໄສວ່່າ ອີີກດົົນປານໃດທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດຄົົນນີ້້�ຈະ
ຍ່່າງເຂົ້້�າມາ ແລ້້ວທຳຳ�ທ່່າຈັັດແຈງແປງກະດຸຸມໂສ້້ງໃຫ້້ແຫງແບບປະຈົົບສໍໍພໍໍ.
“ອີີກສົົບຢູ່່�ໃສ?” ສີີຣິິຖາມ.
90

“ຢູ່່�ສະຖານທູູດຫວຽດນາມ.”
“ຂ້້ອຍຄືືບໍ່່�ຮູ້້�ຊ້ຳຳ��ວ່່າຢູ່່�ຫັ້້� ນກໍໍມີີຕູ້້ແຊ່່ແຂງ.”
�
“ພວກເຂົົາບໍ່່�ມີີດອກຕູ້້�ແຊ່່ແຂງຫັ້້� ນ. ແຕ່່ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າພວກເຂົົາຕ້້ອງເອົົານ້ຳຳ��ກ້້ອນ
ແຊ່່ສົົບໄວ້້.”
“ແຊ່່ໄວ້້ເພື່່� ອຫຍັັງ?”
“ແຊ່່ໄວ້້ຈົົນກວ່່າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບຂອງພວກເຂົົາເອງຈະມາຮອດ.”
“ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຊັນ
ັ ນະສູູດສົົບຂອງພວກເຂົົາເອງ … ພວກເຂົົາບໍ່່�ເຊື່່�ອໝັ້້�ນຂ້້ອຍແມ່່ນບໍໍ?”
“ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນປະເດັັນທີ່່� ຈະມາຖາມເລື່່� ອງຄວາມເຊື່່� ອໝັ້້�ນຫຍັັງດອກສີີຣິິ. ຖ້້າພວກ
ເຂົົາກວດພົົບຫຼັັ�ກຖານທີ່່� ວ່່າ ຄົົນຂອງພວກຕົົນຖືືກທໍໍລະມານຕາຍຄືືກັບ
ັ ສິ່່�ງທີ່່� ທ່່ານຢືືນຢັັ ນ
ນັ້້�ນ ເລື່່� ອງນີ້້�ອາດຈະກາຍເປັັ ນເລື່່� ອງທີ່່� ຕ້້ອງອັັບອາຍຂາຍຂີ້້� ໜ້້າລະຫວ່່າງສອງປະເທດ
ແນ່່ແທ້້.”
“ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່� ຢືນ
ື ຢັັ ນວ່່າສົົບນັ້້�ນເປັັ ນ ‘ຄົົນຂອງພວກເຂົົາ’?”
“ນີ້້�ເດ.” ແຫງຍື່່� ນແຟ້້ມເອກະສານເຫຼັ້້�� ມບາງໆ ທັັງຄິິດວ່່າສີີຣິິຈະລຸຸກຂຶ້້�ນແລ້້ວຍ່່າງ
ມາຮັັບມັັນຈາກມືືຂອງຕົົນ ແຕ່່ທ້້າວນັັກສືບ
ື ຜູ້້�ບອກໄດ້້ໃຊ້້ຟັັ ງຄືືກັບ
ັ ລູູກໝາຄົົນນັ້້�ນກໍໍລຸກຂຶ້້
ຸ ນ
�
ມາຍາດເອົົາແຟ້້ມເອກະສານ ແລ້້ວຍື່່� ນໃຫ້້ສີີຣິິແທນ. ທ້້າວຢືືນຄ້ຳຳ��ແອວແອັັກທ່່າຄືືນາຍ
ແບບຊື່່� ກັັບບ່່າໄຫຼ່່�ຂອງສີີຣິິ ທັັງເປັັ ນຄົົນທຳຳ�ອິິດທີ່່� ວິຈ
ິ ານເລື່່� ອງພາບຖ່່າຍຂອງສົົບ.
“ຮອຍສັັກແບບນີ້້�ນິຍົ
ິ ມ
ົ ກັັນຫຼຼາຍໃນຫວຽດນາມ. ເຫັັ ນບໍ່່�ວ່່າມັັນຊັັດເຈນຄັັກຂະໜາດ.”
“ແມ່່ນແຫຼຼະ, ມັັນຊັັດເຈນຄັັກອີ່່�ຫຼີີ� .” ສີີຣິເິ ຫັັ ນດີີນຳຳ�. ລາວຂ້້ອນຂ້້າງປະຫຼຼາດໃຈທີ່່� ເຫັັ ນ
ໄດ້້ແຈ້້ງແບບຊັັດເຈນ. “ຄັັນຊັ້້�ນທ້້າວນີ້້�ໄປກ່ຽວຂ້້ອງຫຍັັ
ງຈິ່່�ງວ່່າຖືືກສົ່່ງ� ໄປຢູ່່�ສະຖານທູູດ
່
ຫວຽດນາມ?”
“ຄົົນແຖວເຂື່່� ອນຈື່່�ຮອຍສັັກໄດ້້ ພວກເຂົົາເລີີຍແຈ້້ງທາງສະຖານທູູດ ກ່ອນທີ່່�
ທາງ
່
ນັ້້�ນຈະສົ່່�ງທີ່່� ປຶຶກສາຄົົນໜຶ່ງ່� ຂອງພວກເຂົົາມາກວດເບິ່່�ງ.” ໃນເມືືອງຫຼຼວງຂອງວຽງຈັັນ
ແມ່່ນມີີ ‘ທີ່່� ປຶຶກສາ’ ປະຈຳຳ�ຕະຫຼຼອດ. ມີີຫຼຼາຍຄົົນມັັກໃຊ້້ຄຳຳ�ເວົ້້�າໃນທາງທີ່່� ດູຖູ
ູ ູ ກຖາກຖາງ
ທຳຳ�ນອງວ່່າ ຮາໂນ່່ຍມັັກທຽວໃຫ້້ຄຳຳ�ປຶຶ ກສາໄປທົ່່�ວ ແລະອີີກບໍ່່�ດົົນພາສາທາງການກໍໍຈະ
ປ່່ຽນເປັັ ນພາສາຫວຽດນາມ ໜຶ່່ງ� ໃນນັ້້�ນກໍໍມີສີ
ີ ຣິ
ີ ທີ່່
ິ � ມັກ
ັ ໃຊ້້ຄຳຳ�ເວົ້້�າເຍີ້້� ຍຫຍັັນເຊັ່່�ນນີ້້�. “ພວກ
ທ່່ານວາດພາບໄດ້້ເລີີຍວ່່າເລື່່� ອງນີ້້�ມັັນລະອຽດອ່່ອນຫຼຼາຍພຽງໃດ …” ແຫງຈົ່່�ມພຶຶ ມພຳຳ�
ຄືືຄົົນກຳຳ�ລັັງບ້້ານອນ. “ລອງຄິິດເບິ່່�ງນຳຳ�ກັັນວ່່າມີີຄົົນຫວຽດນາມຄົົນໜຶ່່ງ� ຖືືກທໍໍລະມານ
ເພື່່� ອສອບຄັ້້�ນເອົົາຄວາມລັັບບາງຢ່່າງໃນປະເທດລາວ. ມື້້� ວານທາງຄະນະລັັດຖະມົົນຕີີ
ໄດ້້ມີີການຫາລືືກັນ
ັ ໃນເລື່່�ອງນີ້້�ແຫຼຼະ ແລ້້ວພວກເຮົົາກໍໍຈະຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ອງເພື່່� ອຂໍໍອະນຸຸຍາດໃຫ້້
ພວກທ່່ານເຂົ້້�າໄປທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບ ແລະປຽບທຽບກັັບລາຍງານໄດ້້.”
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“ຄຳຳ�ຮ້້ອງຫວາ? ເປັັ ນຫຍັັງຕ້້ອງຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ອງລະ? ນີ້້�ແມ່່ນເມືືອງລາວໃດ. ພວກເຮົົາ
ບໍ່່�ສົົມຄວນຕ້້ອງຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ອງກໍໍໄດ້້ບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
“ຍ້້ອນມັັນບໍ່່�ໄດ້້ງ່່າຍຄືືຄິິດຫັ້້� ນຕິິ.”
“ມັັນຄວນງ່່າຍຢູ່່�ແລ້້ວ. ເຈົ້້�າກໍໍຮູ້້�ດີີຢູ່່� ພວກເຮົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນເປັັ ນຮອດແຂວງໜຶ່່ງ� ຂອງ
ພວກເຂົົາເທື່່� ອຊ້ຳຳ��.”
“ສີີຣິິ, ຖ້້າທ່່ານຍັັງຈະມາເສຍເວລາກັັບເລື່່� ອງຄົົນຫວຽດນາມຢູ່່� ແນວນີ້້� ຂ້້ອຍຂໍໍ
ແນະນຳຳ�ທ່່ານລະວັັງປາກຕົົນເອງດີີກວ່່າ. ພວກເຂົົາບໍ່່�ຄ່່ອຍຈະເຂົ້້�າໃຈຫຍັັງງ່່າຍໆ ເທົ່່�າກັັບ
ພວກເຮົົາດອກເດີີ.”
ການພົົ ບປະກັັນກິິນເວລາດົົນກວ່່າປົົ ກກະຕິິ ເນື່່�ອງຈາກແຫງຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງ
ທຳຳ�ການສະຫຼຸຸ�ບທຸຸກໆ ຄະດີີທີ່່�ຕົົນກັັບສີີຣິິ ‘ເຮັັດຮ່່ວມກັັນ’ ແບບຫຍໍ້້�ໆ ແຕ່່ຕາບໃດທີ່່�
ທ່່ານໝໍໍຍັັງນິ້້�ງເສີີຍໂດຍບໍ່່�ຍອມເປີີດປາກເວົ້້�າຈາຫຍັັງຈັັກຄຳຳ� ຄ້້າຍກັັບວ່່າວ່່າມັັນບໍ່່�ໄດ້້
ກະທົົບກະເທືືອນຫຍັັງຕໍ່່�ມັັນສະໝອງຂອງທ່່ານໝໍໍເລີີຍ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າອີີກບໍໍດົົນມັັນຄົົງຈະ
ໄປຕໍ່່�ບໍ່່�ໄດ້້, ສີີຣິທ
ິ ອດສາຍຕາຜ່່ານໄປທາງປະຕູູພ້້ ອມປ່່ອຍໃຫ້້ກະແສຈິິດເລື່່� ອນລອຍໄປ
ຕາມອາກາດກາງຫາວ ແຕ່່ແລ້້ວແຫງກໍໍໄອອະແຮມຂຶ້້�ນອີີກບາດໜຶ່່ງ� ເຮັັດໃຫ້້ລົົບກວນ
ບັັນຍາກາດແຫ່່ງຄວາມມິິດງຽບນັ້້�ນທັັນທີີ.
“ທ່່ານໝໍໍ, ພໍໍ ແຕ່່ມາລອງຄິິດເບິ່່�ງຂ້້ອຍວ່່າຕອນນີ້້�ທາງຕຳຳ�ຫຼຼວດກໍໍຍອມຮັັບລະບົົບ
ການເຮັັດວຽກໃນພະແນກຂອງທ່່ານແລ້້ວ ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າຮອດເວລາທີ່່� ທ່່ານຄວນໄລ່່ທ້້າວ
ຈ້້ານັ້້�ນອອກການສະ.”
ສີີຣິິສັ່່�ນຂຶ້້�ນຄືືຄົົນກຳຳ�ລັັງໂມໂຫ ແຕ່່ກໍໍວາງທ່່າທີີແບບໃຈດີີສູ້້�ເສືືອເຂົ້້�າໄວ້້. “ທ້້າວຈ້້າ
ຊັ້້�ນຫວາ? ໂອ! ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ເລີີຍໃດວ່່າເຂົົາເປັັ ນຄົົນຈ້້າ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ແຕ່່ວ່່າເຂົົາກໍໍມີວັ
ີ ນ
ັ ພັັກເໝືືອນ
ພະນັັກງານທົ່່�ວໄປ ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ຄິດ
ິ ເລີີຍວ່່າຈະມີີເຫດຜົົ ນອັັນໃດພໍໍຈະມາໄລ່່ຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການ
ສັັກອອກຈາກວຽກ ລອງໃຫ້້ໂອກາດລາວຈັັກຄັ້້�ງກໍໍດີີໃດ ລາວກໍໍມີີຄອບຄົົວທີ່່� ຕ້້ອງໄດ້້
ເບິ່່�ງແຍງ.”
“ຜູ້້�ອຳຳ�ນວຍການ …? ໂອຍບ້້າແລ້້ວແນວນີ້້� ບໍ່່�ແມ່່ນເດີີທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ .ິ ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງເວົ້້�າ
ເຖິິງຄົົນປັັ ນຍາອ່່ອນທີ່່� ທ່່ານຮັັບມາເປັັ ນຄົົນເຮັັດວຽກໃນໂຮງເກັັບສົົບຂອງທ່່ານຫັ້້� ນແຫຼຼະ.
ຕອນນີ້້�ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງກຽມສະເໜີີເງິິນເດືືອນເຕັັມຂັ້້�ນສຳຳ�ລັັບຄົົນທີ່່� ຈະມາຮັັບຕຳຳ�ແໜ່່ງນີ້້�.”
“ຂ້້ອຍເຫັັ ນດີີນຳຳ�ເລື່່� ອງນີ້້� ເພາະຖ້້າຂ້້ອຍບອກນ້້ອງກຶ່່�ງ ເຂົົາກໍໍຈະດີີໃຈທີ່່� ຕົນ
ົ ສາມາດ
ມີີເງິິນເດືືອນມາປະທັັງຊີີວິດ
ິ ໄດ້້.”
“ຟັັ ງດີີໆ ຕິິທ່່ານໝໍໍ, ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກທ່່ານໄລ່່ເຂົົາອອກສະ ແລ້້ວຈ້້າງຄົົນປົົ ກກະຕິິ
ທີ່່� ຄົົບສາມສິິບສອງປະການມາເຮັັດວຽກແທນ.”
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“ຂ້້ອຍໄລ່່ເຂົົາອອກບໍ່່�ໄດ້້ດອກ ເຂົົາເປັັ ນຄົົນດຽວໃນຫັ້້� ນທີ່່� ຮູ້້�ຈັັກໜ້້າທີ່່� ຕົົນເອງໄດ້້ດີີ
ຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ຍ້້ອນເຂົົາເປັັ ນຄົົນບໍ່່�ເຕັັມບາດ.”
“ບໍ່່�ແມ່່ນພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນຫວາບໍ່່�ເຕັັມບາດ?”
“ຂ້້ອຍເລີ່່� ມຈະສົົງໄສແລ້້ວນີ້້�ວ່່າທ່່ານໝໍໍກໍໍແມ່່ນຄົົນບໍ່່�ເຕັັມບາດຄືືກັັນ.”
ສີີຣິິຖອນຫັັ ນໃຈຮູູດໜຶ່່ງ� .
“ຜູ້�້ ພິິ ພາກສາແຫງຟັັ ງດີີໆ ເດີີ, ນ້້ອງກຶ່່�ງຫັ້້� ນເປັັ ນດາວຊິິ ນໂດມແບບບໍ່່�ຮຸຸນແຮງ
ອາການແບບນີ້້�ເໝາະສົົມຢ່່າງຍິ່່�ງກັັບໜ້້າວຽກອັັນຊ້ຳຳ��ໆ ແນວນີ້້�, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດ
ສົົບຄົົນກ່ອນໄດ້້ທຸ້້
່
�ມເທເວລາຫຼຼາຍເປັັ ນພິິ ເສດໃນການສອນໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ການຮູ້້�ງານ ເຂົົາບໍ່່�ມີີ
ວັັນລືືມສິ່່�ງທີ່່� ຕົນ
ົ ເອງລົົງມືືເຮັັດແນ່່ນອນ. ເຂົົາຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ມີີພິິດໄພ ຫຼືື�ເກະກະກີີດຂວາງຫຍັັງ
ເລີີຍ ແລະສະພາບຂອງເຂົົາກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ພວກລູູກຄ້້າທີ່່� ເຂົ້້�າມາໃນບ່່ອນເຮັັດວຽກຂອງ
ພວກເຮົົາຂັັດຂ້້ອງໝອງໃຈຫຍັັງ.”
“ຕະຫຼຼອດສາມປີີທີ່່�ເຂົົາເຮັັດວຽກຢູ່່�ຫ້້ອງເກັັບສົົບ, ບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າເຂົົາເຮັັດວຽກ
ໄດ້້ດີີກວ່່າຂ້້ອຍອີີກຊ້ຳຳ�� ເລື່່�ອງນີ້້�ຂ້້ອຍເວົ້້�າແທ້້ໃດ໋.໋ ຄວາມຈິິງເຂົົານັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ເປັັ ນຄົົນເຕືືອນ
ຂ້້ອຍຕະຫຼຼອດໃນຍາມທີ່່� ຂ້້ອຍລືືມນັ້້�ນນີ້້�ທັັງຮູ້້�ເກັັບມ້້ຽນພວກເຄື່່�ອງມືືຕ່່າງໆ ໃນຫ້້ອງເກັັບ
ສົົບໄວ້້ເປັັ ນຢ່່າງດີີ. ເຂົົາມີີຄວາມຈຳຳ�ແບບເປັັ ນຕາງຶຶດທີ່່� ຄົົນທຳຳ�ມະດາທົ່່� ວໄປເຮັັດບໍ່່�ໄດ້້
ທັັງຂ້້ອຍກັັບຕຸ້້�ຍເຊິ່່�ງເປັັ ນແພດຜູ້້� ຊ່່ວຍຕ່່າງກໍໍຮັັກແພງເຂົົາ.”
ທ້້ອງໄສ້້ຂອງແຫງເລີ່່� ມຮູ້້�ສຶຶກປັ່່� ນປວນຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ ເຂົົາໃຊ້້ມືືເຄາະສໍໍດຳຳ�ຢ່່ າງແຮງ
ຈົົນໄສ້້ສໍໍແຕກອອກ.
“ຂ້້ອຍຈັ່່�ງແມ່່ນຮູ້້�ສຶຶກຕື່່�ນຕັ້້�ນໃຈພໍໍ ຢາກຈະໄຫ້້ອອກມາພຸ້້� ນແຫຼຼະແນວນີ້້�. ແຕ່່ຕອນນີ້້�
ພວກເຮົົ າລອງກັັບມາຂົົ ບຄິິດດ້້ວຍເຫດດ້້ວຍຜົົ ນນຳຳ�ກັັນຈັັກໜ້້ອຍໜຶ່່�ງກ່່ອນເທາະ.
ທ່່ານວາດພາບອອກໄດ້້ບໍໍວ່່າ ສະພາບການມັັນຈະເປັັ ນແນວໃດຖ້້າມີີຄົົນທີ່່� ມີີຕຳຳ�ແໜ່່ງ
ສູູງສັັກມາຢ້້ ຽມຢາມໂຮງໝໍໍພວກເຮົົາ?”
“ຂ້້ອຍອາດບໍ່່�ໄດ້້ໃສ່່ເກີີບຢາງຄູ່່ນັ້້�
� ນ ສ່່ວນຕຸ້້ຍກໍໍ
� ລືືມໃສ່່ຊຸຸ ດຊັ້້�ນໃນ …”
“ທ່່ານໝໍໍ!”
“ການຢ້້ ຽມຢາມຂອງບຸຸກຄົົນສຳຳ�ຄັັນກໍໍບໍ່່� ແມ່່ນຈະຕ້້ອງເຂົ້້� າໄປໃກ້້ຫ້້ອງເກັັບສົົບ;
ແຕ່່ຖ້້າຫາກມີີເຫດການສຸຸກເສີີນທີ່່� ພວກເພິ່່� ນເຂົ້້�າໄປແລ້້ວ ແນ່່ນອນພວກເພິ່່� ນກໍໍຕ້້ອງ
ປະທັັບໃຈໃນຄວາມເມດຕາປານີີຂອງພວກເຮົົາ ໂດຍຈ້້າງຄົົນຊົົນກຸ່່�ມນ້້ອຍຕັ້້�ງສາມກຸ່່�ມ
ມາເຮັັດວຽກບ່່ອນດຽວກັັນ ເຊິ່່�ງມີີທັັງແມ່່ຍິິງ, ຄົົນປັັ ນຍາອ່່ອນ ແລະຜູ້�້ ເຖົ້້�າຫຼັັ�ງກົ່່�ງທີ່່� ເນື້້�ອ
ໜັັງມັັງສາຫ່່ຽວຍານເປັັ ນຕາຢ້້ ານຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� .”
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ໂພສີີ ຜູ້້� ເຊິ່່�ງນັ່່�ງຢູ່່�ແບບງຽບໆ ໂດຍບໍ່່�ມີີຄຳຳ�ເຫັັ ນໃດໆ ຕະຫຼຼອດຂອງການສົົນທະນາ
ອັັນໜ້້າອຶຶດອັັດ ທັັນໃດນັ້້�ນເຂົົາກໍໍເຮັັດສຽງອະແຮມທາງຮູູຄໍຂຶ້້
ໍ �ນເພື່່� ອລົົບກວນບັັນຍາກາດ
ອັັນບໍ່່�ເປັັ ນຕາສາເທດນັ້້�ນ: “ຂ້້ອຍກໍໍມີີພີ່່� ນ້້ອງທີ່່� ເປັັ ນມົົງໂກລອຍຜູ້້�ໜຶ່ງ່� ເຂົົາກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນຊິິ
ເປັັ ນພິິ ດເປັັ ນໄພກັັບໃຜ ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�ພໍໍເຂົົາຍັັງເຮັັດຈືືນກ້້ວຍໃຫ້້ພວກເຮົົາກິິນທຸຸກໆ ມື້້� ວັນ
ັ ສຸຸກ
ຕະຫຼຼອດເວລາຜ່່ານມາ ພວກເຮົົາຈົົນລືືມຄິິດເລີີຍວ່່າເຂົົາເປັັ ນຄົົນບໍ່່�ເຕັັມບາດ.”
ສີີຣິກັ
ິ ບ
ັ ແຫງພາກັັນຫັັ ນໜ້້າມາທາງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດຜູ້້� ນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງເຂົົາຮອດບໍ່່�ເງີີຍ
ໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງໃຜເລີີຍ.
ຄຳຳ�ຄິິດເຫັັ ນອັັນແສນຈະທຳຳ�ມະດາຄຳຳ�ນັ້້�ນໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ສະພາບການອັັນເຄັ່່�ງຕຶຶງທີ່່� ພວມ
ເກີີດຂຶ້້�ນແບບສົົດໆ ຮ້້ອນໆ ໃນຫ້້ອງການຂອງຜູ້�້ ພິິ ພາກສາແຫງຄ່່ອຍສະຫງົົບລົົງແຕ່່ກໍໍ
ຍັັງມີີຄວາມເຄັ່່�ງຄຽດບາງຢ່່າງຄ້້າງຄາຢູ່່�ໃນໃຈຂອງອີີກຝ່່ າຍ ຄືືກັັບໄດ້້ຖອກນ້ຳຳ��ໃສ່່ກອງ
ໄຟທີ່່� ພວມລຸຸກໄໝ້້. ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�ພໍໍມັນ
ັ ຍັັງເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ພິິ ພາກສາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງບໍ່່�ມີໃີ ຜເຂົ້້�າຂ້້າງ
ເລີີຍ ເຂົົາຈິ່່�ງເຫັັ ນດີີຍອມໃຫ້້ກຶ່່�ງເຮັັດວຽກຢູ່່�ໂຮງເກັັບສົົບຕໍ່່� ແຕ່່ກໍໍຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບຄຳຳ�ເຫັັ ນດີີ
ຈາກພາກສ່່ວນພາຍນອກທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງຕື່່�
ມ ແຕ່່ກຶ່່�ງຄົົງຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບເງິິນເດືືອນເພີ່່� ມເໝືືອນ
່
ກັັບແຫງບອກໄວ້້.
ແລະແລ້້ວການປະຊຸຸ ມກັັນກໍໍສິ້້ນ
� ສຸຸດລົົງ ສີີຣິກັ
ິ ບ
ັ ໂພສີີພາກັັນຈັັບມືືທັັກທາຍອຳຳ�ລາກັັບ
ຜູ້້� ພິິ ພາກສາໜຸ່່ມ
ປະຕູູທາງອອກພ້້ອມກັັນ ແຕ່່ກ່ອນທີ່່�
ຈະເດີີນຕາມ
� ກ່ອນຈະຍ່່າງໄປທີ່່�
່
່
ສິີີ�ຣິິໄປທີ່່� ຫ້້ ອງໂຖງໃຫຍ່່ ໂພສີີກໍໍອວ່່າຍໜ້້າກັັບຄືືນມາ.
“ສະຫາຍຜູ້້� ພິິ ພາກສາ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າຢາກບອກທ່່ານວ່່າການພົົ ບປະກັັນຄັ້້�ງນີ້້�ໄດ້້ສ້້າງ
ແຮງບັັນດານໃຈຫຼຼາຍສົົມຄວນໃຫ້້ກັັບຂ້້າພະເຈົ້້�າ. ແລະຂ້້າພະເຈົ້້�າກໍໍຫວັັງວ່່າມັັນຄົົງຈະ
ບໍ່່�ເຮັັດໃຫ້້ທ່່ານອຶຶດອັັດໃຈຫຍັັງດອກຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້�າຈະບອກເຖິິງຄວາມໝັ້້�ນໃຈ ທັັງຄວາມ
ເຊື່່� ອໝັ້້�ນຕໍ່່�ລະບອບສັັງຄົົມນິິຍົົມຂອງພວກເຮົົາ ທຸຸກຄັ້້�ງທີ່່� ຂ້້າພະເຈົ້້�າໄດ້້ພົົ ບປະກັັບຄົົນ
ແບບທ່່ານ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າດີີໃຈເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງທີ່່� ປະເທດຂອງພວກເຮົົາມີີຫຸ່່�ນເຊີີດທີ່່� ໜ້້ານັັບຖືື
ແບບທ່່ານອີີກຄົົນ.”
ພໍໍ ແຕ່່ຄຳຳ�ເວົ້້�າດັ່່�ງກ່າວລອຍມາທາງຫ້້ອງໂຖງ
ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິພໍໍຄິິດຢາກຈະຮາກແຕກ
່
ອອກ. ເມື່່� ອນາຍຕຳຳ�ຫຼຼວດຄົົນນັ້້�ນຍ່່າງຕາມມາທັັນ ທັັງສອງຈິ່່�ງພາກັັນເດີີນຕາມທາງ
ຄອນກຣີີດໄປເບື້້� ອງບ່່ອນຈອດລົົດແບບບໍ່່�ເວົ້້�າບໍ່່�ລົົມກັັນຈັັກຄຳຳ�. ເຂົົາເປັັ ນຄົົນທີ່່� ສີີຣິິຈະ
ເຮັັດວຽກນຳຳ� ສະນັ້້�ນຕ້້ອງສຸຸພາບເຂົ້້�າໄວ້້ ເຖິິງຈະມັັກ ຫຼືື�ບໍ່່�ມັກກໍ
ັ ຕ
ໍ າມ. ສີີຣິແ
ິ ນມເບິ່່�ງນາຍ
ຕຳຳ�ຫຼຼວດກົ້້�ມໆ ເງີີຍໆ ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າລົົດຈັັກຄັັນເກົ່່�າໆ ຂອງຝຣັ່່�ງເສດ.
“ພີ່່� ນ້້ອງທີ່່� ເຈົ້້�າເວົ້້�າເຖິິງຫັ້້� ນພັັ ກຢູ່່�ກັັບຄອບຄົົວເຈົ້້�າບໍໍ?”
ນາຍຕຳຳ�ຫຼຼວດໜຸ່່ມກົ້້�
� ມລົົງເບິ່່�ງເກີີບບູ໊໊�ດຂອງຕົົນ.
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“ພີ່່� ນ້້ອງຄົົນໃດອີີກ?”
“ພີ່່� ນ້້ອງຜູ້້� ເປັັ ນມົົງໂກລອຍທີ່່� ຈືືນກ້້ວຍໃຫ້້ພວກເຈົ້້�າກິິນຫັ້້� ນເດ.” ແຕ່່ແລ້້ວກໍໍບໍ່່�ມີີ
ປະຕິິກິິລິິຍາໂຕ້້ຕອບໃດໆ ກ່່ອນທີ່່� ສີີຣິິຈະເວົ້້�າຕໍ່່�. “ຄວາມຈິິງເຈົ້້�າຮອດບໍ່່�ມີີພີ່່� ນ້້ອງເປັັ ນ
ໂລກນີ້້�ຊ້ຳຳ��ຕິິຊັ້້�ນນະ?”
ສາລະວັັດໂພສີີກ້້າວຂາຂຶ້້�ນນັ່່�ງຄາບຢູ່່�ເທິິງລົົດຈັັກຂອງເຂົົາ ພ້້ອມເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມບາງໆ
ປາກົົດຢູ່່�ເທິິງຮີີມສົົບ.
“ຂ້້ອຍມີີນ້້ອງສາວຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເປັັ ນພະຍາດລິິດສີີດວງ.” ເຂົົາພະຍາຍາມຕິິດຈັັກລົດ
ົ
ເຖິິງສີ່່� ຫ້້ າຄັ້້�ງກ່ອນທີ່່�
ມັນ
ັ ຈະເຮັັດວຽກ ທັັງສົ່່�ງສຽງດັັງຮື່່� ມໆ ເປັັ ນຕາຢ້້ ານ ພ້້ອມພົ່່� ນຄວັັນ
່
ດຳຳ�ໄງ່່ກຸ້້�ມອອກມາຈາກທໍ່່�ໄອເສຍ ມັັນບໍ່່�ມີີທ່່າທີ່່� ວ່່າຈະພຸ່່� ງຂຶ້້�ນ ຫຼືື�ຫາຍໄປກັັບອາກາດ.
ສີີຣິທີ່່
ິ � ຢືນ
ື ຢູ່່�ທ່່າມກາງຄວັັນດຳຳ�ແຫງນໜ້້າຂຶ້້�ນທັັງຫົົ ວຄົົນດຽວ ວິິນາທີີນັ້້ນ
� ເອງທີ່່� ເຂົົາ
ສາມາດຕັັດສິິນໃຈໄດ້້ ເຊິ່່�ງເປັັ ນການຕັັດສິິນໃຈທີ່່� ໄວ ທັັງສ່່ຽງອັັນຕະລາຍໂດຍທີ່່� ເຂົົາເອງ
ບໍ່່�ເຄີີຍເປັັ ນແບບນີ້້�ມາດົົນແລ້້ວ.
“ຂ້້ອຍຢາກລົົມກັັບເຈົ້້�າເລື່່� ອງຄະດີີກໍໍລະນີີໜຶ່ງ່� .”
“ຖ້້າວັັນຈັັນຈິ່່�ງລົົມກໍໍໄດ້້.”
“ບໍ່່�ໄດ້້ ຂ້້ອຍຢາກລົົມຕອນນີ້້�.”
ສາລະວັັດຄົົນນັ້້�ນຈ້້ອງມອງເຂົ້້�າໄປທີ່່� ດວງຕາສີີຂຽວທັັງຄູ່່�ຂອງສີີຣິິ ພ້້ອມງຶຶກຫົົວ
ງັັອກໆ.
“ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍຈະໄປຫາທ່່ານໝໍໍຢູ່່�ເຮືືອນຕອນແລງເດີີ.”
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ຊັ້້�ນເບາະວ່່າເຮືືອນຂ້້ອຍຢູ່່�ໃສ?”
“ຂ້້ອຍເປັັ ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດສືືບສວນໃດ.”
ເວົ້້�າສຸຸດ ໂພສີີກໍເໍ ລັ່່�ງຈັັກລົດ
ົ ພ້້ອມຂັັບອອກໄປໂດຍບໍ່່�ລໍຖ້້
ໍ າຟັັ ງຄຳຳ�ອະທິິບາຍໃດໆ ອີີກ
ປ່່ອຍໃຫ້້ຜູ້້�ທີ່່� ຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງຂີ່່� ລົົດຖີີບຢູ່່�ສະມັັກກັັບຄວັັນດຳຳ�ທີ່່� ພົ່່� ນອອກມາຈາກ
ທໍ່່�ລົົດຈັັກຄັັນເກົ່່�າໝອງຂອງຕົົນ.
ໂພສີີຄ່່ອຍຢອງບາດຕີີນຜ່່ານຂຶ້້�ນໄປທາງຂັ້້�ນໄດຢູ່່�ນອກປະຕູູໜ້້າຫ້້ອງຂອງສີີຣິິ ໂດຍ
ທີ່່� ກະດານຫຼຼວມໆ ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ທາງເທິິງຮອດບໍ່່�ສົ່່ງ� ສຽງດັັງອອດແອດແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ.
ດັ່່�ງນັ້້�ນຈິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິສະດຸ້້ງຕື່່�
� ນບາດໜຶ່່ງ� ເມື່່� ອໄດ້້ຍິິນສຽງເຄາະປະຕູູດັັງຂຶ້້�ນ.
“ເຊີີນເຂົ້້�າມາ.”
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດຄົົນນັ້້�ນຜະຫຼຼາຕົົວຂ້້າມຜ່່ານປະຕູູ ໂດຍທີ່່� ເຂົົາໄດ້້ປົົ ດເກີີບໄວ້້
ຂ້້າງນອກກ່່ອນແລ້້ວ. ເຂົົາຢູ່່�ໃນຊຸຸ ດນອກເຄື່່� ອງແບບ ໂດຍມີີຂວດອັັນໜຶ່່ງ� ຕິິດມາກັັບມືື.
ເຖິິງແມ່່ນຈະເຮັັດຫຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ ແຕ່່ກໍໍຈຳຳ�ຕ້້ອງໃຫ້້ຄວາມເຄົົາລົົບກັັບຄົົນທີ່່� ມີີຂວດເຄື່່� ອງດື່່� ມ
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ຢູ່່�ໃນມືືເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງມາປາກົົດຕົົວຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູ. ສີີຣິິສັັກສາຍຕາໄປທີ່່� ຂວດໜ່່ວຍນັ້້�ນ.
“ຂ້້ອຍຫວັັງວ່່າມັັນຄົົງບໍ່່�ແມ່່ນຕົົວຢ່່າງນ້ຳຳ��ຍ່່ຽວທີ່່� ເຈົ້້�າຢາກຈະໃຫ້້ຂ້້ອຍວິິເຄາະຕິິເນາະ.”
ໂພສີີກ້້າວບາດຕີີນເຂົ້້�າໄປທາງໃນ ທັັງກວາດສາຍຕາໄປທາງບ່່ອນຕັ້້�ງຈອກແກ້້ວ
ຢ່່າງວ່່ອງໄວ ກ່ອນທີ່່�
ຈະເປີີດຂວດພ້້ອມເລີ່່� ມເຫຍ້້ນມັັນລົົງໃສ່່ຈອກ.
່
“ມັັນເປັັ ນເຫຼົ້້�� າແບຣນດີີໜຶ່ງ່� ດຽວຂອງໄທ. ຂ້້ອຍຄວນຖາມທ່່ານກ່ອນວ່່າທ່່ານກໍໍ
ດື່່�ມ
່
ມັັນບໍ່່�.” ເຂົົາເວົ້້�າທັັງຍົົກຈອກທີ່່� ບັັນຈຸຸເຫຼົ້້�� າໜ່່ວຍໜຶ່່ງ� ໄປທາງສີີຣິິ ເຊິ່່�ງເຂົົາກໍໍງຶກຫົ
ຶ ົ ວຕອບ
ຮັັບຈາກແຂກຜູ້້� ໃຈດີີຂອງຕົົນ.
“ນີ້້�ແມ່່ນວິິທີີການສະແດງນ້ຳຳ��ໃຈຂອງກອງກຳຳ�ລັັງຕຳຳ�ຫຼຼວດແບບໃໝ່່ແມ່່ນບໍ່່�?”
“ຂ້້ອຍຖືືກສອນມາເພື່່� ອໃຫ້້ຮູ້້�ຈັັກສະແດງຄວາມເຄົົາລົົບຕໍ່່�ຜູ້�້ ທີ່່� ອາວຸຸໂສ ກວ່່າ.”
“ກໍໍຮູ້້�ຢູ່່�ວ່່າ ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງມາເຮັັດປະຈົົບປະແຈງກໍໍໄດ້້.”
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ແລ້້ວ.”
“ເອົົາໂຊກດີີຊັ້້�ນ.”
“ໂຊກດີີ.” ຈາກນັ້້�ນທັັງສອງຈັັບຈອກໃສ່່ປາກທັັງຈິິບນ້ຳຳ��ເຫຼົ້້�� າລົົງທ້້ອງພ້້ອມກັັນ.
“ເບິ່່�ງຄືືວ່່າເຈົ້້�າກໍໍໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ຫຼຼາຍແນວຢູ່່�ໃນຄ້້າຍ.”
“ມັັນເປັັ ນປະສົົບການທີ່່� ຄຸ້້�ມຄ່່າສຸຸດໆ. ຂ້້ອຍຈື່່� ຊື່່�ຜັັກໄດ້້ຮອດເຈັັດສິິບສາມຊະນິິດ.
ຂ້້ອຍສາມາດບອກໄດ້້ວ່່າຕົ້້�ນເຂົ້້�າທີ່່� ງອກຂຶ້້�ນມາມີີອາຍຸຸເທົ່່�າໃດ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຄວາຍຖືືພາ
ຈັັກເດືືອນກໍໍຍັັງຮູ້້�.”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນແບບພໍໍ ໃຈ.
“ເອົົາໂຊກດີີ.”
“ໂດຍ ໂຊກດີີ.”
ພໍໍ ແຕ່່ເຫຼົ້້�� າຈອກທຳຳ�ອິິດໝົົດກ້້ຽງ ສີີຣິິຈິ່່ງ� ຈັັບເອົົາຂວດເຫຼົ້້�� າມາເຫຍ້້ນອີີກເປັັ ນຮອບ
ທີີສອງ.
“ໝາຍຄວາມວ່່າພວກເຂົົາບໍ່່�ສາມາດປ່່ຽນໃຫ້້ເຈົ້້�າກາຍເປັັ ນລັັດທິິຄອມມູູຍນິິດໄດ້້
ແມ່່ນບໍໍ?”
“ພວກເຂົົາເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍເຫັັ ນແຈ້້ງເຖິິງຜົົ ນປະໂຫຍດຂອງລະບອບສັັງຄົົມນິິຍົົມ
ລວມທັັງຄຸຸນຄ່່າຂອງຄວາມພະຍາ …”
“ພໍໍແຫຼຼະ, ພໍໍແຫຼຼະ, ຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ຖາມຫຍັັງກ່ຽວກັັ
ບຄ້້າຍຫັ້້� ນອີີກ. ມາເລົ່່�າເລື່່�ອງຜູ້້� ຊາຍ
່
ທີ່່� ຊື່່�ໂພສີີໃຫ້້ຂ້້ອຍຟັັ ງດີີກວ່່າ.”
ໜຶ່ງ່� ຊົ່່�ວໂມງຜ່່ານໄປ, ສີີຣິິຈິ່່ງ� ຮູ້້�ວ່່າ ໂພສີີສ້້າງຄອບຄົົວແລ້້ວ ແລະມີີລູກສ
ູ ອງຄົົນ.
ໃນຊ່່ວງທີ່່� ເຂົົາຖືືກສົ່່�ງໄປຝຶຶ ກອົົບຮົົມຢູ່່�ພາກເໜືືອ ທັັງລູູກ ແລະເມຍໄດ້້ພາກັັນໂຕນໜີີ
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ຂ້້າມໄປທາງຝັ່່� ງແມ່່ນ້ຳຳ��ເບື້້� ອງນັ້້�ນ; ນັັບແຕ່່ນັ້້�ນມາເຂົົາກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຍິິນຂ່່າວຄາວຂອງທັັງສາມ
ຄົົນເລີີຍ. ເຂົົາກັັບມາເຮືືອນໃນສະພາບທີ່່� ເປົ່່� າວ່່າງໄຮ້້ຮ່່ອງຮອຍລູູກເມຍ ແມ່່ນແຕ່່ເຄື່່� ອງ
ເຮືືອນຕ່່າງໆ ກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີີໃຫ້້ເຫຼືື�ອໄວ້້ພໍໍ ຈະເກັັບເປັັ ນທີ່່� ລະນຶຶກ ແລະຕອນນີ້້�ເຂົົາອາໄສຢູ່່�ໃນ
ຫ້້ອງແຄບໆ ທີ່່� ເປັັ ນຫ້້ອງນອນຫ້້ອງດຽວ.
ສ່່ວນໂພສີີກໍໍໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າສີີຣິິເຄີີຍສ້້າງຄອບຄົົວມາກ່່ອນ ທັັ ງມີີຄວາມສັັດຊື່່� ຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ
ໃນນາມວ່່າເມຍຂອງເຂົົາພຽງຜູ້້� ດຽວໃນຊີີວິດ
ິ . ນາງບໍ່່�ເຄີີຍຍອມປ່່ອຍໃຫ້້ບັັນຫາອຸຸປະສັັກ
ໃດໆ ມາຂວາງກັ້້�ນໃຫ້້ແກ່່ການອຸຸທິິດໃນອຸຸດົມ
ົ ການຂອງຕົົນ ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນເອງພວກເຂົົາ
ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີລູູກນຳຳ�ກັັນຈັັກຄົົນ. ສິ່່�ງນີ້້� ຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເລື່່� ອງລາວຕ່່າງໆ ເພີ່່� ມຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກ
ເປົ່່� າປ່່ຽວຂຶ້້�ນຕື່່� ມອີີກ ເມື່່� ອສິິບເອັັດປີີກ່ອນເມຍຂອງສີີ
ຣິຖື
ິ ືກລອບຂ້້າໃນສະຖານະການທີ່່�
່
ຍັັງຄາລັັງຄາຊັັງແບບຈັັບຕົ້້�ນຊົົນປາຍບໍ່່�ໄດ້້ ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິເິ ກືືອບຈະໝົົດໃນຄວາມກະຕືືລືລົ້້
ື ນ
�
ກັັບຊີີວິດ
ິ ທັັງໜ້້າທີ່່� ການງານ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ໃນຄວາມກ້້າວໜ້້າຂອງຂະບວນການຄອມ
ມູູຍນິິດ.
ເປັັ ນເລື່່� ອງທີ່່� ໜ້້າອັັດສະຈັັນທີ່່� ຄົົນແປກໜ້້າທັັງສອງໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ເລື່່� ອງລາວຂອງກັັນ
ແລະກັັນໃນເວລາອັັນສັ້້�ນ ຍ້້ອນມີີເຫຼົ້້�� າໄທຂວດນັ້້�ນເປັັ ນຕົົວຊ່່ວຍ. ສິ່່�ງທີ່່� ໜ້້າສົົນໃຈກວ່່າ
ນັ້້�ນກໍໍຄືືທັັງສອງຕ່່າງກໍໍຊັ່່�ງຊາຕີີລາຄາກັັນໄດ້້ແບບສະບາຍ ທັັງຕັັດສິິນໃຈມອບຄວາມ
ເຊື່່� ອໝັ້້�ນຕໍ່່�ກັັນໄດ້້ໄວເກີີນເວລາອັັນຄວນ.
“ວ່່າຈັ່່�ງໃດທ່່ານໝໍໍ, ທ່່ານມີີຄະດີີທີ່່�ຢາກຈະປຶຶ ກສາຂ້້ອຍແບບຈິິງຈັັງ ຫຼືື�ພຽງແຕ່່ຢາກ
ໃຫ້້ຂ້້ອຍຖືືຂວດເຫຼົ້້�� າມາດື່່� ມສັັງສັັນກັັນຊື່່� ໆ ບໍໍ?”
ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕອນນີ້້�ຕົົນເອງມາໄກເກີີນກວ່່າຈະຖອນໂຕອອກໄດ້້ທັັນ. ເຂົົາຈິ່່�ງຜ່່ອນ
ສຽງລົົງໃຫ້້ອ່່າວຄ່່ອຍໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� .
“ຂ້້ອຍບອກເຈົ້້�າກໍໍໄດ້້ ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ໝັ້້ນ
� ໃຈວ່່າເຈົ້້�າຈະສົົນໃຈຈົົນຕ້້ອງລົົງມືືເຮັັດແທ້້ທຳຳ�
ຈິິງ ຫຼືື�ບໍ່່�ເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງຊິິເຮັັດບໍ່່�ໄດ້້ລະ?”
“ມັັນອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າມີີປັັນຫາໜັັກຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ແລ້້ວທ່່ານເດລະ? ທ່່ານບໍ່່�ຢ້້ ານມີີປັັນຫາໜັັກບໍໍ?”
“ຂ້້ອຍມີີປັັນຫາໜັັກປະຈຳຳ�ຕົົວຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ແມ່່ນໃຜບອກທ່່ານໃຫ້້ເຊື່່� ອໃຈຂ້້ອຍ?”
“ພີ່່� ນ້້ອງທີ່່� ເປັັ ນໂລກມົົງໂກລອຍ ກັັບນ້້ອງສາວທີ່່� ເປັັ ນລິິດສີີດວງທະວານຂອງເຈົ້້�າ
ຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
ສຽງຫົົ ວຂອງພວກເຂົົາແຕກໂຄບຂຶ້້�ນພ້້ອມກັັນ ກ່່ອນທີ່່� ທັັງສອງຈະຍົົກຈອກເຫຼົ້້�� າ
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ຂຶ້້�ນໃສ່່ປາກພ້້ອມກືືນລົົງທ້້ອງຈົົນໝົົດເຮືືອກສຸຸດທ້້າຍ.
“ທ່່ານບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໄປເຊື່່� ອພວກເຂົົາປານນັ້້�ນກໍໍໄດ້້ ສອງຄົົນຫັ້້� ນເວົ້້�າເປັັ ນໃດ. ທ່່ານ
ມີີກາເຟບໍໍ?”
ໃນຂະນະທີ່່� ກຳຳ�ລັັງກະກຽມເຄື່່� ອງກອງທີ່່� ເຮັັດດ້້ວຍອາລູູຍມີີນຽມ ພ້້ອມບ່່ວງຕັັກ
ກາເຟອັັນເຂັ້້�ມຂຸ້້�ນ ເລື່່� ອງບົົດລາຍງານກ່ຽວກັັ
ບຄະດີີການຕາຍຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ
່
ທີ່່� ຕົນ
ົ ຢາກຈະເວົ້້�າໃຫ້້ໂພສີີຟັັງກໍໍຜຸຸດຂຶ້້�ນມາໃນຫົົ ວ. ພໍໍແຕ່່ວາງຈອກກາເຟທັັງສອງໄວ້້ເທິິງ
ໂຕະ ເຂົົາກໍໍຟ້້າວຍ່່າງໄປປິິ ດປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທັັນທີີ.
ການມາຕັ້້�ງຫ້້ອງການໃສ່່ເຂດໂຮງໝໍໍຂອງເກດແກ້້ວ ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິຮູ້້�ທັັນວ່່າ ມີີຄົົນ
ສອດຮູ້້�ສອດເຫັັ ນຢູ່່�ທຸຸກແຈມູູມ ບໍ່່�ວ່່າຈະຢູ່່�ໃນວັັດ, ບ້້ານເຮືືອນ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຢູ່່�ຫ້້ອງທາງ
ຂ້້າງ. ກຸ່່�ມເຍົົາວະຊົົ ນສ່່ວນໃຫຍ່່ໄດ້້ຮັັບການຝຶຶ ກຝົົ ນໃຫ້້ຄອຍເປັັ ນຫູູເປັັ ນຕາ ສືືບຟັັ ງ
ກ່່ຽວກັັບເລື່່� ອງບໍ່່�ເອົົາການເອົົາງານຂອງພໍ່່� ແມ່່ຜູ້້�ປົົ ກຄອງພວກຕົົນ ພ້້ອມລາຍງານໃຫ້້
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� . ຂະນະທີ່່� ຄົົນນັັບໄກ່່ ຄືືໝໍໍເກດແກ້້ວ ກໍໍມັັກຈະລີ້້� ຕົົວຢູ່່� ໃກ້້ກັັບໜ້້າປະຕູູ
ປ່່ອງຢ້້ ຽມພ້້ອມຈອບຟັັ ງວ່່າໃຜຄິິດທໍໍລະຍົົດ ຫຼືື�ແອບຟັັ ງລາຍການວິິທະຍຸຸຂອງໄທຢູ່່� ຫຼືື�
ບໍ່່�. ແມ່່ນແຕ່່ຄົົນລາວທີ່່� ຂຶ້້�ນຊື່່� ວ່່າເປັັ ນພວກທີ່່� ມັກຢູ່່
ັ � ກັັນແບບຮຽບງ່່າຍສະບາຍໆ ໃນເຂດ
ພູູ ມີີພາກນີ້້� ແຕ່່ຍ້້ອນມີີພຶຶດຕິິກຳຳ�ທີ່່�ບໍ່່�ໜ້້າໄວ້້ໃຈເຊັ່່�ນນີ້້� ໄດ້້ເປັັ ນຕົົວການເຮັັດໃຫ້້ຄວາມ
ຫວາດລະແວງຄ່່ອຍກໍ່່�ຕົົວຂຶ້້�ນກັັບຈິິດໃຈຂອງພວກເຂົົາເທື່່� ອລະໜ້້ອຍ.
ສີີຣິິລາກຕັ່່�ງອີ້້� ຂອງຕົົນໄປຕັ້້�ງຢູ່່�ຂ້້າງໆ ກັັບໂພສີີ ກ່່ອນຈະປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງ ພ້້ອມເວົ້້�າ
ເຖິິງຜົົ ນຂອງການທົົ ດລອງທີ່່� ໄດ້້ມາຮອດຫ້້ອງການໃນວັັນອັັງຄານດ້້ວຍສຽງກະຊິິ ບ
ຄ່່ອຍໆ.
“ບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກຖານໃດໃນສະໝອງທີ່່� ບອກວ່່ານາງຕາຍຍ້້ອນແມ່່ທ້້ອງ ເຊິ່່�ງການຕາຍ
ກະທັັນຫັັ ນແບບນີ້້�ຕ້້ອງມີີຕຸ່່ມໃດໜຶ່່
ງ� ປາກົົດຄ້້າງໃນສະໝອງ ແຕ່່ອັັນນີ້້�ບໍ່່�ມີີຫຍັັງເລີີຍ.”
�
“ບໍ່່�ແມ່່ນພວກແມ່່ທ້້ອງພາກັັນຊ້້ອນຕົົວຢູ່່�ສ່່ວນອື່່� ນໆ ຂອງຮ່່າງກາຍບໍໍ?”
“ຖ້້າມີີແບບນັ້້�ນ ແນ່່ນອນນາງກໍໍຕ້້ອງມີີອາການເຈັັບປ່່ວຍໃນຊ່່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ່� ແຫຼຼະ.
ມີີພຽງສະໝອງຈຸຸດດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ເປັັ ນສາເຫດເຮັັດໃຫ້້ນາງເສຍຊີີວິດ
ິ ກະທັັນຫັັ ນແນວ
ນັ້້�ນ. ຕາມທີ່່� ພວກເຮົົາໄດ້້ທົົດລອງຢູ່່�ໂຮງຮຽນມັັດທະຍົົມສຶຶກສາຕອນປາຍ ພວກເຮົົາ
ກວດພົົ ບປະລິິມານສານໄຊຍາໄນດ໌ໃນກະເພາະອາຫານສູູ
ງພໍໍ ສົົມຄວນ.”
໌
“ສານໄຊຍາໄນດ໌໌ຊັ້້� ນຫວາ?” ຄືືກັັບວ່່າມີີບາງຢ່່າງມາກະຕຸ້້�ນໂສດປະສາດຂອງ
ທັັງສອງໃຫ້້ສະດຸ້້�ງຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ.
“ມັັນເປັັ ນຊະນິິດຢາທີ່່� ຮ້້າຍແຮງທັັງອັັນຕະລາຍເຖິິງຕາຍໄດ້້. ຂ້້ອຍໄດ້້ດູູດຂອງແຫຼຼວ
ໃນກະເພາະອາຫານອອກມາເພື່່� ອຈະບັັນທຶຶກໄວ້້ ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ເກັັບກ້້ອນຊີ້້� ນໃດໆ ໄວ້້ຊໍ້້�າ.
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ສ່່ວນບາງອັັນທີ່່� ຄິດ
ິ ວ່່າໃຊ້້ການບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍເກັັບຖິ້້�ມລົົງໃສ່່ກອງຂີ້້� ເຫຍື້້� ອໝົົດໃນມື້້�ວັນ
ັ ຈັັນ ພໍໍແຕ່່
ຮູ້້�ເມື່່�ອວ່່າຂອງພວກນັ້້�ນອາດມີີປະໂຫຍດບາງຢ່່າງພໍໍຈະເກັັບມາເປັັ ນຫຼັັ�ກຖານໄດ້້ ມັັນຊ້ຳຳ��
ພັັ ດຖືືກໄຟໄໝ້້ຈົົນກ້້ຽງກ່ອນ.”
່
“ຂ້້ອຍເດົົາວ່່າ ຢາໃນກະເພາະອາຫານຂອງນາງອາດຍັັງລະລາຍບໍ່່�ທັັນໝົົດເທື່່� ອ
ສ່່ວນຕົົກຄ້້າງທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ດູູດຊຶຶມເຂົ້້�າສູ່່�ກະແສເລືືອດຈິ່່�ງກາຍເປັັ ນຄວັັນລອຍແຖວໆ
ເຕົົາຫຼໍ່່�� ແລະບ່່ອນນັ້້�ນກໍໍຖືືກລະບາຍອາກາດອອກໝົົດ ບວກກັັບຜູ້້� ດູູແລອາຄານກໍໍລາ
ພັັ ກຍ້້ອນບໍ່່�ສະບາຍໃນມື້້� ຕໍ່່�ມາ ອັັນເປັັ ນສັັນຍານບົ່່�ງບອກວ່່າເຂົົາໄດ້້ຮັັບພິິ ດຈາກສານໄຊ
ຍາໄນດ໌໌ ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�ພໍໍຂ້້ອຍຍັັງພົົ ບຊາກແມງສາບຈຳຳ�ນວນໜຶ່ງ່� ນອນຕາຍອ້້ອມຮອບແຖວເຕົົາ
ຫຼໍ່່�� ແລະພວກເຮົົາກໍໍເກັັບມາທຳຳ�ການທົົດລອງ ຈິ່່�ງຮູ້້ວ່່າຜົົ
ນອອກມາເປັັ ນຕາມທີ່່� ຄິດ
ິ ໄວ້້ແທ້້.”
�
“ເປັັ ນຫຍັັງທ່່ານຈິ່່�ງຄິິດວ່່າມີີສານໄຊຍາໄນດ໌ເຈືື
໌ ອປົົ ນຢູ່່�ກັັບພວກເມັັດຢາຊຸຸ ມນັ້້�ນ?”
ໂພສີີໂນ້້ມຕົົວມາທາງໜ້້າ ໂດຍທີ່່� ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ແຕະຕ້້ອງຈອກກາເຟແມ່່ນແຕ່່ນິ້້�ວດຽວ. ສີີຣິິ
ເລີ່່�ມເລົ່່�າກ່ຽວກັັ
ບເລື່່�ອງຢາ ລວມທັັງອາການເມົົາຄ້້າງຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍໃຫ້້ເຂົົາຟັັ ງ.”
່
“ຂ້້ອຍໄດ້້ແຕ່່ຫວັັງວ່່າພວກເຮົົາຈະພົົ ບຮ່່ອງຮອຍຂອງໄຊຍາໄນດ໌ໃນຂວດຢາ
ແຕ່່
໌
ແລ້້ວພວກເຮົົາກໍໍພົົບມັັນອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ຈາກຢາເມັັດອື່່� ນແມ່່ນບໍ່່�?”
“ໃນຂວດນັ້້�ນມີີຢາສາມເມັັດເຫຼືື�ອຢູ່່� ເຊິ່່�ງໜຶ່ງ່� ໃນຫັ້້� ນມີີຢາໄຊຍາໄນດ໌໌ ມັັນຖືືກແປຮູູບ
ໃຫ້້ມີີ ຂ ະໜາດນ້້ອຍລົົ ງ ເທົ່່� າ ກັັ ບ ຢາເມັັ ດ ອື່່� ນ ໆ ໄຄແຕ່່ພວກແມ່່ຍິິ ງ ທີ່່� ເ ຮັັ ດ ວຽກໃນ
ສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງບໍ່່�ມີີໃຜໂຊກຮ້້າຍຫຼົົ�ງກິິນຢາໃນນັ້້�ນເຂົ້້�າໄປຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ສະແດງວ່່າມີີຄົນ
ົ ຕັ້້�ງໃຈເອົົາຢາໄຊຍາໄນດ໌ສອງເມັັ
ດປົົ ນໃສ່່ກັັບຢາແກ້້ປວດຫົົ ວ ໂດຍ
໌
ທີ່່� ບໍ່່�ຮູ້້�ເລີີຍວ່່ານາງຈະຫຼົົ�ງກິິນເຂົ້້�າໄປເມື່່� ອໃດ. ແຕ່່ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າມັັນຄົົງບໍ່່�ສຳຳ�ຄັັນປານໃດຕິິ
ເນາະ. ທ່່ານໄດ້້ບອກເລື່່� ອງຊຸຸ ມນີ້້�ໃຫ້້ສະຫາຍຄຳຳ�ຮູ້້�ແລ້້ວບໍໍ?”
“ອ່່າ ນີ້້�ແຫຼຼະຄືືສິ່່ງ� ທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ເລີ່່�ມຊັັບຊ້້ອນຕອນນີ້້�.” ສີີຣິເິ ວົ້້�າໃຫ້້ໂພສີີຟັັງກ່ຽວກັັ
ບການ
່
ທີ່່� ສະຫາຍຄຳຳ�ເຂົ້້�າໄປຫ້້ອງເກັັບສົົບໃນມື້້� ວັັນຈັັນ ລວມທັັ ງເລື່່� ອງເອກະສານລາຍງານ
ຫາຍໄປ. ແຕ່່ເຂົົາກໍໍບໍ່່ໄ� ດ້້ເລົ່່�າເລື່່�ອງການມາປາກົົດຕົົວໃຫ້້ເຫັັ ນຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍເລີີຍ.
ຕຳຳ�ຫຼຼວດສືືບສວນຜິິ ວປາກທັັງເປັ່່� ງເປັັ ນສຽງຍາວ ແລະຕ່ຳຳ��ລົງົ ພ້້ອມຈັັບຈອກກາເຟ
ຂຶ້້�ນມາດື່່� ມຈົົນໝົົດ.
“ເລື່່� ອງນີ້້�ຕ້້ອງຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງຄັັກກວ່່າຫຍັັງ.”
“ຂ້້ອຍວ່່າຈະຕ້້ອງໄດ້້ຖ້້າເບິ່່�ງບົົດລາຍງານທີ່່� ຍັັງຂຽນບໍ່່�ທັັນແລ້້ວກ່ອນມັັ
ນຈະປາກົົດ
່
ໃນຮູູບຖະແຫຼຼງການແບບເປັັ ນທາງການ ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໍບໍ່່�ຮູ້້�.”
“ທ່່ານໝໍໍໄດ້້ລົົງລາຍເຊັັນໃນບົົດລາຍງານໂຕນັ້້�ນແລ້້ວບໍໍ?”
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“ບໍ່່�, ຕອນທີ່່� ມັັນຫາຍໄປນັ້້�ນ ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ທັັນເຊັັນເທື່່� ອ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນນະ. ເພາະນັ້້�ນຄືືຫຼັັ�ກຖານທີ່່� ສາມາດເອົົາຜິິ ດໄດ້້ທາງອາຍາ ທ່່ານບໍ່່�ຟ້້າວ
ແຈ້້ງຄວາມກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ເທື່່� ອຈົົນກວ່່າພວກເຮົົາຈະເກັັບຫຼັັ�ກຖານໄດ້້ຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້�. ອີີກ
ຢ່່າງຊ່່ວງນີ້້�ທາງພະແນກຍຸຸຕິິທຳຳ�ກໍໍຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີບົົດບາດຫຼຼາຍພໍໍ ທີ່່�ຈະຈັັດການກັັບສິ່່�ງເຫຼົ່່�� າ
ນີ້້� ອີີກບໍ່່�ດົົນເລື່່� ອງນີ້້�ກໍໍຈະຖືືກເປີີດເຜີີ ຍອອກມາເອງດອກ. ທ່່ານຄິິດວ່່າແຫງ ສະຫາຍ
ຂອງທ່່ານຈະຈັັດການເລື່່� ອງນີ້້�ແນວໃດ?”
“ນັ້້� ນ ແຫຼຼ ະ ຄືື ປ ະເດັັ ນ . ຂ້້ອຍເອງກໍໍ ບໍ່່� ຮູ້້� ດອກວ່່າໃຜແດ່່ຈະມີີ ປ ະຕິິ ກິິ ລິິ ຍ າຕອບ
ສະໜອງ. ຕອນພວກເຮົົາຢູ່່�ທາງພາກເໜືືອ ທຸຸກຢ່່ າງຈະເດີີນຕາມຂອບຂອງຄວາມ
ຍຸຸຕິທຳຳ�
ິ ເພາະຖືືເປັັ ນລະບົົບຂອງຄວາມຊື່່� ສັດ
ັ ປະມານນີ້້�. ແຕ່່ຕອນນີ້້�ພວກເຮົົາໄດ້້ກາຍເປັັ ນ
ຄົົນສະໄໝໃໝ່່ທີ່່� ຈະເລີີນແລ້້ວ ຜູ້້� ຄົົນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍເບິ່່�ງຄືືວ່່າຍັັງສວມບົົດບາດທີ່່� ຫຼົົ� ງເຫຼືື�ອ
ມາແຕ່່ລະບອບການປົົ ກຄອງແບບເກົ່່�າຢູ່່� ຂ້້ອຍຈິ່່�ງບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າມີີໃຜທີ່່� ໜ້້າເຊື່່� ອໃຈໄດ້້.”
ຫຼັັ�ງຈາກດື່່� ມກາເຟຈອກໃໝ່່ໝົົດ, ທັັງສອງກໍໍພາກັັນຍ່່າງລົົງໄປຂ້້າງລຸ່່�ມ. ຊາລູູບ
ຍັັງຄົົງບໍ່່�ຫຼັັ� ບບໍ່່�ນອນ ມັັນປຽບເໝືືອນຜູ້້� ເຝົ້້� າຍາມໃນຕອນກາງຄືືນ ເຖິິງແມ່່ນເວລາຈະ
ລ່່ວງເລີີຍໄປຮອດສິິບເອັັດໂມງ ມັັນກໍໍຍັັງເຮັັດຕາເບີີກກວ້້າງທັັງພະຍາຍາມກະໂດດຂຶ້້�ນ
ໄປທີ່່� ຂາຂອງສີີຣິິ ພ້້ອມເຫົ່່� າຫອນ ທັັງທີ່່� ດັັງຂອງມັັນຫ່່າງຈາກຈຸຸດທີ່່� ອາດຖືືກເຕະຄາງ
ກະໄຕພຽງບໍ່່�ເທົ່່�າໃດຊັັງຕີີແມັັດ ແຕ່່ມັັນກໍໍຍັັງເຮັັດຄືືກັັບວ່່າບໍ່່�ເປັັ ນພິິ ດເປັັ ນໄພຫຍັັງເລີີຍ.
“ໝາໂຕນີ້້�ມັັນເປັັ ນຫຍັັງ?”
“ມັັນຕັ້້�ງບໍ່່�ມັກຂີ້້
ັ � ໜ້້າຂ້້ອຍ ມັັນຮັັກທຸກຄົ
ຸ ນ
ົ ຍົົກເວັ້້�ນຂ້້ອຍຜູ້�້ ດຽວ. ເລື່່�ອງປົົ ກກະຕິິດອກ
ທີ່່� ຂ້້ອຍມີີປັັນຫາກັັບໝາເປັັ ນປະຈຳຳ� ບໍ່່�ເຄີີຍມີີຈັກ
ັ ໂຕທີ່່� ຈະບໍ່່�ເຫົ່່� າຂ້້ອຍແບບນີ້້�.”
“ແປກແທ້້ເນາະ.”
ໂພສີີເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງບານປະຕູູໄມ້້ຊັ້້�ນນອກຂອງປ່່ອງຢ້້ ຽມຫ້້ອງນອນ ເຊິ່່�ງ
ທາງໜ້້າກຳຳ�ລັັງຈະຖືືກປິິດສະໜິິດ ສີີຣິິຟ້້າວຕິິດຕາມສາຍຕາຂອງເຂົົາທັັນທີີ.
“ຝັັ ນດີີສາວວົົງ.” ເຖິິງແມ່່ນຈະບໍ່່�ໄດ້້ຍິິນສຽງຕອບຈາກປາກນາງ ແຕ່່ສີີຣິກໍ
ິ ຮູ້້
ໍ �ທັັນວ່່າ
ນາງພຽງຢາກຮູ້້�ຢາກເຫັັ ນ ບໍ່່�ວ່່າໃຜກໍໍຕາມທີ່່� ມາເຮັັດສຽງເກະກະກັັບສີີຣິິຢູ່່�ຊັ້້�ນເທິິງ ຈະ
ກາຍເປັັ ນຈຸຸດສົົນໃຈຂອງນາງທັັນທີີ. ຖ້້ານາງຫາກຍັັງໂຫຍຫາຄວາມຮັັກຢູ່່� ແນ່່ນອນ
ນາງອາດສົົນໃຈນາຍຕຳຳ�ຫຼຼວດໜ້້າຕາດີີຄົົນນີ້້�ແນ່່ແທ້້.
ໃນຂະນະທີ່່� ໂພສີີກ້້າວຂາຂຶ້້�ນຄາບຢູ່່�ເທິິງລົົດຈັັກຄັນ
ັ ເກົ່່�າຂອງຕົົນ ການປະສານສຽງ
ເຫົ່່� າຫອນຂອງພວກໝາກໍໍຍັັງດັັງກ້້ອງກັັງວານໄປທົ່່�ວຖະໜົົນອ້້ອມຮອບທັັງສອງ. ໂພ
ສີີຄ່່ອຍຫຍັັບຕົົວເຂົ້້�າມາໃກ້້ໆ ພ້້ອມເວົ້້�າຄືືຊິ່່�ມຄ່່ອຍໆ ໃສ່່ຫູູຂອງສີີຣິິ.
“ໃຫ້້ເວລາຂ້້ອຍຄິິດເລື່່� ອງນີ້້�ກ່່ອນທີ່່� ພວກເຮົົາຈະລົົງມືືເຮັັດຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງ.”
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“ພວກເຮົົາຫວາ?”
ຊາຍທັັງສອງຍິ້້�ມໃສ່່ກັັນເປັັ ນການແທນຄຳຳ�ຕອບ ຂະນະທີ່່� ໂພສີີຢັັນຈັັກລົົດຄູ່່�ຊີີວິດ
ິ
ກ່ອນຈະເລັ່່�
ງຄວາມໄວອອກໄປ ປ່່ອຍໃຫ້້ສີີຣິຢື
ິ ນ
ື ຢູ່່�ພຽງລຳຳ�ພັັ ງຄົົນດຽວທ່່າມກາງໝອກ
່
ຄວັັນ ຖ້້າມີີໝາໂຕໃດໜຶ່ງ່� ເຂົ້້�າຈູ່່ໂຈມ
ເຂົົາກໍໍຍັັງບໍ່່�ສາມາດແນມເຫັັ ນໄດ້້. ເຖິິງແມ່່ນຈະ
�
ຕົົກຢູ່່�ໃນຄວາມສ່່ຽງທີ່່� ເປັັ ນຕາຢ້້ ານເຊັ່່�ນນັ້້�ນ ແຕ່່ສີີຣິິກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍຖືືກໝາກັັດຈັັກເທື່່� ອ. ບານ
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມໜ້້າຫ້້ອງນອນຂອງສາວວົົງແງ້້ມອອກເລັັກໜ້້ອຍອີີກຄັ້້�ງ.
“ຝັັ ນດີີສາວວົົງ.”
“ນອນໄດ້້ແລ້້ວທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ.”
**********

ໃນມື້້� ວັນ
ັ ເສົົາ, ສົົມຄວນແລ້້ວທີ່່� ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກຫົົວໝູູນ. ຕັ່່�ງອີ້້� ດັັງລັ່່�ນອ໊໊ຽດບາດໜຶ່່ງ� ເມື່່� ອເຂົົາ
ເອນຕົົວລົົງຈາກການພິິ ນິິດພິິ ຈາລະນາຂໍ້້�ຄວາມທີ່່� ຢູ່່�ໃນປຶ້້� ມຕຳຳ�ລາອັັນໜາຕຶຶບກ່່ຽວກັັບ
ພະຍາດວິິທະຍາ. ເຂົົາໃຊ້້ມືືກ່່າຍໜ້້າຜາກ ພ້້ອມຂົົບຄິິດກ່່ຽວກັັບຄຳຳ�ໆ ໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງເປັັ ນ
ພາສາຝຣັ່່�ງທີ່່� ຍັັງຄ້້າງຢູ່່�ໃນຫົົ ວ ແລະເຂົົາກໍໍຮູ້້�ວ່່າມັັນຍັັງຢູ່່�ໃນຫົົ ວນັ້້�ນແຫຼຼະ ເພາະລາວເຄີີຍ
ເກັັບມັັນໄວ້້ເມື່່� ອຫ້້າສິິບປີີກ່ອນ
ແລະຍັັງບໍ່່�ມີີວຽກງານຫຍັັງທີ່່� ຈຳຳ�ເປັັ ນຈະຕ້້ອງໄດ້້ໃຊ້້ມັັນ
່
ແຕ່່ພໍໍ ຮອດຍາມຢາກໃຊ້້ ເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດຄິິດຫຍັັງບໍ່່�ອອກເລີີຍ.
ຮອຍຈີີກຂາດຂອງເສັ້້�ນເລືືອດແດງໃນຊ່່ອງເອິິກ ອາດມີີສາເຫດຈາກແຮງປະທະທີ່່�
ເກີີດຂຶ້້�ນຢ່່າງວ່່ອງໄວ ຫຼືື� ‘précipitation’ ແລ້້ວຄຳຳ�ວ່່າ ‘précipitation’ ມັັນແປ
ວ່່າຫຍັັງກັັນແທ້້?
ໜ້້າປຶ້້� ມວັັດ ຈະນານຸຸກົົ ມ ທີ່່� ເ ປັັ ນພາສາຝຣັ່່� ງ ຂອງເຂົົ າ ຖືື ກ ຫຍິິ ບ ຕິິ ດ ກັັ ນ ເປັັ ນປີີ ກ
ພາຍຫຼັັ�ງພົົ ບກັັບພາຍຸຸໃຕ້້ຝຸ່່� ນເມື່່� ອປີີກ່ອນ
ແລະເຂົົາຍັັງບໍ່່�ມີີປັັນຍາພໍໍ ທີ່່�ຈະຈົົກເງິິນຊື້້� ເຫຼັ້້�� ມ
່
ໃໝ່່ມາແທນໄດ້້.
“ຈັັກໜ່່ອຍກໍໍຄິິດອອກເອງ.” ລາວເວົ້້�າກັັບໂຕເອງພ້້ອມໃຊ້້ມືືສອງຂ້້າງປະສານກັັນ
ຢູ່່� ທ້້າຍງ່່ອນ ກ່່ ອນຈະເອນຕົົ ວ ໄປທາງຫຼັັ�ງຈົົນ ສຸຸ ດ ເຂດເທົ່່� າ ທີ່່� ຕັ່່�ງ ອີ້້� ຈ ະເອື້້� ອ ອຳຳ�ນວຍ
“ຈັັກໜ່່ອຍກໍໍຄິິດອອກ.” ເຂົົາເລັ່່�ງສາຍຕາໄປທີ່່� ປະຕູູທາງເຂົ້້�າ ແຕ່່ກໍໍຕ້້ອງຕົົກໃຈທັັນທີີ
ເມື່່� ອເຫັັ ນຊາຍຮ່່າງຜອມບາງຄົົນໜຶ່ງ່� ຢືືນຢູ່່�ໃນຊຸຸ ດເຄື່່� ອງແບບຊາຍທີ່່� ມີີຂະໜາດໃຫຍ່່
ກວ່່າໂຕຄົົນໃສ່່ ມັັນເປັັ ນເຄື່່� ອງແບບທີ່່� ເຂົົາຮູ້້�ດີີ ເມື່່� ອກ່່ອນເປັັ ນເຄື່່� ອງແບບທະຫານຂອງ
ຫວຽດນາມເໜືືອ ແຕ່່ຕອນນີ້້�ໄດ້້ກາຍເປັັ ນເຄື່່�ອງແບບທະຫານຫວຽດນາມທົ່່�ວປະເທດ.
ແຕ່່ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັ ນໃຜນຸ່່ງເຄື່່�
� ອງແບບໃຫຍ່່ອ່່ວມແນວນີ້້�ມາກ່່ອນ ມັັນເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິຄິິດເຖິິງ
ຊຸຸ ດຂອງສັັດປະຫຼຼາດທີ່່� ເຂົົາເຄີີຍເຫັັ ນໃນໜັັງນິິຍາຍວິິທະຍາສາດຍີ່່� ປຸ່່�ນ. ຄໍໍຂອງຊາຍຄົົນ
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ນັ້້�ນໂຜ່່ອອກມາຈາກສົ້້�ນຄໍໍເສື້້�ອອັັນຫຼຼວມໆ ເຊິ່່�ງມີີບ່່ອນວ່່າງບັັນຈຸຸໄດ້້ຮອດສາມຄໍໍ ອີີກສ່່ວນ
ທີ່່� ເຫຼືື�ອຂອງຊຸຸ ດໄດ້້ມັັດຈອງເຂົົາໄວ້້ຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນຖືືກແຂວນຫ້້ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງຈາກຄັັນ
ເບັັດ. ແລະແລ້້ວຊາຍຄົົນນັ້້�ນກໍໍເວົ້້�າກັັບສີີຣິິເປັັ ນພາສາຫວຽດນາມ.
“ຂ້້າພະເຈົ້້�າຢາກພົົ ບກັັບທ່່ານໝໍໍ ສີີຣິິ ໄພບູູນ.”
ພາສາຫວຽດນາມຂອງສີີຣິິຂ້້ອນຂ້້າງໜັັກປາກພໍໍ ສົົມຄວນ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍເວົ້້�າໄດ້້ຫຼ່່�ຽນ
ໄຫຼຼດີີ ເນື່່� ອງຈາກເຂົົາເຄີີຍໃຊ້້ຊີີວິິດຢູ່່�ພາກເໜືືອຂອງຫວຽດນາມເປັັ ນເວລາສິິບຫ້້າປີີ
ໃນຕອນຕົ້້�ນກໍໍເພື່່� ອຝຶຶ ກແອບໃຫ້້ເປັັ ນນັັກປະຕິິວັດ
ັ ແຕ່່ທ້້າຍສຸຸດຄົົນພວກນັ້້�ນກໍໍຮູ້້�ແຈ້້ງວ່່າ
ສີີຣິຍັ
ິ ັງບໍ່່�ເໝາະສົົມທີ່່� ຈະຝຶຶ ກໃຫ້້ທຳຳ�ການຕໍ່່�ສູ້້ແບບກຳຳ�ລັັ
ງກອງຫຼຼອນ ພວກເຂົົາຈິ່່�ງສົ່່�ງລາວ
�
ໄປເຮັັດວຽກປະຈຳຳ�ໂຮງໝໍໍພາກສະໜາມກັັບຫວຽດກົົງ.
“ຂ້້ອຍນີ້້�ແຫຼຼະ.”
ຊາຍຄົົນນັ້້�ນຍິ້້�ມແບບໂລ່່ງໃຈ ທັັງຖົົກບາດຕີີນເຂົ້້�າໄປທີ່່� ໂຕະແບບເກງໆ ເຂົົາຈັັບມືື
ສີີຣິິດ້້ວຍຄວາມເຂີີນອາຍ.
“ຂໍໍອະໄພສຳຳ�ລັັບ …” ເຂົົາສັັກຕາຕ່ຳຳ��ລົົງຄືືກັັບກຳຳ�ລັັງສຳຳ�ຫຼຼວດເບິ່່�ງໜ້້າອົົກຕົົນເອງ
ຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ.
“ເບິ່່�ງສະພາບຊຸຸ ດແບບນີ້້� ທ່່ານຄົົງໝົົດຕູູດມາແຕ່່ຫຼິ້້�� ນການພະນັັນແມ່່ນບໍໍ?”
ຊາຍຫວຽດນາມຫົົ ວຂຶ້້�ນໝົົດແຮງ.
“ບໍ່່�ແມ່່ນ, ມັັນເປັັ ນຊຸຸ ດດຽວທີ່່� ມີີຢູ່່�ໃນສະຖານທູູດ.”
“ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງຈິ່່�ງນຸ່່ງມັັ
� ນແຫຼຼະ?”
“ຂ້້ອຍຖືື ກສົ່່�ງຕົົວໃຫ້້ມາເປັັ ນທີ່່� ປຶຶກສາທາງການທະຫານ ແຕ່່ທ່່ານເອກອັັກຄະ
ລັັດຖະທູູດຢ້້ ານວ່່າຂ້້ອຍຈະຖືືກຍິິງຖ້້ານຸ່່�ງຊຸຸ ດທຳຳ�ມະດາ ເພາະຢ້້ ານຄົົນສົົງໄສວ່່າເປັັ ນ
ສາຍລັັບ ຖ້້າຂ້້ອຍເດີີນໄປມາແຖວນີ້້�.” ສີີຣິຫົ
ິ ົ ວຂຶ້້�ນ. ເລື່່�ອງລາວທີ່່� ຊາຍຫວຽດນາມເລົ່່�າມາ
ມັັນຊ່່າງເປັັ ນຕາຫົົ ວກວ່່າເລື່່�ອງຊຸຸ ດເຄື່່�ອງແບບໂຕນີ້້�ອີກ
ີ . “ຂ້້ອຍແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຫງຽນຫົົ ງ.”
“ຄັັນຊັ້້�ນກໍໍເຊີີນນັ່່�ງຢູ່່�ຕັ່່�ງອີ້້�ໜ່່ວຍນັ້້�ນກ່ອນ
່ ແລ້້ວບອກຂ້້ອຍເລີີຍຖ້້າມີີຫຍັັງໃຫ້້ຊ່່ວຍ.”
ຫງຽນຫົົ ງຍິ້້�ມ ພ້້ອມປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງຢູ່່�ກົົງກັັນຂ້້າມກັັບສີີຣິິ.
“ໄດ້້ຂ່່າວວ່່າອາທິິດນີ້້�ມີີສົົບທີ່່� ຕາຍຈົົມນ້ຳຳ��ໜຶ່່ງ� ສົົບຖືືກສົ່່�ງມາພີ້້� .”
“ອາ. ສົົບທີີສອງ, ທ່່ານເປັັ ນຜູ້້� ຊ່່ຽວຊານດ້້ານນິິຕິິວິທ
ິ ະຍາສາດນີ້້�ເອງ.”
“ທີ່່� ຈິງິ ກໍໍເປັັ ນພຽງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບເຖົ້້�າໆ ເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.”
ເມື່່� ອແນມເບິ່່�ງເຂົົາຕອນຢືືນຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູຄືຈັ່່
ື ງ� ວ່່າຍັັງບໍ່່�ທັັນແກ່ປານໃດ,
ແຕ່່ພໍໍ ມາເບິ່່�ງ
່
ໃກ້້ໆ ຜົົ ມຂອງລາວກໍໍຍັັງດົົກດຳຳ�ກວ່່າສິ່່�ງທີ່່� ທຳຳ�ມະຊາດກຳຳ�ນົົດ ສ່່ວນແຂ້້ວກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງ
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ໃຫຍ່່ກວ່່າປາກ. ເຂົົາອາດຈະມີີອາຍຸຸຮຸ່່�ນຮາວຄາວດຽວກັັບສີີຣິິ ພຽງແຕ່່ມີີການເສີີມແຕ່່ງ
ບາງຢ່່າງເລັັກໜ້້ອຍ.
“ຂ້້ອຍພໍໍ ຈະເຮັັດຫຍັັງຊ່່ວຍທ່່ານໄດ້້ແດ່່?”
“ຂ້້ອຍຢາກຈະເບິ່່�ງສົົບທີ່່� ຖືືກສົ່່ງ� ມາທາງພີ້້� . ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າຕ້້ອງມີີການສົ່່�ງຄຳຳ�ຮ້້ອງຢ່່າງ
ເປັັ ນທາງການ ແຕ່່ຂ້້ອຍພັັ ດມັັກວິທີ
ິ ີການແບບ ‘ລອງຂໍໍກັັນເຊິ່່�ງໜ້້າ’ ດີີກວ່່າ.”
“ຂ້້ອຍຄືືກັັນ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນ. ມີີເຫດຜົົ ນທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ເຊື່່� ອວ່່າສົົບທີ່່� ຢູ່່�ນຳຳ�ທ່່ານນັ້້�ນເປັັ ນຄົົນຫວຽດນາມ
ແທ້້. ແຕ່່ຖ້້າບໍ່່�ມີຮ
ີ ອຍສັັກພວກເຮົົາກໍໍຄົງົ ຫາຂໍ້້�ອ້້າງບໍ່່�ໄດ້້ວ່່າແມ່່ນຄົົນຂອງພວກເຮົົາ. ທ່່ານ
ຄົົງບໍ່່�ຮູ້້�ດອກວ່່າເລື່່� ອງນີ້້�ໄດ້້ສົ່່�ງຜົົ ນໃຫ້້ຮາໂນ່່ຍຮ້້ອນຮົົນໃຈພຽງໃດ.”
“ຮ້້ອນຮົົນໃຈແນວໃດລະ?”
“ມີີຄົົນຊ່່າກັັນໄປທົ່່�ວແລ້້ວວ່່າພວກທ່່ານທຳຳ�ການລັັກພາຕົົວ ພ້້ອມທໍໍລະມານຄົົນ
ຂອງພວກເຮົົາ. ພວກເຂົົາຢາກຮູ້້�ວ່່າທາງການມີີສ່່ວນກ່ຽວຂ້້ອງຫຼຼ
າຍໜ້້ອຍພຽງໃດ.”
່
“ເປັັ ນຫຍັັງຈິ່່�ງຄິິດວ່່າທາງການມີີສ່່ວນກ່ຽວຂ້້ອງ?
ມັັນອາດຈະເປັັ ນເລື່່� ອງຂອງຢາ
່
ເສບຕິິດ ຫຼືື�…”
“ພວກເຮົົ າ ລະບຸຸ ໄ ດ້້ແລ້້ວວ່່າແມ່່ນຄົົ ນ ຂອງພວກເຮົົ າ . ເຂົົ າ ເປັັ ນຕົົ ວ ແທນຂອງ
ລັັດຖະບານ ຊື່່� ຫງຽນວັັນທຣັັນ. ເຂົົາເປັັ ນໜຶ່່ງ� ຂອງຄະນະຜູ້້� ແທນທີ່່� ຫາຍຕົົວໄປພາຍຫຼັັ�ງ
ເດີີນທາງຂ້້າມມາລາວຜ່່ານຊາຍແດນນ້ຳຳ��ພາວ ໂດຍຈຸຸດໝາຍປາຍທາງແມ່່ນຈະມາ
ວຽງຈັັນແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ຮອດເລີີຍ. ພາລະກິິດຂອງພວກເຂົົາຖືືເປັັ ນຄວາມລັັບສຸຸດຍອດ.”
“ໃນຄະນະຜູ້້� ແທນມີີຈັກຄົ
ັ ົນ?”
“ສາມຄົົນ. ສອງຄົົນແມ່່ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ສ່່ວນອີີກຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ແມ່່ນຄົົນຂັັບລົົດ.”
“ແລ້້ວທ່່ານກໍໍຢືນ
ື ຢັັ ນວ່່າເປັັ ນຄົົນຂອງທ່່ານຍ້້ອນຮອຍສັັກຫັ້້� ນບໍໍ?”
“ບໍ່່� ດອກ, ພວກເຮົົ າມີີລາຍນິ້້�ວມືື ລວມທັັ ງບັັ ນທຶຶ ກທາງທັັ ນຕະກຳຳ� ພ້້ອມຍັັ ງມີີ
ແຫວນ.”
“ແຫວນຍັັງຢູ່່�ໃນມືືຂອງເຂົົາແມ່່ນບໍໍ?”
“ແມ່່ນແຫຼຼະ. ແຫວນວົົງນັ້້�ນໄດ້້ສະຫຼັັ�ກຊື່່� ພໍ່່� ຂອງເຂົົາໄວ້້ຂ້້າງໃນ. ໃນແຟ້້ມເອກະສານ
ທາງການທະຫານ ແມ່່ນບໍ່່�ໄດ້້ລະບຸຸເລື່່� ອງຮອຍສັັກໃດໆ ບາງທີີເຂົົາອາດຈະສັັກລາຍ
ຕອນເຂົ້້�າເປັັ ນທະຫານແລ້້ວ.”
“ທ່່ານມີີປະຫວັັດຂອງທັັງສາມຄົົນເລີີຍແມ່່ນບໍໍ?”
ຫງຽນຫົົ ງ ພັັບແຂນອັັນຍາວຢຽດຂອງຕົົນ ກ່ອນຈະປ່່ອນມືື
ເຂົ້້�າໄປໃນກະເປົົ າ. ເຂົົາ
່
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ດຶຶງແຟ້້ມເອກະສານມະນີີລາສາມສະບັັບອອກມາ ພ້້ອມວາງມັັນໄວ້້ເທິິງໂຕະຕໍ່່�ໜ້້າສີີຣິິ.
“ເອົົານິິ ຊ່່ວຍເປີີດເບິ່່�ງເອງກ່ອນ.”
່
ສີີຣິເິ ປີີດເອກະສານທັັງສາມ ພ້້ອມສາດສາຍຕາໄປທີ່່� ຮູບ
ູ ຖ່່າຍເທື່່� ອລະໃບ ແຕ່່ແລ້້ວ
ຮູູບຖ່່າຍໃນແຟ້້ມທີີສອງກໍໍປາກົົດເປັັ ນສີີຄຸ້້ນຕາຂຶ້້�
ນມາ.
�
“ຜູ້້� ນີ້້�ຄົົງແມ່່ນຄົົນທີ່່� ຢູ່່�ກັັບພວກເຮົົາ.”
“ນັ້້�ນແມ່່ນຄົົນຂັັບລົົດ ຊື່່� ຂອງເຂົົາແມ່່ນທຣັັນຄືືກັັນ.”
“ເອົົາລະທ່່ານໝໍໍ ຂ້້ອຍວ່່າພວກເຮົົາຄວນເອົົາແຟ້້ມເອກະສານຊຸຸ ມນີ້້�ໄປໂຮງອາຫານ
ພ້້ອມກິິນເຂົ້້�າທັັງແລກປ່່ຽນເລື່່� ອງລາວນຳຳ�ກັັນ. ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າທ່່ານຄວນຖອດເຄື່່� ອງແບບ
ອອກກ່່ອນພ້້ອມຢືືມຊຸຸ ດຄຸຸມສີີຂາວໄປນຸ່່ງແທນດີີ
ບໍໍ?”
�
“ຄັັກເລີີຍແບບນັ້້�ນ.”
ຂະນະທີ່່� ຫງຽນຫົົ ງປ່່ຽນຖ່່າຍຊຸຸ ດໃໝ່່ ທາງສີີຣິິກໍໍໄດ້້ທຳຳ�ການຮວບຮວມລາຍງານ
ການຊັັນນະສູູດສົົບຂອງເຂົົາໄວ້້ລວມກັັນ. ຈາກນັ້້�ນທັັງສອງກໍໍກິນ
ິ ເຂົ້້�າທ່່ຽງໃນໂຮງອາຫານ
ຮ່່ວມກັັນ ຕາມແບບສະບັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບ. ເມື່່� ອເຫັັ ນດີີຕາມຫົົ ວຂໍ້້�ສົົນທະນາ
ແລ້້ວ ທັັງສອງຈິ່່�ງພາກັັນຈອງໂຕະໜ່່ວຍໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເປັັ ນຂອງຕົົນເອງໄວ້້ຕ່່າງຫາກ.
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ເລື່່ອງວຸ້້�ນໆ ຂອງການຊັັນນະສູູດສົົບ

“ເປັັ ນຈັ່່�ງໃດ ພໍໍ ແຕ່່ອອກຫ່່າງໄປວຽກຕ່່າງແຂວງບໍ່່�ຮອດສອງສາມມື້້� ຄືືໄດ້້ຍິິນຂ່່າວຈົົນ
ໜາຫູູວ່່າໄປນອນກັັບພວກຫວຽດນາມແລ້້ວ.”
“ຮູ້້�ເດີີວ່່າສະຫາຍອິິດສາຫັ້້� ນນະ.”
ມື້້� ນີ້້�ແມ່່ນວັັນຈັັນ ສີີຣິິກັັບສີີວິໄິ ລ ພາກັັນນັ່່�ງກິິນເຂົ້້�າຈີ່່�ພ້້ ອມຈິິບກາເຟອຸ່່�ນໆ ລ່່ອງຄໍໍ
ເຊິ່່� ງເອົົາມາແຕ່່ທາງພາກໃຕ້້ຢູ່່� ເທິິ ງຂອນໄມ້້ອັັນເກົ່່�າທີ່່� ພວກເຂົົ າເຄີີຍນັ່່�ງເປັັ ນປະຈຳຳ�.
ສາຍຕາຂອງທັັງສອງເພັັ ງມອງອອກໄປທີ່່� ນົົກທະເລນ້້ອຍສີີຂາວໂຕໜຶ່ງ່� ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງບິິນ
ເຈີ້້�ຍເຈີີດຫ່່າງຈາກໜ້້ານ້ຳຳ��ປະມານສາມສິິບຊັັງຕີີແມັັດ ຄາວໜຶ່່ງ� ມັັນກໍໍສັກຫົ
ັ ົ ວລົົງມາເພື່່� ອ
ຫວັັງຈະສວາບເອົົາປາເຂົ້້�າປາກ ແຕ່່ຍ້້ອນປາກຂອງມັັນສັັກລົົງນ້ຳຳ��ເລິິກເກີີນໄປ ຈິ່່�ງເຮັັດ
ໃຫ້້ມັັນຈຶ້້�ງໂຕບໍ່່�ທັັນ ແລະແລ້້ວມັັນກໍໍພຸ່່� ງຊົົນເຂົ້້�າກັັບໜ້້ານ້ຳຳ��ຢ່່ າງແຮງ ກ່ອນຈະຕີີ
ລັັງກາ
່
ປີ້້�ນໄປຕາມກະແສນ້ຳຳ��.
“ຊົົງຊິິເຈັັບຂະໜາດ.”
“ທາງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການບໍ່່�ພໍໍໃຈທີ່່� ເຮົົາເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບພວກຫວຽດແມ່່ນບໍໍ?
ພວກເຂົົາຍັັງຄົົງເປັັ ນພັັ ນທະມິິດຂອງພວກເຮົົາຢູ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
ນົົກທະເລນ້້ອຍຜູ້້� ໜ້້າສົົງສານໂຕນັ້້�ນພຸ່່� ງທະຍານຂຶ້້�ນມາຈາກໜ້້ານ້ຳຳ�� ພ້້ອມກັັບປາ
ໂຕໜຶ່ງ່� ທີ່່� ຄາບໄວ້້ໃນປາກຢ່່າງຜູ້້�ມີີໄຊ ສ່່ວນປີີກຂອງມັັນແມ່່ນຢູ່່�ໃນສະພາບຫຍັັບຍໍ່່�ບໍ່່�ເປັັ ນ
ລະບົົບລະບຽບ. ເພື່່� ອນເກົ່່�າສອງຄົົນຕ່່າງກໍໍວາງຈອກຢາງລົົງພື້້� ນ ກ່ອນຈະຕົົ
ບມືືແປະ!
່
ແປະ ເພື່່� ອສະແດງຄວາມຊົົມເຊີີຍໃຫ້້ກັັບນົົກໂຕນັ້້�ນ.
“ຄຳຳ�ວ່່າພັັ ນທະມິິດຫັ້້� ນກໍໍມີຢູ່່
ີ � ທົ່່�ວໄປນັ້້�ນແຫຼຼະສີີຣິິ ມັັນຂຶ້້�ນກັັບວ່່າພວກເຮົົາເຫັັ ນພວກ
ເຂົົາເປັັ ນແນວໃດ ແລະພວກເຂົົາກໍໍເຫັັ ນຕົົນເອງເປັັ ນແນວໃດ. ສຳຳ�ລັັບພວກເຮົົາແລ້້ວ,
ຄຳຳ�ວ່່າທີ່່� ປຶຶກສາພວກນີ້້�ກໍບໍ່່
ໍ �ຕ່່າງຫຍັັງກັັບບຸຸກຄະລາກອນທີ່່� ພວກເຮົົາເຫັັ ນວ່່າມີີປະໂຫຍດ
ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໄໍ ດ້້ຕາມທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າເໝາະສົົມ. ສ່່ວນພວກເຂົົາກໍໍເຫັັ ນວ່່າການທີ່່� ຖືືກສົ່່ງ� ໄປປະຈຳຳ�ການ
ຢູ່່�ພະແນກນັ້້�ນ ຫຼືື�ພະແນກນີ້້� ກໍໍເພື່່� ອຢາກຈັັດສັັນນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົົາໃຫ້້ໃກ້້ຊິິດກັັບ
ພວກເຂົົາຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ທັັງນີ້້�ກໍເໍ ພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ພວກເຮົົາຕ້້ອງເພິ່່�ງພາອາໄສພວກເຂົົາເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ.”
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“ຍິ່່�ງປ່່ອຍໃຫ້້ມີີການຈັັດສົ່່�ງທີ່່� ປຶຶກສາເຂົ້້�າມາຫຼຼາຍຂຶ້້�ນເທົ່່�າໃດ ກໍໍຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ຮາໂນ່່ຍ
ຮູ້້�ສຶຶກວ່່າພວກເຮົົາຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ບັັງຄັັບບັັນຊາຂອງພວກເຂົົາຫຼຼາຍຂຶ້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ. ນີ້້�ຄືເື ຫດຜົົ ນ
ທີ່່� ພວກເຮົົາໄດ້້ຄົ້້�ນຄິິດນະໂຍບາຍນີ້້�ຂຶ້້�ນມາ ແຕ່່ຍັັງບໍ່່�ທັັນເປັັ ນທາງການເທື່່� ອທີ່່� ຈະບໍ່່�ເຊື່່� ອ
ໃນສິ່່�ງທີ່່� ພວກເຂົົາບອກເຖິິງສີ່່� ສິິບເປີີເຊັັນ.”
“ເຖິິງວ່່າມັັນຈະເປັັ ນຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ທີ່່� ດີີກໍໍຕາມແມ່່ນຫວາ?”
“ພວກເຮົົາກະບໍ່່�ແມ່່ນວ່່າຊິິໂຍນມັັນຖິ້້�ມໄປໂດຍປະລິິຍາຍດອກ ແຕ່່ພວກເຮົົາກໍໍເກັັບ
ມັັນໄວ້້ຈົົນກວ່່າພວກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ປຶຶກສາຊຸຸ ມນັ້້�ນໝົົດຫວັັງຍ້້ອນພວກເຮົົາບໍ່່�ໃຫ້້ຄວາມຮ່່ວມມືື
ຈາກນັ້້�ນພວກເຮົົາກໍໍເອົົາມັັນມາໃຊ້້ຄືືນແລ້້ວເຮັັດຄືືກັັບວ່່າມັັນເປັັ ນຄວາມຄິິດຂອງພວກ
ເຮົົາເອງ.”
“ແລ້້ວສິ່່�ງທີ່່� ເຮົົາສະໜິິດສະໜົົມກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບຊາວຫວຽດນາມຄົົນ
ນັ້້�ນ ມັັນສອດຄ່່ອງກັັບນະໂຍບາຍອັັນບໍ່່�ເປັັ ນທາງການຂອງສະຫາຍແນວໃດ?”
“ອ້້າວ ຕາບໃດທີ່່� ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງຈະຮູ້້�ຄວາມລັັບບາງຢ່່າງ … ເຂົົາກະໄດ້້ບອກຂໍ້້�ມູນ
ູ
ບາງຢ່່າງກັັບສະຫາຍຢູ່່�ບໍໍ?”
“ທຸຸກສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາຮູ້້�ຫັ້້� ນແຫຼຼະ ແຕ່່ສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຮູ້້�ປັັ ນຫາດຽວກະແມ່່ນຜົົ ນການທົົດລອງ
ຂອງສອງສົົບຫັ້້� ນມັັນປາກົົດອອກມາບໍ່່�ຄືືກັັນ.”
“ນັ້້�ນແມ່່ນຄວາມຜິິ ດພາດຂອງສະຫາຍເອງແບບບໍ່່�ຕ້້ອງສົົງໄສແລ້້ວແຫຼຼະ ສະຫາຍ
ກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນວ່່າຊິິເກັ່່�ງອີ່່� ຫຼີີ� ແມ່່ນບໍໍລະ?”
“ຕອນເຫັັ ນຜົົ ນການຊັັນລະສູູດສົົບຂອງເຂົົາຫັ້້� ນ ເຮົົາຄິິດວ່່າຕົົນເອງຍັັງສັັບສົົນຢູ່່�.
ສົົບທີ່່� ຢູ່່�ນຳຳ�ເຮົົາເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າແມ່່ນທຣັັນເຊິ່່�ງເປັັ ນຄົົນຂັັບລົົດ ສະພາບສົົບຂອງເຂົົາ
ຍິ່່�ງຂີ້້� ຮ້້າຍກວ່່າທຣັັນຜູ້້� ຖືືກແຊ່່ນ້ຳຳ��ແຂງຢູ່່�ສະຖານທູູດຫວຽດນາມຊ້ຳຳ��ອີີກ.”
“ຄົົນຫວຽດນາມເອີ້້� ນຊື່່� ທຣັັນໝົົດທຸຸກຄົົນຊັ້້�ນຫວາ?”
“ບໍ່່�ມີີແຕ່່ທຣັັນຢ່່າງດຽວຍັັງມີີຄົົນຊື່່� ຫງຽນອີີກຫັ້້� ນຕິິ. ແນວໃດກະຕາມ, ທຣັັນຜູ້້� ຢູ່່�
ນຳຳ�ພວກເຮົົາຫັ້້� ນຖືືກນຳຳ�ສົບ
ົ ໄປປະໄວ້້ຢູ່່�ວັັດຂອງທ້້ອງຖິ່່�ນເປັັ ນເວລາສອງວັັນໃນຂະນະທີ່່�
ພວກເຂົົາຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າຈະຈັັດການກັັບສົົບແນວໃດດີີ. ແຕ່່ພວກເຂົົາກໍໍພົົບສົົບທຣັັນອີີກຄົົນ
ໜຶ່ງ່� ຜູ້້� ທີ່່� ມີີຮອຍສັັກຂອງຫວຽດນາມຫັ້້� ນນະ ເພາະສະນັ້້�ນຈິ່່�ງເປັັ ນເລື່່� ອງທຳຳ�ມະດາທີ່່�
ພວກເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ຕິິດຕໍ່່�ໄປຫາສະຖານທູູດຫວຽດນາມ.”
“ເມື່່� ອນຳຳ�ສົົບຂຶ້້�ນມາຈາກນ້ຳຳ��ມັນ
ັ ຈິ່່�ງເນົ່່�າເປື່່�ອຍໄວ ຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະສົົບຂອງທຣັັນຈິ່່�ງຕົົກ
ຢູ່່�ໃນສະພາບບໍ່່�ເປັັ ນຕາເບິ່່�ງເລີີຍຕອນຖືືກສົ່່ງ� ມາໃຫ້້ເຮົົາຫັ້້� ນ. ທາງສະຖານທູູດຫວຽດນາມ
ໄດ້້ນຳຳ�ສົົບຂອງທຣັັນອີີກຄົນ
ົ ແຊ່່ໄວ້້ໃນນ້ຳຳ��ແຂງເພື່່� ອລໍໍຖ້້າຫງຽນຫົົ ງມາທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດ
ແມ່່ນແຕ່່ນ້ຳຳ��ແຂງກໍໍຍັັງເຮັັດໃຫ້້ສະພາບສົົບປ່່ຽນແປງໜັັກພໍໍສົົມຄວນ. ເວົ້້�າໄດ້້ເລີີຍວ່່າ
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ທັັງສອງຄົົນພວກເຮົົານັ້້�ນບໍ່່�ມີໃີ ຜໄດ້້ທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບທີ່່� ຢູ່່�ໃນສະພາບດີີຈັກຄົ
ັ ນ
ົ ເລີີຍ.”
“ຖືືເປັັ ນຂໍ້້�ແກ້້ຕົົວທີ່່� ພໍໍຍອມຮັັບໄດ້້ຢູ່່� ແລ້້ວມີີຫຍັັງແດ່່ທີ່່� ພວກເຈົ້້�າສອງຄົົນເຫັັ ນດີີ
ເຫັັ ນພ້້ອມຄືືກັັນ?”
“ພວກເຮົົາສອງຄົົນຂ້້ອນຂ້້າງແນ່່ໃຈວ່່າ ພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍຍ້້ອນຈົົມນ້ຳຳ��. ນອກນີ້້�
ພວກເຮົົາຍັັງເຫັັ ນດີີເປັັ ນສຽງດຽວກັັນວ່່າ ພວກເຂົົາອາດຖືືກຖ່່ວງໃຫ້້ຈົົມລົົງໄປໃນນ້ຳຳ��ນຳຳ�
ອີີກ.”
“ເພື່່� ອບໍ່່�ໃຫ້້ມີີຄົົນພົົ ບສົົບພວກເຂົົາແມ່່ນບໍໍ?”
“ຂຶ້້�ນຢູ່່�ກັັບວ່່າສະຫາຍຈະເຊື່່� ອໃນທິິດສະດີີຂອງຕຸ້້�ຍ ຫຼືື�ບໍ່່�ເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ທິິດສະດີີຫຍັັງ?”
“ຖ້້າພວກເຂົົາຢາກໃຫ້້ສົົບຈົົມລົົງໄປຢູ່່�ພື້້� ນນ້ຳຳ��ແທ້້ໆ ພວກເຂົົາອາດຈະໃຊ້້ສາຍໄຟ
ຫຼືື�ເຫຼັັ�ກລວດ ຫຼືື�ອີ່່� ຫຍັັງກໍໍໄດ້້ທີ່່� ບໍ່່�ເປື່່�ອຍໄວກວ່່ານັ້້�ນ.”
“ຍອດຢ້້ ຽມຫຼຼາຍ. ສະນັ້້�ນ, ຖ້້າພວກເຮົົາຍອມຮັັບຂໍ້້�ສັັນນິິຖານຂອງຕຸ້້ຍ
� ກໍໍໝາຍ
ຄວາມວ່່າໃຜກໍໍຕາມທີ່່� ເອົົາສົົບພວກນີ້້�ຖ່່ວງລົົງນ້ຳຳ�� ກໍໍຢາກໃຫ້້ສົົບລອຍຂຶ້້�ນມາໃຫ້້ຄົົນເຫັັ ນ.
ແລ້້ວສະຫາຍຮູ້້�ບໍໍວ່່າພວກເຂົົາຕາຍຍ້້ອນຫຍັັງ?”
“ເສັ້້� ນ ເລືື ອ ດແຖວໜ້້າເອິິ ກ ຂອງສົົ ບ ທີ່່� ຢູ່່� ນຳຳ�ເຮົົ າ ຫັ້້� ນ ເບິ່່� ງ ຄືື ວ່່າມັັ ນ ຂຽວຊ້ຳຳ��ໜັັກ
ສົົມຄວນ ເຊິ່່�ງຫງຽນຫົົ ງບອກວ່່າອາການແບບນີ້້�ມັັກພົົບໃນເຫຍື່່� ອທີ່່� ປະສົົບອຸຸບັັດເຫດ
ຈາກລົົດຈັັກ ຫຼືື�ມີີການຕຳຳ�ກະແທກດ້້ວຍຄວາມໄວສູູງ.”
“ອີີກຢ່່ າງເຂົົາກໍໍແມ່່ນຄົົນຂັັບລົົດ ພວກເຮົົາຈິ່່�ງພໍໍ ເດົົາໄດ້້ວ່່າລົົດຂອງພວກເຂົົາອາດ
ເກີີດອຸຸບັັດເຫດ.”
“ກໍໍອາດມີີສ່່ວນ.”
“ສະຫາຍກໍໍມີີໂອກາດໄດ້້ເຫັັ ນທຣັັນຂອງຫງຽນຫົົ ງຢູ່່�ບໍໍ?”
“ບ່່າຍມື້້� ນີ້້�ເຮົົ າຊິິ ແອບລັັກເຂົ້້� າໄປໃນສະຖານທູູດ ເພາະພວກເຈົ້້�າໃຫຍ່່ນາຍໂຕ
ທັັງຫຼຼາຍພາກັັນໄປງານລ້້ຽງຕ້້ອນຮັັບໝົົດ. ພວກສະຫາຍນິິຄົງົ ຊິິເປັັ ນພວກບໍ່່�ເຄີີຍຂາດ
ງານລ້້ຽງຕ້້ອນຮັັບແມ່່ນແຕ່່ງານດຽວເລີີຍໃດເນາະ ແມ່່ນບໍໍ?”
ສີີວິໄິ ລເຮັັດຕາລັັອກລໍ້້�ແບບກວນໆ ເຊິ່່�ງເຫັັ ນໄດ້້ຢ່່າງຊັັດເຈນວ່່າເຂົົາເອງກໍໍມີີກຳຳ�ນົດ
ົ
ທີ່່� ຈະເຂົ້້�າຮ່່ວມພົົ ບປະຄະນະຜູ້້� ແທນຄິິວບາເຊັ່່�ນກັັນ.
“ກະຍ້້ອນແນວນັ້້�ນພັັ ກຈິ່່ງ� ໄດ້້ຂຶ້້�ນຊື່່� ວ່່າ ພັັ ກ ‘ງານລ້້ຽງ’ ບໍ່່�ແມ່່ນພັັ ກ ‘ນັ່່�ງເຮັັດວຽກ’.”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນ.
“ແລ້້ວຂ່່າວລືືທີ່່�ວ່່າພວກເຂົົາຖືືກທໍໍລະມານຫັ້້� ນເດ ເປັັ ນແນວໃດ?”
“ເທົ່່�າທີ່່� ເວົ້້�າໄດ້້ມັັນກໍໍໜ້້າຈະແມ່່ນຫັ້້� ນແຫຼຼະ. ທັັງສອງຄົົນເລີີຍ.”
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“ມາຊ່່າງວ່່າແນວແປກແທ້້. ເປັັ ນຫຍັັງພວກເຂົົາຈິ່່�ງຕ້້ອງທໍໍລະມານຄົົນຂັັບລົົດ?”
“ເຮົົາຢ້້ ານວ່່າຄະດີີນີ້້�ຕ້້ອງມີີຄຳຳ�ຖາມຫຼຼາຍກວ່່າຄຳຳ�ຕອບຢູ່່�ແລ້້ວ ຕາມທີ່່� ຫງຽນຫົົ ງ
ບອກຫັ້້� ນ ສົົບທີ່່� ຢູ່່�ນຳຳ�ລາວອາດຕາຍຍ້້ອນຖືືກທໍໍລະມານ.”
“ມັັນບໍ່່�ກ່ຽວກັັ
ບການຕຳຳ�ກະແທກຍ້້ອນຄວາມໄວສູູງເລີີຍບໍໍ?”
່
“ເທົ່່�າທີ່່� ເຂົົາບອກໄດ້້ ມັັນບໍ່່�ໄດ້້ກ່ຽວກັັ
ບເລື່່� ອງນັ້້�ນເລີີຍ.”
່
ຣາຈິິດ ຊາຍໜຸ່່ມຄົົ
� ນອິິນເດຍທີ່່� ສະຕິິບໍ່່�ສົົມປະກອບ ຍ່່າງຕະເປະຕະເປາະໄປຕາມ
ແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນ້ຳຳ��ມຸ່່ງໜ້້າມາທາງຊາຍຊະລາທັັ
ງສອງ. ເຂົົາສວມຜ້້າສະໂຫຼ້້�ງເກົ່່�າໆ ທີ່່� ເປັັ ນ
�
ພຽງສົົມບັັດຊິ້້�ນດຽວຂອງຕົົນ ທັັງປ່່ອຍຜົົ ມຍາວຕົົກຕະຊະໃຫ້້ຮົົກລຸງຸ ລັັງ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍເປັັ ນ
ຊາຍໜຸ່່ມທີ່່�
� ມີີໜ້້າຕາຫຼໍ່່�� ເຫຼົົ�າ ໂດຍຍືືນຊີີບຢູ່່�ໄດ້້ຈາກການເພິ່່� ງພາອາໄສຄວາມເອື້້� ອອາ
ທອນຂອງບັັນດາເຈົ້້�າຂອງຮ້້ານທີ່່� ຮູ້້�ຈັັກເຂົົາຕັ້້�ງແຕ່່ຄາວເຂົົາຍັັງເປັັ ນເດັັກນ້້ອຍ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີີ
ໃຜເຄີີຍໄດ້້ຍິິນເຂົົາເປັ່່� ງສຽງເວົ້້�າອອກມາຈັັກເທື່່� ອ.
ເຂົົານັ່່�ງເອົົາຂາໄຂ່່ວຫ້້າງ ຫ່່າງຈາກຊາຍຊະລາທັັງສອງປະມານໜຶ່່ງ� ແມັັດ ທັັງຈົົກ
ເອົົານ້້ອງຊາຍມາຫຼິ້້�� ນແບບບໍ່່�ອາຍຟ້້າອາຍດິິນ ຄວາມຈິິງແລ້້ວ ຂອນໄມ້້ທີ່່� ທັັງສີີຣິິ ກັັບ
ສີີວິໄິ ລນັ່່�ງຢູ່່� ກໍໍຖືືກໜຸ່່ມອິິ
� ນເດຍຈັັບຈອງບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບພວກເຂົົາ.
“ສະບາຍດີີຣາຈິິດ.”
“ສະບາຍດີີຣາຈິິດ.” ແຕ່່ເຂົົາກໍໍມີີສິ່່�ງທີ່່� ໜ້້າສົົນໃຈຈະຕ້້ອງເຮັັດຫຼຼາຍກວ່່າຈະໄປ
ໂຕ້້ຕອບຊາຍຊະລາສອງຄົົນນັ້້�ນອີີກ.
ດ້້ວຍເຫດຜົົ ນບາງຢ່່າງທີ່່� ບໍ່່�ອາດຈະຢັ່່� ງຮູ້້�ໄດ້້, ສີີວິໄິ ລຜ່່ອນສຽງລົົງຄ່່ອຍໆ ເພື່່� ອຊັັກ
ຖາມສີີຣິິຕໍ່່�. “ເພື່່� ອນຂອງສະຫາຍພໍໍ ຈະບອກໄດ້້ບໍໍວ່່າຍ້້ອນຫຍັັງພວກຫວຽດນາມຈິ່່�ງ
ກ່່າວຫາວ່່າພວກເຮົົາເປັັ ນຄົົນລົົງມືືເຮັັດເລື່່� ອງນີ້້�ແທນທີ່່� ຈະແມ່່ນມົ້້�ງ? ຖ້້າພວກເຂົົາຂັັບ
ລົົດຜ່່ານແຂວງບໍໍລິິຄຳຳ�ໄຊ ກໍໍເທົ່່�າກັັບວ່່າພວກເຂົົາເປີີດໂອກາດໃຫ້້ສັັດຕູູເກົ່່�າລັັກພາຕົົວ
ແບບສະບາຍຫັ້້� ນຕິິ.”
“ຖືື ກເປະເລີີຍສະຫາຍ. ແຕ່່ກໍໍມີີສອງເຫດຜົົ ນທີ່່� ພວກເຂົົ າຄິິດວ່່າມັັນບໍ່່� ໜ້້າຈະ
ເກີີດເລື່່� ອງແບບນີ້້�ຂຶ້້�ນ ແລະເຮົົາກໍໍຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຄິິດໄລ່່ເອົົາເງິິນນຳຳ�ຈັັກກີບ
ີ ທີ່່� ສະຫາຍມາຂູ່່�ເຂັັນ
ໃຫ້້ເຮົົາຕ້້ອງເປີີດເຜີີ ຍຂ່່າວລັັບໃຫ້້ຮູ້້�ແບບຟຣີີໆ ນຳຳ�ອີີກ. ເຫດຜົົ ນທີີໜຶ່ງ່� , ພວກເຂົົາມີີ
ທະຫານຕິິດອາວຸຸດເປັັ ນກຳຳ�ລັັງຄຸ້້ມກັັ
� ນໄປຈົົນຮອດປາກຊັັນ. ຖັັດຈາກ ຫັ້້� ນກໍໍຍັງັ ມີີເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ຕຳຳ�ຫຼຼວດເຕັັມຖະໜົົນ ເຊິ່່�ງກໍໍຖືືວ່່າປອດໄພພໍໍສົມ
ົ ຄວນ. ຄັ້້�ງຫຼ້້�າສຸຸດທີ່່� ພົົບພວກເຂົົາຢູ່່�ແຖວ
ນ້ຳຳ��ຈິງິ ເຊິ່່�ງຫ່່າງຈາກວຽງຈັັນພຽງຫົົ ກສິິບກິິໂລແມັັດ.
“ເຫດຜົົ ນທີີສອງ, ຖ້້າພວກເຂົົາເດີີນທາງມາບໍ່່�ຮອດວຽງຈັັນ ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງພວກ
ທີ່່� ລັກ
ັ ພາຕົົວຊຸຸ ມນັ້້�ນຕ້້ອງຍອມລຳຳ�ບາກຂັັບລົົດຜ່່ານຖະໜົົນອັັນຂະລຸຸຂະລະ ພ້້ອມດ່່ານ
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ກວດຫຼຼາຍຈຸຸດຜ່່ານວຽງຈັັນຂຶ້້�ນໄປທາງພາກເໜືືອຕັ້້�ງແປດສິິບກິິໂລແມັັດພຽງເພື່່� ອເອົົາ
ພວກເຂົົາໄປຖິ້້�ມລົົງໃສ່່ເຂື່່� ອນ? ທັັງທີ່່� ທາງໃຕ້້ກໍໍມີີໜອງນ້ຳຳ��ຫຼຼາຍແຫ່່ງ ລວມທັັງສາຍນ້ຳຳ��
ນຳຳ�ອີີກ.
“ສະນັ້້�ນພວກຂີ້້� ລະແວງໃນຮາໂນ່່ຍກໍໍເລີີຍພາກັັນເດົົາເອົົາເອງວ່່າ ພວກເຂົົາໄປຮອດ
ວຽງຈັັນແລ້້ວ ແຕ່່ໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງທາງພວກເຮົົາເປັັ ນຜູ້້� ໄປຮັັບເອົົາ ແລ້້ວ
ທຳຳ�ການຈັັບກຸຸມ ຫຼືື�ເຮັັດອີ່່� ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງ.”
“ຈັັບກຸຸມເລື່່� ອງຫຍັັງ?”
“ພວກເຂົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນບອກເຮົົາເທື່່� ອ.”
“ແມ່່ນພວກໃດ?”
“ວິິນຍານ.”
ອີີກເທື່່� ອໜຶ່່ງ� ທີ່່� ສີວິ
ີ ໄິ ລຍາກທີ່່� ຈະອົົດເພື່່� ອບໍ່່�ໃຫ້້ຕົົນຫຼົົ�ງລະເບີີດສຽງຫົົ ວອອກມາບໍ່່�ໄດ້້
ເມື່່�ອສີີຣິເິ ວົ້້�າເລື່່�ອງວິິນຍານ. ພາລະອັັນໜັັກຕຶ້້ງ� ທີ່່� ທ່່ານໝໍໍສືບ
ື ຕໍ່່�ທົົນແບກໄວ້້ເປັັ ນເວລານານ
ແສນນານຊ້ຳຳ��ພັັດກາຍເປັັ ນພຽງເລື່່� ອງຕະຫຼົົ�ກຂົົບຂັັນສຳຳ�ລັັບອ້້າຍ. ເຂົົາເຊື່່� ອໃນສິ່່�ງທີ່່�
ສາມາດມອງເຫັັ ນໄດ້້ຫຼຼາຍກວ່່າຈະຈິິງຈັັງກັັບຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງສີີຣິິ. ສີີວິໄິ ລຜູູ ດລຸຸກຂຶ້້�ນ ແຂນ
ທັັງສອງຂ້້າງຂອງເຂົົາຢຽດຊື່່� ອອກໄປທາງໜ້້າ ທັັງກະໂດດຢັ໋໋�ອກໆ ຄືືກັບ
ັ ຜີີ ໜັງັ ຮອງກົົງ.
“ໂອອອ! ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ຊ່່
ິ ວຍຂ້້ອຍແດ່່ ພວກຝ່່າຍປະເທດລາວໃຊ້້ໄຟຟ້້າຊັັອດຫົົ ວນົົມຂ້້ອຍ
ຍ້້ອນຂ້້ອຍຜ່່າໄຟແດງ.”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນແບບຈືືດໆ ເມື່່� ອເຫັັ ນພາບທີ່່� ໄຮ້້ສາລະຂອງສະຫາຍທີ່່� ກຳຳ�ລັັງກະໂດດ
ຢັັ ອກໆ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບປອບ. ບໍ່່�ມີີໃຜເຄີີຍເຫັັ ນສີີວິິໄລສະແດງທ່່າທີີ ແບບນີ້້� ໃນກອງ
ປະຊຸຸ ມພົົ ບປະຂອງຄະນະກຳຳ�ມະການໂປລິິດບູູໂຣ.
ແນ່່ນອນຄຳຳ�ເວົ້້�າແບບຫຼິ້້�� ນຕະຫຼົົ�ກຂອງສີີວິິໄລ ໄດ້້ສະທ້້ອນຫົົ ວຂໍ້້� ສຳຳ�ຄັັນທີ່່� ຝ່່ າຍ
ບໍໍລິິຫານຕົົວເມືືອງວຽງຈັັນໃນຂະນະນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງມີີການຖົົກຖຽງກັັນຢ່່າງເຄັ່່�ງຮ້້ອນ
ກ່ຽວກັັ
ບເລື່່�ອງການລົົງທຶຶນໃສ່່ການຕິິດຕັ້້�ງໄຟສັັນຍານຈະລາຈອນແຫ່່ງທີີເຈັັດ ແລະແມ່່ນ
່
ໃຜຈະເປັັ ນຜູ້້� ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຄວບຄຸຸມສັັນຍານໄຟເຫຼົ່່�� ານີ້້�. ເມື່່� ອເບິ່່�ງຈາກປະລິິມານຂອງການ
ຈະລາຈອນແລ້້ວ ກໍໍບໍ່່� ເຫັັ ນວ່່າຈະມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັ ນອັັນໃດທີ່່� ຈະຕ້້ອງລົົງທຶຶ ນເປັັ ນເງິິນ
ມະຫາສານເຊັ່່�ນນີ້້� ແຕ່່ພວກເຂົົາພຽງເປັັ ນຫ່່ວງເລື່່� ອງດຽວນັ້້�ນກໍໍຄືື ຖ້້າມີີໄຟຈະລາຈອນ
ບໍ່່�ຫຼຼາຍກໍໍຈະເຮັັດໃຫ້້ເສຍພາບລັັກໃນສາຍຕາຂອງຊາວຕ່່າງຊາດເທົ່່� ານັ້້�ນເອງ. ທາງ
ພະແນກຄົົມມະນາຄົົມໄດ້້ຮັັບລາຍງານສະບັັບໜຶ່່ງ� ທີ່່� ສະແດງໃຫ້້ເຫັັ ນວ່່າ ໃນບັັນດາເມືືອງ
ຫຼຼວງທຸຸກແຫ່່ງທົ່່�ວໂລກນັ້້�ນ ມີີພຽງເມືືອງບູູຈຸມ
ຸ ບູູຣາຂອງປະເທດບຸຸຣູນ
ູ ດີີແຫ່່ງດຽວທີ່່� ມີີ
ສັັນຍານໄຟຈະລາຈອນໜ້້ອຍກວ່່າໝູ່່.� ໃນກອງປະຊຸຸ ມຄັ້້�ງນັ້້�ນ, ສີີວິໄິ ລ ກໍໍເຮັັດໃຫ້້ການ
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ພິິ ຈາລະນາຄະດີີທີ່່�ໄຮ້້ສາລະມີີສີີສັັນຂຶ້້�ນ ເຊິ່່�ງເຂົົາໄດ້້ຊີ້້� ແຈງວ່່າ ຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍອາດຫຼຸຸ�ດລົົງ
ຮອດເຄິ່່�ງໜຶ່່ງ� ເພາະມີີໄຟແດງເຫຼືື�ອໃຊ້້ຈາກລັັດຖະບານໃນລະບອບເກົ່່�າຕັ້້�ງຫຼຼາຍດວງ
ແຕ່່ອັັນສຳຳ�ຄັັນກໍໍພຽງແຕ່່ລົົງທຶຶນຊື້້� ໄຟຂຽວເທົ່່�ານັ້້�ນ.
“ນັ່່�ງລົົງເທາະອີ່່� ຕາເຖົ້້�າປັັ ນຍາອ່່ອນ ວາງຕົົວໃຫ້້ສົົມໄວໂຕເອງແດ່່. ລືືມລະບໍໍວ່່າເຮົົາ
ເວົ້້�າຫຍັັງ.”
ສີີວິໄິ ລຫົົ ວຂຶ້້�ນ ແຕ່່ກໍໍຍັັງເສົ່່�າຫອບຢູ່່� ເຂົົາກັັບຄືືນໄປນັ່່�ງລົົງທີ່່� ຂອນໄມ້້ ພ້້ອມຈິິບກາເຟ
ທີ່່� ສີີຣິິຍື່່�ນໃຫ້້.
“ຈັ່່�ງແມ່່ນບໍ່່�ຍອມເສຍເວລາເລີີຍເນາະອ້້າຍໃຫຍ່່.”
“ແມ່່ນຫຍັັງຄືືມາວ່່າເຮົົາ ‘ບໍ່່�ຍອມເສຍເວລາ’ ຫັ້້� ນນະນ້້ອງຊາຍ?”
“ເຈົ້້�າຫາກໍໍກັັບມາຮອດມື້້� ວານນີ້້�. ເທົ່່�າກັັບວ່່າຫາກໍໍໄດ້້ພົົ ບປະກັັບແຫງຫວ່່າງເຊົ້້�ານີ້້�
ແຫຼຼະ.”
“ແມ່່ນຫຍັັງເຮັັດໃຫ້້ສະຫາຍຄິິດວ່່າ …? ອະຮາ ສະຫຼຼາດແທ້້ນໍໍຄົົນແກ່່ອ່່ອນແອຂີ້້�
ແບະຜູ້້� ນີ້້�. ສະຫາຍບໍ່່�ໄດ້້ບອກເລື່່� ອງໄຟຟ້້າຊັັອດຫົົ ວນົົມແມ່່ນບໍໍລະ? ເຫັັ ນແລ້້ວວ່່າເຮົົາ
ຄົົງຈະເປັັ ນຜູ້້� ກໍ່່�ການຮ້້າຍນຳຳ�ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ແລ້້ວແຫຼຼະ ແມ່່ນບໍໍ?”
“ໂຕພຽງແຕ່່ບໍ່່�ເຄີີຍໄດ້້ໂອ້້ລົົມກັັບຄົົນສະຫຼຼາດເປັັ ນເລີີດເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ເອົົາລະ ຄົົນສະຫຼຼາດໃຫຍ່່ເອີີຍ, ຈະເຮັັດແນວໃດກັັບຂັ້້�ນຕອນຕໍ່່�ໄປສຳຳ�ລັັບການ
ສືືບສວນຂອງສະຫາຍ?”
“ຫງຽນຫົົ ງ ກັັບເຮົົາຈະພາກັັນຂີ່່� ລົົດເມໄປທີ່່� ອ່່າງນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� .”
“ໄປຮັັນນີີມູູນຫວາ?”
“ໄປຕຶຶກເບັັດຫັ້້� ນຕິິ.”
“ໄປຊອກສົົບທີີສາມບໍໍ?”
“ມີີໂອກາດເປັັ ນໄປໄດ້້ຍາກ ທີ່່� ທັັງສາມສົົບຈະຖືືກຖິ້້�ມໄວ້້ຢູ່່�ບ່່ອນດຽວກັັນ. ບາງທີີ
ຮັັອກອາດຈະຍັັງບໍ່່�ມີີໂອກາດໄດ້້ຫຼຸຸ�ດພົ້້� ນຈາກກ້້ອນຫີີ ນທີ່່� ດຶຶງຖ່່ວງເຂົົາໄວ້້ຢູ່່�ພື້້� ນນ້ຳຳ��ກໍໍເປັັ ນ
ໄດ້້. ຖ້້າສົົບຂອງເຂົົາຍັັງຢູ່່�ພື້້� ນນ້ຳຳ�� ມັັນກໍໍຄວນໄດ້້ຮັັບການຮັັກສາໄດ້້ດີີກວ່່າທຣັັນທັັງສອງ
ຄົົນຫັ້້� ນອີີກ ມັັນຍັັງເປັັ ນເລື່່� ອງດີີທີ່່�ຈະບອກພວກເຮົົາໃຫ້້ຮູ້້�ຫຼຼາຍຢ່່າງໄດ້້.”
“ສະຫາຍເອົົາທໍ່່�ຊ່່ວຍຫັັ ນໃຈຕິິດມືືໄປນຳຳ�ບໍໍ?”
“ເຮົົາລອຍນ້ຳຳ��ບໍ່່�ເປັັ ນ.”
“ສຳຳ�ພໍໍ ດອກ ຈິ່່�ງວ່່າຍັັງຢູ່່�ໃນເມືືອງລາວ!”
ທັັງສອງດື່່� ມກາເຟຈົົນໝົົດ ທັັງພະຍາຍາມຫັັ ກເຫຄວາມສົົນໃຈໃຫ້້ຫ່່າງຈາກໝໍໍຣາ
ຈິິດທີ່່� ກຳຳ�ລັັງເພີີ ດເພີີ ນກັັບການຫຼິ້້�� ນນ້້ອງຊາຍຕົົນເອງຜູ້້� ດຽວທີ່່� ແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນ້ຳຳ��.
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ພະຍາດນອກຮີີດ

ທ່່ານໝໍໍ ສີີຣິິ,
ທ່່ານໝໍໍຕ້້ອງໄດ້້ອອກເດີີນທາງໄປຄຳຳ�ມ່່ວນໂດຍດ່່ວນທີ່່� ສຸຸດ. ຕິິດຕໍ່່�ຫາຂ້້ອຍໄດ້້
ສຳຳ�ລັັບລາຍລະອຽດອື່່� ນໆ.
ແຫງ.

“ແມ່່ນຫຍັັງຄືືເປັັ ນຈັ່່�ງຊີ້້� ?” ສີີຣິິເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງກຶ່່�ງຜູ້້�ເຊິ່່� ງນຳຳ�ເອົົາຂ່່າວຮ້້າຍມາ
ມອບໃຫ້້ເຂົົາ ທັັງກຳຳ�ລັັງແນມເບິ່່�ງເຂົົາແບບບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກອີ່່�ໂໜ່່ອີ່່� ເໜ່່ຫຍັັງເລີີຍ. “ໄດ້້ຈົົດໝາຍ
ນີ້້�ມາແຕ່່ໃສນ້້ອງກຶ່່�ງ?”
“ມີີ … ຜູ້້� … ຜູ້້� … ຜູ້້� ຊາຍຂີ່່� ລົົດຈັັກ.”
“ມັັນເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນກັັບວຽກອັັນນີ້້� ? ວຽກງານຂອງພວກເຮົົາຕະຫຼຼອດເກົ້້�າເດືືອນ
ຜ່່ານມາຄືືວ່່າຜ່່ານໄປດ້້ວຍດີີ ບໍ່່�ວ່່າຈະແມ່່ນເລື່່� ອງການພົົ ບຍິິງຊະລາສອງສົົບ, ຜູ້�້ ຖືືກໄຟ
ຊັັອດອີີກໜຶ່່ງ� ສົົບ ລວມທັັງອຸຸບັັດຕິິເຫດທາງລົົດຖີີບຈົົນເຖິິງແກ່່ຊີີວິດ
ິ . ບໍ່່�ມີີເລື່່� ອງຄາຕະ
ກຳຳ�, ບໍ່່�ມີີເລື່່� ອງລຶຶກລັັບປິິ ດສະໜາ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ເລື່່� ອງການທຳຳ�ຮ້້າຍຮ່່າງກາຍຫຍັັງເລີີຍ
ເຮັັດໃດວ່່າຢູ່່�ບໍ່່�ຢູ່່�ໜ້້າວຽກຂອງຂ້້ອຍມັັນກໍໍລະເບີີດຕູ້້ມຂຶ້້�
� າງຫຍັັງກັັບລະເບີີດ
� ນມາທັັນທີີບໍ່່ຕ່່
ປາລາມະນູູ ໂດຍມີີສົົບຂົົນມາໃຫ້້ຂ້້ອຍທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດຈົົນລົ້້�ນຫູູ.”
ກຶ່່�ງແນມເບິ່່�ງທີ່່� ຫູຂ
ູ ອງສີີຣິິປາກົົດວ່່າບໍ່່�ເຫັັ ນສົົບໃຜຈັັກຄົົນຕິິດຄ້້າງຢູ່່�. ທ່່ານໝໍໍຂຸ້້�ນ
ຄິິດຄາວໜຶ່ງ່� ແທນທີ່່� ຈະຍ່່າງໄປຈັັບຫູູໂທລະສັັບແລ້້ວຍົົກມັັນຂຶ້້�ນມາຕໍ່່�ສາຍ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍ
ເລືືອກທີ່່� ຈະຍ່່າງຂ້້າມເສັ້້�ນທາງໄປຫາພະແນກຍຸຸຕິິທຳຳ�. ເຂົົາເສຍເວລາຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ປະມານ
ສີ່່� ສິິບນາທີີຈົນ
ົ ແຫງວ່່າງ.
“ເຂົ້້�າມາໃນໂລດທ່່ານສີີຣິ.ິ ທາງກອງທັັບມີີ … ໂອເອົົາລະ, ນັ່່�ງລົົງກ່ອນເທາະ.
ທາງ
່
ກອງທັັບໄດ້້ຕິິດຕໍ່່�ມາຫາພວກເຮົົາເພື່່� ອຂໍໍຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອແບບເລັ່່�ງດ່່ວນໃນຄຳຳ�ມ່່ວນ.
ທ່່ານໝໍໍຈະໄດ້້ອອກເດີີນທາງມື້້� ອື່່�ນເລີີຍ.”
“ແຕ່່ຂ້້ອຍ …”
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“ເບິ່່�ງຄືືວ່່າມີີນາຍທະຫານຊັ້້�ນສູູງທີ່່� ເຮັັດວຽກດ້້ານການກະເສດໄດ້້ເສຍຊີີວິດ
ິ ຫຼຼາຍ
ຄົົນແບບບໍ່່�ຮູ້້�ສາເຫດ …”
“ຂ້້ອຍ …”
“… ໂຄງການພັັ ດທະນາດ້້ານການກະເສດໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງຢູ່່� ເຂດນັ້້�ນ. ແມ່່ນແຕ່່ທາງ
ກອງທັັບ ລວມທັັງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດກໍໍຍັັງບໍ່່�ສາມາດສືືບຫາສາເຫດການຕາຍໄດ້້ ຈົົນ
ກວ່່າພວກເຂົົາຈະມີີການສະຫຼຸຸ�ບຢ່່າງເປັັ ນທາງການ ເພາະພວກເຂົົາຍັັງບໍ່່�ກ້້າຢືືນຢັັ ນໄດ້້
ວ່່າ ມັັນເປັັ ນການຕາຍທີ່່� ເກີີດຈາກທຳຳ�ມະຊາດ ຫຼືື�ເລື່່� ອງການກໍ່່�ອາດຊະຍາກຳຳ�.”
ສີີຣິຍັ
ິ ັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງຊ້ຳຳ��. ລາວຍັັງຢືືນເສີີຍມັ່່�ງເພື່່� ອລໍໍຖ້້າໃຫ້້ແຫງເງີີຍໜ້້າ
ຂຶ້້�ນເບິ່່�ງລາວ ແຕ່່ຜູ້�້ ພິິ ພາກສາຄົົນນັ້້�ນກໍໍຍັັງເຮັັດເປັັ ນກົ້້�ມໜ້້າກົ້້�ມຕາອ່່ານບົົດລາຍງານ ຫຼືື�
ອາດເຮັັດທຳຳ�ທ່່າຄືືກັບ
ັ ວ່່າຍັັງອ່່ານຢູ່່�. “ໝົົດເທົ່່�ານີ້້�ແຫຼຼະ. ສຳຳ�ລັັບລາຍລະອຽດອື່່�ນໆ ແມ່່ນ
ພົົ ບກັັບສະໝຽນຂອງຂ້້ອຍໄດ້້.”
“ນີ້້�ເຈົ້້�າກຳຳ�ລັັງຈະບອກຂ້້ອຍພັັ ກເລື່່� ອງຄະດີີຂອງຄົົນຫວຽດນາມ ແລ້້ວກໍໍເປີີດອາດ
ຫຼຼາດລົົງໄປທາງໃຕ້້ຊັ້້�ນບໍໍ?”
“ຄະດີີ … ຄະດີີ … ຄະດີີ?” ສີີຣິິສົົງໄສວ່່າແຜ່່ນສຽງຢຸຸດສະຫງັັກ ຫຼືື�ບໍ່່�.
“ສີີຣິິ ເຈົ້້�າເປັັ ນໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ ແຕ່່ກໍໍຍັັງບໍ່່�ແມ່່ນໝໍໍທີ່່�ເກັ່່�ງພໍໍ ປານໃດດອກ. ພໍໍ ມີສົ
ີ ບ
ົ
ຖືືກສົ່່�ງມາ ເຈົ້້�າກໍໍທຳຳ�ການຊັັ ນນະສູູດຊື່່� ໆ ແລ້້ວກໍໍສົ່່�ງຜົົ ນການຊັັ ນນະສູູດມາໃຫ້້ຂ້້ອຍ
ກໍໍເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບບໍ່່�ແມ່່ນຜູ້້� ເຮັັດຄະດີີ ແຕ່່ຜູ້້� ພິິພາກສາພຸ້້�ນເປັັ ນຜູ້�້ ເຮັັດຄະດີີ, ຕຳຳ�ຫຼຼວດ
ພຸ້້�ນເປັັ ນຜູ້້� ເຮັັດຄະດີີ. ສຳຳ�ລັັບເຈົ້້�າຫັ້້� ນນະສີີຣິິ ກໍໍເປັັ ນພຽງແຕ່່ທຳຳ�ການຊັັນນະ ສູູດສົົບພຽງ
ຢ່່າງດຽວ. ຕອນນີ້້�ມີີສອງສົົບຢູ່່�ຄຳຳ�ມ່່ວນກຳຳ�ລັັງລໍໍຖ້້າການຊັັນນະສູູດ. ຂ້້ອຍລະເບື່່� ອເຕັັມ
ທົົນແລ້້ວໃດ ກັັບການທີ່່� ເຈົ້້�າມັັກເຮັັດແນວແບບເກີີນໜ້້າເກີີນຕາໂຕເອງ. ຢ່່າຄິິດວ່່າໂຕ
ເອງສຳຳ�ຄັັນ … ເກີີນຖານະທີ່່� ຕົົນເປັັ ນຢູ່່�ຄືືກັັບເກີີບສຸຸບສີີນໍ້້າ� ຕານຄູ່່�ນັ້້�ນເລີີຍ.” ເຂົົາເຜີີ ຍ
ຮອຍຍິ້້�ມອອກມາແບບຫຼົົ�ງໂຕເອງເພາະຄິິດວ່່າຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕົົນຊ່່າງສະຫຼຼາດປາດປ້້ ຽງ
ແຕ່່ປານນັ້້�ນເຂົົາກໍໍຍັັງບໍ່່�ກ້້າຮອດແມ່່ນແຕ່່ຈະເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນມາສົົບສາຍຕາກັັບສີີຣິແ
ິ ມ່່ນແຕ່່
ຄັ້້�ງດຽວ. “ເອົົາລະ ອອກໄປໄດ້້ແລ້້ວ.”
ສີີຣິິຍັັງຄົົງຢືືນຢູ່່�ບ່່ອນຫັ້້� ນ ທັັງຮວບຮວມຄວາມຄິິດຂອງເຂົົາຢູ່່�ຄາວໜຶ່່ງ� ກ່ອນຈະ
່
ຫັັ ນຫຼັັ�ງກັັບໄປທີ່່� ປະຕູູ. ສ່່ວນຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງກໍໍໄດ້້ແຕ່່ນັ່່�ງດັັກຟັັງທັັງຫວັັງວ່່າຈະໄດ້້ຍິິນ
ສຽງເປີີດ ແລະປິິ ດປະຕູູ ແຕ່່ເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດໄດ້້ຍິິນສຽງກົົດລູູກບິິດລັັອກປະຕູູແທນ. ຫົົ ວໃຈ
ຂອງເຂົົາປາກົົດວ່່າຕົົກລົົງວາບເຂົ້້�າໃສ່່ອົົກບາດໜຶ່່ງ� ເຂົົາເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງ ປາກົົດ
ວ່່າສາຍຕາຂອງເຂົົາພໍໍ ດີີປະຈວບກັັບບ່່າໄຫຼ່່�ຂອງສີີຣິິ.
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“ເຈົ້້�າຊິິເຮັັດ …?”
ສີີຣິິຍ່່າງກັັບໄປທີ່່� ໂຕະ ພ້້ອມໃຊ້້ມືືປັັດບາງຢ່່າງອອກ ກ່ອນຈະປ້້
າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງຢູ່່�ມຸຸມ
່
ໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງຫ່່າງຈາກແຂນເສື້້� ອຂອງແຫງປະມານສອງສາມຊັັງຕີີແມັັດ. ຜູ້້� ພິິ ພາກສາໜຸ່່ມ
�
ຮູ້້�ສຶຶກເປັັ ນກະວົົນກະວາຍໃຈ ທັັງຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງກຳຳ�ລັັງພົົ ບກັັບໄພອັັນຕະລາຍແບບບໍ່່�ຮູ້້�
ສາເຫດ. ສີີຣິິຄວ້້າເອົົາສໍໍດຳຳ�ທີ່່�ກຳຳ�ລັັງແກວ່່ງດຸຸກດິິກໄປມາຢ່່າງໜ້້າລຳຳ�ຄານອອກຈາກມືື
ຂອງແຫງພ້້ອມໃຊ້້ມັັນຊີ້້� ໜ້້າເຂົົາ.
“ຟັັ ງເດີີລູກຊ
ູ າຍ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າເຈົ້້�າຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງວາງທ່່າທາງໃຫ້້ສົົມກັັບຕຳຳ� ແໜ່່ງທີ່່�
ເຈົ້້�າເປັັ ນ ແລະຂ້້ອຍກໍໍຮູ້້�ອີີກວ່່າ ເຈົ້້�າອາດຈະຮູ້້�ສຶຶກປະມ່່າ ແລະຫຼົົ�ງທາງເປັັ ນບາງຄັ້້�ງຄາວ.
ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໃຈວ່່າພາລະໜ້້າທີ່່� ເຈົ້້�າແບກຫາບມັັນໜັັກໜາຕໍ່່�ເຈົ້້�າຫຼຼາຍພຽງໃດ ແຕ່່ຂ້້ອຍ
ຈະບໍ່່�ຍອມທົົນກັັບຄວາມຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່�ໝັ້້ນ
� ຄົົງຂອງເຈົ້້�າອີີກຕໍ່່�ໄປ.”
“ເຈົ້້�າກ້້າດີີແນວໃດ …”
“ງຽບ. ບໍ່່�ຕ້້ອງເວົ້້�າຫຍັັງອອກມາເພາະມັັນອາດເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຕ້້ອງໄດ້້ລະບາຍຄວາມ
ຄິິດຕົົນເອງກ່່ຽວກັັບຄຸຸນສົົມບັັດຂອງເຈົ້້�າຜູ້້� ເຊິ່່� ງຈະເຮັັດໜ້້າວຽກນີ້້� .” ຜູ້້�ພິິ ພາກສາມີີ
ທ່່າທາງສັ່່�ນເລັັກໜ້້ອຍຢູ່່�ເທິິງຕັ່່�ງຂອງເຂົົາ. ເບິ່່�ງຄືືກັັບວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງແຄ້້ນເຄືືອງແນວໃດ
ແນວໜຶ່ງ່� , ທ່່າທາງຂອງເຂົົາຄ້້າຍຄືືກັັບເດັັກນ້້ອຍເມື່່� ອໄດ້້ຍິິນໃນສິ່່�ງທີ່່� ສີີຣິິເວົ້້�າອອກມາ
ແຕ່່ລະຄຳຳ�ແບບຄ່່ອຍໆ.
“ເຖິິງແມ່່ນຂ້້ອຍຈະຮູ້້�ແລ້້ວວ່່າເຈົ້້�າໄດ້້ຕຳຳ�ແໜ່່ງນີ້້�ມາຄອງ ກໍໍຍ້້ອນມີີຍາດພີ່່� ນ້້ອງເປັັ ນ
ຜູ້້� ຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຄອຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ …”
“ຂ້້ອຍ …”
“… ແນ່່ນອນເຈົ້້�າກໍໍຕ້້ອງມີີທັັກສະຄວາມສາມາດບໍ່່�ໜ້້ອຍເລີີຍແຫຼຼະ ບໍ່່�ຊັ້້�ນພວກເຂົົາ
ຄົົງບໍ່່�ພາກັັນສ່່ຽງເລືືອກເອົົາເຈົ້້�າດອກ ທັັງບໍ່່�ມີທ
ີ າງທີ່່� ເຈົ້້�າຈະຜ່່ານດ່່ານຂອງສະຫະພາບ
ໂຊວຽດໄດ້້ແທ້້.”
“ຂ້້ອຍ …”
“ແຕ່່ໜ້້າວຽກຂ້້ອຍກະໜັັກພໍໍໆ ປານກັັນ. ຂ້້ອຍບໍ່່�ເຄີີຍເຕັັມໃຈກັັບມັັນເລີີຍ ແລະ
ຂ້້ອຍກໍໍເຮັັດໜ້້າທີ່່� ໄດ້້ບໍ່່�ດີພໍ
ີ ໍ ຍ້້ອນບໍ່່�ມີສິ່່
ີ ງ� ເອື້້� ອອຳຳ�ນວຍ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຊັັບພະຍາກອນເຄື່່� ອງ
ໃຊ້້ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ປະສົົບການກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີີ ອີີກຢ່່ າງໜຶ່່ງ� ເຈົ້້�າເອງຫັ້້� ນນະລູູກຊາຍ ເຈົ້້�າກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍ
ຊ່່ວຍຫຍັັງພໍໍ ຈະເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍເຮັັດວຽກໄດ້້ງ່່າຍດາຍຂຶ້້�ນແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ.
“ບໍ່່�ວ່່າເຈົ້້�າຈະມັັກ ຫຼືື�ບໍ່່�ມັກກໍ
ັ ຕ
ໍ າມຊ່່າງ, ຂ້້ອຍເອງໃນນາມຫົົ ວໜ້້າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະ
ສູູດສົົບ ຈາກນີ້້�ໄປຂ້້ອຍຈະເປັັ ນຜູ້້� ຈັັດການ ‘ຄະດີີ’ ທີ່່� ເຂົ້້�າມາໃນຫ້້ອງການຂອງຂ້້ອຍຕາມ
ຄວາມເໝາະສົົມ. ຂ້້ອຍຈະນຳຳ�ສືືບທຸຸກໆ ເລື່່�ອງທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າຈຳຳ�ເປັັ ນ ແລ້້ວຂ້້ອຍກໍໍຈະສະຫຼຸຸ�ບ
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ຜົົ ນການຊັັນນະສູູດດ້້ວຍຕົົນເອງ ແລ້້ວສົ່່�ງລາຍງານໃຫ້້ເຈົ້້�າກໍໍຕໍ່່ເ� ມື່່�ອຂ້້ອຍພ້້ອມແລ້້ວເທົ່່�າ
ນັ້້�ນ. ເມື່່� ອໃດທີ່່� ມີີການລົົງລາຍເຊັັນແລ້້ວ ກໍໍໝາຍຄວາມວ່່າຈະບໍ່່�ມີີການດັັດແປງແກ້້ໄຂ
ໃດໆ ເພື່່� ອໃຫ້້ສອດຄ່່ອງກັັບສະຖິິຕິທີ່່
ິ � ເຈົ້້�າມີີຢູ່່�. ເອົົາລະແນວໃດກະແນວ ປິິ ດປາກເຈົ້້�າໄວ້້
ກ່ອນກໍໍ
ດີີໃດ.”
່
ຮີີມສົົບທັັງສອງຂ້້າງຂອງແຫງຫຸຸບເຂົ້້�າຫາກັັນທັັນທີີ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າພວກມັັນກຳຳ�ລັັງສັ່່�ນ
ເຊັັນຢູ່່�.
“ຖ້້າຄຳຳ�ເວົ້້�າແບບຕົົງໄປຕົົງມາຂອງຂ້້ອຍຕອນນີ້້� ມັັນຫາກໄປແຕະຕ້້ອງຈົົນເຮັັດໃຫ້້
ເຈົ້້�າຂຸ່່�ນເຄືືອງໃຈ ຂ້້ອຍຕ້້ອງຂໍໍໂທດຂໍໍອະໄພແກ່ແມ່່ມານດາຂອງເຈົ້້�
ານຳຳ� ເຊິ່່�ງລາວຄົົງຈະ
່
ຮັັກເຈົ້້�າຫຼຼາຍ ເຖິິງແມ່່ນລູູກຊາຍຂອງລາວຈະເປັັ ນແນວໃດກໍໍຕາມ. ຂ້້ອຍຕ້້ອງຂໍໍໂທດຂໍໍ
ໂພຍນຳຳ�ລາວຈາກໃຈຈິິງ ຍ້້ອນເຫດຜົົ ນທີ່່� ວ່່າ ຂ້້ອຍຈຳຳ�ຕ້້ອງໄດ້້ກ່່າວເຕືືອນໃຫ້້ເຈົ້້�າຮູ້້�ຈັັກ
ສຳຳ�ມາຄາລະວະແກ່ຜູ້້
່ � ໃຫຍ່່ໄມ້້ສູູງ.
“ຖ້້າຫາກສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍເວົ້້�າອອກໄປທັັງໝົົດນັ້້�ນມັັນກະໄດ້້ກະທົົບກະແທກກັັບຫົົ ວໃຈ
ຈົົນເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າບໍ່່�ສາມາດລະງັັບຄວາມໂກດແຄ້້ນໄວ້້ໄດ້້ ຂ້້ອຍຂໍໍເຕືືອນໃຫ້້ເຈົ້້�າຮູ້້�ເລີີຍວ່່າ
ອາຍຸຸຂອງຂ້້ອຍມັັນເລີີຍຮອດເຈັັດສິິບສອງປີີແລ້້ວ ເຊິ່່�ງຫຼຼາຍກວ່່າອາຍຸຸໄຂສະເລ່່ຍຂອງ
ຄົົນທົ່່�ວໄປເຖິິງຊາວສອງປີີ. ເວົ້້�າໄດ້້ວ່່າຂ້້ອຍຢູ່່�ດົົນເກີີນກຳຳ�ນົົດ ແລະມັັນກໍໍໝົດ
ົ ເວລາສຳຳ�ລັັບ
ຂ້້ອຍແລ້້ວ. ຕະຫຼຼອດຂອງຊ່່ວງເວລາແຫ່່ງຊີີວິດ
ິ ຂອງຂ້້ອຍນັ້້�ນ ຂ້້ອຍເຄີີຍຜ່່ານການຖືືກ
ລົົງໂທດມາທຸຸກຮູບ
ູ ແບບ ໂດຍທີ່່� ເຈົ້້�າເອງກໍໍຮັັບຮູ້້�ໄດ້້. ຍ້້ອນແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ ເຈົ້້�າຈິ່່�ງບໍ່່�ສາມາດ
ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຫວັ່່�ນໄຫວ ຫຼືື�ຢ້້ ານກົົວແມ່່ນແຕ່່ກ້້ອຍດຽວ.
“ຂ້້ອຍຍັັງຍິິນດີີອີີກຊ້ຳຳ��ຖ້້າເຈົ້້�າຈະໄລ່່ຂ້້ອຍອອກການ ພ້້ອມທັັ ງມີີຄວາມສຸຸກຢ່່ າງ
ລົ້້�ນເຫຼືື�ອຖ້້າຈະສົ່່�ງຂ້້ອຍໄປທາງພາກເໜືືອເພື່່� ອດັັດສ້້າງຂ້້ອຍຄືືນໃໝ່່ ສຳຳ�ລັັບຂ້້ອຍແລ້້ວ
ທີ່່� ນັ້້ນ
� ກໍໍບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບເມືືອງສະຫວັັນແຫ່່ງໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງຂ້້ອຍອາດຈະເກັັບເຄື່່� ອງເກັັບຂອງ
ອອກໄປກ່ອນທີ່່�
ເຈົ້້�າຈະກະດິິກປາຍສໍໍດຳຳ�ຊ້ຳຳ��ອີກ
ີ . ແມ່່ນແຕ່່ຈະຈົົບຊີີວິດ
ິ ດ້້ວຍການຖືືກຍິິງ
່
ເປົ້້� າ ຂ້້ອຍກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີີຫຍັັງຕ້້ອງໃຫ້້ເສຍດາຍອີີກເລີີຍ. ຕອນນີ້້� , ຂ້້ອຍພໍໍ ເບິ່່�ງອອກວ່່າ
ສະຖານະການເຊັ່່�ນນີ້້�ກຳຳ�ລັັງເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າຮູ້້�ສຶຶກອຶຶດອັັດພໍໍ ສົົມຄວນ ເພາະນັັບຈາກນີ້້�ເປັັ ນ
ຕົ້້�ນໄປ ຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ຍອມທົົນກັັບຄວາມຫຍາບຄາຍຂອງເຈົ້້�າອີີກ.
“ເອົົາລະ, ນີ້້� ຄືືສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຈະເຮັັດ. ມື້້� ອື່່�ນນີ້້� ຂ້້ອຍກັັບທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຊາວ
ຫວຽດນາມຈະອອກເດີີນທາງໄປທີ່່� ເຂື່່� ອນນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� ເຊິ່່�ງອາດຈະພັັ ກຄ້້າງຄືືນຢູ່່�ຫັ້້� ນຈັັກໜຶ່ງ່�
ຫຼືື�ບາງເທື່່� ອກໍໍສອງຄືືນ. ແລ້້ວຂ້້ອຍກໍໍຈະກັັບມາຫ້້ອງການພ້້ອມທຳຳ�ການທົົດລອງບາງ
ຢ່່າງໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບ ພ້້ອມທັັງປຶຶ ກສາຫາລືືກັບ
ັ ທ່່ານໝໍໍຫງຽນຫົົ ງ. ເມື່່� ອໃດທີ່່� ບໍ່່�ສາມາດ
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ເຮັັດຫຍັັງໄດ້້ອີີກແລ້້ວໃນວຽງຈັັນ ຂ້້ອຍອາດຈະພິິ ຈາລະນາເລື່່� ອງການເດີີນທາງໄປຄຳຳ�
ມ່່ວນ.
“ເມື່່� ອຮອດຕອນນັ້້�ນ, ເຈົ້້�າຈະຕ້້ອງກຽມເອກະສານເດີີນທາງໄວ້້ໃຫ້້ຂ້້ອຍ ພ້້ອມ
ເຈລະຈາຂໍໍໃຫ້້ເຄື່່� ອງບິິນຂອງກອງທັັບໄປສົ່່�ງຂ້້ອຍຢູ່່�ພາກໃຕ້້ ຍ້້ອນຂ້້ອຍເຖົ້້�າຫຼຼາຍແລ້້ວ
ຈິ່່�ງຂັັບລົົດໄປຕາມທາງອັັນຍາວຢຽດແບບຂະລຸຸຂຸລ
ຸ ະທີ່່� ເຕັັມແຕ່່ບວກຂຸຸມບໍ່່�ໄດ້້. ອີີກຢ່່ າງ
ໜຶ່່ງ� , ຂ້້ອຍຍັັງຕ້້ອງການເບ້້ຍລ້້ຽງລາຍວັັນແຮຖົົງເລັັກໜ້້ອຍໃນກໍໍລະນີີເກີີດເຫດການ
ສຸຸກເສີີນ. ເຈົ້້�າຍັັງຕ້້ອງໄດ້້ຢ້ຳຳ� �ເຕືືອນທາງກອງທັັບອີີກວ່່າມີີເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບທີ່່� ມີີ
ງານລົ້້�ນມືືເດີີນທາງໄປບ່່ອນຫັ້້� ນພຽງຄົົນດຽວ. ເທົ່່�າທີ່່� ຂ້້ອຍຮູ້້�, ທາງກະຊວງຍຸຸຕິທຳຳ�ກໍ
ິ
ບໍ່່
ໍ �
ໄດ້້ມີີອຳຳ�ນາດ ດ້້ອຍກວ່່າກອງທັັບໃນຍາມບ້້ານເມືືອງບໍ່່�ມີີສົົງຄາມພໍໍ ປານໃດ.
“ຕອນນີ້້�ກໍໍຮອດຍາມທີ່່� ຂ້້ອຍຕ້້ອງກັັບແລ້້ວລະ.” ເວົ້້�າສຸຸດສີີຣິິກໍໍຢືນ
ື ຂຶ້້�ນ ພ້້ອມຍື່່� ນສໍໍ
ດຳຳ�ຄືືນໄປທີ່່� ແຫງ. “ຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ເປີີດປາກເວົ້້�າເລື່່� ອງມະຍິິກມະຍ່່ອຍທີ່່� ພວກເຮົົາລົົມກັັນ
ໃນມື້້� ນີ້້�ແນ່່ນອນ ສ່່ວນເຈົ້້�າຈະໄປເວົ້້�າໃຫ້້ໃຜຟັັ ງມັັນກໍໍເລື່່� ອງຂອງເຈົ້້�າ ຕໍ່່�ໄປນີ້້� ເຈົ້້�າຕ້້ອງ
ປະຕິິບັັດຕໍ່່�ຂ້້ອຍຢ່່າງມີີມາລະຍາດ ສ່່ວນຂ້້ອຍກໍໍຈະຄອຍສອນປະສົົບການ ທັັງໃຫ້້ຄວາມ
ຮ່່ວມມືືກັບ
ັ ເຈົ້້�າ ເພື່່� ອຊ່່ວຍໃຫ້້ເຈົ້້�າໄດ້້ມີີໂອກາດປ່່ຽນແປງຕົົນເອງເທື່່� ອລະໜ້້ອຍ ຈົົນກວ່່າ
ເຈົ້້�າຈະກາຍເປັັ ນຜູ້້� ພິິ ພາກສາໃນແບບທີ່່� ເຈົ້້�າຄວນຈະເປັັ ນ.”
ແຫງຈ້້ອງມອງເບິ່່� ງສາຍຕາສີີຂຽວອັັນແຝງຊ້້ອນໄປດ້້ວຍພະລັັງອຳຳ�ນາດຄູ່່�ນັ້້�ນ
ຕະຫຼຼອດເວລາຄືືກັັບຖືືກສະກົົດຈິິດກໍໍປານນັ້້�ນ. ສີີຣິິງຶກຫົ
ຶ ົ ວ ພ້້ອມໝູູນຕົົວກັັບຄືືນ ແລ້້ວ
ຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປທາງປະຕູູ ທັັງຍົົກເກີີບແຕະຂຶ້້�ນມາເຊັັດໃສ່່ກັັບຂາສົ້້�ງດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຕົົນ
ກ່່ອນທີ່່� ຈະຍ່່າງອອກຈາກຫ້້ອງອັັນງຽບແສນງຽບຈົົນຂົົນໜາວລຸຸກບ່່ອນນັ້້�ນ.
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8

ໄປຕຶຶກເບັັດ

“ອືືມ, ຕ້້ອງບອກເລີີຍວ່່າແບບນີ້້�ຄັັກກວ່່າຂີ່່� ລົົດເມໂດຍສານຕັ້້�ງຫຼຼາຍເທົ່່�າ.”
ສີີຣິິແລະຫງຽນຫົົ ງນັ່່�ງແນມເບິ່່�ງທ້້າຍງ່່ອນອັັນອວບອ້້ວນຂອງຄົົນຂັັບລົົດໃນຊຸຸ ດ
ເຄື່່� ອງແບບທະຫານຫວຽດນາມຢູ່່�ເບາະດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງລົົດລີີມູຊິ
ູ ິນສີີດຳຳ� ສ່່ວນຫງຽນຫົົ ງ
ກໍໍ ເ ບິ່່� ງ ຄືື ວ່່າແຕ່່ງກາຍເຂົ້້� າ ຮູູ ບ ເຂົ້້� າ ຮອຍໄດ້້ແບບລົົ ງ ຕົົ ວ ທັັ ງ ເໝາະສົົ ມ ສຳຳ�ລັັ ບ ການ
ເດີີນທາງ.
“ທ່່ານທູູດບໍ່່�ຢາກໃຫ້້ຂ້້ອຍເດີີນທາງໄປໃສກໍໍຕາມດ້້ວຍລົົດໂດຍສານທົ່່�ວໄປ. ທ່່ານ
ວ່່າຢູ່່�ໃສກໍໍມີີແຕ່່ໂຈນເຕັັມໄປໝົົດ.”
“ທ່່ານເລີີຍຄິິດວ່່າການຂີ່່� ລົດ
ົ ຄັັນໃຫຍ່່ອັັນຫຼູູ�ຫຼຼາລາຄາແພງຫັ້້� ນຊິິຊ່່ວຍໃຫ້້ພວກເຮົົາ
ປອດໄພຈາກພວກໂຈນວ່່າຕິິ?”
“ມີີຜູ້�້ ດູູແລຄວາມປອດໄພນຳຳ�.” ທັັງສອງແນມຜ່່ານອອກໄປເບື້້� ອງປະຕູູລົົດທາງສີີ
ຣິິນັ່່ງ� ຢູ່່� ເຊິ່່�ງມີີຜູ້�້ ດູູແລຄວາມປອດໄພ ຮ່່າງກາຍຕ່ຳຳ��ເຕ້້ຍ ແຕ່່ທ່່າທາງຂຶຶງຂັັງນັ່່�ງເທິິງລົົດຈັັກ
ຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ລົົດຈັັກຂົົນສົ່່�ງໄປສະນີີຕ່່າງແຕ່່ຕິິດອາວຸຸດ ໂດຍມີີປືນ
ື ຍາວແບບປືືນລ່່າສັັດພາຍ
ໄວ້້ຕິິດກັັບບ່່າໄຫຼ່່� ຄ້້າຍກັັບວ່່າກຽມພ້້ອມທີ່່� ຈະພິິ ຊິິດຜູ້້� ກໍ່່�ການຮ້້າຍໄດ້້ທຸຸກວິິນາທີີຖ້້າມີີ
ເຫດການຈູ່່ໂຈມເກີີ
ດຂຶ້້�ນ.
�
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າທ່່ານທູູດເພິ່່� ນຄົົງບໍ່່�ຄ່່ອຍໄດ້້ເດີີນທາງອອກໄປທາງນອກພໍໍ ເທົ່່�າໃດ.”
“ສີີຣິ,ິ ຂ້້ອຍໄດ້້ອ່່ານເລື່່� ອງຄວາມສາມາດໃນການກັັບຄືືນສະພາບເດີີມໄວຂອງກ້້າມ
ຊີ້້� ນຫົົ ດ-ຢືືດແລ້້ວໃດ.” ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນເບົົາໆ.
“ໃຜໆ ກໍໍເວົ້້�າວ່່າຄົົນຫວຽດນາມເປັັ ນຊົົນຊາດທີ່່� ບໍ່່�ມີີວັດ
ັ ທະນະທຳຳ�.”
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍວ່່າພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງສົົງໄສຢູ່່�ວ່່າພາຍໃນສອງອາທິິດນ້ຳຳ��ໃນເຂື່່� ອນຈະເຂົ້້�າໄປ
ຢູ່່�ໃນລຳຳ�ໄສ້້ແບບທຳຳ�ມະຊາດຈົົນມັັນເຕັັມ ຫຼືື�ບໍ່່�?” ໝາຍເຖິິງສອງສົົບທີ່່� ພວກເຂົົາຄິິດວ່່າ
ມີີປະລິິມານນ້ຳຳ��ຢູ່່�ໃນຮ່່າງກາຍຫຼຼາຍຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ.
“ໃນປຶ້້� ມຕຳຳ�ລາບອກໄວ້້ວ່່າ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່່າງກາຍອາດໄດ້້ຮັັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຍ້້ອນພວກປານ້້ອຍກັັບໄຄນ້ຳຳ�� ແຕ່່ການຫົົ ດຕົົວຂອງກ້້າມຊີ້້� ນຈະປິິ ດກັ້້�ນບໍ່່�ໃຫ້້ນ້ຳຳ��ໄຫຼຼເຂົ້້�າ
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ໄປໃນລຳຳ�ໄສ້້ ແລະພາຍໃນລຳຳ�ໄສ້້ກໍໍບໍ່່�ໜ້້າຈະມີີນ້ຳຳ�ຫຼ
� ຼາຍຂະໜາດນີ້້�.”
“ເອົົາເທາະຫົົ ງ. ປິິ ດສະໜາທີ່່� ພວກເຮົົາມີີຢູ່່�ຕອນນີ້້�ຍັັງບໍ່່�ພຽງພໍໍ ອີີກຫວາ? ບາງທີີ
ພວກເຂົົາອາດຫິິ ວນ້ຳຳ��ແຮງແລ້້ວພາກັັນດື່່� ມນ້ຳຳ��ໃນເຂື່່� ອນຈົົນເຕັັມທ້້ອງ ກ່ອນທີ່່�
ພວກເຂົົາ
່
ຈະຂາດໃຈຕາຍ.”
“ແຕ່່ບໍ່່�ມີີນ້ຳຳ�� ໄຫຼຼຜ່່ ານໝາກໄຂ່່ຫຼັັ�ງຈັັກເມັັດເລີີຍໃດ.”
“ຄັັນຊັ້້�ນ ເຈົ້້�າກຳຳ�ລັັງເວົ້້�າເລື່່� ອງຫຍັັງ?”
“ເຈົ້້�າເຄີີຍຫຼິ້້�� ນກີີລາສະກີີນ້ຳຳ�ບໍ
� ໍສີີຣິິ?”
“ໂອ ຫຼິ້້�� ນປະຈຳຳ�. ຕອນລ່່ອງເຮືືອທ່່ອງທ່່ຽວ ຂ້້ອຍມັັກໂຍງສະກີີທາງຫຼັັ�ງເຮືືອໃບລົົມ
ຕະຫຼຼອດ.”
ຫງຽນຫົົ ງຫົົ ວຂຶ້້�ນຊົົງຖືືກໃຈ ສ່່ວນຄົົນຂັັບລົົດກໍໍຈ້້ອງແນມມາທາງສີີຣິຜ່່
ິ ານແວ່່ນລົົດ
ທາງໜ້້າດ້້ວຍສາຍຕາຊົົງອິິດສາໃນຄວາມລ້ຳຳ��ລວຍຂອງເຂົົາ.
“ຢ່່າບອກໃດວ່່າເຈົ້້�າກໍໍເຄີີຍຫຼິ້້�� ນ?”
“ສະໄໝຍັັງໜຸ່່ມຂ້້ອຍເປັັ
ນເດັັກໄດ້້ຮັັບສິິດພິິ ເສດ ກ່່ອນຈະເຂົ້້�າໃຈສັັດຈະທຳຳ�ຂອງ
�
ຊີີວິດ
ິ .”
“ດີີເລີີຍ, ແລ້້ວມັັນເປັັ ນແນວໃດ?”
“ຫຼິ້້�� ນສະກີີນ້ຳຳ�ຫັ້້
� � ນຫວາ? ມັັນກໍໍເຮັັດໃຫ້້ຮູ້້�ສຶຶກສົົດຊື່່� ນມີີຊີີວິດ
ິ ຊີີວາຊັ້້�ນລະບໍໍ.”
“ແລ້້ວມັັນກ່່ຽວຫຍັັງກັັບກ້້າມຊີ້້� ນຫົົ ດ-ຢືືດຂອງທຣັັນທັັງສອງຄົົນລະ?”
“ຂ້້ອຍເອງກໍໍບໍ່່�ໝັ້້ນ
� ໃຈມັັນອາດຈະມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງກັັນກໍໍເປັັ ນໄດ້້ໃດ. ຄວາມຈິິງ
ແລ້້ວ ຂ້້ອຍກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນນັັກຫຼິ້້�� ນສະກີີນ້ຳຳ�ທີ່່
� � ເກັ່່�ງທີ່່� ສຸຸດຈົົນເປັັ ນມືືໜຶ່ງ່� ຂອງໂລກດອກ ຂ້້ອຍ
ພຽງແຕ່່ໂດດຕັ໋໋�ວມຕັ໋໋�ຽມລົົງໄປໃນນ້ຳຳ��ຫຼຼາຍກວ່່າການຫຼິ້້�� ນສະກີີ ທັັງບໍ່່�ມີີວິທີ
ິ ີໃດອີີກແລ້້ວທີ່່�
ຈະສວນທະວານໄດ້້ດີີກວ່່າ …”
“ຂ້້ອຍພໍໍ ເຂົ້້�າໃຈປະເດັັນທີ່່� ເຈົ້້�າຢາກບອກແລ້້ວແຫຼຼະ ໝາຍຄວາມວ່່າທຣັັນທັັງສອງ
ຄົົນຫັ້້� ນພາກັັນລົົງຫຼິ້້�� ນສະກີີນ້ຳຳ�� ແບບເບີີກບານສຳຳ�ລານໃຈ ຢູ່່�ອ່່າງນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� ແມ່່ນບໍໍ?”
“ມັັນກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນແບບນັ້້�ນ ແຕ່່ຖ້້າພວກເຂົົາຖືືກລາກໄປຕາມທ້້າຍເຮືືອ …”
“ຜົົ ນຂອງມັັນກໍໍອັັນດຽວກັັນຫັ້້� ນແຫຼ້້� ວ. ຈັ່່�ງແມ່່ນສະຫຼຼ າດຫຼຼ າຍສະຫາຍນີ້້� ນັ້້�ນ
ອາດຈະເປັັ ນວິິທີີການໜຶ່່ງ� ຂອງການເຮັັດທໍໍລະມານ. ໂອຟ້້າເອີີຍ, ຫວັັງວ່່າຜູ້້� ທໍໍລະມານ
ຄົົງໄດ້້ຂໍ້້�ມູນ
ູ ຫຍັັງບາງຢ່່າງຈາກສອງຄົົນນັ້້�ນ. ພວກມັັນໃຊ້້ຄວາມພະຍາຍາມສູູງພໍໍ ຄວນ
ເພື່່� ອບີີບໃຫ້້ພວກເຂົົາເປີີດປາກໄຂຄວາມລັັບອອກມາ. ແລ້້ວເຈົ້້�າຄິິດວ່່າທັັງສອງຄົົນຫັ້້� ນ
ມີີເລື່່� ອງລາວສຳຳ�ຄັັນຫຍັັງທີ່່� ຈະຕ້້ອງເວົ້້�າອອກມາແທ້້ໆ? ຫຼືື�ມີີຫຍັັງທີ່່� ເຈົ້້�າຍັັງປິິ ດບັັງຂ້້ອຍ
ຢູ່່�ບໍໍ?”
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“ຂ້້ອຍກໍໍ ບ ອກທຸຸກຢ່່ າງຕາມທີ່່� ຮູ້້� ຫັ້້� ນແຫຼຼ ະ ທັັ ງ ໝັ້້�ນ ໃຈວ່່າຄົົ ນ ຂັັ ບ ລົົ ດ ຫັ້້� ນບໍ່່� ຮູ້້�
ເລື່່� ອງລາວຫຍັັງດອກ ເທົ່່�າທີ່່� ເຂົົາສາມາດບອກໄດ້້ກໍໍແມ່່ນ ລົົດຈິິບຂອງເຂົົາກິິນນ້ຳຳ��ມັັນ
ຈັັກກິິໂລຕໍ່່�ລິິດເທົ່່�ານັ້້�ນລະ.”
“ອືືມ ຖ້້າຂ້້ອຍເປັັ ນຄົົນຂັັບລົົດ ຂ້້ອຍຈະຮີີບບອກພວກເຂົົາທັັນທີີເມື່່� ອເຫັັ ນສັັນຍານ
ອັັນຕະລາຍຕັ້້�ງແຕ່່ຕອນຕົ້້�ນ ແມ່່ນບໍໍໂຊເຟີີ?” ຄົົນຂັັບລົົດເຮັັດເປັັ ນບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ສົົນກັັບຄຳຳ�ຖາມ
ຂອງສີີຣິິ ຄົົງກຳຳ�ລັັງຕັ້້�ງໃຈໃນການໃຊ້້ພະລັັງງານຂອງຕົົນເພື່່� ອຫຼົົ�ບຂຸຸມ ລວມທັັງຄົົນຍ່່າງ
ກະແຈກກະຈາຍຢ່່າງບໍ່່�ເປັັ ນລະບຽບໄປຕາມຂອບທາງ.
ສີີຣິິ ກັັບຫງຽນຫົົ ງໄດ້້ພົົ ບປະກັັບທ່່ານເຈົ້້�າເມືືອງທີ່່� ເຂື່່� ອນນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� ໂດຍໄດ້້ແນະນຳຳ�
ທັັງສອງໃຫ້້ຮູ້້�ຈັັກກັັບຊາຍຫາປາສອງຄົົນຜູ້້� ເຊິ່່�ງພົົ ບສົົບຂອງທຣັັນທັັງຄູ່່�. ຕອນທີ່່� ທຣັັນ
ຄົົນທຳຳ�ອິິດພຸ່່� ງຂຶ້້�ນມາເທິິງໜ້້ານ້ຳຳ��ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຂີີປານາວຸຸດ, ຊາຍຫາປາຄົົນທີີສອງຜູ້້�
ໜ້້າສົົງສານເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງຂະມຸຸກຂະມຸ້້ຍກັັ
� ບໜ້້າວຽກບາງຢ່່າງຢູ່່�ເທິິງເຮືືອ ໃບໜ້້າສີີນ້ຳຳ��
ຕານອັັນບິິດບ້້ຽວໄດ້້ຈ້້ອງມອງໄປທີ່່� ເຂົົາຈົົນເຮັັດໃຫ້້ຫົົ ວໃຈຂອງເຂົົາເກືືອບຫຼົ່່�� ນລົົງມາຕົົກ
ຢູ່່�ກັັບພື້້� ນເຮືືອທັັນທີີ.
ພໍໍ ແຕ່່ສີີຣິິແຈ້້ງເຈດຈຳຳ�ນົົງໃຫ້້ທ່່ານເຈົ້້�າເມືືອງຮູ້້�ເຖິິງຈຸຸດປະສົົງຂອງພວກຕົົນແລ້້ວ
ລາວກໍໍພໍໍຮູ້້�ຢູ່່�ແກ່ໃຈວ່່າຄົົ
ງບໍ່່�ມີີໃຜຢາກເຂົ້້�າຄິິວເປັັ ນອາສາສະໝັັກ ແມ່່ນແຕ່່ນັັກດຳຳ�ນ້ຳຳ�ທີ່່
� �
່
ເກັ່່�ງທີ່່� ສຸຸດຂອງເມືືອງ ກໍໍຍັັງຖອດໃຈເພື່່� ອຈະມຸຸດນ້ຳຳ��ລົົງໄປຄົ້້�ນຫາສົົບທີ່່� ແຊ່່ນ້ຳຳ��ຈົນ
ົ ຮອດ
ສາມອາທິິດ. ຜູ້�້ ຄົົນທີ່່� ອາໄສລຽບຕາມຂອບເຂດຂອງອ່່າງນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� ຕ່່າງກໍໍຍັັງຝັັ ງໃຈໃນ
ເລື່່� ອງປະເພນີີ ແລະໂຊກລາງຈົົນບໍ່່�ສາມາດຈະລຶຶບລ້້າງໄດ້້ ສະນັ້້�ນສອງສົົບທີ່່� ພົົບກ່ອນ
່
ໜ້້ານີ້້�ຈິ່່ງ� ສ້້າງຄວາມຫວາດລະແວງໃຫ້້ກັັບຜູ້້� ຄົົນເປັັ ນສ່່ວນໃຫຍ່່. ແຕ່່ໃນບັັນດາຄົົນຫາ
ປາເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນ ກໍໍມີີຜູ້�້ ເຖົ້້�າຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຍອມເຮັັດທຸຸກຢ່່ າງພຽງເພື່່� ອເງິິນບໍ່່�ພໍໍເທົ່່�າໃດກີີບ ເຊິ່່�ງຊື່່�
ຂອງເຂົົາແມ່່ນດັັນ ຄວາມຈິິງແລ້້ວຕົົວຂອງດັັນເອງກໍໍບໍ່່�ມີີຄວາມສາມາດແມ່່ນແຕ່່ຈະຊື້້�
ເຮືືອພຽງລຳຳ�ດຽວ. ປົົ ກກະຕິິແລ້້ວເຂົົາພຽງແຕ່່ຢັ່່� ງລົົງໄປໃນອ່່າງນ້ຳຳ��ທີ່່�ມີຄ
ີ ວາມເລິິກພຽງ
ແອວ ແລ້້ວກໍໍໃຊ້້ແຫຄູ່່�ໃຈທີ່່� ເຂົົາເອງໄດ້້ທຳຳ�ການສ້້ອມແຊມມັັນຕັ້້�ງຫຼຼາຍຄັ້້�ງ ເພື່່� ອຂວ່່າງ
ມັັນໄປໃນນ້ຳຳ��ປະມານຊາວຄັ້້�ງ ເຂົົາດຳຳ�ລົົງຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�ດ້້ວຍການຫາປາໄອຄິິວຕ່ຳຳ�� ແລະສັັດນ້ຳຳ��
ຂະໜາດນ້້ອຍທີ່່� ບໍ່່�ມີີປັັນຍາຈະໜີີພົ້້� ນຈາກເງື້້ອ
� ມມືືຂອງເຂົົາ.
“ຂ້້ອຍຮັັບປາກເຮັັດໄດ້້ແນ່່ນອນ … ສ່່ວນຄ່່າແຮງແມ່່ນຫ້້າຮ້້ອຍກີີບ.” ນັັບແຕ່່ເດືືອນ
ມິິຖຸຸນາຜ່່ານມາ ຄ່່າເງິິນກີີບໄດ້້ຫຼຸຸ�ດລົົງ ເຊິ່່�ງເງິິນສອງຮ້້ອຍກີີບມີີຄ່່າເທົ່່�າກັັບໜຶ່ງ່� ໂດລາ
ສະຫະລັັດ. ດັັນຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງຂໍໍຄ່່າແຮງເປັັ ນເງິິນກ້້ອນໃຫຍ່່ພໍໍ ສົມ
ົ ຄວນ ທັັງກັັງວົົນວ່່າ
ຄົົນເມືືອງສອງຄົົນນັ້້�ນຈະຕໍ່່�ລອງລາຄາກັັບເຂົົາ ແຕ່່ບໍ່່�ເລີີຍ ທັັງສອງບໍ່່�ຕໍ່່ຈັ
� ກກີ
ັ ບ
ີ ພວກເຂົົາ
ຈ່່າຍເງິິນລ່່ວງໜ້້າໃຫ້້ດັັນເຄິ່່�ງໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງຖືືໄດ້້ວ່່າເປັັ ນມື້້� ໂຊກດີີຂອງເຂົົາອີີກວັນ
ັ .
118

ຊາຍຫາປາຄົົນທີີສອງ ໄດ້້ພາດັັນໄປຈຸຸດທີ່່� ຕົນ
ົ ພົົບເຫັັ ນສົົບຂອງທຣັັນພົ້້�ນຂຶ້້�ນມາຈາກ
ໜ້້ານ້ຳຳ�� ຫົົ ວໃຈຂອງເຂົົາປາກົົດວ່່າບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່່�ກັັບເນື້້�ອກັັບຄີີງເລີີຍແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍຍ້້ອນຄວາມ
ຫວາດພະຫວາ ສ່່ວນສີີຣິິ ກັັບຫງຽນຫົົ ງ ພ້້ອມທ່່ານເຈົ້້�າເມືືອງ ພາກັັນຢືືນແນມເບິ່່�ງ
ທັັງສອງຢູ່່�ເທິິງຝັ່່� ງແມ່່ນ້ຳຳ��. ດັັນສວມແວ່່ນຕາກັັນນ້ຳຳ��ທີ່່�ສີີຣິິຊື້້�ມາແຕ່່ໃນເມືືອງ ກ່່ອນໂດດ
ຕວ້້າມລົົງຈາກທ້້າຍເຮືືອຂະນະທີ່່� ຍັງັ ສວມເສື້້�ອຍືືດຕິິດຢູ່່�, ເຂົົາມຸຸດຫົົ ວລົົງໄປໃນນ້ຳຳ��ປະມານ
ຫ້້າຫົົ ກວິນ
ິ າທີີ ກໍໍໂດດພວດພາດຂຶ້້�ນມາ ພ້້ອມອ້້າປາກຫູູບເອົົາອາກາດເຂົ້້�າປອດຢ່່າງ
ຄົົນກຳຳ�ລັັງຫິິ ວກະຫາຍ. ທ່່ານເຈົ້້�າເມືືອງໄດ້້ຊີ້້� ແຈງວ່່າ ມັັນເປັັ ນຜົົ ນຂອງການສູູບຢາໜັັກ
ນັ້້�ນເອງ ຂະນະທີ່່� ດັັນກໍໍຍັັງດຳຳ�ນ້ຳຳ��ລົົງ ແລ້້ວກໍໍສະມັັກນ້ຳຳ�� , ດຳຳ�ລົົງແລ້້ວກໍໍສະມັັກສະຫຼັັ�ບໄປ
ມາພໍໍ ປານນັ້້�ນ, ສີີຣິິອວ່່າຍໜ້້າມາທາງທ່່ານເຈົ້້�າເມືືອງ ເພື່່� ອເອີ່່� ຍຖາມສາເຫດບາງຢ່່າງ
ກ່່ຽວກັັບມື້້� ທີ່່�ພວກເຂົົາພົົ ບເຫັັ ນສົົບຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ມີີຮອຍສັັກ.
“ແມ່່ນໃຜເປັັ ນຄົົນຢືືນຢັັ ນວ່່າ ຮອຍສັັກນັ້້ນ
� ເປັັ ນສັັນຍະລັັກຂອງຄົົນຫວຽດນາມ?”
“ໂອ ຂ້້ອຍເອງກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງໝັ້້�ນໃຈຄືືກັັນໃດ ແຕ່່ກໍໍມີີທະຫານຄົົນໜຶ່່ງ� ເປັັ ນຜູ້້� ຢືືນຢັັ ນ
ເຂົົາຍັັງບອກວ່່າເຂົົາເຄີີຍຖືືກສົ່່ງ� ໄປປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ຫວຽດນາມ ແລະເຂົົາກໍໍຈື່່�ຮອຍສັັກແບບ
ນັ້້�ນໄດ້້ທັັນທີີ.”
“ເຂົົາຍັັງຢູ່່�ແຖວນີ້້�ບໍໍ?”
“ບໍ່່�ດອກ ເຂົົາບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນເຂດນີ້້� ເຂົົາມາພຽງເພື່່� ອສຳຳ�ຫຼຼວດຊື່່� ໆ.”
“ສຳຳ�ຫຼຼວດຫຍັັງ?”
“ການເດີີນທາງດ້້ວຍເຮືືອແບບໄປ-ກັັບ ໄປຍັັງດອນດັັດສ້້າງ ເຂົົາວ່່າແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
ດອນທັັງສອງທີ່່� ວ່່ານັ້້�ນສາມາດແນມເຫັັ ນໄກອອກໄປພໍໍ ສົົມຄວນໂດຍມີີດອນທ້້າວ
ສຳຳ�ລັັບຄຸຸມຂັັງນັັກໂທດແລະຜູ້�້ ຕິິດຢາເສບຕິິດຊາຍ ສ່່ວນດອນນາງແມ່່ນສຳຳ�ລັັບນັັກໂທດ
ທີ່່� ເປັັ ນເພດຍິິງ. ສີີຣິບໍ່່
ິ �ຄາດຄິິດວ່່າຈະມີີການດັັດສ້້າງຫຍັັງແດ່່ເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ສອງດອນແຫ່່ງ
ນັ້້�ນ.
“ທ່່ານເຫັັ ນເອກະສານຄຳຳ�ສັ່່�ງຂອງເຂົົາ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ອຸ໋໋�ຍຕາຍ ບໍ່່�ເລີີຍທ່່ານໝໍໍ. ຜູ້້�ຄົົນໃນຊຸຸ ດເຄື່່�ອງແບບສ່່ວນໃຫຍ່່ບໍ່່�ມັກ
ັ ໃຫ້້ຄົົນທຳຳ�ມະດາ
ຄືືຊຸຸມເຮົົາເຈົ້້�າຂ້້ອຍສອດຮູ້້�ສອດເຫັັ ນເລື່່� ອງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າປານໃດ ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�ໜຳຳ�ເຂົົາຍັັງມີີປືນ
ື
ກະບອກໃຫຍ່່ ຂ້້ອຍຈິ່່�ງບໍ່່�ຖາມຫຍັັງຕໍ່່�ອີີກ.”
ແນມອອກໄປທີ່່� ເຮືືອລຳຳ�ໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງຟູູ ອ່່ອງລ່່ອງຢູ່່�ກາງແມ່່ນ້ຳຳ�� ພໍ່່� ເຖົ້້�າດັັນເບິ່່�ງຄືື
ວ່່າກຳຳ�ລັັງຈະປ່່ອຍໃຫ້້ຕົົນເອງຈົົມນ້ຳຳ��ຕາຍ ເຮັັດໃຫ້້ຫງຽນຫົົ ງຮູ້້�ສຶຶກເປັັ ນຫ່່ວງລາວ.
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“ຄິິດວ່່າພວກເຮົົາຄວນຮ້້ອງລາວກັັບຄືືນເຂົ້້�າຝັ່່� ງດີີກວ່່າບໍໍ? ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າລາວຄົົງບໍ່່�
ລອດດອກ.” ສີີຣິິງຶກຫົ
ຶ ົ ວເຫັັ ນດີີ ພຽງແຕ່່ພວກເຂົົາແຂກປາກເອີ້້� ນໃສ່່ຊາຍຫາປາ ແຕ່່
ແລ້້ວກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນດັັນໂປໂລຫົົ ວຂຶ້້�ນມາອີີກ.
“ໂອ ຊວຍແລ້້ວບັັດນີ້້�.” ພວກເຂົົາພາກັັນກັ້້�ງໂກບເພື່່� ອສອດສ່່ອງຫາບາງຢ່່າງຜ່່ານ
ແສງແດດ ໂດຍມຸ່່�ງເປົ້້� າໄປທົ່່�ວໜ້້ານ້ຳຳ��ເພື່່� ອຫວັັງຈະພົົ ບດັັນໂພ້້ໂວ້້ໜ້້າຂຶ້້�ນມາ. ໜ້້ານ້ຳຳ��
ແບນລຽບບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບແຜ່່ນແກ້້ວ ແຕ່່ຊາຍທີ່່� ນັ່່ງ� ຢູ່່�ເທິິງເຮືືອຊ້ຳຳ��ພັັດມີີທ່່າທີີເສີີຍມັ່່�ງ
ແບບບໍ່່�ຮ້້ອນບໍ່່�ເຄືືອງຫຍັັງກັັບເລື່່� ອງສະຫຍອງຂວັັນທີ່່� ອາດເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ກ້້ອງພື້້� ນເຮືືອ.
ທ່່ານໝໍໍທັັງສອງຮູ້້�ວ່່າຄົົນທີ່່� ດຳຳ�ນ້ຳຳ�ລົ
� ົງໄປໃນນ້ຳຳ��ຈືດ
ື ຈະໃຊ້້ເວລາຢ່່າງໜ້້ອຍສີ່່� ນາທີີ.
ຫງຽນຫົົ ງຍົົກແຂນຂຶ້້�ນເພື່່� ອຈັັບເວລາຕາມເຂັັມໂມງ. “ມັັນຜ່່ານໄປສາມນາທີີແລ້້ວ ເປັັ ນ
ຫຍັັງຊາຍຫາປາຄົົນນັ້້�ນຄືືບໍ່່�ລົົງໄປຊ່່ວຍດັັນ?”
ສີີຣິິຖາມທ່່ານເຈົ້້�າເມືືອງ.
“ເຂົົາບອກວ່່າເຂົົາລອຍນ້ຳຳ��ບໍ່່�ເກັ່່�ງປານໃດ ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີປະໂຫຍດຫຍັັງເລີີຍທີ່່� ພວກເຂົົາ
ຈະພາກັັນຕາຍທັັງຄູ່່.”
�
ເວລາລ່່ວງເລີີຍກາຍສີ່່�ນາທີີເລັັກໜ້້ອຍ ດັັນຈິ່່�ງໂປໂລຫົົ ວຂຶ້້�ນມາຈາກໜ້້ານ້ຳຳ��, ສີີໜ້້າ
ຂອງເຂົົາປາກົົດວ່່າກ່ຳຳ��ແຫຼ້້� ແຕ່່ແຝງຮອຍຍິ້້�ມຢ່່າງຜູ້້�ມີີໄຊ. ມັັນຄືືເຫດການທີ່່� ສ້້າງຄວາມ
ສະຫຍອງຂວັັນຈົົນເຖິິງນາທີີສຸຸດທ້້າຍ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບການສະແດງມາຍາກົົນຂອງຮູູ
ດີີນີຜູ້
ີ �້ ມີີສີີມືືໃນການເອົົາຕົົວລອດຈາກໄພອັັນຕະລາຍ ດັັນຍົົກແຂນຂຶ້້�ນ ພ້້ອມໂບກມືືໄປ
ມາເຊິ່່�ງສະແດງໃຫ້້ເຫັັ ນວ່່າເຂົົາຖືືບາງຢ່່າງໄວ້້ຢູ່່�ໃນມືືຂ້້າງໜຶ່ງ່� ເບິ່່�ງຄ້້າຍຄືືກັັບສົ້້�ນເຊືືອກ
ພໍໍເຂົົາດຶຶງເຊືືອກເສັ້້�ນນັ້້�ນແຮງໆ ຕີີນຂ້້າງໜຶ່່ງ� ກໍໍລອຍຂຶ້້�ນມາເທິິງໜ້້ານ້ຳຳ��ເປັັ ນອັັນດັັບທຳຳ�ອິິດ
ຈາກນັ້້�ນຂາກໍໍຟູູຂຶ້້�ນຕາມມາ ໝາຍຄວາມວ່່າ ສົົບຂອງຮັັອກຖືືກນຳຳ�ຂຶ້້�ນມາຈາກພື້້� ນນ້ຳຳ��
ແລ້້ວ.
**********

ເພື່່� ອຈະໄດ້້ລົົງມືືຊັັນນະສູູດສົົບຜູ້້� ຕາຍກ່ອນທີ່່�
ອາກາດຈະເປັັ ນຕົົວປັັ ນຫາໃນການເຮັັດໃຫ້້
່
ສົົບເນົ່່�າເປື່່�ອຍໄວຂຶ້້�ນນັ້້�ນ, ທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບທັັງສອງຄົົນໄດ້້ອາໄສຫ້້ອງຄອນກຣິິດ
ທີ່່� ເປົ່່� າວ່່າງເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງເຂື່່� ອນເພື່່� ອໃຊ້້ເປັັ ນຫ້້ອງເກັັບສົົບຊົ່່�ວຄາວ. ສ່່ວນເມຍຂອງ
ທ່່ານເຈົ້້�າເມືືອງກໍໍຍັັງຄົົງເຮັັດໜ້້າທີ່່� ວິ້້ງ� ເຕັ້້�ນເຂົ້້�າ-ອອກຫ້້ອງນັ້້�ນເພື່່� ອເສີີບນ້ຳຳ��ຊາ.
ການພົົ ບສົົບຂອງຮັັອກມີີຄວາມຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ສົົບຂອງທຣັັນຜູ້້� ຫຼ້້�າສຸຸດ ແຕ່່ມີີຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ງ
ທີ່່� ແຕກຕ່່າງອັັນສຳຳ�ຄັັນສອງຢ່່າງ. ເຖິິງແມ່່ນຈະມີີຮ່່ອງຮອຍຂອງຄວາມຕື່່� ນຕົົກໃຈ ແຕ່່ກໍໍ
ມີີແຜຂະໜາດໃຫຍ່່ປາກົົດຢູ່່� ເຊິ່່�ງເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນຈາກການຖືືກຍິິງໄລຍະໃກ້້ ລູູກປືນ
ື ໄດ້້
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ທະລຸຸຜ່່ ານໜ້້າເອິິກ ເຊິ່່�ງຫ່່າງຈາກຫົົ ວໃຈຂອງເຂົົາບໍ່່�ເທົ່່�າໃດເຊັັນ ແລ້້ວພຸ່່� ງອອກໄປທາງ
ກະດູູກບ່່າໄຫຼ່່�. ຫງຽນສ່່າຍຫົົ ວໄປມາ.
“ມັັນຊ່່າງໄຮ້້ເຫດຜົົ ນອີ່່�ຫຼີີ� ພຽງແຕ່່ບາດແຜອັັນດຽວກໍໍຍັັງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຕາຍໄດ້້ແລ້້ວ.”
“ເຈົ້້�າຄິິດວ່່າເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍຍ້້ອນບາດແຜນີ້້�ຊັ້້�ນບໍໍ?”
“ອືືມ ກໍໍບໍ່່�ແນ່່ແຫຼຼະ. ເບິ່່�ງແມ.”
ສີີຣິິ ເອ່່ນຕົົວເຂົ້້�າໃກ້້ກັັບບາດແຜ ທັັງເຫັັ ນໃນສິ່່�ງທີ່່� ເພື່່� ອນຮ່່ວມງານຂອງຕົົນກຳຳ�ລັັງ
ງຸນ
ື ທະລຸຸ
ຸ ງົົງ ຮອຍປາກບາດຍັັງຄົົງເປີີດຢູ່່� ທັັງມີີຮອຍອັັກເສບ ແຕ່່ບໍໍລິເິ ວນທີ່່� ຮອຍລູູກປືນ
ຜ່່ານອອກໄປນັ້້�ນ ມີີຮ່່ອງຮອຍຕົົກເກັັດຢ່່າງເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນ ບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງທີ່່� ຕ້້ອງສົົງໄສເລີີຍ
ວ່່າ ບາດແຜຈາກລູູກປືນ
ື ເທິິງໜ້້າອົົກຂອງຮັັອກນັ້້�ນແມ່່ນແຜເກົ່່�າ ເຊິ່່�ງຄົົງຈະແມ່່ນກຳຳ�ລັັງ
ຢູ່່�ໃນລະຫວ່່າງການຮັັກສາຕົົວຕອນທີ່່� ເຂົົາເສຍຊີີວິດ
ິ .
“ເປັັ ນຫຍັັງເຂົົາຄືືວ່່າອອກເດີີນທາງໄປທົ່່�ວກັັບຄະນະຜູ້້�ແທນ ທັັງທີ່່� ໜ້້າອົົກມີບ
ີ າດແຜ
ເປັັ ນຮູູຂະໜາດໃຫຍ່່ແບບນີ້້� ? ເຂົົາຄວນຈະພັັ ກຜ່່ ອນເພື່່� ອຮັັກສາຕົົວຢູ່່�ບ່່ອນໃດບ່່ອນ
ໜຶ່່ງ� ກ່ອນ.”
່
“ນີ້້�ແມ່່ນຄຳຳ�ຖາມຂໍ້້�ທີີໜຶ່ງ່� ,” ສີີຣິກ່
ິ າວ.
່ “ສ່່ວນຄຳຳ�ຖາມຂໍ້້�ທີີສອງ. ຊ່່ວຍອະທິິບາຍອັັນ
ນີ້້�ໃຫ້້ຂ້້ອຍຟັັ ງເບິ່່�ງດູູ.” ລາວເວົ້້�າທັັງຍົົກສາຍໄຟຟ້້າທີ່່� ເຄືືອບດ້້ວຍຢາງທີ່່� ຫາກໍໍແກ້້ອອກ
ຈາກຂໍ້້�ຕີີນຂອງຮັັອກ. “ມັັນເລີ່່� ມແປກຂຶ້້�ນຕະຫຼຼອດແລ້້ວນິິ.”
“ເຈົ້້�າໝາຍຄວາມວ່່າ ຖ້້າຄົົນພວກນັ້້�ນມີີສາຍໄຟຊຸຸ ມນີ້້� ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງພວກເຂົົາຄືື
ບໍ່່�ມັັດໝົົດທັັງສາມຄົົນຖ່່ວງນ້ຳຳ��ນຳຳ�ກັັນແມ່່ນບໍໍ?”
“ສາຍໄຟທີ່່� ໃຊ້້ມັັດສົົບນີ້້� ມັັນຫຼຼາຍພໍໍ ທີ່່�ຈະໃຊ້້ມັັດທະຫານທັັງກອງພັັ ນ ແລ້້ວເຈົ້້�າຄິິດ
ວ່່າມັັນຕ້້ອງໝາຍເຖິິງອີ່່� ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງແມ່່ນບໍໍ?”
“ໝາຍຄວາມວ່່າຄົົນພວກນັ້້�ນຖິ້້�ມເງື່່ອ
� ນງຳຳ�ໄວ້້ໃຫ້້ພວກເຮົົາວ່່າຕິິ?”
“ອາດຈະແມ່່ນແນວນັ້້�ນ.”
“ຄັັນຊັ້້�ນກໍໍແລ້້ວໄປ ແຕ່່ເກງວ່່າຄົົນພວກນັ້້�ນພາກັັນປະເມີີນຄ່່າພວກເຮົົາຕ່ຳຳ��ເກີີນໄປ
ແລ້້ວແຫຼຼະ. ຂ້້ອຍບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈອີ່່� ຫຼີີ�ວ່່າມັັນໝາຍເຖິິງຫຍັັງ ແລ້້ວເຈົ້້�າລະພໍໍ ຮູ້້�ຢູ່່�ບໍໍ?”
“ຕອນນີ້້�ຍັັງບໍ່່�ຮູ້້� ແຕ່່ຂ້້ອຍຕ້້ອງຮູ້້�ໃຫ້້ໄດ້້. ບັັດແລ້້ວວຽກບ່່ອນນີ້້� ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າພວກ
ເຮົົາຄວນໄປລົົມກັັບສະຫາຍດັັນອີີກເທື່່� ອໜຶ່່ງ� .”
ດັັນນັ່່�ງສູູບຢາທັັງດື່່� ມເຫຼົ້້�� າທີ່່� ເຂົົາຊື້້� ມາເອງຈາກລາຍໄດ້້ທີ່່� ຫາມາຢ່່າງມີີຄວາມສຸຸກຢູ່່�
ຊື່່� ລະບຽງໜ້້າເຮືືອນນ້້ອຍຊັ້້�ນດຽວທີ່່� ເຮັັດດ້້ວຍຄັັງສິິນຄ້້າ. ເລື່່� ອງທີ່່� ຈະຊວນທ່່ານໝໍໍ
ທັັງສອງດື່່� ມຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງນຳຳ�ນັ້້�ນປາກົົດວ່່າບໍ່່�ມີີໃນຫົົ ວຂອງເຂົົາເລີີຍ.
“ມັັນແມ່່ນລະເບີີດ.”
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“ລະເບີີດຊະນິິດໃດ?”
“ມັັນກໍໍແມ່່ນປະເພດດຽວກັັບພວກອາເມລິິກາໜ້້າໂງ່່ ທີ່່� ເຄີີຍເຮັັດໃຫ້້ຄົົນຂອງພວກ
ເຮົົາໄປສູ່່�ນິິບພານຫັ້້� ນແຫຼຼະ ມີີສາມລູູກຈົົມຢູ່່�ໃນນ້ຳຳ��ໂດຍຖືືກຂີ້້�ຕົົມຝັັ ງໄວ້້ເປັັ ນເຄິ່່�ງ ຄົົນ
ພວກນັ້້�ນຍັັງສະຫຼັັ�ກຕົົວອັັກໜັງັ ສືືໃສ່່ໃນນັ້້�ນ.
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍວ່່າມັັນເປັັ ນພາສາຫຍັັງ?”
ດັັນຫົົ ວຂວັັນກັັບຄຳຳ�ທີ່່� ຖືືກຖາມ ຄ້້າຍຄືືວ່່າເຂົົາເຄີີຍໄດ້້ຮັັບພອນຈາກຟ້້າໃຫ້້ສາມາດ
ອ່່ານໜັັງສືືອອກນີ້້� ແຫຼຼະ. “ບໍ່່�ຮູ້້�ຄືືກັັນ ແຕ່່ຂ້້ອຍຢາກຈະບອກໃຫ້້ຮູ້້�ວ່່າ ໜຶ່່�ງໃນນັ້້�ນມີີ
ທຸຸງຊາດຈີີນຕັ້້�ງຢູ່່�ນຳຳ�.”
“ຂໍໍບອກເລີີຍວ່່າ ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນໜ້້າທີ່່� ຂອງຂ້້ອຍທີ່່� ຈະຕ້້ອງມາເຮັັດວຽກນີ້້�. ຂ້້ອຍຈະ
ຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ອງທຸຸກໄປຫາສະຖານທູູດແບບເປັັ ນທາງການເບິ່່�ງ ເລື່່� ອງນີ້້�ຈ້້າງກະບໍ່່�ຈົບ
ົ ງ່່າຍໆ
ດອກ.”
ສີີຣິິສົົງໄສວ່່າເມື່່� ອໃດເຂົົາຈະເຊົົາຈົ່່�ມຈັັກເທື່່� ອ ຄົົນຂັັບລົົດຊາຍຫວຽດນາມເລີ່່� ມຈົ່່�ມ
ບໍ່່�ຢູ່່�ບໍ່່�ເຊົົາຕັ້້�ງແຕ່່ອອກຈາກເຂື່່� ອນນ້ຳຳ��ງື່່ມ
� ມາ ສີີຣິຈຳຳ�
ິ ເປັັ ນຕ້້ອງທົົນຟັັ ງສຽງຈົ່່�ມວ່່ານັ້້�ນ ເພາະ
ເຂົົານັ່່�ງຢູ່່�ທາງໜ້້າຂອງລົົດລີີມູູຊິິນ. “ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນ … ເລື່່� ອງປົົ ກກະຕິິ.”
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ຢູ່່�ດອກ ເບິ່່�ງລົົດຖີີບແດ່່ດຸຸຫັ້້� ນນະ.”
ກະໂປງທ້້າຍລົົດອາດຈະກວ້້າງພໍໍ ຖ້້າບໍ່່�ມີີຢາງອາໄຫຼ່່� ກັັບຖັັງນ້ຳຳ��ມັັນແປດລິິດ ສ່່ວນ
ນາຍທະຫານຜູ້້� ຮັັກສາຄວາມປອດໄພກໍໍປະຕິິເສດບໍ່່�ໃຫ້້ສີີຣິິຊ້້ອນລົົດຈັັກໄປນຳຳ� ສະນັ້້�ນ
ລາວຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່� ນເລີີຍ.
ສົົບຂອງຮັັອກຖືືກຫໍ່່� ຢ່່ າງແໜ້້ນໄວ້້ໃນຜ້້າໃບແຕ່່ກໍໍຍັັງຍ້້ອຍໂຢດລົົງມາ ແລະຖືືກຈັັບ
ພາດແຂງທີ່່� ເບາະດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງທ່່ານໝໍໍຫງຽນ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າເຄື່່� ອງປັັ ບອາກາດຈະເຮັັດ
ວຽກໄດ້້ເປັັ ນຢ່່າງດີີ ແຕ່່ກິ່່�ນກະຈາຍອອກມາກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງແຮງສົົມຄວນ, ຄົົນຂັັບລົົດຈົົກ
ເອົົາເຈ້້ຍທິິດຊູູ ມາອັັດຮູູດັັງທັັງສອງຂ້້າງໄວ້້. ສີີຣິິອວ່່າຍໜ້້າໄປທາງຫງຽນຫົົ ງ.
“ທ່່ານເວົ້້�າພາສາຝຣັ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?”
“ພໍໍ ໄດ້້ຢູ່່� ແຕ່່ກໍໍເປັັ ນກະຕຸຸກຕະຕັັກເລັັກໜ້້ອຍ.”
“ໂຊເຟີີລົົດເດລະເວົ້້�າໄດ້້ບໍ່່�?”
“ໂອຍ! ທ່່ານອາດຄິິດວ່່າຂ້້ອຍຈະໄດ້້ຮັັບສິິດພິິເສດໃຫ້້ໄດ້້ເຂົ້້�າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຝຣັ່່�ງ
ຢູ່່�ໃສຊັ້້�ນຫວາ? ຂ້້ອຍເປັັ ນຄົົນທຸຸກຍາກອະນາຖາ ເປັັ ນໄດ້້ພຽງມະນຸຸດເດີີນດິິນ … ເປັັ ນ
ຈິິດວິິນຍານຂອງລະບອບການປົົ ກຄອງແບບໃໝ່່.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້� ນ.” ສີີຣິິປ່່ ຽນໄປເວົ້້�າເປັັ ນພາສາຝຣັ່່�ງ. “ໄດ້້ຂໍ້້� ສົົມມຸຸດຖານຫຍັັ ງແດ່່
ທ່່ານໝໍໍ?”
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“ມີີເປັັ ນຮ້້ອຍຂໍ້້� ແຕ່່ບໍ່່�ມີີຈັກຂໍ້້
ັ �ທີ່່�ພໍໍຈະເຫັັ ນວ່່າສົົມເຫດສົົມຜົົ ນ. ທ່່ານໝໍໍເດລະ?”
“ລອງສັັງເກດເບິ່່�ງນຳຳ�ກັັນກ່ອນດູູ
ວ່່າ ທຣັັນ ກັັບຮັັອກພາກັັນເດີີນທາງມາທີ່່� ນີ້້�ເນື່່�ອງ
່
ຈາກພາລະກິິດອັັນຮີີບດ່່ວນ ຈົົນຮັັອກເອງບໍ່່�ສາມາດລໍໍໃຫ້້ຮອຍບາດແຜຫາຍເຊົົາໄດ້້.
ສົົມມຸຸດວ່່າມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງທີ່່� ສ້້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້້ກັັບພວກເຮົົາ, ພວກເຮົົາກໍໍເລີີຍຟ້້າວ
ພາກັັນຈັັບຕົົວຜູ້້� ແທນ ກ່ອນທີ່່�
ຈະເດີີນທາງໄປຮອດຈຸຸດໝາຍປາຍທາງ. ຈາກນັ້້�ນພວກ
່
ເຂົົ າກໍໍຖືືກນຳຳ�ມາຂັັ ງໄວ້້ຢູ່່� ໃນດອນຮ່່ວມກັັບອາດຊະຍາກອນຄົົນອື່່� ນໆ ທັັ ງຖືື ກທຸບ
ຸ ຕີີ
ທໍໍລະມານຈົົນຍອມເປີີດປາກເຜີີ ຍຄວາມລັັບອອກມາ ຈາກນັ້້�ນກໍໍເອົົາຮ່່າງໄປຖ່່ວງລົົງໃນ
ອ່່າງເກັັບນ້ຳຳ��ດ້້ວຍອາວຸຸດຍຸຸດໂທປະກອນຂອງຈີີນບູູຮານ.
“ແຕ່່ຄົົນຂອງພວກເຮົົາຕ້້ອງການໃຫ້້ຄົົນຂອງທ່່ານຮູ້້�ວ່່າ ພວກເຮົົາຈັັບພວກເຂົົາໄດ້້
ກໍໍເລີີຍໃຊ້້ເຊືືອກທີ່່� ເປື່່�ອຍງ່່າຍ. ພວກເຂົົາຮູ້້�ວ່່າ ແນວໃດພວກເຮົົາກໍໍຕ້້ອງນຳຳ�ຫາສົົບທີີສາມ
ແນ່່ນອນ ແລ້້ວກໍໍພົົບເປືືອກນອກລູູກລະເບີີດຂອງຈີີນ ເມື່່� ອຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງຄວາມສຳຳ�ພັັ ນອັັນ
ເຢັັ ນຊາລະຫວ່່າງພວກທ່່ານກັັບຜູ້້�ນຳຳ�ມ້້າວແລ້້ວ ມັັນກໍໍພຽງແຕ່່ຈະຍົ້້�ວະໂທສະພວກທ່່ານ
ໃຫ້້ໂມໂຫຂຶ້້�ນຕື່່� ມ, ເປັັ ນແນວໃດພໍໍ ໃຊ້້ໄດ້້ຢູ່່�ບໍໍ?”
“ເບິ່່�ງຄືືວ່່າຈະເປັັ ນເຫດຈູູງໃຈທີ່່� ພໍໍຟັັງຂຶ້້�ນຢູ່່� ສຳຳ�ລັັບເຫດການລະຫວ່່າງປະເທດ ເຊິ່່�ງ
ໜ້້າຈະມີີເຫດຜົົ ນພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ພັັ ນຂອງພວກເຮົົາແຕກຫັັ ກໄດ້້,” ທ່່ານ
ໝໍໍຫງຽນໃຫ້້ຄຳຳ�ເຫັັ ນ.
“ຫັ້້� ນແຫຼຼະ ມັັນເປັັ ນແບບສິ່່�ງທີ່່� ພວກໂປລິິບູໂູ ຣຫົົ ວຮ້້ອນຢາກໃຫ້້ເກີີດຂຶ້້�ນແບບນັ້້�ນ.”
“ແຕ່່ເບິ່່�ງນ້ຳຳ��ສຽງຂອງທ່່ານແລ້້ວຄືືກັັບວ່່າບໍ່່�ໝັ້້ນ
� ໃຈປານໃດ.”
“ກໍໍບໍ່່�ຮູ້້�ແຫຼຼະ, ຂ້້ອຍພຽງຮູ້້�ສຶຶກວ່່າ … ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຖ້້າມີີຫຍັັງບາງຢ່່າງທີ່່� ຊັັດເຈນ
ທີ່່� ຂ້້ອຍສາມາດຫາຄຳຳ�ຕອບໄດ້້ງ່່າຍໆ ກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນຊິິຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໃຊ້້ຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການປົົ ກປິິ ດຫຼຼາຍປານນັ້້�ນ. ບາງທີີພວກເຂົົາອາດຈະຄິິດບໍ່່�ເຖິິງວ່່າພວກເຮົົາຈະຮູ້້�ຫຼຼາຍ
ເລື່່� ອງລາວຂະໜາດນີ້້� ຫາກປ່່ອຍໃຫ້້ວຽກນີ້້�ເປັັ ນໜ້້າທີ່່� ຂອງຕຳຳ�ຫຼຼວດ ພວກເຂົົາກໍໍຄົົງ
ພຽງແຕ່່ຂຽນທຸຸກຢ່່ າງລົົງໃສ່່ບົົ ດລາຍງານ ແລ້້ວຖືື ກສົ່່�ງໄປຫາຄະນະກຳຳ�ມາທິິ ການ
ໂດຍກົົງ. ແຕ່່ຖ້້າທາງສະຖານທູູດຂອງທ່່ານບໍ່່� ໄດ້້ຮັັ ບຂ່່າວຄາວຫຍັັ ງເລີີຍກ່່ຽວກັັບ
ເຫດການນີ້້� ມັັນກໍໍຈະຖືືກປົົກປິິດທັັງຖືືກປະຕິິເສດເປັັ ນແນ່່ແທ້້.
“ມັັນຊ່່າງເປັັ ນເລື່່� ອງບັັງເອີີນແຕ່່ໜ້້າອັັດສະຈັັນແທ້້ລະ ທີ່່� ມີຄົ
ີ ນ
ົ ຈື່່�ຮອຍສັັກນັ້້ນ
� ໄດ້້ ຫຼືື�
ຖ້້າບໍ່່�ເຊັ່່�ນນັ້້�ນກໍໍຕ້້ອງມີີການວາງແຜນຢ່່າງເປັັ ນຂັ້້�ນເປັັ ນຕອນ ມັັນຈະບັັງເອີີນຫຍັັງກະດໍ້້�
ທີ່່� ມີີທະຫານຄົົນໜຶ່່ງ� ບັັງເອີີນມາຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ ທີ່່� ຫາກໍໍຮູ້້�ຈັັກຮອຍສັັກ? ຂ້້ອຍຮອດບໍ່່�ຢາກ
ເຊື່່� ອເລີີຍວ່່າ ຝ່່າຍພວກເຮົົາຈະຕ້້ອງລົົງທຶຶນຍາກຊາຫຼຼາຍແນວປານນັ້້�ນເພື່່� ອຕັັດຄວາມ
ສຳຳ�ພັັ ນກັັບຫວຽດນາມ.”
123

“ທ່່ານຄິິດວ່່າພວກເຮົົາຄວນຈະເຮັັດແນວໃດຕໍ່່�?” ທ່່ານໝໍໍຫງຽນຖາມ.
“ເບິ່່�ງຕິິ, ຂ້້ອຍຕ້້ອງໄດ້້ເດີີນທາງໄປພາກໃຕ້້ສອງສາມມື້້� . ທ່່ານຄິິດວ່່າພໍໍ ຈະສາມາດ
ຍືືດເວລາການຊັັນນະສູູດສົົບອອກໄປຢ່່າງເປັັ ນທາງການ ຈົົນກວ່່າຂ້້ອຍຈະກັັບມາໄດ້້ບໍ່່�?”
“ຂ້້ອຍຂຽນໜັັງສືືຊ້້າຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນ. ຂ້້ອຍຄົົງຮູ້້�ສຶຶກດີີຂຶ້້�ນຫຼຼາຍເຕີີບ ຖ້້າພວກເຮົົາບໍ່່�ເປີີດສາກເຮັັດສົົງຄາມ
ກັັນອີີກຄັ້້�ງຈົົນກວ່່າພວກເຮົົາຈະຮູ້້�ວ່່າມັັນເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ.” ສີີຣິິເວົ້້�າ.
“ຂ້້ອຍເຫັັ ນດີີນຳຳ�.”
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ລອບສັັງຫານ

ທັັງສອງນຳຳ�ເອົົາຮ່່າງຂອງຮັັອກໄປທີ່່� ຫ້້ ອງເກັັບສົົບໂດຍກົົງ ເຊິ່່�ງສີີຣິກໍ
ິ ໄໍ ດ້້ແນະນຳຳ�ທີີມງານ
ຂອງຕົົນໃຫ້້ຮູ້້�ຈັັກກັັບຮັັອກ ແລະຫງຽນຫົົ ງ ພ້້ອມທັັງບອກວ່່າ ໃນຊ່່ວງທີ່່� ຕົົນເດີີນທາງ
ໄປພາກໃຕ້້ ທ່່ານໝໍໍຫົົງຈະມາເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບຂອງຮັັອກ ແລະໃຊ້້ຫ້້ອງການ
ເປັັ ນບ່່ອນເຮັັດວຽກ ເຊິ່່�ງຫງຽນຫົົ ງເອງກໍໍເວົ້້�າພາສາລາວບໍ່່�ໄດ້້ ສ່່ວນຕຸ້້ຍແລະກຶ່່�
ງກໍໍເວົ້້�າ
�
ພາສາຫຍັັງບໍ່່�ເປັັ ນ ຈິ່່�ງເຫັັ ນວ່່າພວກເຂົົາອາດບໍ່່�ໄດ້້ໂອ້້ລັັມຫຍັັງກັັນເລີີຍ ແຕ່່ສີີຣິິກໍໍຮູ້້�ດີີວ່່າ
ທຸຸກຄົົນຈະເຂົ້້�າກັັນໄດ້້.
ຍ້້ອນໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອແບບບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຕົວ
ົ ຂອງໝໍໍເກດແກ້້ວ ພວກເຂົົາຈິ່່�ງສາມາດ
ຕໍ່່�ແທ່່ນໄມ້້ໃຜ່່ຂາຕັ້້�ງສັ້້�ນໆ ຈາກວັັດສະດຸຸທີ່່�ຫຼົົ� ງເຫຼືື�ອມາແຕ່່ການກໍ່່�ສ້້າງຫ້້ອງການ ຂົົນຂວາຍ
ທັັງສອງຈິ່່�ງສາມາດເລື່່�ອນສົົບຂອງຮັັອກເຂົ້້�າໄປໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງ
ທັັງວາງສົົບໄວ້້ຢ່່າງລະມັັດ
�
ລະວັັງຢູ່່�ເທິິງຮ່່າງຂອງທຣັັນ ຄ້້າຍກັັບວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງນອນຢູ່່�ເທິິງຕຽງສອງຊັ້້�ນເຕ້້ຍໆ.
ສີີຣິິຍ່່າງໄປຈັັດໂຕະຂອງຕົົນເພື່່� ອໃຫ້້ຫງຽນຫົົ ງໄດ້້ມີີບ່່ອນເຮັັດວຽກສະດວກຂຶ້້�ນ
ພ້້ອມພົົ ບກັັບຊອງຈົົດໝາຍປິິ ດແໜ້້ນຂະໜາດໃຫຍ່່ໜຶ່ງ່� ອັັນ ທັັງສະຫຼັັ�ກຊື່່� ຂອງເຂົົາຕິິດ
ຈ່່າໜ້້າຊອງວາງອີີງໄວ້້ກັັບບ່່ອນໃສ່່ສໍໍດຳຳ�ຮູູບຫົົ ວກະໂຫຼຼກ ເຂົົາຄິິດວ່່າຄົົງແມ່່ນແຫງເປັັ ນ
ຜູ້້� ສົ່່�ງມາ ສະນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງຕັັດສິິນໃຈບໍໍເປີີດເບິ່່�ງມັັນ. ຕອນນີ້້� ເຂົົາມີີຄວາມຮູ້້�ສຶຶກມ່່ວນກັັບ
ໜ້້າວຽກທີ່່� ກຳຳ�ລັັງເຮັັດຢູ່່� ແລະຄວາມຈິິງແລ້້ວກໍໍບໍ່່�ຢາກຖືືກໄລ່່ອອກດອກ ແຕ່່ສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາ
ໄດ້້ເວົ້້�າກັັບຜູ້້� ພິິ ພາກສານັ້້�ນກໍໍເປັັ ນພຽງຄຳຳ�ຂູ່່�ຊື່່� ໆ.
ແຕ່່ພາຍຫຼັັ�ງທ່່ານໝໍໍຄົົນຫວຽດນາມກັັບໄປແລ້້ວ, ຕຸ້້ຍ
� ແລະກຶ່່�ງກໍໍພາກັັນອອກໄປ
ຫົົ ດນ້ຳຳ��ໃຫ້້ຕົ້້�ນໝາກຫຸ່່�ງ ແລະໝາກມ່່ວງທີ່່� ປູູກໃນເຂດໂຮງໝໍໍ ສ່່ວນສີີຣິິກໍໍອົົດໃຈບໍ່່�ໄຫວ
ລາວໂຍບຕົົວນັ່່�ງລົົງເທິິງຕັ່່�ງ ພ້້ອມໃຊ້້ມືືຈີກຊ
ີ ອງຈົົດໝາຍສີີນ້ຳຳ�� ຕານຊົົງທຳຳ�ມະດາຊອງ
ນັ້້�ນ, ຂ້້າງໃນຂອງຊອງຈົົດໝາຍມີີຕົົວໜັັງສືືທີ່່�ຖືືກຕີີພິິມສັ້້�ນໆ ເຊິ່່�ງມັັນກໍໍຖືືກສົ່່�ງມາຈາກ
ພະແນກຍຸຸຕິທຳຳ�ດັ່່
ິ
ງ� ທີ່່� ສີຣິ
ີ ຄິ
ິ ດ
ິ ໄວ້້ຕອນຕົ້້�ນອີ່່� ຫຼີີ� . ລາວສົົງໄສວ່່າຖ້້າລາວຖືືກລົງົ ໂທດອີີກຄັ້້ງ�
ທາງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການຈະສັ່່�ງໃຫ້້ລາວໄດ້້ພັັ ກຜ່່ ອນກິິນບຳຳ�ນານຢ່່າງສະຫງົົບສຸຸກ ຫຼືື�ບໍ່່�.
ສີີຣິິເຫຼືື�ອບຕາຕ່ຳຳ��ລົົງໄປທີ່່� ລາຍເຊັັນ ລາວດີີໃຈເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງເມື່່� ອເຫັັ ນວ່່າເປັັ ນຊື່່� ຂອງ
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ສະໝຽນມະນີີວອນ. ນາງໄດ້້ອະທິິບາຍໃນຈົົດໝາຍວ່່າ ສີີຣິມີ
ິ ບ່່
ີ ອນນັ່່�ງໃນຖ້້ຽວບິິນທຳຳ�ອິິດ
ຈາກສະໜາມບິິນວັັດໄຕໄປຄຳຳ�ມ່່ວນຕອນຫົົ ກໂມງເຊົ້້� າມື້້� ອື່່�ນນີ້້� ພ້້ອມຍັັງເພີ່່� ມຄຳຳ�ວ່່າ
“ຖ້້າສະດວກ” ລົົງໃສ່່ທາງຕອນທ້້າຍ ເຊິ່່�ງອາດຈະເປັັ ນຄຳຳ�ສັ່່�ງຂອງແຫງໃຫ້້ຕື່່� ມໃສ່່ກໍໍເປັັ ນ
ໄດ້້ ລາວຍັັ ງຈະໄດ້້ພົົ ບກັັບຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງຢູ່່� ຄຳຳ�ມ່່ວນ. ເມື່່� ອລ້້ວງມືືເຂົ້້� າໄປໃນຊອງ
ຈົົດໝາຍ ສີີຣິກໍ
ິ ພົ
ໍ ົບເອກະສານສຳຳ�ລັັບການເດີີນທາງກັັບທະນະບັັດໃບໃຫຍ່່ລວມທັັງໝົົດ
ສາມພັັ ນກີີບ.
ຮອຍຍິ້້�ມອັັນເຕັັມໄປດ້້ວຍຄວາມເພິ່່�ງພໍໍໃຈໄດ້້ກະຈາຍໄປທົ່່�ວໃບໜ້້າຂອງສີີຣິິ ບໍ່່�ຕ່່າງ
ຫຍັັງກັັບນ້ຳຳ��ມັນ
ັ ໝູູແຕກສ່່າຢູ່່�ເທິິງໝໍ້້�ຂາງຮ້້ອນໆ ເຂົົາຢືືນຂຶ້້�ນຢູ່່�ທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກ ທັັງເຕັ້້�ນ
ທັັງດີີດເບົົາໆ ຮອບໆ ຕັ່່�ງອີ້້� .
“ບອກແດ່່ດູູວ່່ານາງຊື່່� ຫຍັັງ?”
ສີີຣິເິ ງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນເພື່່� ອຈະເບິ່່�ງວ່່າເຈົ້້�າຂອງສຽງແມ່່ນໃຜ ແຕ່່ແລ້້ວກໍໍພົົບກັັບສາລະວັັດ
ຕຳຳ�ຫຼຼວດໂພສີີ ເຊິ່່�ງຍັັງຢືືນອີີງຂອບປະຕູູທັັງສົ່່�ງຮອຍຍິ້້�ມປະດັັບໄວ້້ເທິິງສີີໜ້້າ.
“ຄລໍໍເດັັດຕ໌໌ … ຄລໍໍເດັັດຕ໌໌ ຄອລແບ.”
“ຟັັ ງຄືືແມ່່ນຊື່່� ຕ່່າງປະເທດ.”
“ຮູ້້�ຊັ້້�ນບໍໍ? ສັັນຊາດຕະຍານໃນຄວາມເປັັ ນນັັກສືບ
ື ຄືືຊິິແລ່່ນເຂົ້້�າສະໝອງລະໃດຫັ້້� ນ
ຖ້້າເປັັ ນຄົົນທຳຳ�ມະດາຄົົງຈະບໍ່່�ສັງັ ເກດເຫັັ ນຫຍັັງແບບນີ້້�ດອກ.” ໂພສີີກ້້າວຂາຍ່່າງເຂົ້້�າມາ
ທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງສີີຣິິ ແລ້້ວທັັງສອງກໍໍຈັບ
ັ ມືືທັັກທາຍກັັນຢ່່າງອົົບອຸ່່�ນ. “ຊີີວິດ
ິ ຂອງ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດໃນຕົົວເມືືອງໂດຍປາສາຈາກການກໍ່່�ອາດຊະຍາກຳຳ�ເປັັ ນແນວໃດບໍໍ?”
“ກໍໍມີປ
ີ ະຊຸຸ ມ, ມີີງານສຳຳ�ມະນາທີ່່� ໜ້້າສົົນໃຈຫຼຼາຍຢ່່າງ ໃນຄວາມຈິິງແລ້້ວ ກໍໍມີເີ ລື່່� ອງ
ໜຶ່ງ່� ທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຫຍຸ້້�ງຍາກນຳຳ� ກໍໍແມ່່ນເລື່່�ອງຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍເພື່່� ອນຂອງທ່່ານ
ນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
ສີີຣິຍົ
ິ ົກນິ້້ວ
� ມືືຂຶ້້�ນມາແຕະໃສ່່ຮີີມສົົບຂອງຕົົນ ພ້້ອມສົ່່�ງສັັນຍານຜ່່ານສີີໜ້້າໂດຍບູ້້�ຍ
ສົົບໄປທາງປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທີ່່� ເປີີດຢູ່່�. “ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງຄິິດວ່່າຊິິອອກໄປຍ່່າງຫຼິ້້�� ນຢູ່່�ນອກ.
ເຈົ້້�າຢາກໄປນຳຳ�ຂ້້ອຍບໍໍ?”
“ຍິິນດີີເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງ.”
ສີີຣິິຈັດ
ັ ເກັັບເຄື່່� ອງທີ່່� ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໃຊ້້ໃນມື້້� ຕໍ່່�ໄປ ພ້້ອມທັັງປິິ ດປະຕູູຫ້້ ອງເກັັບສົົບ ທັັງ
ຍ່່າງຮຽງຂ້້າງກັັບໂພສີີລົົງໄປທາງແມ່່ນ້ຳຳ��.
ຕໍ່່�ໜ້້າໂຮງແຮມລ້້ານຊ້້າງ ມີີສະຖານທີ່່� ແຫ່່ງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ພໍໍຈະເອີ້້�ນໄດ້້ວ່່າເປັັ ນບາກາງແຈ້້ງ
ຊົ່່�ວຄາວເຊິ່່�ງຊຸຸ ດໂຊມລົົງຫຼຼາຍ ຜູ້້� ຄົົນຍັັງບໍ່່�ມີີເງິິນພໍໍ ສຳຳ�ລັັບການກິິນດື່່� ມ ຫຼືື�ຮັັບປະທານ
ອາຫານ, ຮ້້ານໄມ້້ໃຜ່່ນ້້ອຍໆ ແຫ່່ງນີ້້�ຈະເລີ່່� ມມີີລູກຄ້້
ູ າເຂົ້້�າກໍໍຕໍ່່ເ� ມື່່� ອຮອດຍາມຕາເວັັນຕົົກ
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ດິິນເທົ່່�ານັ້້�ນ ຈາກນັ້້�ນພວກຄົົນເມືືອງໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນບັັນດາທີ່່� ປຶຶກສາລັັດຖະບານ,
“ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ” ແລະສະມາຊິິກພັັກທີ່່�ພາກັັນມາເພີີດເພີີນໃນຍາມອາທິິດອັັດສະດົົງ ສ່່ວນ
ຄົົນທ້້ອງຖິ່່�ນກໍໍຈະອອກມາພັັ ກຜ່່ ອນຢ່່ອນໃຈເລັັກໜ້້ອຍພຽງເດືືອນລະຄັ້້�ງ ແລະນັ່່�ງດື່່� ມ
ເຄື່່� ອງດື່່� ມທີ່່� ປັັດສະຈາກທາດເຫຼົ້້�� າປະມານໜຶ່່ງ� ຊົ່່�ວໂມງ.
ເນື່່�ອງຈາກບໍ່່�ມີີກຳຳ�ແພງກັ້້�ນ ຫຼືື�ກົົດເກນໃດໆ, ລູູກຄ້້າຈິ່່�ງສາມາດຍ້້າຍໂຕະອັັນໂຍກ
ເຍກຄອນແຄນໄປໃຊ້້ໄດ້້ທຸຸກທີ່່�ເພື່່� ອຈະໄດ້້ຊົົມຕາເວັັນຕົົກດິິນຕາມໃຈຕົົນເອງ. ໂພສີີກັັບ
ສີີຣິິພາກັັນຫອບອູ້້�ມເອົົາຕັ່່�ງຂອງໃຜລາວລົົງໄປເກືືອບຈະຮອດແຄມນ້ຳຳ�� ໂດຍມີີແມ່່ຍິິງ
ເຈົ້້�າຂອງຮ້້ານບາແກ່່ລາກໂຕະຕາມຫຼັັ�ງໄປດ້້ວຍທ່່າທີີບໍ່່�ພໍໍໃຈປານໃດ. ແຕ່່ແລ້້ວສີີໜ້້າ
ຂອງນາງກໍໍສົດ
ົ ຊື່່� ນຂຶ້້�ນເມື່່� ອທັັງສອງພາກັັນສັ່່�ງເຫຼົ້້�� າແສງທິິບຂອງໄທເຄິ່່�ງແກ້້ວກັັບໄຂ່່ນົົກ
ກະທາ ເພາະເຖິິງແນວໃດສີີຣິິກໍໍມີີເງິິນໃນກະເປົົ າຮອດສາມພັັ ນກີີບ.
“ເຈົ້້�າຄືືຊິິບໍ່່�ຄິດ
ິ ຈະຢາກເວົ້້�າເລື່່� ອງຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍອີີກດອກເນາະ” ໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ
ສີີຣິິກໍໍເວົ້້�າອອກມາ. “ແຕ່່ຢູ່່�ໂຮງໝໍໍມີີຄົົນນັັບໄກ່່ມາຕັ້້�ງຫ້້ອງການຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງໂຮງເກັັບສົົບ
ຂອງພວກເຮົົາ ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກວ່່າທຸຸກສິ່່�ງຢ່່າງທີ່່� ພວກເຮົົາໂອ້້ລົົມກັັນ ມັັນຈະຕ້້ອງຖືືກນຳຳ�ໄປ
ເກັັບບັັນທຶຶກໄວ້້ຢູ່່�ບ່່ອນໃດບ່່ອນໜຶ່ງ່� ແທ້້ແຫຼຼະ ວ່່າແນວໃດລະ? ເຈົ້້�າຢາກຈະລົົມເລື່່� ອງ
ທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
“ແມ່່ນແຫຼຼະ. ທ່່ານໝັ້້�ນໃຈແນວໃດວ່່າພວກກົົບຂຽດແຖວນີ້້�ຈະໄວ້້ໃຈໄດ້້?”
ສີີຣິຫົ
ິ ົ ວຂຶ້້�ນ. “ຂ້້ອຍບໍ່່�ຄິດ
ິ ວ່່າມັັນຈະເປັັ ນແບບນີ້້�ດອກ ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າມັັນບໍ່່�ມີລ
ີ ະບົົບການ
ດັັກຟັັງ ແລະສາຍລັັບທີ່່� ຍອດຢ້້ ຽມທາງໃດອີີກ. ຂ້້ອຍວ່່າທັັງໝົົດນັ້້�ນແມ່່ນຢູ່່�ໃນຄວາມ
ຄິິດຂອງພວກເຮົົາເອງ, ແຕ່່ຄວາມຄິິດນີ້້�ແຫຼຼະສຳຳ�ຄັັນສຸຸດ.”
ແມ່່ຍິິງເຈົ້້�າຂອງຮ້້ານບາ ສາວບາດຕີີນກັັບລົົງມາທາງຝັ່່� ງນ້ຳຳ��ພ້້ອມຖາດໃບໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງ
ມີີແກ້້ວເຫຼົ້້�� າ, ນ້ຳຳ��ດື່່�ມ ທັັງໄຂ່່ນົົກກະທາຕັ້້�ງວາງຢູ່່�ເບື້້� ອງເທິິງ ແລະທີ່່� ໜ້້າອັັດສະຈັັນກໍໍແມ່່ນ
ນ້ຳຳ��ແຂງ ທັັງສອງຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງນ້ຳຳ��ແຂງຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນມາຈາກດາວດວງອື່່�ນພໍໍປານນັ້້�ນ.
“ແມ່່ໄປເອົົານ້ຳຳ��ແຂງພວກນີ້້�ມາແຕ່່ໃສ?”
ນາງຜ່່ອນສຽງລົົງຄ່່ອຍໆ ເພື່່� ອວ່່າມີີຕຳຳ�ຫຼຼວດຢູ່່�ແຖວນັ້້�ນ.
“ຂ້້ອຍມີີໝູ່່ເຮັັ
� ດວຽກໃນເຮືືອນຄົົວຢູ່່�ພຸ້້�ນ.” ນາງປ່່ອຍຮີີມສົົບໃຫ້້ໂຜ່່ອອກໄປທາງໜ້້າ
ຊື່່� ກັັບໂຮງແຮມຊື່່� ດັັງລະດັັບແຖວໜ້້າຂອງປະເທດແຕ່່ຊ້ຳຳ��ພັັດບໍ່່�ມີີຫຍັັງປະດັັບເອ້້ຍ້້ອງ
ຢູ່່� ໜ້້າຕຶຶ ກພໍໍ ຈ ະເປັັ ນສິ່່� ງ ດຶຶ ງ ດູູດ ໃຈໄດ້້ ເມື່່� ອ ພິິ ຈ າລະນາເບິ່່� ງ ພາບລັັ ກ ຂອງມັັ ນ ແລ້້ວ
ຈາກການຈັັດອັັນດັັບໃນກຸ່່�ມຂອງໂຮງແຮມນານາຊາດ, ໂຮງແຮມແຫ່່ງນີ້້� ບໍ່່�ໜ້້າຈະໄດ້້
ດາວຈັັກດວງ ແຕ່່ລ້້ານຊ້້າງກໍໍເປັັ ນໂຮງແຮມທີ່່� ເຊີີດໜ້້າຊູູ ຕາຂອງນະຄອນຫຼຼວງ ເຊິ່່�ງມີີ
ລາຄາສູູງພໍໍຄວນ ແລະພະນັັກງານກໍໍໜ້້າຈະໄດ້້ຮັັບການຍົົກລະດັັບມາຈາກລາ ຊາຕະຫຼົົ�ກ
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ລຳຳ�ເລື່່� ອງ ແຕ່່ຢ່່າງໜ້້ອຍມັັນກໍໍຍັັງເປັັ ນບ່່ອນທີ່່� ຄົົນຕ່່າງປະເທດສາມາດພັັ ກໄດ້້.
“ພວກເຂົົາຊິິເຮັັດສະເຕັັກໃຫ້້ພວກເຮົົາໄດ້້ຢູ່່�ບໍໍລະ?” ໂພສີີຖາມ.
“ຖ້້າເຈົ້້�າກິິນດິິບໄດ້້ອາດຈະຕົົກໃຈຈົົນຊັ໋໋�ອກ ຖ້້າຮູ້້�ວ່່າຢູ່່�ໃນເຮືືອນຄົົວອັັນຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງ
ຫັ້້� ນມີີຫຍັັງແດ່່. ເປັັ ນຕາສົົງໄສອີ່່� ຫຼີີ�ວ່່າແມ່່ນໃຜຈະມີີເງິິນຊື້້� ຂອງພວກນັ້້�ນ ພວກເຂົົາບອກ
ວ່່າມີີເຫຼົ້້�� າວາຍນຳຳ�ອີີກ. ເຫຼົ້້�� າວາຍພຸ້້� ນໃດ!”
“ເປັັ ນຕາອາຍແທນ.”
“ຖ້້າຢາກໄດ້້ຫຍັັງກໍໍຮ້້ອງບອກເອົົາເດີີ.” ແລ້້ວນາງເຈົ້້�າຂອງຮ້້ານກໍໍຍ່່າງຕະເປະ
ຕະເປາະໄປທາງຕາຝັ່່� ງ.
ທັັງສອງເຫຍ້້ນເຄື່່� ອງດື່່� ມໃຫ້້ກັັນພ້້ອມຕື່່� ມນ້ຳຳ��ແຂງໃສ່່ຂະນະທີ່່� ມັັນຍັັງບໍ່່�ທັັນເປື່່�ອຍ.
“ແລ້້ວເລື່່� ອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍທີ່່� ຢາກເວົ້້�າຫັ້້� ນເປັັ ນແນວໃດ?”
“ມັັນຍັັງເປັັ ນເລື່່� ອງຍາກຢູ່່� ທ່່ານໝໍໍພໍໍຊິິວາດພາບອອກເນາະວ່່າຂ້້ອຍຈະໄປຍ່່າງ
ເລາະ ທັັງສອບຖາມຜູ້້� ຄົົນໄດ້້ແນວໃດ. ແຕ່່ມາຟັັ ງຈາກສຽງເລົ່່�າລືື ແລະຄຳຳ�ເວົ້້�າທີ່່� ພວກ
ຊາວບ້້ານຊ່່າກັັນ ແລະຄົົງຈະມີີແຕ່່ເທວະດາເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າ ສຽງພວກນັ້້�ນຄ່່ອຍ
ໄຫຼຼເຂົ້້�າຫູູບໍ່່ມີ
� ມື້້
ີ �ຢຸຸດຢ່່ອນ ເຊິ່່�ງທຸຸກສຽງກໍໍລ້້ວນແຕ່່ລືືກັນ
ັ ວ່່າສະຫາຍຂອງທ່່ານມີີເມຍນ້້ອຍ.”
“ເອີີອັັນນັ້້�ນມັັນນິິດໄສສັັນດານຂອງຜູ້້� ຊາຍຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ປາກົົດວ່່າຍິິ ງຜູ້້� ນັ້້�ນເປັັ ນຊ່່າງຕັັດຜົົ ມຢູ່່� ຮ້້ານເສີີມຄວາມງາມຢູ່່� ດົົງໝ້້ຽງຊື່່� ໄໝ,
ມາແຕ່່ຊຳຳ�ເໜືືອ ເຊິ່່�ງຫາກໍໍຍ້້າຍລົົງມາຢູ່່�ພີ້້� ຕອນຕົ້້�ນປີີນີ້້�ລະ.”
“ເຈົ້້�າຄິິດວ່່ານາງຕິິດຕາມເຂົົາມາແມ່່ນບໍໍ?”
“ຄືືຊິິແມ່່ນແນວນັ້້�ນ. ນາງຍັັງເປັັ ນສາວຢູ່່�ໃດ໋໋ ອາຍຸຸກໍໍປະມານຊາວເອັັດປີີນີ້້�ແຫຼຼະ ແຕ່່
ຕາມທີ່່� ພວກຜູ້້� ສາວໃນຮ້້ານຕັັດຜົົ ມບອກວ່່ານາງ …”
“ເຈົ້້�າໄປຮ້້ານຕັັດຜົົ ມມາແລ້້ວຫວາ?”
“ຂ້້ອຍຢາກຕັັດກຽນຜົົ ມໃຫ້້ສັ້້�ນເຂົ້້�າ ທັັງນວດຜ່່ອນຄາຍນຳຳ� ຕອນຂ້້ອຍໄປຮ້້ານ ນາງ
ບໍ່່�ໄດ້້ມາວຽກ ພວກຍິິງສາວຢູ່່�ຮ້້ານພາກັັນຄິິດວ່່າໄໝເປັັ ນຄົົນທະເຍີີທະຍານສູູງ ນາງບໍ່່�
ໄດ້້ຕັ້້�ງອົົກຕັ້້�ງໃຈຝຶຶ ກແອບເລື່່� ອງການຕັັດຜົົ ມແບບຈິິງຈັັງແຕ່່ຢ່່າງໃດ ຟັັ ງຈາກຄົົນອື່່� ນໆ
ເຂົົາເວົ້້�າກັັນ ນາງບອກວ່່າຈະເປັັ ນຊ່່າງຕັັດຜົົ ມອີີກບໍ່່�ດົົນ.”
“ກຳຳ�ລັັງວາງແຜນຈະຍົົກຕຳຳ�ແໜ່່ງຕົົນເອງ.”
“ທຳຳ�ນອງນັ້້�ນລະ.”
“ເຈົ້້�າຄິິດວ່່າເຫດຜົົ ນຊ່ຳຳ��ນີ້້� ຈະເຮັັດໃຫ້້ສະຫາຍຄຳຳ�ພໍໍຄິດ
ິ ຈະກຳຳ�ຈັັດເມຍຂອງຕົົນເອງ
ຍ້້ອນບໍໍ?”
“ເປັັ ນຫຍັັງຄືືວ່່າຊັ້້�ນ?”
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“ເປັັ ນຫຍັັງຊີ້້� ຫວາ? ກໍໍເຂົົາເປັັ ນຝ່່າຍມີີແຕ່່ໄດ້້ກັັບໄດ້້ທັັງສອງທາງຫັ້້� ນຕິິ. ມີີເມຍເປັັ ນ
ຕົົວເປັັ ນຕົົນໄວ້້ຄວງອອກງານແບບເປັັ ນທາງການ ພ້້ອມມີີຊ່່າງຕັັດຜົົ ມປະຈຳຳ�ຕົົວໄວ້້ …”
“… ໄວ້້ວິິເຄາະເນື້້�ອໃນແບບເຊີີງເລິິກຂອງ ດາສ ທຄາພິິ ຕາລ.”
“ແນ່່ນອນ. ມັັນບໍ່່�ເກີີດປະໂຫຍດຫຍັັງເລີີຍສຳຳ�ລັັບເຂົົາແຕ່່ມັັນເກີີດປະໂຫຍດກັັບນາງ
ຫຼຼາຍກວ່່າ.”
“ອາ ທ່່ານນີ້້�ຊ່່າງເຈົ້້�າເລ່່ອີ່່� ຫຼີີ� ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ແລ້້ວນາງເຂົ້້�າໄປເອົົາຂວດຢາໄດ້້ແນວ
ໃດລະ?”
ສີີຣິທ
ິ ອດສາຍຕາຜ່່ານໄປທາງແມ່່ນ້ຳຳ�� ທັັງວາດພາບວ່່າຕົົນເອງກຳຳ�ລັັງສູູບກອກຢາຢູ່່�.
“ຖ້້ານາງບໍ່່�ໄດ້້ລົົງມືືເອງເດລະ?”
“ໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?”
“ອາດຈະແມ່່ນຄົົນຮັັກຂອງນາງ ຂ້້ອຍໝາຍເຖິິງຄົົນຮັັກຕົົວຈິິງ ຫຼືື�ຖ້້ານາງແມ່່ນ
ສະມາຊິິກກຸ່່�ມເຄື່່� ອນໄຫວທີ່່� ຮຽກຮ້້ອງອະນາທິິປະໄຕເດລະ? ການເປີີດທາງໃຫ້້ເມຍ
ນ້້ອຍໄດ້້ເຂົ້້�າໄປຢູ່່�ໃນບ້້ານຂອງສະຫາຍ ມັັນອາດຈະເປັັ ນປະໂຫຍດແກ່່ສ່່ວນລວມກໍໍເປັັ ນ
ໄດ້້. ໂລກນີ້້�ມັັນບໍ່່�ໄດ້້ໃຫຍ່່ໂຕໂອຫັັ ງພໍໍ ພີີລຶຶກ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາພຽງແຕ່່ໃຫ້້ຄົົນໃດຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່�
ເຫັັ ນວ່່າເປັັ ນຄົົນໃກ້້ຊິິດແດ່່ໄປຂໍໍຢືມ
ື ຂວດຢານຳຳ�ທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ ແລ້້ວກໍໍລັກ
ັ ເອົົາຢາໄຊ
ຢາໄນດ໌ເຂົ້້�
໌ າໄປປົົ ນໃສ່່ກັັບຢາໃນຂວດນັ້້�ນ.”
“ແມ່່ນຄົົນໃນສູູນກາງສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງຫັ້້� ນບໍໍ?”
“ຫຼືື� ກໍໍແມ່່ນຄົົນໃນງານລ້້ຽງຕ້້ອນຮັັບ ນາງຍິ່່�ງມັັກດື່່�ມເບຍຊ້ຳຳ��.”
“ມັັນຍັັງບໍ່່�ເຂົ້້�າທ່່າປານໃດ. ຖ້້າຄຳຳ�ບໍ່່�ມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງ …”
“ຢາກໄດ້້ຫຍັັງເພີ່່� ມອີີກບໍໍຜູ້�້ ບ່່າວ?” ແມ່່ຍິິງເຈົ້້�າຂອງບາຮ້້ອງດອດມາແຕ່່ທາງຮ້້ານ.
ທັັງສອງສົ່່�ງສັັນຍານບອກໃຫ້້ຮູ້້�ວ່່າຍັັງບໍ່່�ທັັນຕ້້ອງການຫຍັັງ.
“ເປັັ ນຫຍັັງລາວຄືືວ່່າອອກຮ້້ອນອອກຮົົນຈົົນຕ້້ອງຟ້້າວປິິ ດຄະດີີຄາຕະກຳຳ�? ແລະ
ເປັັ ນຫຍັັງລາວຈິ່່�ງຕ້້ອງນຳຳ�ສະເໜີີບົົດລາຍງານທີ່່� ບໍ່່�ມີີມູູນຄວາມຈິິງ?”
“ເຂົົາເຮັັດແນວນັ້້�ນຫວາ?”
“ຂ້້ອຍເຫັັ ນແຟ້້ມຂໍ້້�ມູນ
ູ ຊຸຸ ມນັ້້�ນແລ້້ວ, ລາຍງານຂອງທ່່ານກໍໍແມ່່ນເອກະສານຊັັນນະສູູດ
ສົົບຢ່່າງເປັັ ນທາງການ.”
“ແຕ່່ມັັນຍັັງຂຽນບໍ່່�ທັັນແລ້້ວ ຍັັງບໍ່່�ທັັນເຊັັນເທື່່� ອຊ້ຳຳ��.”
“ແຕ່່ມັັນເຊັັນແລ້້ວລະເດ.”
“ຫ່່າພາກມັັນເອີີຍ. ແລ້້ວພວກເຮົົາຊິິຕັ້້ງ� ຂໍ້້�ຫາເຂົົາໄດ້້ບໍ່່�? ເລື່່�ອງການປອມແປງລາຍ
ເຊັັນໃນເອກະສານທາງການ?”
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“ພວກເຮົົາບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າເປັັ ນສີີມືືຂອງເຂົົາແທ້້ບໍໍ.”
“ຂ້້ອຍໝັ້້�ນໃຈວ່່າແມ່່ນ ເຂົົາຫັ້້� ນແຫຼຼະລັັກເອົົາເອກະສານໃນຫ້້ອງການຂ້້ອຍ ແບບ
ຕໍ່່�ໜ້້າຕໍ່່�ຕາເລີີຍແຫຼຼະ.”
“ທ່່ານເວົ້້�າແນວໜຶ່່ງ� ແຕ່່ເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດເວົ້້�າແນວໜຶ່່ງ� .”
ສີີຣິິຍົົກເຫຼົ້້�� າຂຶ້້�ນດື່່� ມເຮືືອກໃຫຍ່່ ເກືືອບນ້ຳຳ��ແຂງຄາຄໍໍ ໂພສີີຟ້້າວຕົົບຫຼັັ�ງລາວ.
“ຂອບໃຈ. ແລ້້ວພວກເຮົົາຊິິເຮັັດແນວໃດບັັດນີ້້�?”
“ສິ່່�ງທີ່່� ພວກເຮົົາຈະເຮັັດຕໍ່່�ໄປກໍໍຄືງື ຽບໄວ້້ກ່ອນ
ິ ກັັບຊ່່າງເຮັັດຜົົ ມ
່ ຂ້້ອຍຈະລອງຜູູ ກມິດ
ແລ້້ວກໍໍຄ່່ອຍໆ ສືືບຖາມເລື່່� ອງຂອງຄຳຳ�. ພວກເຮົົາຍັັງບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກຖານພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະດຳຳ�ເນີີນ
ການຮ້້ອງຟ້້ອງຢ່່າງເປັັ ນທາງການ ເຖິິງແມ່່ນຈະຮູ້້�ວ່່າແມ່່ນໃຜເປັັ ນຄົົນສົ່່�ງເອກະສານຊຸຸ ມ
ນັ້້�ນໄປກໍໍຕາມ.”
“ຫຼິ້້�� ນສົົກກະປົົ ກຄັັກແທ້້ແບບນີ້້�. ຂ້້ອຍໂລດຄິິດວ່່າພວກເຮົົາຢຶຶ ດອຳຳ�ນາດກໍໍເພື່່� ອຈະ
ໄດ້້ກວາດລ້້າງທຳຳ�ຄວາມສະອາດສັັງຄົົມໃຫ້້ດູູດີີຂຶ້້�ນ ແຕ່່ອັັນນີ້້� ເປັັ ນພຽງແຕ່່ປ່່ຽນມືືຄົົນ
ທຸຸດຈະລິິດຊື່່� ໆ.”
“ຢ່່າຟ້້າວຄິິດລົົບເທາະນາ. ມັັນກໍໍເປັັ ນພຽງຄະດີີໜຶ່ງ່� ທີ່່� ຄົົນອື່່� ນບໍ່່�ໄດ້້ກ່່ຽວຂ້້ອງນຳຳ�
ທ່່ານເອງກໍໍຮູ້້�ດີີວ່່າຫຼຼາຍຢ່່າງມັັນເລີ່່� ມດີີຂຶ້້�ນແລ້້ວເດ, ສະພາບການຂອງປະເທດຕອນນີ້້�
ກໍໍດີີຂຶ້້�ນຫຼຼາຍ ເໝາະກັັບການເຕີີບໃຫຍ່່ຂອງພວກເດັັກນ້້ອຍ.”
“ນັ້້�ນແມ່່ນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຜູ້້� ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການສຶຶກສາອົົບຮົົມຄືືນໃໝ່່ແມ່່ນບໍໍ?”
“ບໍ່່�ແມ່່ນດອກ ເປັັ ນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂ້້ອຍເອງນີ້້�ແຫຼຼະ. ນັ້້�ນຄືືສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍເຊື່່� ອ ເພາະປະເທດ
ລາວກຳຳ�ລັັງໄປໄດ້້ດີີ.”
ທັັງສອງແນມເບິ່່�ງດວງຕາເວັັນທີ່່� ກຳຳ�ລັັງເລື່່� ອນລັັບລົົງສູ່່�ພື້້� ນດິິນບ່່ອນໃດບ່່ອນໜຶ່ງ່�
ທາງຝັ່່� ງໄທ, ທ້້ອງຟ້້າສີີບົົວເລີ່່� ມກາຍເປັັ ນສີີມ່່ວງ ກ່ອນຈະກາຍເປັັ
ນສີີມ່່ວງຈາງ. ເທິິງ
່
ກ້້ອນຫີີ ນແຄມແມ່່ນໍ້້�າມີີຊາຍໜຸ່່ມຜົົ
� ມສັ້້�ນ ແລະຍິິງສາວຜົົ ມຍາວຕາມລະບຽບຄູ່່ໜຶ່
� ງ່� ນັ່່�ງ
ຢູ່່�ດ້້ວຍໄລຍະຫ່່າງກັັນໜຶ່່ງ� ແມັັດ ເຊິ່່�ງມີີຂໍ້້�ຫ້້ າມບໍ່່�ໃຫ້້ທັັງສອງຄົົນຈັັບມືືກັັນ.
ເຫຼົ້້�� າໝົົດກ້້ຽງແລ້້ວ ສ່່ວນໂພສີີກໍໍປະຕິິເສດບໍ່່�ຍອມໃຫ້້ສີີຣິິຍ່່າງກັັບພ້້ອມຕົົນເພື່່� ອໄປ
ເອົົາລົົດຈັັກທີ່່�ຈອດໄວ້້ຢູ່່�ໂຮງໝໍໍ ສະຫາຍຜູ້້�ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ປ້້ ອງກັັນອາດຊະຍາກຳຳ�ທັັງສອງ
ຈັັບມືືອຳຳ�ລາກັັນຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າໂຮງແຮມ ສີີຣິິຍັັງຄົົງຈັັບມືືຂອງອີີກຝ່່ າຍໄວ້້ ແໜ້້ນພາຍຫຼັັ�ງຈັັບ
ມືືກັັນແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ.
“ຂອບໃຈທີ່່� ຍອມເຮັັດວຽກນີ້້� ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າເຈົ້້�າເອງກໍໍສ່່ຽງ.”
“ຂ້້ອຍຫວາ? ບໍ່່�ດອກ. ຂ້້ອຍເປັັ ນຄອມມູູຍນິິດທີ່່� ເກີີດລຸຸນຫຼັັ�ງ ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີໃຜຈັັບຕາເບິ່່�ງ
ຂ້້ອຍອີີກ. ແຕ່່ສະຫາຍຂອງທ່່ານພຸ້້�ນແຫຼຼະຕ້້ອງລະມັັດລະວັັງໄວ້້. ມີີໃຜທີ່່� ຮູ້້�ເລື່່�ອງນີ້້�ແດ່່?”
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“ມີີແຕ່່ອາຈານອູ້້ມຢູ່່
� � ລີີເຊຄົົນດຽວ ນາງເປັັ ນຜູ້້� ທົົດລອງທຸຸກຢ່່ າງ.”
“ນັ້້�ນແຫຼຼະ ທ່່ານຄວນບອກໃຫ້້ນາງລະມັັດລະວັັງແດ່່ ບໍ່່�ຄວນໄປບອກໃຫ້້ໃຜຮູ້້�ນຳຳ�
ເດັັດຂາດ.”
“ນາງຮູ້້�ດີີຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ດີີລະຊັ້້�ນ ແລ້້ວຂ້້ອຍຈະຕິິດຕໍ່່�ກັັບມາໃໝ່່.”
ສີີຣິິຍ່່າງກັັບຄືືນໄປຕາມຖະໜົົນທີ່່� ໄຮ້້ຜູ້້� ຄົົນ ທັັງທີ່່� ຫາກໍໍ 8 ໂມງແລງເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່
ເຂດຖະໜົົນເສດຖາທິິລາດ ຊ້ຳຳ��ພັັດມິິດງຽບຄືືກັັບປ່່າຊ້້າ ມີີພຽງລົົດຖີີບທີ່່� ປັັດສະຈາກ
ຕາໄຟຄັັນດຽວແລ່່ນຜ່່ານເຂົົາໄປໃນລະຫວ່່າງທາງກັັບເມືືອເຮືືອນ, ຄວັັນໄຟຍັັງຄົົງລອຍ
ລ່່ອງຂຶ້້�ນຈາກກອງຂີ້້� ເຫຍື້້� ອຂະໜາດນ້້ອຍທີ່່� ຖືືກເຜົົ າໄໝ້້ຢູ່່�ຕາມມຸຸມຖະໜົົນ. ໜູູໂຕໜຶ່ງ່�
ໂຜ່່ອອກມາຈາກທໍ່່�ລະບາຍນ້ຳຳ�� ພ້້ອມໄລ່່ລ່່າແມວຈ່່ອຍຜອມຜ່່ານເຂົ້້�າທາງປະຕູູວັດ
ັ ອົົງຕື້້�.
ເມື່່� ອກ່່ອນຖະໜົົນເຫຼົ່່�� ານີ້້�ບໍ່່�ເຄີີຍມີີເວລາໄດ້້ຜ່່ອນຄາຍຫຼັັ�ບໄຫຼຼເລີີຍ ບັັນດາຮ້້ານບັັນ
ເທິິງເຊັ່່�ນໄນຄລັັບ ແລະບາ ຈະຖືືກປິິດກໍໍຕໍ່່ເ� ມື່່� ອຄົົນຂີ້້� ເມົົາຜູ້້�ສຸຸດທ້້າຍຍ່່າງອອກມາລົ້້�ມຟຸຸ ບ
ລົ້້�ມຟາບຢູ່່�ແຄມຖະໜົົນ. ຕາມທາງຄົົນຍ່່າງເຕັັມແຕ່່ພວກໂສເພນີີແລະຄົົນຕິິດຢາ. ສີີຣິິ
ເຄີີຍໄດ້້ຍິິນກ່່ຽວກັັບຊີີວິດ
ິ ອັັນສຸຸດຂົ້້�ວອື່່� ນໆ ມັັນຄືືຂົ້້�ວຊີີວິດ
ິ ທີ່່� ກົົງກັັນຂ້້າມກັັບສິ່່�ງທີ່່� ລາວ
ເປັັ ນຢູ່່�ໃນປັັ ດຈຸຸບັັນ ລາວຄິິດວ່່າຕ້້ອງມີີຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງທີ່່� ປອດໄພ ແລະຄວາມສະໜຸຸກ
ສະໜານລະຫວ່່າງສອງຂົ້້�ວນີ້້�.
ໝາເລີ່່� ມສົ່່�ງສຽງເຫົ່່� າຫອນ ແມ່່ນແຕ່່ກ່ອນທີ່່�
ສີຣິ
ີ ຈ
ິ ະໄປຮອດຮ່່ອມເຂົ້້�າບ້້ານບ່່ອນທີ່່�
່
ຕົົນພັັ ກຊ້ຳຳ��ອີີກ. ຫຼັັ�ງຈາກຊ່່ວງເວລາຄ່ຳຳ��ຄືືນອັັນງຽບສະຫງັັດຂອງເມືືອງວຽງຈັັນ ລາວກໍໍ
ຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງແມ່່ນຕົ້້�ນເຫດຂອງການທຳຳ�ລາຍຄວາມງຽບສະຫງົົບ. ໜ້້າທາງອັັນເປັັ ນ
ຂຸຸລຸຂ
ຸ ະລະທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີການປູູຢາງ ໄດ້້ເປັັ ນເຫດເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິເິ ຊສະດຸຸດເຖິິງສອງສາມເທື່່� ອ
ເຊິ່່�ງເຫຼົ້້�� າກໍໍມີີສ່່ວນຕໍ່່�ຄວາມສົົມດູູນໃນການຊົົງຕົົວຂອງເຂົົາ. ລາວຕ້້ອງຄວບຄຸຸມຕົົນເອງ
ໃຫ້້ໄດ້້ກ່່ອນທີ່່� ນາງວົົງທັັນລັັກສັັງເກດຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຂອງຜ້້າກັ້້�ງຈະແນມເຫັັ ນກ່່ອນ. ເຂົົາ
ລ້້ຽວຕົົວເຂົ້້�າໄປທາງຍ່່າງຢູ່່�ໜ້້າບ້້ານບ່່ອນທີ່່� ຊາລູູບນອນໝອບຢູ່່�ທັັງສົ່່�ງສຽງຄາງຮື່່� ມໆ
ຕໍ່່�ໜ້້າສີີຣິິ.
ຜ້້າກັ້້�ງໄຫວຕີີງຍຸຸດໆ.
“ລາຕີີສະຫວັັດນາງວົົງ.”
ປາກົົດວ່່າບໍ່່�ມີີສັັນຍານຕອບຮັັບ. ສີີຣິິກົ້້�ມຕົົວລົົງໃສ່່ໝາຊາລູູບ ຖ້້າລາວໃຊ້້ຄວາມ
ພະຍາຍາມແດ່່ເລັັກໜ້້ອຍ ບາງທີີອາດຈະກາຍເປັັ ນເພື່່� ອນທີ່່� ດີີກັັບໝາຂີ້້� ເຮື້້� ອນໂຕນີ້້�ໄດ້້
ບາງທີີອາດມີີຂ່່າວລອຍໄປເຂົ້້�າຫູູພວກໝາແຖວນີ້້�ວ່່າ ທີ່່� ຈິງິ ແລ້້ວເຂົົາກໍໍມີີແນວດິິບແນວ
ດີີຕິິດຕົົວນຳຳ�ຢູ່່�.
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ລາວຍ່່າງເຂົ້້�າຫາຊາລູູບໂດຍກົົງແທນທີ່່� ຈະຍ່່າງເວັ້້�ນຈາກມັັນຄືືກັັບເຄີີຍເຮັັດເປັັ ນ
ປະຈຳຳ� ທັັງສົ່່�ງສຽງເບົົາໆ ປອບປະໂລມເພື່່� ອຫວັັງວ່່າຈະສະຫງົົບຈິິດໃຈຂອງມັັນ. ໝາ
ພັັ ນປະສົົມຮູ້້�ສຶຶກສັັບສົົນ ມັັນຈິ່່�ງຖອຍຫຼັັ�ງໄປຕາມບາດຕີີນທີ່່� ສີີຣິິຍ່່າງໄປ ເບິ່່�ງມັັນຄົົງຈະ
ຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ ານ ແຕ່່ກໍໍຍັັງສົ່່�ງສຽງຂູ່່�. ການເຕັ້້�ນລຳຳ�ແທັັງໂກລະຫວ່່າງຄົົນກັັບໝາຍັັງດຳຳ�ເນີີນ
ໄປເລື້້� ອຍໆ ຈົົນຊາລູູບຖອຍໄປຕຳຳ�ກັັບໜ້້າປະຕູູ.
ທັັງທີ່່� ບໍ່່�ຢາກສູູນເສຍນິ້້�ວມືືໄປ ແຕ່່ສີີຣິິກໍໍຫໍ່່� ມືືເຮັັດຄືືວ່່າກຳຳ�ລັັງຈະໃຫ້້ອາຫານ ແລ້້ວ
ກົ້້�ມຕົົວລົົງພ້້ອມຈໍ່່�ມືໄື ປຊື່່� ໜ້້າຂອງຊາລູູບ ທັັນໃດນັ້້�ນໝາກໍໍເຫົ່່� າຂຶ້້�ນໂວ້້ງໆ ຕໍ່່�ມາກໍໍມີສ
ີ ຽງ
ດັັງເປ໊໊ ຍະ! ສອງຄັ້້�ງຄືືກັບ
ັ ສຽງໄມ້້ແສ້້ ສີີຣີເີ ຫຼືື�ອບມອງອ້້ອມຮອບຕົົວເອງ ແຕ່່ກໍໍຍັັງບໍ່່�ໝັ້້ນ
�
ໃຈວ່່າສຽງນັ້້�ນດັັງມາແຕ່່ໃສ ສ່່ວນໝາກໍໍສວຍໂອກາດຕອນສີີຣິິກຳຳ�ລັັງບ່່ຽງເບ່່ນຄວາມ
ສົົນໃຈໄປທາງອື່່� ນ ເພື່່� ອແລ່່ນໜີີໄປລີ້້� ຢູ່່�ໜານຜັັ ກ.
ສີີຣິິຍັັງຄົົງຢືືນຢູ່່� ທັັງແນມຢ້້ ອນກັັບໄປທາງຊອຍເຂົ້້�າເຮືືອນອັັນມືືດມິິດ ເຊິ່່�ງມີີແສງ
ທີ່່� ເລັັດລອດມາແຕ່່ຕະກຽງນ້ຳຳ��ມັັນໜ່່ວຍດຽວຈາກປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມຊັ້້�ນເທິິງ ລາວແນມ
ບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍນອກຈາກເງົົາມືືດ ມີີບາງຢ່່າງເຮັັດໃຫ້້ລາວຮູ້້�ສຶຶກເສຍຂວັັນເມື່່� ອໄດ້້ຍິິນ
ສຽງນັ້້�ນ ແຕ່່ລາວເອງກໍໍເຮັັດຫຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ ແລະແລ້້ວລາວກໍໍຍ່່າງເຂົ້້�າໄປທາງໃນເຮືືອນ ພ້້ອມ
ປິິ ດປະຕູູລັັອກໄວ້້.
ພໍໍ ແຕ່່ຕັ້້�ງໂມງປຸຸກໃສ່່ສີ່່� ໂມງເຄິ່່�ງ ສີີຮິິກໍໍອາບນ້ຳຳ�� ແລະເຂົ້້�ານອນແຕ່່ຫົົ ວຄ່ຳຳ�� ລາວ
ເຊືືອບຫຼັັ�ບຕັ້້�ງແຕ່່ກິ່່�ນອັັບຂອງໝອນຍັັດງິ້້�ວໜ່່ວຍນັ້້�ນຍັັງລອຍໄປບໍ່່�ທັັນຮອດຮູູດັັງຊ້ຳຳ��.
**********

ທຣັັນ, ທຣັັນ ກັັບຮັັອກ ພາກັັນຍ່່າງຮຽງຂ້້າງສີີຣິິໄປຕາມເສັ້້�ນທາງອັັນສັັບສົົນວຸ້້ນວາຍ
�
ໃນຕົົວເມືືອງ ມັັນຄືືກັັບຢູ່່�ປະເທດແຖບຕາເວັັນຕົົກທີ່່�ຜູ້້�ຄົົນປາກເວົ້້�າເປັັ ນພາສາອັັງກິິດ,
ມີີທັັງລົົດລາງພາຫານະ ພ້້ອມຝູູ ງຊົົນຄົົນໃຈຮ້້ອນ ທັັງເປັັ ນຊ່່ວງຕອນແລງແດ່່ ແສງໄຟ
ນີີອອນອ້້ອມຮອບບໍໍລິເິ ວນນັ້້�ນກໍໍເປັ່່� ງປະກາຍ ທັັງສົ່່�ງແສງເຫຼື້້�� ອມລະຍິິບລະຍັັບສາດສ່່ອງ
ເປັັ ນຕົົວໜັັງສືືທີ່່�ສີີຣິິອ່່ານບໍ່່�ອອກ.
ຊາຍຫວຽດນາມທັັງສາມພາກັັນເກາະເປັັ ນກຸ່່�ມອ້້ອມຮອບຕົົວເຂົົາບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບ
ພະນັັກງານຮັັກສາຄວາມປອດໄພຫຸ້້�ມລ້້ອມທ່່ານປະທານາທິິບໍໍດີີຜູ້້�ບໍ່່�ບໍໍລິິສຸຸດ. ເມື່່� ອໃດ
ກໍໍຕາມ ຫາກມີີໃຜຈັັກຄົົນຈາກທ້້ອງຖະໜົົນທີ່່� ພະຍາຍາມຈະເຂົ້້�າຫາສີີຣິິ ໜຶ່່ງ� ໃນສາມ
ກໍໍຈະເປັັ ນຜູ້້� ກ້້າວອອກມາເພື່່� ອຂັັດຂວາງທັັງຜັັ ກດັນ
ັ ຄົົນຜູ້�້ ນັ້້�ນອອກໄປແບບບໍ່່�ໄວ້້ໜ້້າໃຜ
ທັັງທີ່່� ຫຼຼາຍຄົົນມີີຮ່່າງຄີີງສູູງໃຫຍ່່ຈຶຶກຄຶກຕັ້້
ຶ ງ� ເປັັ ນສອງເທົ່່�າຖ້້າທຽບກັັບຊາຍຫວຽດນາມ
ຮ່່າງນ້້ອຍ ແຕ່່ກໍໍຍັັງຍອມຈຳຳ�ນົົນໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້� ຄຸ້້�ມກັັນທັັງສາມຕະຫຼຼອດ.
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ບາງຄັ້້�ງສີີຣິກໍ
ິ ຈື່່
ໍ �ຄົນ
ົ ທີ່່� ເດີີນຜ່່ານໄປມາ ພ້້ອມທັັງພະຍາຍາມຮ້້ອງທັັກທາຍພວກເຂົົາ
ເຊິ່່�ງມີີທັັງເພື່່� ອນທີ່່� ມາຈາກທາງພາກເໜືືອ, ເພື່່� ອນຮ່່ວມງານ ແມ່່ນແຕ່່ຕຸ້້ຍກັັ
� ບກຶ່່�ງກໍໍພາກັັນ
ຍ່່າງໄປຕາມຖະໜົົນສາຍນັ້້�ນ. ແຕ່່ສີີຣິິຕ້້ອງຮູ້້�ສຶຶກຂາຍໜ້້າເພາະທຸຸກຄັ້້�ງທີ່່� ໝູ່່ເພື່່�
� ອນ
ເຂົ້້�າມາທັັກທາຍ ຊາຍຫວຽດນາມທັັງສາມກໍໍຈະເປັັ ນຜູ້້�ຂັັບໄລ່່ພວກເຂົົາໃຫ້້ອອກໄປ ທັັງ
ທຣັັນກັັບທຣັັນແລະຮັັອກເບິ່່�ງຄືືກັັບວ່່າພວກເຂົົາຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່� ທັັງເບິ່່�ງຄືືວ່່າພວກເຂົົາມີີ
ຄວາມສຸຸກດີີ ແລະມ່່ວນຊື່່� ນເພີີ ດເພີີ ນກັັບໜ້້າວຽກອັັນບໍ່່�ສຸພ
ຸ າບນັ້້�ນ ແຕ່່ພວກເຂົົາບໍ່່�ປາກ
ບໍ່່�ເວົ້້�າຫຍັັງໄດ້້ແຕ່່ຄອຍປົົ ກປ້້ ອງສີີຣິິ ທັັງຄຸຸມໃຫ້້ເຂົົາຟ້້າວຍ່່າງໄປຕາມເສັ້້�ນທາງສາຍນັ້້�ນ.
ເດັັກນ້້ອຍຄົົນໜຶ່ງ່� ໃນຊຸຸ ດເຄື່່� ອງແບບທີ່່� ລີີດຈົົນນຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົົມສຶຶກສາ
ແຫ່່ງລັັດເຂົ້້�າມາຢືືນຕໍ່່�ໜ້້າພວກເຂົົາ ເດັັກຜູ້�້ ນັ້້�ນຢືືນດ້້ວຍທ່່າທີີຕົົກປະມ່່າ ເຂົົາຖືືສໍໍດຳຳ�
ກ້້ານໜຶ່ງ່� ໄວ້້ໃນມືື ສ່່ວນອີີກຂ້້າງມີີເຈ້້ຍແຜ່່ນໜຶ່່ງ� ເຖິິງແມ່່ນຈະຖືືກກຸ່່�ມຜູ້້� ຕິິດຕາມສີີຣິິ
ລຸຸມຢຽບແບບງ່່າຍໆ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຍັັງຢືືນຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນຢ່່າງບໍ່່�ເກງກົົວໃຜ ພ້້ອມຍື່່� ນເຈ້້ຍແຜ່່ນ
ນັ້້�ນອອກໄປ ເພາະເຂົົາຕ້້ອງການລາຍເຊັັນຈາກທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ ຈົົນຊາຍທັັງສີ່່�
ຈຳຳ�ຕ້້ອງຢຸຸດ.
ທ່່ານໝໍໍເອື້້� ອມມືືອອກໄປທາງໜ້້າ ສ່່ວນນິ້້�ວມືືກໍໍຫໍ່່� ເຂົ້້�າຫາກັັນຄືືກັັບກຳຳ�ເຂົ້້�າໜົົມໄວ້້
ພ້້ອມກົ້້�ມຕົົວລົົງ ເດັັກຊາຍຄົົນນັ້້�ນຍິ້້�ມຕອບເຂົົາ ຈົົນເຜີີ ຍໃຫ້້ເຫັັ ນແຂ້້ວແດງໆ ທີ່່� ເຕັັມແຕ່່
ນ້ຳຳ��ໝາກອອກມາ. ເດັັກຄົົນນັ້້�ນກ້້າວຂາມາທາງໜ້້າໜຶ່່ງ� ກ້້າວ ແຕ່່ກ່ອນທີ່່�
ສີີຣິິທັັນໄດ້້ຢື້້�
່
ມືືໄປຈັັບເອົົາສໍໍດຳຳ�ຈາກມືືເຂົົາ ຊາຍຫວຽດນາມກໍໍກະແທກເຂົ້້�າໄປ ພ້້ອມທຸຸບຕີີເດັັກຊາຍ
ຄົົນນັ້້�ນຢ່່າງບໍ່່�ປານີີ, ພວກນັ້້�ນທັັງເຕະທັັງກະທືືບເຂົົາແບບບໍ່່�ຢັ້້� ງບາດຕີີນ. ສີີຣິຕົ
ິ ກ
ົ ໃຈກັັບ
ເຫດການທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ ທັັງພະຍາຍາມດຶຶງເອົົາຊາຍຫວຽດນາມອອກຈາກເດັັກຄົນ
ົ ນັ້້�ນ ແຕ່່
ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຜົົ ນຍ້້ອນພວກເຂົົາມີີກຳຳ�ລັັງແຮງເໜືືອກວ່່າສີີຣິິ.
ເມື່່� ອແນມຜ່່ານຮູູລູກປື
ູ ືນທີ່່� ຊອດໃສ່່ໜ້້າເອິິກຂອງຮັັອກ ສີີຣິິແນມເຫັັ ນໃບໜ້້າຂອງ
ເດັັກຊາຍຜູ້້�ນັ້້�ນ, ເຂົົາກຳຳ�ລັັງຈະຕາຍ ແຕ່່ລັັກສະນະຂອງເດັັກຄົົນນັ້້�ນກໍໍກຳຳ�ລັັງປ່່ຽນໄປ
ເຊັ່່�ນກັັນ ໃບໜ້້າອັັນໄຮ້້ດຽງສາຂອງເດັັກຄ່່ອຍຫຼຸຸ�ດລອດອອກ ແລ້້ວເຜີີ ຍໃຫ້້ເຫັັ ນຮູູບຮອຍ
ໃບໜ້້າຂອງຊາຍຊະລາຄົົນໜຶ່ງ່� . ຜູ້້�ຄຸ້້ມກັັ
� ນທັັງສາມຖອຍຕົົວອອກມາ ແລະຊາຍຊະລາ
ຜູ້້� ນັ້້�ນມາບັັດນີ້້� ຊ້ຳຳ��ພັັດຢູ່່�ໃນເຄື່່� ອງແບບຂອງກອງທັັບປະຊາຊົົນລາວ ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງນອນ
ຕາຍຢູ່່�ກອງເລືືອດ ທາງຂ້້າງເຂົົາແມ່່ນເຂັັມສີີດຢາທີ່່� ແຕກກະຈາຍ ເຊິ່່�ງສີີຣິິເຂົ້້�າໃຈຜິິ ດ
ທັັງເບິ່່�ງວ່່າເຂັັມສີີດຢານັ້້�ນແມ່່ນສໍໍດຳຳ�. ນໍ້້�າກົົດທີ່່� ບັັນຈຸຸຢູ່່�ໃນກ່່ອງຟົົ ດປອດໆ ທັັງເດືືອດຟູູ
ຢູ່່�ຕາມທາງຄົົນຍ່່າງ ຝູູ ງຊົົນທີ່່� ເດີີນທາງຜ່່ານໄປມາກ່ອນໜ້້ານີ້້�
ເລີ່່�ມໜາຕາເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ ເຊິ່່�ງ
່
ໃນມືືແຕ່່ລະຄົົນລ້້ວນແຕ່່ຖືືເຂັັມສີີດຢາທີ່່� ມີີກົົດໄຫຼຼຍ້້ອຍເປັັ ນຢົົ ດໆ.
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ສີີຣິິສະເດີີດຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາຈາກຄວາມຝັັ ນ ທັັນໃດນັ້້�ນລາວກໍໍຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ ານກົົວໃນຄວາມງຽບ
ສະຫງັັດ ທັັງຄວາມມືືດມິິດທີ່່� ຢູ່່�ຮອບຕົົວຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ ຄືືນນັ້້�ນບໍ່່�ມີີແສງສາດສ່່ອງຈາກ
ດວງຈັັນພໍໍ ໜ້້ອຍ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າມີີຄົົນຢູ່່�ໃນຫ້້ອງ ເຖິິງແມ່່ນເຂົົາຈະແນມບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍ
ກໍໍຕາມ ເພາະເຂົົາສາມາດສຳຳ�ຜັັ ດໄດ້້ເຖິິງການເຄື່່� ອນໄຫວຂອງຜູ້້� ຄົົນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນ.
“ແມ່່ນໃຜຫັ້້� ນ?”
ບໍ່່�ມີີສຽງຕອບ. ສີີຣິິດຶຶງຫາງມຸ້້ງໄປດ້້ານໜຶ່່
ງ� ແລ້້ວກັ້້�ນໃຈແນມອອກໄປຜ່່ານຄວາມ
�
ມືືດ ທັັງພະຍາຍາມແຍກແຍະພວກເງົົາ ແລະສຽງການເຄື່່� ອນໄຫວທີ່່� ຄຸ້້�ນເຄີີຍພາຍໃນ
ຫ້້ອງ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຍັັງແນມບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍແມ່່ນແຕ່່ຂອບປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ.
ສຽງປະສານຂອງໝາທີ່່� ເຫົ່່� າຫອນຄ່່ອຍໆ ດັັງຂຶ້້�ນເທື່່� ອລະໜ້້ອຍຈາກບ່່ອນຢູ່່�ທີ່່�
ຫ່່າງອອກໄປ ສຽງຫອນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນດັັງ ແລະລາກສຽງແຫຼຼມຄືືກຳຳ�ລັງັ ເຈັັບປວດສູູງ ແຕ່່ແລ້້ວ
ກໍໍມີີສຽງລົົມກັັນດັັງຂຶ້້�ນທ່່າມກາງສຽງເຫົ່່� າຫອນຂອງໝາ ເຊິ່່�ງສີີຣິິຮູ້້�ໄດ້້ທັັນທີີວ່່າພວກ
ເຂົົາເປັັ ນໃຜ ໃນນັ້້�ນມີີສາມສຽງ ທັັງເປັັ ນສຽງປາກພາສາຫວຽດນາມ ຄວາມຈິິງແລ້້ວຈະ
ເອີ້້� ນວ່່າການທ່່ອງແບບຊ້ຳຳ��ໄປຊ້ຳຳ��ມາຫຼຼາຍກວ່່າ ‘ໝູູປ່່ າດຳຳ�ຍັັງຢູ່່�ນີ້້�. ໝູູປ່່ າດຳຳ�ຍັັງຢູ່່�ນີ້້�.’”
**********

ແລ້້ວສີີຣິິກໍໍຕື່່�ນຂຶ້້�ນມາອີີກເທື່່� ອໜຶ່່ງ� ຄັ້້�ງນີ້້� ກໍໍແມ່່ນຍ້້ອນສຽງໂມງປຸຸກໄດ້້ກະຊາກໃຫ້້ເຂົົາ
ຕ້້ອງຮູ້້�ເມືືອຄີີງ ມັັນຍັັງເຊົ້້�າມືືດຢູ່່�ແຕ່່ກໍໍພໍໍມີີແສງອັັນພຸຸ ມພູ່່� ຈາກທຳຳ�ມະຊາດໄດ້້ເລັັດລອດ
ເຂົ້້�າມາຜ່່ານໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມແດ່່ແລ້້ວເລັັກໜ້້ອຍ. ໜ້້າປັັ ດເຮືືອງແສງຂອງເຂັັມໂມງ
ໄດ້້ເປັັ ນຕົົວຢືືນຢັັ ນວ່່າມັັນແມ່່ນສີ່່� ໂມງເຄິ່່�ງແທ້້. ລາວຮູ້້� ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ນອນຈັັກ
ເມັັດເລີີຍ ສ່່ວນມຸ້້�ງກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຄຸຸມເອົົາຮ່່າງຄີີງຂອງເຂົົາໄວ້້ ສະນັ້້�ນພວກແມງໄມ້້ທັັງຫຼຼາຍກໍໍ
ພາກັັນຫຸ້້�ມແຫ້້ນກິິນເລືືອດເຂົົາຢ່່າງແຊບນົົວ.
ເຂົົາແຕ່່ງຕົົວງຸ່່ມງ່່າມແບບຊ້້າໆ
ກ່່ອນຄວ້້າເອົົາກະເປົົ າມາຖືືໄວ້້ ແລ້້ວຍ່່າງລົົງໄປ
�
ຊັ້້�ນລຸ່່ມດ້້ວຍຄວາມມຶຶ
ນງົົງ ໂດຍອາໄສແສງຈາກໄຟສາຍເປັັ ນຕົົວຊ່່ວຍນຳຳ�ທາງ ສ່່ວນປະຕູູ
�
ໜ້້າບ້້ານກໍໍເປີີດແງ້້ມໄວ້້ ເຂົົາຈິ່່�ງສາດລຳຳ�ແສງອອກມາຕາມທາງ ເຊິ່່�ງຊາລູູບກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່່�
ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຂອງຕົົນໃນມື້້� ນັ້້ນ
� ແມ່່ນແຕ່່ກະໂຕເຮືືອນເອງກໍໍເບິ່່�ງຄືືວ່່າບໍ່່�ໄດ້້ສົົນໃຈກັັບການ
ອອກຈາກເຮືືອນຂອງເຂົົາແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ. ສີີຣິິປິິດປະຕູູ ແລ້້ວໃຊ້້ແສງໄຟສາຍ
ສຳຳ�ຫຼຼວດເບິ່່�ງ, ປະຕູູບານນັ້້�ນໜາປະມານສິິບສອງຊັັງຕີີແມັັດ ມັັນອາດຈະເຄີີຍເປັັ ນປະຕູູ
ທີ່່� ສວຍງາມ ຕັ້້�ງແຕ່່ຄາວເຮືືອນຫຼັັ�ງນີ້້�ຍັັງໄດ້້ຮັັບການເອົົາໃຈໃສ່່ຮັັກສາ ໂດຍໝັ່່�ນຢອດນ້ຳຳ��
ມັັນໃສ່່ບານພັັ ບ ພ້້ອມທານ້ຳຳ��ມັນ
ັ ຂັັດເງົົາໃຫ້້ງາມເຫຼື້້�� ອມ ແຕ່່ຕອນນີ້້�ມັນ
ັ ຊ້ຳຳ��ພັັດເປັັ ນຝືືດໆ
ທັັງບິິດບ້້ຽວ.
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ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກໜາວເພືື ອບບາດໜຶ່່ງ� ຂະນະທີ່່� ແສງໄຟສາດສ່່ອງໃສ່່ຮູູລູກປື
ູ ນ
ື ສອງຮູູທີ່່�ຢູ່່�
ສູູງລະດັັບພຽງໜ້້າເອິິກ. ບໍ່່�ຕ້້ອງສົົງໄສເລີີຍວ່່າມັັນແມ່່ນຮູູຫຍັັງ ເພາະແນວໃດລູູກປືນ
ື ກໍໍ
ບໍ່່�ສາມາດທະລຸຸຜ່່ ານໄມ້້ສັັກອັນ
ັ ໜາຕຶຶບແຜ່່ນນີ້້�ໄດ້້ ຫາກສີີຣິບໍ່່
ິ �ກົ້້ມ
� ຕົົວລົົງຕອນນັ້້�ນ ລູູກປືນ
ື
ທັັງສອງຄົົງເຂົ້້�າໄປຝັັ ງໄວ້້ໃນຮ່່າງກາຍຂອງເຂົົາແນ່່ນອນ.
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ຂີ່່ແຢັັກໄປຄຳຳມ່່ວນ

ເຮືືອບິິນແຢັັ ກ-40 ຍົົກຕົົວໂຍກເຍກຂຶ້້�ນຈາກໜ້້າດິິນດ້້ວຍຄວາມລຳຳ�ບາກຍາກຊາ ບໍ່່�
ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຫ່່ານທີ່່� ຖືືກລ້້ຽງເກືືອໃຫ້້ຕຸ້້�ຍພີີ ດີີງາມ, ຍົົນລຳຳ�ນີ້້�ບໍ່່�ມີີຄວາມງາມຫຼົົ�ງເຫຼືື�ອພໍໍ
ຈະມີີບ່່ອນໃດເປັັ ນຕາເບິ່່�ງເລີີຍ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບນັັກບິິນຊາວໂຊວຽດສອງຄົົນທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ນັ່່�ງ
ຢູ່່�ໃນຫ້້ອງຄວບຄຸຸມເຄື່່�ອງ. ສີີຣິຄິ
ິ ດ
ິ ບໍ່່�ອອກເລີີຍວ່່າມີີຂໍ້້�ຕົກລົ
ົ ງົ ອັັນໃດທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ເຮືືອບິິນອັັນ
ເຊີ້້� ຊ້້າງຸ່່ມງ່່າມ
ພ້້ອມທັັງພະນັັກງານປະຈຳຳ�ເຮືືອບິິນລຳຳ�ນີ້້� ຕ້້ອງມາຄອຍຮັັບໃຊ້້ບໍໍລິິການ
�
ບຸຸກຄົົນສຳຳ�ຄັັນຂອງລາວຕະຫຼຼອດຊາວສີ່່� ຊົ່່�ວໂມງ ເຊິ່່�ງເລີ່່� ມເຮັັດໜ້້າທີ່່� ນີ້້�ຕັ້້�ງດົົນນານມາ
ແລ້້ວ ເຂົົາຍັັງຄິິດບໍ່່�ອອກວ່່າ ແມ່່ນນັັກບິິນທັັງສອງກະທຳຳ�ຄວາມຜິິ ດຫຍັັງມາກ່່ອນຈິ່່�ງ
ຕ້້ອງຖືື ກລົົ ງ ໂທດໜັັກ ເຊັ່່� ນ ນີ້້� ແຕ່່ເຄື່່� ອ ງບິິ ນ ທີ່່� ຖືື ກສົ່່� ງ ມາຈາກຄວາມໄມຕີີ ຈິິ ດ ຂອງ
ສະຫະພາບໂຊວຽດລຳຳ�ນີ້້� ກໍໍໄດ້້ນຳຳ�ພາບັັນດາທ່່ານນາຍພົົ ນພ້້ອມລັັດຖະມົົນຕີີເດີີນທາງ
ໄປມາທົ່່�ວປະເທດໄດ້້ເຖິິງຫົົ ກເດືືອນແລ້້ວ.
ສີີຣິເິ ປັັ ນຜູ້�້ ໂດຍສານພຽງຄົົນດຽວ. ໃນຂະນະທີ່່� ຂຶ້້�ນໄປເທິິງເຮືືອບິິນທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ສົ່່�ງສຽງ
ຄາງຮື່່� ມໆ ເປັັ ນຕາອຶຶດອັັດໃຈນັ້້�ນ, ຜູ້�້ ຊ່່ວຍນັັກບິິນໄດ້້ຊີ້້� ບອກໃຫ້້ເຂົົາໄປນັ່່�ງຢູ່່�ຕັ່່�ງມ້້າ ພ້້ອມ
ຮັັດສາຍນີີລະໄພ ເປັັ ນອັັນວ່່າການບໍໍລິິການເທິິງເຮືືອບິິນໄດ້້ສິ້້�ນສຸຸດລົົງພຽງເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່
ສີີຣິິກໍໍຮູ້້�ສຶຶກດີີໃຈທີ່່� ມີີແຕ່່ລາວຄົົນດຽວຢູ່່�ໃນຫັ້້� ນ, ເຂົົາຕ້້ອງການເວລາເພື່່� ອຂົົບຄິິດ, ເຂົົາ
ເຄີີຍຢູ່່�ໃນສະໜາມຮົົບມາກ່່ອນ ທັັງເຄີີຍຖືືກຍິິງຫຼຼາຍຄັ້້�ງຈົົນນັັບບໍ່່�ຖ້້ວນ ແຕ່່ການລອບ
ຂ້້ານັ້້�ນຊ້ຳຳ��ພັັດແຕກຕ່່າງອອກໄປຢ່່າງສິ້້�ນເຊີີງ, ມັັນເປັັ ນເລື່່�ອງສ່່ວນຕົົວ ທັັງຫຼິ້້�� ນສົົກກະປົົ ກ
ໂພດ ຍ້້ອນແນວນັ້້�ນຈິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຍິ່່�ງໂມໂຫຫຼຼາຍກວ່່າຈະຢ້້ ານກົົວຊ້ຳຳ��ອີີກ.
ໃນລະຫວ່່າງທາງໄປສະໜາມບິິນ ສີີຣິໄິ ດ້້ແວ່່ຢຸຸດຢູ່່�ສອງບ່່ອນ ເຊິ່່�ງເຂົົາໄດ້້ປຸຸກຫງຽນ
ຫົົ ງໃຫ້້ຕື່່� ນຂຶ້້�ນ ພ້້ອມເຕືືອນໃຫ້້ເຂົົາລະວັັງຕົົວເພື່່� ອຄວາມປອດໄພຕົົນເອງ ທັັງແນະນຳຳ�
ໃຫ້້ຫງຽນຂຽນທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ເຂົົາຮູ້້� ພ້້ອມສອດໄວ້້ໃນຊອງຈົົດໝາຍແລ້້ວໄປຝາກໄວ້້ກັັບ
ສະຖານທູູດ ເພື່່� ອຈະໄດ້້ເປີີດອ່່ານໃນກໍໍລະນີີມີີ “ອຸຸບັັດຕິິເຫດ” ເກີີດຂຶ້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ.
ຈາກນັ້້�ນເຂົົາກໍໍມາຢຸຸດຢູ່່�ເຮືືອນຂອງຕຸ້້ຍ
� ເຊິ່່�ງນາງຕື່່� ນນອນແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ ສ່່ວນແມ່່
ຂອງນາງກໍໍຍັັງຢູ່່�ໃນອາການຊຸຸ ດໂຊມຄືືເກົ່່�າ ທັັງສອງຈິ່່�ງເກືືອບບໍ່່�ໄດ້້ພາກັັນຫຼັັ�ບນອນເລີີຍ.
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ນີ້້�ແມ່່ນຊ່່ວງເວລາທີ່່� ບໍ່່�ຄ່່ອຍຈະມີີຂ່່າວຮ້້າຍຫຍັັງອີີກແລ້້ວ, ສີີຣິບໍ່່
ິ �ໄດ້້ບອກຕຸ້້ຍເລື່່�
ົ
� ອງທີ່່� ຕົນ
ຖືືກລອບຍິິງ ແຕ່່ເຂົົາໄດ້້ບອກໃຫ້້ນາງເຮັັດເປັັ ນບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ສົົນ ທັັງປະຕິິເສດບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງ
ໝົົດ ຖ້້າມີີຄົົນມາສອບຖາມບໍ່່�ວ່່າຄະດີີໃດກໍໍຕາມທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບຄົົນຫວຽດນາມ. ນາງ
່
ເປັັ ນພະນັັກງານທຳຳ�ຄວາມສະອາດ ສ່່ວນກຶ່່�ງເປັັ ນກຳຳ�ມະກອນລາຍວັັນ ທັັງສອງຈິ່່�ງບໍ່່�ຮູ້້�
ຈັັກອີ່່�ໂໜ່່ອີ່່� ເໜ່່ຫຍັັງ. ພໍໍ ຟັັງຈາກນໍ້້�າສຽງຂອງເຂົົາ, ຕຸ້້�ຍຈິ່່�ງພໍໍ ເຂົ້້�າໃຈດ້້ວຍຕົົນເອງວ່່າ
ສີີຣິິຈິງິ ຈັັງຫຼຼາຍພຽງໃດ.
**********

ເຮືືອບິິນລຳຳ�ນັ້້�ນສົ່່�ງສຽງຄາງຮື່່� ມໆ ທັັງມຸ່່ງໜ້້າໄປທາງທິິ
ດໃຕ້້ ໂດຍມີີແມ່່ນ້ຳຳ��ຂອງຢູ່່�ເບື້້� ອງ
�
ຂວາ ສ່່ວນຕາເວັັນທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ພຸ່່�ງພົ້້�ນຂຶ້້�ນໃນຍາມເຊົ້້�າແມ່່ນຢູ່່�ກ້ຳຳ��ເບື້້� ອງຊ້້າຍໂດຍມີີແສງສາດ
ສ່່ອງເປັັ ນປະກາຍເຂົ້້�າມາຜ່່ານທາງໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມນ້້ອຍໆ. ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກຄືືກັັບວ່່າມີີຕໍ່່�
ເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍໂຕພາກັັນບິິນວື່່�ໆ ຢູ່່�ເທິິງຫົົ ວຂອງເຂົົາ ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນຍ້້ອນແຮງສັ່່�ນສະເທືືອນ
ຂອງຕົົວເຄື່່� ອງບິິນພຽງຢ່່າງດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນ, ຄວາມຄິິດຫຼຼາກຫຼຼາຍໄດ້້ຕົົບຕີີກັັນຢູ່່�ໃນບ່່ອນ
ນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງມີີທັັງຄວາມເປັັ ນຈິິງ ແລະຈິິນຕະນາການໄດ້້ເລີ່່� ມສັັບສົົນປົົ ນເປກັັນຈົົນວຸ້້ນວາຍ
�
ໄປໝົົດ.
ສີີຣິິພະຍາຍາມຕີີຄວາມຝັັ ນໃນຄືືນມື້້� ກ່ອນ
ເຊິ່່�ງເຫັັ ນໄດ້້ແຈ້້ງວ່່າ ຊາຍຫວຽດນາມ
່
ທັັງສາມໄດ້້ພະຍາຍາມປົົ ກປ້້ ອງເຂົົາ ບາງທີີພວກເຂົົາພຽງແຕ່່ຢາກເຕືືອນລາວບໍ່່�ໃຫ້້
ໄວ້້ໃຈໃຜທັັງນັ້້�ນ ແລ້້ວເດັັກນ້້ອຍຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ມີີຮອຍຍິ້້�ມແຂ້້ວແດງໆ ຄືືເລືືອດນັ້້�ນແມ່່ນໃຜ
ກັັນແທ້້? ຄວາມຈິິງທີ່່� ສີີຣິິໄດ້້ຄົ້້�ນພົົ ບໄດ້້ກາຍເປັັ ນຕົົວອັັນຕະລາຍພໍໍ ທີ່່�ຈະຂ້້າຈະຟັັ ນກັັນ
ພຸ້້� ນບໍໍ? ຫຼືື�ໃນຄວາມເປັັ ນຈິິງແລ້້ວ ຄົົນພວກນັ້້�ນພຽງແຕ່່ສົົງໄສວ່່າເຂົົາຈະຄົ້້�ນພົົ ບຄວາມ
ຈິິງບາງຢ່່າງຊື່່� ໆ? ແລະແລ້້ວ “ຄົົນພວກນັ້້�ນ“ ແມ່່ນໃຜກັັນແທ້້?
ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າຄຳຳ�ສັັນນິິຖານແມ່່ນໃກ້້ຄຽງກັັບຄຳຳ�ຕອບພໍໍ ສົົມຄວນ ທັັງໃກ້້ຄຽງ
ພໍໍ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ໂສດປະສາດຂອງຝ່່າຍໃດຝ່່າຍໜຶ່່ງ� ເກີີດຫວັ່່�ນໄຫວຂຶ້້�ນມາ. ເຂົົາກໍໍພຽງ
ແຕ່່ຫວັັງວ່່າຈະສາມາດເຮັັດວຽກທັັງໝົົດໃຫ້້ລຸຸລ່່ວງໄດ້້ດີີ ກ່ອນທີ່່�
ຄົນ
ົ ພວກນັ້້�ນຈະຈັັດການ
່
ຊີີວິດ
ິ ເຂົົາ ເພາະມັັນຈະກາຍເປັັ ນເລື່່�ອງຜິິ ດຫວັັງທີ່່� ສຸດ
ຸ ທີ່່� ຈະໄປໃຊ້້ຊີີວິດ
ິ ໃນໂລກຂອງດວງ
ວິິນຍານຫຼັັ�ງຄວາມຕາຍທັັງທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ໄຂປິິ ດສະໜາລັັບຊຸຸ ມນັ້້�ນ.
ເຮືືອບິິນແຢັັ ກກະເດັ້້�ງຕຶຶກຕັກ
ັ ໄປຕາມຣັັນເວຍ໌ຊົ່່�
໌ ວຄາວຂອງສາຍການບິິນແອອາເມລິິກາ
ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ຄຳຳ�ມ່່ວນຄ້້າຍກັັບວ່່າລືືມໃສ່່ລໍ້້�ກິ້້ງ� ຢູ່່�ກ້້ອງຕີີນຂອງເຮືືອບິິນ. ມັັນພົ່່�ນຝຸ່່� ນຜົົ ງໄງ່່ກຸ້້ມ
�
ທີີບກ່່ອນຢຸຸດຈຶຶກບ່່ອນສິ້້�ນສຸຸດຂອງຣັັນເວຍ໌.໌ ຜູ້້� ຊ່່ວຍນັັກບິິນ ຢ້້ ອນຄືືນມາເພື່່� ອເປີີດປະຕູູ
ແລະຍູ້້�ສີີຣິອ
ິ ອກໄປ ພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ແວ່່ຈອດຢູ່່�ທີ່່� ນີ້້� ເພາະເຮືືອບິິນລຳຳ�ນີ້້�ກຳຳ�ລັງັ ເດີີນທາງໄປ
137

ຮັັບທ່່ານນາຍົົກລັັດຖະມົົນຕີີ ພ້້ອມຄະນະຜູ້້� ແທນຄິິວບາທີ່່� ປາກເຊ.
ສີີຣິແ
ິ ລ່່ນປົົ ບອອກຈາກຣັັນເວຍ໌໌ ເພື່່� ອຫຼີີ�ກລ່່ຽງບໍ່່�ໃຫ້້ໃບພັັ ດທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ໝູູນປິ່່� ນຄວ້້າງໆ
ດ້້ວຍຄວາມໄວຂອງເຮືືອບິິນແຢັັ ກຕັດ
ັ ຫົົ ວຂາດອອກເປັັ ນປ່່ຽງ ກ່ອນຢືື
ນແນມເບິ່່�ງເຮືືອບິິນ
່
ລຳຳ�ນັ້້�ນຄ່່ອຍພາຕົົວມັັນເອງທະຍານຂຶ້້�ນທ້້ອງຟ້້າໃນຍາມເຊົ້້�າ ເມື່່�ອສຽງຂອງເຮືືອບິິນງຽບ
ຫາຍໄປ ກໍໍບໍ່່�ມີີສຽງອື່່� ນໃດມາແທນທີ່່� ສີີຣິິຍັັງຢືືນຢູ່່�ທີ່່� ປາຍລານດິິນອັັນຍາວຢຽດແບບ
ຊື່່� ຕົງົ ສອງຮ້້ອຍແມັັດພຽງລຳຳ�ພັັ ງຄົົນດຽວ ທ່່າມກາງການຫຸ້້�ມລ້້ອມຂອງປ່່າໄມ້້ອັັນຂຽວ
ກະຈີີ.
ສິ່່�ງດຽວທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍຈິິດສະບາຍໃຈຈາກສະຖານະການສະເພາະ
ໜ້້ານັ້້�ນກໍໍຄືື ບ່່ອນນີ້້�ແມ່່ນຄຳຳ�ມ່່ວນ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຖິ່່�ນທີ່່� ເຂົົາກຳຳ�ເນີີດທັັງອາໄສຢູ່່�ໃນຊ່່ວງສິິບປີີ
ທຳຳ�ອິິດຂອງຊີີວິດ
ິ ເພາະນັັບແຕ່່ອອກຈາກບ້້ານໄປ ເຂົົາກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍໄດ້້ກັັບມາທີ່່� ນີ້້�ອີີກເລີີຍ
ແລະຕອນນີ້້� ເຂົົາກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງພໍໍ ຈະຮື້້� ຟື້້�ນຄວາມຊົົງຈຳຳ�ໃນອະດີີດໃຫ້້ກັັບຄືືນມາ ສ່່ວນ
ປ່່າໄມ້້ກໍໍຍັັງຄົົງຄວາມມີີຊີີວິດ
ິ ຊີີວາບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບເຂດອື່່� ນໆ.
ຊາວນາທີີຕໍ່່ມ
� າ ສຽງຄວນຄາງຂອງລົົດຍົົນ ຄືືກັບ
ັ ກຳຳ�ລັັງຮ້້ອງຮ່ຳຳ��ຫາໃນແບບຈັັງຫວະ
ເກຍທີ່່� ຖືືກຕ້້ອງກໍໍໄດ້້ດັັງກ້້ອງເຂົ້້�າສູ່່ໂສດປະສາດຫູູ
ຂອງສີີຣິ,ິ ສຽງນັ້້�ນປາກົົດວ່່າຊັັດເຈນ
�
ທັັງຫຍັັບໃກ້້ເຂົ້້�າມາມໍ່່�ຂຶ້້�ນ ສີີຣິິຍ່່າງອອກຈາກກ້້ອງຮົ່່�ມໄມ້້ໄປຢຸຸດຢູ່່�ກາງລານບິິນ ແລະ
ແລ້້ວລົົດບັັນທຸຸກທະຫານຈີີນອັັນເກົ່່�າໝອງຄັັນໜຶ່ງ່� ກໍໍແລ່່ນອອກມາຈາກປ່່າໄມ້້ທີ່່� ຢູ່່�ປາຍ
ຣັັນເວຍ໌໌ ພ້້ອມທັັງຢຸຸດຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ. ສີີຣິຢື
ິ ນ
ື ຢູ່່�ອີີກຟາກໜຶ່ງ່� ຂອງລານບິິນ ສ່່ວນລົົດບັັນທຸຸກ
ກໍໍຈອດຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນຄືືກັັບມືືປືືນສອງຝ່່າຍທີ່່� ກຳຳ�ລັັງປະເມີີນທ່່າທາງຂອງກັັນແລະກັັນ.
ເມື່່� ອເຫັັ ນວ່່າແນວໃດສີີຣິິກໍໍບໍ່່�ຍອມຍ້້າຍບາດຍ່່າງເຂົ້້�າໄປຫາພວກຕົົນ ລົົດບັັນທຸຸກ
ຄັັນນັ້້�ນຈິ່່�ງຂັັບພຸ່່� ງຜ່່ານລານບິິນເຂົ້້�າມາຢ່່າງວ່່ອງໄວ ກ່່ອນຈະຢຸຸດຈຶຶກຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າຂອງສີີຣິິ
ປ່່ອຍໃຫ້້ຂີ້້� ຝຸ່່� ນໄງ່່ກຸ້້ມຖວ້້າມຕົົ
ວເຂົົາ. ທະຫານສອງຄົົນກະໂດດລົົງມາຈາກລົົດ ພ້້ອມຢືືນ
�
ກົົງຄຳຳ�ນັັບ.
“ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ແ
ິ ມ່່ນບໍໍ?” ເບິ່່�ງຈາກສະພາບແວດລ້້ອມອ້້ອມຂ້້າງແລ້້ວ ເຂົົາບໍ່່�ອາດຈະ
ແມ່່ນຄົົນອື່່� ນແນ່່ນອນ.
“ຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງແມ່່ນບໍໍ?”
“ຂ້້າພະເຈົ້້�າຢູ່່�ພີ້້� .” ເຈົ້້�າຂອງສຽງແມ່່ນອີີກຄົນ
ົ ໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງນຸ່່ງເຄື່່�
� ເີ ຄື່່�ອງໝາຍ
� ອງແບບທີ່່� ບໍ່່ມີ
ຢືືນຢູ່່�ທາງຫຼັັ�ງ. “ຍິິນດີີເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງທີ່່� ທ່່ານໝໍໍມາໄວເຕີີບ ຖ້້າຊ້້າກວ່່ານີ້້�ພຽງມື້້�ດຽວບັັນດາ
ສົົບທັັງຫຼຼາຍຄົົງຈະພາກັັນລຸຸກມາຍ່່າງໂຢ້້ ງເຢ້້ ງແທ້້ລະ.” ມັັນເປັັ ນຄຳຳ�ເວົ້້�າຢອກຫຼິ້້�� ນ ແຕ່່
ພາບຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍກໍໍໄດ້້ປາກົົດຂຶ້້�ນໃນຫົົ ວຂອງສີີຣິິທັັນທີີ.
“ແມ່່ນໃດເນາະ ຄົົນຕາຍມັັກເຮັັດແບບນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
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ຂະນະກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງຢູ່່�ລົົດບັັນທຸຸກໃນລະຫວ່່າງການເດີີນທາງໄປຖານທີ່່� ຕັ້້ງ� ຂອງໂຄງການ,
ຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງກໍໍໄດ້້ພະຍາຍາມທຳຳ�ການສະຫຼຸຸ�ບເຫດການທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ໃນປ່່າໃຫ້້ສີີຣິຟັ
ິ ັງ
ເຂົົາອະທິິບາຍວ່່າ ໂຄງການທີ່່� ດຳຳ�ເນີີນຢູ່່�ນີ້້�ເປັັ ນໂຄງການຂອງກອງທັັບ ເຊິ່່�ງເປັັ ນໂຄງການ
ພັັດທະນາຂັ້້�ນທົົດລອງ ເພື່່� ອຟື້້�ນຟູູເຂດທີ່່� ຢູ່່�ອາໄສຂອງຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງເຊິ່່�ງເຄີີຍຖືືກທຳຳ�ລາຍ
ຈາກສົົງຄາມເປັັ ນເວລານານຫຼຼາຍປີີ. ໃນຂະນະດຽວກັັນນັ້້�ນ, ທາງກອງທັັບກໍໍຕ້້ອງການ
ໃຫ້້ຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງຢຸຸດຕິິການປູູກຝິ່່� ນເຊິ່່�ງເປັັ ນພືືດເສດຖະກິິດສຳຳ�ຄັັນຂອງພວກເຂົົານຳຳ�ອີີກ.
ເຂົົາບໍ່່�ສົນ
ົ ໃຈທີ່່� ຈະບອກເລີີຍວ່່າ ຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງເປັັ ນປະຊາກອນຂອງລາວປະມານສິິບ
ເປີີເຊັັນ ພ້້ອມກັັນນັ້້�ນມົ້້�ງຫຼຼາຍຄົົນກໍໍໄດ້້ທຳຳ�ການຕໍ່່�ສູ້້�ຄຽງບ່່າຄຽງໄຫຼ່່�ກັັບອາເມລິິກາເພື່່� ອ
ຕ້້ານກັັບຄອມມູູຍນິິດ ທັັນໃດນັ້້�ນຄຳຳ�ຖາມທີ່່� ບໍ່່ໄ� ດ້້ຄິິດຈະຢາກຖາມກໍໍໄດ້້ຜຸຸ ດຂຶ້້�ນໃນຫົົ ວຂອງ
ສີີຣິິວ່່າ ຍ້້ອນເຫດໃດທາງທະຫານຈິ່່�ງຍື່່� ນມືືເຂົ້້�າມາຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງ ທັັງທີ່່� ເມືືອງ
ລາວໃນຫຼຼາຍພື້້� ນທີ່່� ກໍໍຍັັງຕົົກຢູ່່�ໃນສະພາບທີ່່� ສິ້້�ນຫວັັງພໍໍ ປານກັັນ.
ຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງອະທິິບາຍຕໍ່່�ວ່່າ ໂຄງການນັ້້�ນໄດ້້ເລີ່່�ມດຳຳ�ເນີີນການໃນເດືືອນກໍໍລະກົົດ
ເຊິ່່�ງແຕ່່ເດີີມແມ່່ນຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການບັັນຊາຂອງທ່່ານພັັ ນຕີີອະນຸຸ ເຊິ່່�ງແມ່່ນທະຫານຜ່່ານ
ເສິິກຢູ່່�ເຊໂປນກັັບສາລາພູູ ຄູນ
ູ . ສີີຣິຍັ
ິ ັງຈື່່�ໄດ້້ວ່່າ ອະນຸຸເປັັ ນຄົົນທະເຍີີທະຍານພໍໍ ຄວນ ກັັບ
ມີີຍາດພີ່່� ນ້້ອງຢູ່່�ປະເທດຝຣັ່່�ງເສດ. ອາຍຸຸຂອງເຂົົາປະມານຫ້້າສິິບປີີ ຕອນທັັງສອງພົົ ບ
ກັັນນັ້້�ນ ເບິ່່�ງເຂົົາຍັັງແຂງແຮງປິ່່� ງປັ່່� ງ ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�ພໍໍສີີຣິິເອງຍັັງເປັັ ນຄົົນກວດຮ່່າງກາຍໃຫ້້ເຂົົາ
ຫວ່່າງສອງສາມປີີກ່ອນ
່ ນັ້້�ນເປັັ ນເຫດຜົົ ນທີ່່� ເຂົົາພົົ ບວ່່າ ມັັນເປັັ ນການຍາກທີ່່� ຈະເຊື່່� ອວ່່າ
ບຸຸກຄົນ
ົ ສຳຳ�ຄັັນຜູ້້� ນັ້້�ນຈົົບຊີີວິດ
ິ ຍ້້ອນໂລກຫົົ ວໃຈວາຍ ພາຍຫຼັັ�ງໄດ້້ລົົງໄປປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ພື້້� ນທີ່່�
ໂຄງການພຽງໜຶ່່ງ� ເດືືອນ ເຂົົາຕາຍໃນຂະນະກຳຳ�ລັັງນອນຫຼັັ�ບ ແລະແພດປະຈຳຳ�ຄ້້າຍກໍໍ
ບໍ່່�ພົົບຫຼັັ�ກຖານໃດທີ່່� ບົ່່�ງຊີ້້� ວ່່າເປັັ ນການຕາຍທີ່່� ຜິິດປົົ ກກະຕິິ.
ພວກເຂົົາທຳຳ�ການຝັັ ງສົົບໃຫ້້ທ່່ານພັັ ນຕີີຕາມປະເພນີີ ຈາກນັ້້�ນ, ທ່່ານພັັ ນຕີີໂຮ່່ ເຊິ່່�ງ
ແມ່່ນທີ່່� ປຶຶກສາຊາວຫວຽດນາມກໍໍໄດ້້ເຂົ້້� າຮັັ ບຕຳຳ�ແໜ່່ງແທນ ໃນລະຫວ່່າງລໍໍຖ້້ າໃຫ້້
ທາງການລາວແຕ່່ງຕັ້້�ງຜູ້້� ບັັນຊາການຄົົນໃໝ່່ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສອງເດືືອນ ທ່່ານພັັ ນຕີີໂຮ່່ກໍໍ
ຫາຍໂຕໄປອີີກ ເຂົົາຍ່່າງເລ້້ລ້້ອນເຂົ້້�າໄປໃນປ່່າ ແລ້້ວກໍໍບໍ່່�ກັັບຄືືນອອກມາອີີກເລີີຍ ແຕ່່ມີີ
ໜ້້ອຍຄົົນທີ່່� ຄິິດແປກໃຈ ເພາະຊ່່ວງນັ້້�ນພັັ ນຕີີໂຮ່່ເລີ່່� ມເວົ້້�າຄົົນດຽວ ທັັງວາງຕົົວແປກໆ
ຕອນອອກຈາກຄ້້າຍພັັກນັ້້ນ
� ເຂົົາສວມມົົງກຸຸດທີ່່� ເຮັັດຈາກຜັັ ກອີ່່�ເລີີດ ເຊິ່່�ງຄົົນລາວເຂົ້້�າໃຈ
ວ່່າ ເຂົົາອາດຈະຖືືກເສືືອກິິນແລ້້ວ.
ໃນເດືືອນກັັນຍາ, ຫຼັັ�ງຈາກບໍ່່�ມີີຜູ້�້ ບັັງຄັັບບັັນຊາມາຊ່່ວງໜຶ່່ງ� ພະນັັກງານໜຸ່່ມສອງ
�
ຄົົນຈາກພາກເໜືືອກໍໍໄດ້້ເດີີນທາງມາເຖິິງ ເຊິ່່�ງທັັງສອງຫາກໍໍໄດ້້ຮັັບການເລື່່� ອນຕຳຳ�ແໜ່່ງ
ມາໃໝ່່ໆ ພະນັັກງານທີ່່� ອາວຸຸໂສກວ່່າໄດ້້ເຂົ້້�າມາເຮັັດໜ້້າທີ່່� ເປັັ ນຜູ້�້ ອຳຳ�ນວຍການໂຄງການ
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ແຕ່່ຜ່່ານໄປໄດ້້ສອງອາທິິດ ເຂົົາກໍໍເກີີດອາການເຈັັບທ້້ອງແບບບໍ່່�ຮູ້້�ສາເຫດ ອາການຂອງ
ເຂົົາຮຸຸນແຮງຂຶ້້�ນ ຈົົນຖືືກນຳຳ�ສົ່່�ງຂຶ້້�ນເຮືືອບິິນເພື່່� ອໄປກວດຮ່່າງກາຍຢູ່່�ສະຫວັັນນະເຂດ
ແຕ່່ທ່່ານໝໍໍຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ກໍໍບໍ່່�ສາມາດພົົ ບເຫັັ ນຫຍັັງທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າຜິິ ດປົົ ກກະຕິິແຕ່່ຢ່່າງໃດ.
ເຂົົາກັັບມາພ້້ອມຄຳຳ�ຢືືນຢັັ ນວ່່າສຸຸຂະພາບເປັັ ນປົົ ກກະຕິິດີີທຸກ
ຸ ປະການ ແລະແລ້້ວ
ອາທິິດຕໍ່່�ມາເຂົົາກໍໍຕາຍໃນໄວພຽງສາມສິິບສີ່່� ປີີ.
ເພື່່� ອນຮ່່ວມງານຂອງເຂົົາເຂົ້້�າມາຮັັບໜ້້າທີ່່� ແທນ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າທຸຸກຢ່່ າງກຳຳ�ລັັງໄປໄດ້້ດີີ
ຈົົນມາເຖິິງອາທິິດແລ້້ວນີ້້� ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ມີີປັັນຫາທາງຮ່່າງກາຍ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ທາງຈິິດໃຈເລີີຍ
ຈົົນທຸຸກຄົົນພາກັັນຄິິດວ່່າ ຄຳຳ�ສາບນັ້້�ນອາດຈົົບລົົງແລ້້ວລະ ແຕ່່ມື້້� ໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງເປັັ ນມື້້� ທີ່່�ເຂົົາ
ຂັັບລົົດອອກໄປເບິ່່�ງພື້້� ນທີ່່� ໂຄງການ ປົົ ກກະຕິິແລ້້ວເຂົົາກໍໍມັກຂັ
ັ ັບລົົດຈິິບດ້້ວຍຕົົນເອງ ແຕ່່
ກໍໍມີຊ
ີ າຍສອງຄົົນຕິິດຕາມໄປນຳຳ�ເຂົົາ ມື້້�ນັ້້ນ
� ທັັງສອງກໍໍໄດ້້ເຕືືອນເຂົົາວ່່າ ຢ່່າຂັັບລົົດໄວເກີີນ
ໄປເພາະສະພາບຂອງຫົົ ນທາງກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ດີີພໍໍປານໃດ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍບໍ່່�ຍອມຟັັ ງ ຄ້້າຍກັັບວ່່າບໍ່່�
ແມ່່ນຕົົວຕົົນອັັນແທ້້ຈິິງຂອງເຂົົາຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ.
ເຂົົາບອກຊາຍທັັງສອງວ່່າກຳຳ�ລັັງຈະກັັບບ້້ານ ຈາກນັ້້�ນ, ກໍໍແລ່່ນຕັັດເຂົ້້�າໄປໃນທົ່່�ງ
ໂລ່່ງແລ້້ວກໍໍຢືືນຂຶ້້� ນ … ເຂົົ າລຸຸກຢືືນຂຶ້້� ນອີ່່� ຫຼີີ� ທັັ ງທີ່່� ຕີີນຂ້້າງລຸ່່�ມຍັັ ງຢຽບຄັັນເລັ່່�ງໄວ້້ຢູ່່�
ຕົົວຂອງເຂົົາກຳຳ�ລັັງຈະແຂງ ເຂົົາພຸ່່� ງໄປໃສ່່ຕົ້້�ນໄມ້້ສັັກເກົ່່�າແກ່່ທີ່່�ຕັ້້�ງຢູ່່�ໄກອອກໄປທາງທົ່່�ງ
ພຽງ. ຊາຍທັັງສອງພະຍາຍາມຍາດພວງມາໄລ ແຕ່່ຕາມທີ່່� ຊາຍຄົົນໜຶ່ງ່� ບອກວ່່າ ຕອນ
ນັ້້�ນຮ່່າງຄີີງຂອງເຂົົາແຂງຄືືກັບ
ັ ແຜ່່ນຊີີເມັັນ ເມື່່� ອເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າກຳຳ�ລັັງຈະເກີີດຫຍັັງ
ຂຶ້້�ນ ບວກກັັບບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່� ນໃດ ຊາຍທັັງສອງກໍໍພາກັັນກະໂດດອອກຈາກລົົດຈິິບ
ແຕ່່ຄົົນໜຶ່່ງ� ຊ້ຳຳ��ພັັດບໍ່່�ລອດເພາະຫົົ ວຂອງເຂົົາໄປຕຳຳ�ກັັບຕໍໍໄມ້້ເລີີຍຕາຍຄາທີ່່� ສ່່ວນອີີກຄົນ
ົ
ໜຶ່່ງ� ແມ່່ນຂາຫັັ ກທັັງສອງຂ້້າງ ເຂົົາເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນມາກໍໍພໍໍດີເີ ຫັັ ນຫົົ ວໜ້້າຂອງເຂົົາທີ່່� ຍັັງຄົົງ
ຢືືນຢຽບຄັັນເລັ່່�ງຢູ່່�ຢ່່າງນັ້້�ນ ກ່ອນທີ່່�
ລົດ
ົ ຈິິບຄັັນນັ້້�ນຈະກະແທກເຂົ້້�າໃສ່່ກັັບຕົ້້�ນໄມ້້ຢ່່າງຈັັງ
່
ແລະແລ້້ວຮ່່າງຄີີງຂອງເຂົົາກໍໍປິິວວ່່ອນຂຶ້້�ນຜ່່ານອາກາດ ພ້້ອມໄປຕຳຳ�ກັັບຕົ້້�ນໄມ້້ ບໍ່່�ຕ່່າງ
ຫຍັັງກັັບນົົກກະຈອກທີ່່� ບິນ
ິ ເຂົ້້�າໄປຕຳຳ�ກັັບແວ່່ນແກ້້ວ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ມີໂີ ອກາດຈະລອດຊີີວິດ
ິ ໄດ້້ອີີກ.
ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກຕົົກຕະລຶຶງຄາວໜຶ່່ງ� . “ແມ່່ນໃຜເຂົ້້�າມາຮັັບໜ້້າທີ່່� ເປັັ ນຜູ້້� ບັັງຄັັບບັັນຊາຄົົນ
ຕໍ່່�ໄປ?”
ຮ້້ອຍເອກເຮັັດສຽງສູູບສີີດຜ່່ານຫວ່່າງແຂ້້ວຂອງຕົົນ. “ຂ້້ອຍເອງ ແຕ່່ພວກເຮົົາບໍ່່�
ໄດ້້ປະກາດໃຫ້້ໃຜຮູ້້� ເຊິ່່�ງຄົົນທາງນອກຮູ້້�ພຽງແຕ່່ວ່່າ ບໍ່່�ມີີໃຜເຂົ້້�າມາຮັັບໜ້້າທີ່່� ນີ້້� ເຊິ່່�ງ
ຫ້້ອງເຮັັດວຽກຂອງຜູ້້� ບັັນຊາການແມ່່ນວ່່າງເປົ່່� າ ບໍ່່�ມີີໃຜເຂົ້້�າໄປໃນຫັ້້� ນ ແລະພວກເຮົົາ
ກໍໍພາກັັນປ່່ອຍຂ່່າວວ່່າ ກຳຳ�ລັັງລໍໍຖ້້ານາຍທະຫານຄົົນໃໝ່່ຈາກວຽງຈັັນ.”
“ທ່່ານຄິິດວ່່າຈະເຮັັດໃຫ້້ມັັນປ່່ຽນແປງໄດ້້ຊັ້້�ນບໍໍ?” ລົົດບັັນທຸຸກເຕັ້້�ນຂຶ້້�ນ-ລົົງໄປຕາມ
140

ຮ່່ອງນ້ຳຳ��ອັນ
ັ ປັ່່� ນປວນຜ່່ານປ່່າໄມ້້ໜາຕຶຶບ ເຊິ່່�ງສະພາບຂອງມັັນບໍ່່�ອາດຮ້້ອງວ່່າຫົົ ນທາງ
ໄດ້້ເລີີຍ ສ່່ວນສີີຣິິກໍໍໄດ້້ແຕ່່ເກາະຕິິດກັັບແຜງຄວບຄຸຸມໄວ້້ຢ່່າງແໜ້້ນເພື່່� ອປ້້ ອງກັັນບໍ່່�ໃຫ້້
ແຂ້້ວທັັງສອງເບື້້� ອງກະທົົບກັັນຈົົນມັັນຫຼຸຸ�ດອອກ.
“ແນ່່ນອນ ພວກເຮົົາບໍ່່�ຢາກໃຫ້້ຄົົນຮູ້້�ວ່່າແມ່່ນໃຜເປັັ ນຜູ້້� ບັັງຄັັບບັັນຊາ ເພາະເຫັັ ນ
ໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າ ພວກເຂົົາມຸ່່ງເປົ້້�
� າມາໃສ່່ສະເພາະຜູ້້� ນຳຳ�.”
“‘ພວກເຂົົາ’ ໝາຍເຖິິງໃຜ?”
“ແນວມັັນຊັັດເຈນຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ນິິແຫຼຼະ.”
“ຕ້້ອງແມ່່ນພວກມົ້້�ງແນ່່ນອນ.”
“ພວກມົ້້�ງຫວາ? ແຕ່່ຂ້້ອຍພັັ ດຄິິດວ່່າພວກທ່່ານກຳຳ�ລັັງໃຫ້້ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອແກ່ພວກ
່
ເຂົົາ.”
“ກະແມ່່ນ ພວກເຂົົາສ່່ວນຫຼຼາຍກະຮູ້້�ວ່່າແມ່່ນແນວນັ້້�ນ ແຕ່່ແນ່່ນອນຢູ່່�ແລ້້ວ ໃນທຸຸກ
ຊຸຸ ມຊົົນ ທ່່ານກໍໍຈະພົົ ບວ່່າມີີພວກສະໜັັບສະໜູູນລັັດທິິນາຍທຶຶນທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຂຸ່່�ນເຄື່່� ອງໃຈ
ເພາະຄິິດວ່່າຕົົນເອງເປັັ ນຝ່່າຍເສຍປຽບຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ແລ້້ວເຈົ້້�າຄິິດວ່່າຄົົນພວກນັ້້�ນລົົງມືືກຳຳ�ຈັັດບັັນດາຜູ້້� ນຳຳ�ເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນແນວໃດ? ແນ່່ນອນ
ວ່່າໃຊ້້ລູູກປືືນ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ລະເບີີດມືືຍັັງງ່່າຍກວ່່າຕາມທີ່່� ເຈົ້້�າເລົ່່�າມາຊ້ຳຳ��ອີີກ.”
“ໂອຍ ຄົົນພວກນີ້້�ມີີເລ່່ຫຼ່່�ຽມຂະໜາດ ພວກເຂົົາຮູ້້�ວ່່າການເຮັັດແບບນີ້້�ກໍໍເທົ່່�າກັັບ
ການເປີີດເສິິກເອົົາຊື່່� ໆ ບໍ່່�ໄດ້້ດອກ ພວກເຂົົາໃຊ້້ມົົນດຳຳ�ທຸຸກເທື່່� ອຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ພວກນີ້້�ໃຊ້້ມົົນດຳຳ�ຫວາ?”
ຮ້້ອຍເອກຜ່່ອນສຽງລົົງໃຫ້້ຄ່່ອຍກວ່່າເກົ່່�າ ຈົົນເກືືອບຈະບໍ່່�ໄດ້້ຍິິນຍ້້ອນສຽງຂອງ
ເຄື່່� ອງຈັັກດັັງເໜືືອກວ່່າ. “ພວກເຂົົາເປັັ ນຄົົນບໍ່່�ມີີສາສະໜາ ພວກເຂົົາຍັັງໃຊ້້ເວດມົົນ
ຄາຖາເປັັ ນປະຈຳຳ�ຫັ້້� ນແຫຼຼະທ່່ານໝໍໍ ພວກເຂົົາມີີຢາພິິ ດທຸຸກຊະນິິດ ລວມທັັງຢາເຮັັດໃຫ້້
ປະສາດຫຼຼອນ ພຽງແຕ່່ຢອດມັັນລົົງໃສ່່ນ້ຳຳ�� ຫຼືື�ແນວກິິນ ທຸຸກຢ່່ າງກໍໍຮຽບຮ້້ອຍ.”
“ພວກມົ້້�ງວາງຢາພິິ ດຂ້້າຄົົນຂອງເຈົ້້�າ ເພື່່� ອກີີດກັ້້�ນບໍ່່�ໃຫ້້ຊຸຸ ມເຈົ້້�າເຂົ້້�າມາພັັ ດທະນາ
ຊຸຸ ມຊົົນຂອງພວກເຂົົາຊັ້້�ນຫວາ?”
“ມັັນເປັັ ນການແກ້້ແຄ້້ນໃດທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ິ ທ່່ານຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່າພວກເຂົົາຖືືກລ້້າງສະໝອງໝົົດ
ແລ້້ວ? ພວກເຂົົາຖືືກອາເມລິິກາເປົ່່� າຫູູຈົນ
ົ ເຊື່່� ອວ່່າ ຖ້້າຄອມມູູຍນິິດຂຶ້້�ນກຳຳ�ອຳຳ�ນາດ ພວກ
ເຮົົາກໍໍຈະບໍ່່�ເຮັັດຫຍັັງເລີີຍເພື່່� ອຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເຂົົາເຈົ້້�າ ພວກເຂົົາຍັັງບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈຊໍ້້�າວ່່າພວກເຮົົາ
ແມ່່ນພີ່່� ນ້້ອງກັັນ ເພາະອາເມລິິກາຍຸຸຍົົງໃຫ້້ພວກເຂົົາເຈົ້້�າເຂົ້້�າໃຈວ່່າພວກຕົົນບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນ
ລາວ.”
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“ກະບໍ່່�ແມ່່ນອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ກະບໍ່່�ແມ່່ນ ຖ້້າເວົ້້�າຕາມຫຼັັ�ກການນະສະຫາຍ. ແຕ່່ພວກເຂົົາກໍໍຄືືຄອບຄົົວຂອງ
ພວກເຮົົາ ເຖິິງແມ່່ນພວກເຂົົາອາດບໍ່່�ມີີພໍ່່� ແມ່່ເປັັ ນຄົົນລາວ ແຕ່່ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນກໍໍອາໄສ
ຢູ່່�ໃນແຜ່່ນດິິນດຽວກັັນ ແມ່່ນແຕ່່ໝາ ຫຼືື�ແມວ ຂະໜາດພວກມັັນບໍ່່�ແມ່່ນມະນຸຸດ ແຕ່່ຄິິດ
ດູູວ່່າມີີຈັັກຄອບຄົົວທີ່່� ພາກັັນລ້້ຽງເກືືອໝາຂອງພວກເຂົົາບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບສະມາ ຊິິກ
ຄອບຄົົວຂອງພວກຕົົນຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ມັັນກໍໍເຂົ້້�າຄ່່າຍທໍໍານອງດຽວກັັນນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ອືືມ ກະຖືືວ່່າເປັັ ນເຫດຜົົ ນພໍໍ ຟັັງໄດ້້ຢູ່່� ເທົ່່�າກັັບເຈົ້້�າຄິິດວ່່າໝາມັັນກຳຳ�ລັັງລອບກັັດ
ຜູ້້� ທີ່່� ໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຫ້້ນໍ້້�າມັັນແມ່່ນບໍໍ?”
“ຖ້້າຈະວ່່າເຫດຜົົ ນໜຶ່ງ່� ກໍໍແມ່່ນແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນທັັງໝົົດດອກທ່່ານໝໍໍ
ມັັນກໍໍມີພ
ີ ຽງໝາໂຕໜຶ່ງ່� ຫຼືື�ສອງໂຕທີ່່� ເປັັ ນໝາວໍ້້� ແຕ່່ພວກເຮົົາກໍໍຄົງົ ບໍ່່�ມີປັ
ີ ັ ນຍາທີ່່� ຈະຕ້້ອນ
ພວກເຂົົາໃຫ້້ຈົົນຕາແຈຈົົນກວ່່າຈະຮູ້້�ວ່່າພວກເຂົົາໃຊ້້ຢາພິິດຊະນິິດໃດ ຍ້້ອນເຫດຜົົ ນນີ້້�
ລະ ພວກເຮົົາຈິ່່�ງຕ້້ອງການທ່່ານໝໍໍ.”
ລົົດໄດ້້ພາພວກເຂົົາລ້້ຽວເຂົ້້�າສູ່່�ອາຄານທະຫານທີ່່� ຢັ່່� ງຢາຍດ້້ວຍເຄື່່� ອງຈັັກ ແລະ
ຍານພາຫານະເປັັ ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່່�ວ. ໃຜກໍໍຕາມທີ່່� ໂງ່່ຈ້້າພໍໍ ທີ່່�ຈະເຊື່່� ອຟັັ ງຄຳຳ�ສັ່່�ງ
ຂອງຮ້້ອຍເອກ ພາບເຫຼົ່່�� ານີ້້�ເບິ່່�ງຄືືກັັບຜູ້້� ມີີມະນຸຸດສະທຳຳ�ທິີ່່�� ພະຍາຍາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່� ອນ
ມະນຸຸດດ້້ວຍກຳຳ�ລັັງຊັັບພະຍາກອນທີ່່� ເໜືືອກວ່່າຄວາມໂງ່່ງ່່າວເຊິ່່�ງຈ່່າຍເງິິນປານຖອກ
ນໍ້້�າຖິ້້�ມຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໂລງສົົບຂະໜາດໃຫຍ່່ສອງອັັນຕັ້້�ງຮຽງກັັນຢູ່່�ໃຕ້້ຫຼັັ�ງຄາທີ່່� ມຸງຸ ດ້້ວຍໃບຕານທີ່່� ສ້້າງຂຶ້້�ນ
ຊົ່່�ວຄາວ ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຫ້້ອງການຜູ້້� ບັັງຄັັບບັັນຊາເກົ່່�າທີ່່� ປະຖິ້້�ມໃຫ້້ເປັັ ນຫ້້ອງການ
ຮ້້າງໄວ້້. ທະຫານທີ່່� ປັັດສະຈາກເສື້້� ອຫໍ່່� ຫຸ້້�ມຮ່່າງກາຍຫຼຼາຍຄົົນພາກັັນຫາມໂລງສົົບ
ທັັງສອງເຂົ້້�າໄປທາງໃນ ພ້້ອມວາງມັັນລົົງໃສ່່ເທິິງໂຕະຂາຕັ້້�ງເຊິ່່�ງໂອ່່ນເອ່່ນໄປມາເມື່່�ອຕ້້ອງ
ແບກຮັັບນໍ້້�າໜັັກ. ພວກຜູ້້�ຊາຍພະຍາຍາມງັັດຝາໂລງອອກ ເຜີີ ຍໃຫ້້ເຫັັ ນຮ່່າງອັັນໄຮ້້
ວິິນຍານຂອງຜູ້້� ບັັນຊາການສອງຄົົນກ່່ອນໜ້້າຄຳຳ�ສິິງ, ສົົບຂອງພວກເຂົົາຖືືກຫໍ່່� ດ້້ວຍ
ໃບຢາສູູບ ອີີກຍັັງປະດັັບປະດາດ້້ວຍສະໝຸຸນໄພທໍໍາມະຊາດຫຼຼາຍຊະ ນິິດ ເຊິ່່�ງວິິທີີນີ້້�ຈະ
ເປັັ ນການຊ່່ວຍຫຼຸຸ�ດເລື່່� ອງກິ່່�ນ ແລະເຮັັດໃຫ້້ສົົບຢູ່່�ໃນສະພາບຢູ່່�ໄດ້້ດົົນ ທັັງມີີຮ່່ອງຮອຍ
ຖືືກທຳຳ�ລາຍຈາກພວກແມງໄມ້້ໄດ້້ໜ້້ອຍທີ່່� ສຸຸດ.
ແພດປະຈຳຳ�ຄ້້າຍແມ່່ນຊາຍໜຸ່່ມອາຍຸຸ
ຊາວປີີ ເຊິ່່� ງຜ່່ານການຝຶຶ ກອົົບຮົົມໃຫ້້ເປັັ ນ
�
ແພດປະຈຳຳ�ພາກສະໜາມກັັບຜູ້້� ປ່່ວຍຫຸ່່�ນທົົດລອງທີ່່� ບໍ່່�ມີີເລືືອດ ຊາຍໜຸ່່ມຄົົ
� ນນີ້້� ພ້້ອມ
ກັັບຍິິງໄວກາງຄົົນຜູ້�້ ໜຶ່່ງ� ຈາກເຕັ້້�ນໂຮງອາຫານ ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໃຫ້້ເປັັ ນຜູ້້� ຊ່່ວຍສີີຣິິ
ໃນການຊັັນນະສູູດສົົບ ຫາກສີີຣິິຄິິດສົົງໄສໃນຄວາມໂຊກດີີທີ່່�ເຂົົາຍັັງມີີຕຸ້້�ຍ ກັັບກຶ່່�ງເປັັ ນ
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ຜູ້້� ຊ່່ວຍຢູ່່�ໂຮງເກັັບສົົບ ແຕ່່ແລ້້ວຄວາມສົົງໄສດັ່່�ງກ່່າວກໍໍຖືືກກໍໍາຈັັດອອກໄປໃນອີີກຫົົກ
ຊົ່່�ວໂມງຕໍ່່�ມາ ເນື່່�ອງຈາກສອງຄົົນນີ້້�ຂີ້້�ຮ້້າຍຫຼຼາຍກວ່່າຄວາມຜິິ ດຫວັັງຊໍ້້�າອີີກ.
ຊາຍແພດໜຸ່່ມໂກ່
�
່ງຄໍໍຮາກແຕກອອກໄປທາງໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທີ່່� ເປີີດຢູ່່�ຕັ້້�ງແຕ່່
ເລື່່� ອຍຕັັດກະດູູກຍັັງບໍ່່�ທັັນແຕະຊີີໂຄງພຸ້້� ນລະ ເຊິ່່�ງເຂົົາໄດ້້ໃຊ້້ກົົນອຸຸບາຍນີ້້�ນັບ
ັ ຫຼຼາຍຄັ້້�ງໃນ
ມື້້�ນັ້້ນ
� ສ່່ວນແມ່່ຍິິງຄົົນນັ້້�ນກໍໍບໍ່່ເ� ຄີີຍຢຸຸດໄບ່່ແບັັບໆ ຕະຫຼຼອດເວລາ ພ້້ອມໄຖ່່ຖາມດ້້ວຍຄຳຳ�ຖາມ
ແບບໂງ່່ໆ ທັັງເກະກະຂວາງທາງ ເປັັ ນເຫດເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິ ສັັງເກດພິິຈາລະນາອະໄວຍະວະ
ພາຍໃນຂອງສົົບໄດ້້ບໍ່່�ເຕັັມທີ່່� ນາງຄົົງຢາກຮູ້້�ໄປໝົົດທຸຸກອັນ
ັ ທຸຸກແນວຢ່່າງແມ່່ນຢຳຳ� ເພື່່� ອ
ຈະໄດ້້ເອົົາໄປເລົ່່�າໃຫ້້ສາວໆ ໃນໂຮງອາຫານຟັັ ງ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ສອງຄົົນນີ້້� ຍັັງມີີແມງໄມ້້
ຂະໜາດໃຫຍ່່ທີ່່� ບິິນວື່່� ໆ ພຸ່່� ງຊົົ ນໃສ່່ກັັບໃບໜ້້າຂອງເຂົົາບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບເຮືືອບິິນເຮລີີ
ຄັັອບແຕຂະໜາດນ້້ອຍ ນັັບເປັັ ນຄວາມເຈັັບປວດທີ່່� ປຽບເໝືືອນຝັັ ນຮ້້າຍກໍໍບໍ່່�ປານ.
ມັັ ນ ບໍ່່� ແ ມ່່ນຝັັ ນຮ້້າຍທີ່່� ຈົົບ ລົົ ງ ດ້້ວຍຄວາມສຸຸ ກສົົ ມ ຫວັັງ ແຕ່່ຢ່່າງໃດ ເພາະເຂົົ າ
ຕ້້ອງການຢາກຮູ້້�ສາເຫດອັັນຊັັດເຈນຂອງການເສຍຊີີວິດ
ິ ໂດຍທຳຳ�ມະຊາດ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍບໍ່່�
ພົົບຮ່່ອງຮອຍຫຍັັງເລີີຍ ພ້້ອມທັັງຍັັງບໍ່່�ພົົບຮ່່ອງຮອຍລຶຶກລັບ
ັ ໃດໆ ທັັງຊິ້້�ນໃນທັັງສອງສົົບ.
ການພຸ່່�ງຊົົນກັັບຕົ້້�ນໄມ້້ຢ່່າງແຮງຂອງນາຍທະຫານໜຸ່່ມ
� ເປັັ ນເຫດເຮັັດໃຫ້້ຮ່່າງ ຄີີງຂອງ
ເຂົົາແຕກມຸ່່�ນຈົົນບໍ່່�ເປັັ ນຊິ້້�ນເປັັ ນອັັນ, ກະດູູກທັັງສາມສິິບແປດຊິ້້�ນສ່່ວນຖືືກທຳຳ� ລາຍ
ສ່່ວນກະໂຫຼຼກຫົົວກໍໍມຸ່່ນອຸ້້
ິ ເພາະ
� ຍປຸ້້
� � ຍ ແຕ່່ທັັງໝົົດນັ້້�ນເກີີດຂຶ້້�ນພາຍຫຼັັ�ງການເສຍຊີີວິດ
ເຂົົາຕາຍກ່່ອນທີ່່� ລົົດຈິິບຈະພຸ່່� ງໄປຕຳຳ�ກັັບຕົ້້�ນໄມ້້.
ສະພາບຮ່່າງກາຍຂອງຊາຍທັັງສອງຍັັງດີີທັັງແຂງແຮງ ແລະສຸຸຂະພາບກໍໍດີີເລີີດ
ແຕ່່ພວກເຂົົາກໍໍຈົບ
ົ ຊີີວິດ
ິ ລົົງດ້້ວຍເຫດຜົົ ນບາງຢ່່າງ ເຊິ່່�ງສີີຣິເິ ອງກໍໍຍັງັ ບໍ່່�ສາ ມາດເຂົ້້�າໃຈໄດ້້
ແລະລາວເອງກໍໍຮູ້້�ດີີວ່່າມັັນບໍ່່�ແມ່່ນຄຳຳ�ຕອບທີ່່� ຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງຢາກຈະໄດ້້ຍິິນເລີີຍ ແຕ່່ກໍໍ
ຍັັງມີີອີີກເຫດຜົົ ນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ໜ້້າຄິິດກໍໍຄືື ອາດມີີຄົົນໃຊ້້ຢາພິິ ດແບບບໍ່່�ປະຖິ້້�ມຮ່່ອງຮອຍໃຫ້້
ຫຼົົ�ງເຫຼືື�ອຢູ່່�.
ສີີຣິທຳຳ�ກ
ິ
ານຫຍິິບສົົບທັັງສອງເຂົ້້�າກັັນໄວ້້ເປັັ ນຢ່່າງດີີທີ່່�ສຸດ
ຸ ເທົ່່�າທີ່່� ເຂົົາຈະເຮັັດໄດ້້ໂດຍ
ປັັ ດສະຈາກຜູ້້� ຊ່່ວຍໃດໆ ແລະແລ້້ວພວກທະຫານກໍໍພາກັັນມາຍົົກສົົບທັັງສອງເຂົ້້�າໃສ່່
ໃນໂລງ ເຊິ່່�ງຖືືເປັັ ນເລື່່�ອງທຳຳ�ມະດາຢູ່່�ແລ້້ວເຊິ່່�ງການຕາຍທີ່່� ຜິິດທຳຳ�ມະຊາດແບບນີ້້�ຈະຖືືກ
ນຳຳ�ໄປຝັັ ງໃນປ່່າຊ້້າໃຫ້້ໄວ້້ທີ່່� ສຸຸດ ໂດຍບໍ່່�ມີີການປະກອບພິິ ທີີໃດໆ ທັັງບໍ່່�ມີີການເຜົົ າສົົບ
ເພາະຄວາມເຊື່່� ອທີ່່� ວ່່າ ວິິນຍານຂອງຜູ້້� ຕາຍຍັັງບໍ່່�ພ້້ ອມທີ່່� ຈະໄປສະ ຫວັັນຊັ້້�ນຟ້້າ.
ເລື່່� ອງໂຊກລາງ, ສາສະໜາ ທັັງປະເພນີີຕ່່າງໆ ໃນປະເທດລາວມັັກຈະສັັບສົົນ
ປົົ ນເປກັັນພໍໍສົມ
ົ ຄວນ ແມ່່ນແຕ່່ສີີຣິເິ ອງທີ່່� ບໍ່່ເ� ຊື່່� ອເລື່່�ອງສາສະໜາ ເຂົົາກໍໍຍັງັ ເຫັັ ນວ່່າປະເພນີີ
ທີ່່� ປະຕິິບັັດເຊັ່່�ນນີ້້�ບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງແປກ ເພາະມັັນເປັັ ນວິິຖີີທີ່່�ເຄີີຍປະຕິິບັັດສືືບທອດກັັນມາ,
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ກະດູູກຈະຖືືກຖິ້້�ມປະໄວ້້ຢູ່່�ໃນຂຸຸມດິິນຈົົນກວ່່າຄົົນໃນຄອບຄົົວຕັັດສິິນໃຈວ່່າ ຊ່່ວງເວລາ
ອັັນເໝາະສົົມທີ່່� ຄົົນຕາຍຄວນຈະຢູ່່� ຮ່່ວມໂລກໜ່່ວຍນີ້້� ຜ່່ ານພົ້້� ນໄປແລ້້ວ ແລະຖ້້າຍັັງ
ຄົ້້�ນຫາຮ່່າງກາຍພົົບ ຮ່່າງຄົົນຕາຍກໍໍຈະຖືືກຂຸດ
ຸ ຄົ້້�ນຂຶ້້�ນມາ ພ້້ອມທຳຳ�ພິິທີີເຜົົ າຕາມປະເພນີີ.
ສີີຣິິອອກໄປພົົ ບກັັບຄຳຳ�ສິິງໃນຫ້້ອງການຂອງໂຄງການ ທີ່່� ໃຊ້້ຮ່່ວມກັັບທະຫານຫ້້າ
ຄົົນ. ຄຳຳ�ສິິງນັ່່�ງຢູ່່�ໂຕະທີ່່� ມີີຂະໜາດນ້້ອຍກວ່່າໝູ່່ເຊິ່່�
� ງຕັ້້�ງຢູ່່�ສົ້້�ນໄກສຸຸດໃນຫ້້ອງ ການ ສີີຣິິ
ສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າຊາຍຮ່່າງນ້້ອຍຄົົນນັ້້�ນມີີທ່່າທາງສັ່່�ນເຊັັນໃນຂະນະທີ່່� ກຳຳ�ລັັງເຮັັດວຽກຢູ່່�
ທັັງຄິິດວ່່າອາການກະຕຸຸກເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນເປັັ ນຜົົ ນມາຈາກຄວາມຕຶຶງຄຽດທີ່່� ເຂົົາກຳຳ�ລັັງປະເຊີີນ,
ເຂົົານຸ່່ງເສື້້�
� ອຍືືດສີີຂາວ ເພື່່� ອປິິ ດບັັງຕໍໍາແໜ່່ງທີ່່� ແທ້້ຈິິງຂອງຕົົນ ທັັງສັ່່�ງຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ໃຜຍົົກ
ມືືຄຳຳ�ນັັບຕົົນເດັັດຂາດ. ສີີຣິລົ
ິ ງົ ຄຳຳ�ເຫັັ ນວ່່າ ຖ້້າພວກມົ້້�ງຂ້້າຄຳຳ�ສິິງບໍ່່�ໄດ້້ ເຂົົາອາດຈະຕາຍ
ຍ້້ອນຄວາມວິິຕົົກກັັງວົົນຂອງຕົົນເອງຫຼຼາຍກວ່່າ.
ສີີຣິເິ ອີ້້� ນເອົົາຮ້້ອຍເອກອອກໄປຂ້້າງນອກ ພ້້ອມອະທິິບາຍໃນສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາພົົ ບເຫັັ ນວ່່າ
ມີີຫຍັັງແດ່່ ແລະມີີຫຍັັງທີ່່� ບໍ່່�ພົົບ. ທັັງສອງຍ່່າງຮຽງຂ້້າງກັັນລັັດຂ້້າມໄປທາງລານໂລ່່ງ
ສີີຣິິບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັ ນເຄື່່� ອງຂຸຸດດິິນຫຼຼາຍເທົ່່�ານີ້້�ມາກ່ອນ
່ ແມ່່ນແຕ່່ຢູ່່�ວຽງຈັັນ.
“ທ່່ານກໍໍາລັັງບອກວ່່າພວກເຂົົາຕາຍໂດຍທໍໍາມະຊາດແມ່່ນບໍໍ?”
“ບໍ່່�, ຂ້້ອຍກຳຳ�ລັັງບອກວ່່າຂ້້ອຍບໍ່່�ພົົບຫຼັັ�ກຖານໃດໆ ທີ່່� ບົ່່�ງບອກວ່່າພວກເຂົົາຕາຍ
ແບບຜິິ ດທຳຳ�ມະຊາດ ແລະຂ້້ອຍກໍໍຍັັງບໍ່່�ພົົບຂໍ້້�ບົ່່�ງຊີ້້� ກ່ຽວກັັ
ບການຕາຍໂດຍທຳຳ�ມະຊາດ.”
່
“ແຕ່່ນາຍທະຫານໜຸ່່ມກໍໍ
� ໄປກະແທກກັັບຕົ້້�ນໄມ້້ເຮັັງຊວຍຫັ້້� ນນະ ຢ່່າບອກໃດວ່່າ
ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍຍ້້ອນເຫດນັ້້�ນ.”
“ເຂົົາຕາຍກ່່ອນທີ່່� ຈະໄປຕໍໍາກັັບຕົ້້�ນໄມ້້ພຸ້້� ນນະ.”
“ເປັັ ນໄປບໍ່່�ໄດ້້ແນວນັ້້�ນ ເພາະທະຫານບອກວ່່າເຂົົາລຸຸກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນທັັງທີ່່� ຕີນ
ີ ຍັັງຢຽບຄາ
ຄັັນເລັ່່�ງ ຈາກນັ້້�ນເຂົົາກໍໍແຂກຮ້້ອງຈົົນສຸຸດສຽງ ທ່່ານຄົົງເຂົ້້�າໃຈຜິິ ດແທ້້ແຫຼຼະ.”
“ຂ້້ອຍຈະຮູ້້�ສຶຶກດີີຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້�ຖ້້າຫາກເປັັ ນຄວາມເຂົ້້�າໃຈຜິິ ດຂອງຂ້້ອຍແທ້້ ແຕ່່ໃນ
ຫົົ ວຂອງຂ້້ອຍບໍ່່�ມີີຫຍັັງເຫຼືື�ອໃຫ້້ສົົງໄສອີີກແລ້້ວວ່່າເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍຍ້້ອນຂັັບລົົດຕຳຳ�ຕົ້້�ນໄມ້້
ສ່່ວນເພື່່� ອນຂອງເຂົົາກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍຍ້້ອນຫົົ ວໃຈວາຍ ທັັງບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກຖານໃດໆ ທີ່່� ບົ່່�ງບອກວ່່າ
ທັັງສອງຖືືກວາງຢາພິິ ດໂດຍເປັັ ນຢາພິິ ດທີ່່� ເຄີີຍໃຊ້້ກັັນເປັັ ນປະຈຳຳ� ແຕ່່ຂ້້ອຍກໍໍພໍໍເຄີີຍໄດ້້
ຍິິນເລື່່�ອງຢາພິິດທີ່່� ສາມາດຂ້້າຄົົນຕາຍໂດຍບໍ່່�ປະຮ່່ອງຮອຍຫຼັັ�ກຖານໃດໆ ຫຼົົ�ງເຫຼືື�ອໄວ້້ ຄົົງ
ຕ້້ອງໃຊ້້ເວລາເກືືອບທັັງຊີີວິດ
ິ ພຸ້້�ນລະຈິ່່�ງຈະທຳຳ�ການທົົດສອບຢາພິິດພວກນີ້້�ຈົນ
ົ ໝົົດໄດ້້.”
ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າຄຳຳ�ສິິງບໍ່່�ໄດ້້ເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈກັັບການຊັັກຖາມຄັ້້�ງນີ້້�ແຕ່່ຢ່່າງໃດ, ຍິ່່�ງໄດ້້
ຍິິນຄຳຳ�ຕອບກໍໍຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກກະວົົນກະວາຍໃຈຢ່່າງເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດ, ເຂົົາໃຊ້້ກິ່່�ງອ່່ອນ
ຂອງໄມ້້ໃຜ່່ຟາດໃສ່່ຂ້້າງຂາໂສ້້ງຂອງຕົົນເອງ.
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“ທ່່ານໄດ້້ສອບຖາມຄົົນໃນພື້້� ນທີ່່� ແລ້້ວ ຫຼືື�ບໍ່່�?” ສີີຣິິຖາມຂຶ້້�ນ.
“ພວກມົ້້�ງຫັ້້� ນບໍໍ? ພວກເຂົົາປະຕິິເສດທຸຸກຢ່່ າງເລີີຍແຫຼຼະ ພວກເຂົົາບໍ່່�ມີີທາງຍອມ
ຂາຍໜ້້າຄົົນຂອງຕົົນເອງດອກ ອີີກຢ່່ າງພວກນີ້້� ກໍໍມັັກທໍໍາຕົົວແປກປະຫຼຼາດ ທັັງນັັບຖືື
ຜີີ ສາງພ້້ອມປະກອບພິິ ທີີບູຊ
ູ າແບບມະລໍໍາມະລອຍອີ່່� ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງປະມານນັ້້�ນ. ມັັນຍັັງ
ບໍ່່� ໜ້້າແປກໃຈເລີີຍຖ້້າພວກເຂົົ າມີີໝໍໍຜີີຄົົນໜຶ່່�ງສ້້າງໂຮງງານຜະລິິດຢາພິິ ດ ແລະ
ຢາເສບຕິິດເປັັ ນກິິດຈະການຂອງຕົົນເອງແບບບ້້າຄັ່່�ງ.”
“ໝູ່່ບ້້ານໃກ້້ສຸຸ
ດຢູ່່�ຫ່່າງອອກໄປໄກຫຼຼາຍປານໃດ?”
�
“ສີ່່� ຫ້້ າກິິໂລແມັັດນິິແຫຼຼະ. ເປັັ ນຫຍັັງ?”
“ຂ້້ອຍຢາກລົົມກັັບພວກເຂົົາ.”
“ໂອ ນັ້້�ນມັັນບໍ່່�ມີີຫຍັັງດີີຂຶ້້�ນເລີີຍດອກ.”
“ທ່່ານຮ້້ອຍເອກ, ຖ້້າຫາກມີີການໃຊ້້ຢາແທ້້ ວິິທີີດຽວທີ່່� ພວກເຮົົາຈະຮູ້້�ວ່່າແມ່່ນຢາ
ຊະນິິດໃດ ກໍໍຄືືຕ້້ອງໄປເບິ່່�ງໃຫ້້ຮູ້້�ວ່່າມີີຢາຫຍັັງແດ່່ທີ່່� ພວກເຂົົາໃຊ້້ຢູ່່� ຈິ່່�ງຂໍໍເອົົາຕົົວຢ່່າງມາ
ແລ້້ວເອົົາມັັນກັັບໄປທົົດສອບໃນວຽງຈັັນ, ຖ້້າບໍ່່�ເຮັັດແບບນີ້້�ພວກເຮົົາກໍໍບໍ່່�ມີີມື້້�ຮູ້້�ຜົົ ນການ
ຕາຍ ແລະທ່່ານກໍໍຈັບ
ັ ກຸຸມຄຸຸມຂັັງໃຜບໍ່່�ໄດ້້ອີີກ. ເຂົ້້�າໃຈໃນສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍເວົ້້�າບໍ່່�?”
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນນະ ຂ້້ອຍຢາກໄດ້້ຄົົນຂັັບລົົດຜູ້້� ໜຶ່່ງ� .”
“ທ່່ານຢາກໄປຕອນນີ້້�ເລີີຍບໍໍ?”
“ຖ້້າບໍ່່�ໄປຕອນນີ້້�ກໍໍບໍ່່�ມີີເວລາອີີກແລ້້ວລະ.”
“ແຕ່່ອີີກບໍ່່�ເທົ່່�າໃດຊົ່່�ວໂມງມັັນກໍໍຄໍ່່�າມືືດແລ້້ວ.”
“ດີີແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນຂີ້້� ຢ້້ ານຄວາມມືືດ ແມ່່ນບໍ່່�ລະ?”
**********

ພວກເຂົົາຂັັບລົົດເລາະລຽບຕາມຮ່່ອມທາງ ທີ່່� ມີີຕົ້້�ນໄມ້້ຕຶຶບໜາຄ້້າຍຄືືກັັບຢູ່່� ເດີ່່� ນບິິນ
ສີີຣິຄິ
ິ ດ
ິ ວ່່າເສັ້້�ນທາງຊຸຸ ມນີ້້�ໜ້້າຈະແມ່່ນພວກລັັກລອບຂົົນຂອງເຖື່່� ອນເປັັ ນຜູ້້�ສ້້າງຂຶ້້�ນ ເຊິ່່�ງ
ບໍ່່�ໜ້້າຈະສັັງເກດເຫັັ ນໄດ້້ເມື່່�ອແນມລົົງມາແຕ່່ເທິິງເຮືືອບິິນ. ເສັ້້�ນທາງໂຮ່່ຈີີມິນ
ິ ມີີລັກສ
ັ ະນະ
ດຽວກັັນຄືື ເປັັ ນອຸຸບໂມງຜ່່ານປ່່າ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ໜ້້າແປກໃຈເລີີຍທີ່່� ອາເມລິິ ກາຍັັງບໍ່່�ສາມາດ
ທຳຳ�ລາຍເສັ້້�ນທາງເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໄດ້້ ຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງຄົົງຈະຮຽນຮູ້້�ກົົນລະຍຸຸດນີ້້�ມາຈາກສັັດຕູູ.
ຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງເລືືອກທີ່່�ຈະບໍ່່�ເດີີນທາງມານຳຳ�ຄັ້້�ງນີ້້� ເຂົົາສົ່່�ງສີີຣິມ
ິ າພ້້ອມກັັບຄົົນຂັັບລົົດ
ແລະຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມຄົົ
� ນໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງຄົົນຂັັບລົົດກໍໍສະໜິິດສະໜົົມກັັບທັັງສອງເປັັ ນຢ່່າງດີີ.
ສີີຣິິຖາມວ່່າຈະສາມາດແວ່່ເບິ່່�ງເຂດພື້້� ນທີ່່� ໂຄງການໃນລະຫວ່່າງທາງໄດ້້ ຫຼືື�ບໍ່່�.
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“ບໍ່່� ໄ ດ້້ດອກທ່່ານ ເພາະມັັ ນ ຄົົ ນ ລະທາງກັັ ນ ຕ້້ອງໄດ້້ເດີີ ນ ທາງໄປອີີ ກສິິ ບ ສາມ
ກິິໂລແມັັດ.”
“ແທ້້ຫວາ? ເບິ່່�ງແລ້້ວຄືືວ່່າແປກໆ ເນາະ ທີ່່� ພວກເຈົ້້�າກຳຳ�ນົົດຈຸຸດພັັດທະນາໂຄງການ
ປູູກພືືດທົົດແທນຢູ່່�ຫ່່າງຈາກໝູ່່ບ້້ານທີ່່�
ພວກຕົົນກຳຳ�ລັັງໃຫ້້ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ.”
�
ຄົົນຂັັບລົົດຫົົ ວຂຶ້້�ນ. “ແມ່່ນແຫຼຼະທ່່ານ ມັັນຕັ້້�ງແປກແທ້້ໆ ບໍ່່�ແມ່່ນບໍໍ?”
ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມຈ້້ອງເບິ່່�
ງໜ້້າສີີຣິິ ແຕ່່ມັັນກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ລາວຢຸຸດຍິ້້�ມໄດ້້ ໃນຄວາມ
�
ຈິິງແລ້້ວລາວຕັ້້�ງຍິ້້�ມມາຈົົນຕະຫຼຼອດທາງຈົົນກະທັ້້�ງເງົົາສີີດຳຳ�ຂະໜາດໃຫຍ່່ພຸ່່� ງເຂົ້້�າມາ
ປະທັັບກັັບແວ່່ນໜ້້າລົົດຈົົນດັັງຕຸຸບ! ເງົົາດັ່່�ງກ່່າວກະພືື ປີີກພຶຶບພັັ ບ ກ່່ອນບິິນຂຶ້້�ນໄປເທິິງ
ຫຼັັ�ງຄາຂອງຫ້້ອງໂດຍສານ ແຕ່່ຄົົນຂັັບລົົດເບິ່່�ງຄືືວ່່າຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບມັັນແລ້້ວ ມີີແຕ່່ສີີຣິິກັັບ
ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມນັ້້�
� ນລະພາກັັນປິິ ດຕາທັັງສອງຂ້້າງຂອງພວກຕົົນໄວ້້.
“ຜີີ ບ້້າເອີີຍ.”
“ມັັນແມ່່ນອີ່່� ຫຍັັງຫັ້້� ນນະ?”
“ໂຕກາທ່່ານໝໍໍ ມັັນມັັກບິິນອອກມາຕໍໍາກັັບລົົດພວກເຮົົາແບບນີ້້�ແຫຼຼະ.”
“ໂຕກາຫວາ? ເປັັ ນເລື່່� ອງປົົ ກກະຕິິຢູ່່�ຫວາທີ່່� ເຫັັ ນໂຕກາໃນບ່່ອນທີ່່� ໄກຈາກຕົົວເມືືອງ
ຂະໜາດນີ້້�? ຂ້້ອຍລະຄິິດວ່່າແມ່່ນນົົກກາງແກຊັ້້�ນດອກ.”
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ເລື່່� ອງນົົກປານໃດ ແຕ່່ເລື່່� ອງປາຫັ້້� ນພໍໍ ຮູ້້�ຫຼຼາຍຢູ່່� ແຕ່່ວ່່າ …” ກາໂຕນັ້້�ນພຸ່່� ງ
ຕຳຳ�ເຂົ້້�າໃສ່່ລົົດກະບະອີີກຄັ້້�ງ ແຕ່່ເທື່່� ອນີ້້�ມັັນພຸ່່� ງເຂົ້້�າມາທາງປະຕູູຂ້້າງລົົດ ເຊິ່່�ງຮ້້ອຍເອກ
ໜຸ່່ມຕົົ
� ບຫົົ ວມັັນອອກ ເຂົົາພະຍາຍາມກົົດແວ່່ນໜ້້າປະຕູູຂຶ້້�ນປິິ ດໄວ້້ ເຮັັດໃຫ້້ກາໂຕນັ້້�ນ
ໂມໂຫ ພ້້ອມຈິິກກັັດມືືເຂົົາຈົົນເລືືອດອາບ.
“ຫ່່າມັັນນິິ!”
ສີີຣິິຊ່່ວຍເຂົົາໄລ່່ນົົກອອກໄປຈົົນປິິ ດໜ້້າແວ່່ນປະຕູູໄດ້້ສຳຳ�ເລັັດ ສ່່ວນນົົກໂຕນັ້້�ນກໍໍ
ບິິນກັັບຄືືນເຂົ້້�າໄປໃນຕົ້້�ນໄມ້້ ຄົົນຂັັບລົົດກໍໍໝູນ
ູ ແວ່່ນໜ້້າປະຕູູລົົດທີ່່� ຢູ່່�ທາງເບື້້� ອງຕົົນຂຶ້້�ນ
ເຊັ່່�ນກັັນ.
“ບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັ ນກາໂຕໃດຮ້້າຍຊໍ່່�ານີ້້�ມາກ່ອນ
ັ ອອກມາທັັກທາຍກັັນ
່ ຄືືຊິິແມ່່ນເວລາທີ່່� ມັນ
ທ່່ານຮູ້້�ຕິິວ່່າຂ້້ອຍເວົ້້�ານີ້້�ໝາຍເຖິິງກາຫຼຼາຍໂຕ ແຕ່່ຄິິດວ່່າໜ້້າຈະມີີແຕ່່ໂຕນີ້້�ພຽງໂຕດຽວ
ເພາະຂ້້ອຍຈື່່�ຮອຍສີີນໍ້້າ� ຕານຢູ່່�ຫອນຂອງມັັນໄດ້້ ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າເຄີີຍໆ ເຫັັ ນກາໂຕນີ້້�ມາກ່ອນ.”
່
ຮ້້ອຍເອກດູູດແຜທີ່່� ຂໍ້້�ມືທັ
ື ັງຈົ່່�ມພຶຶ ມພຳຳ�ເບົົາໆ ສີີຣິເິ ອື້້� ອມມືືໄປຈົົກເອົົາຢາຂ້້າເຊື້້� ອຢູ່່�ໃນ
ກະເປົົ າ.
“ໃຫ້້ຂ້້ອຍເບິ່່�ງແຜແດ່່ໄດ້້ບໍ່່�?”
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ.” ທີ່່� ເຂົົາເວົ້້�າອອກມາບໍ່່�ໄດ້້ໝາຍຄວາມວ່່າມັັນເປັັ ນແຜເລັັກໜ້້ອຍ
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ແຕ່່ໝາຍເຖິິງບໍ່່�ໄດ້້ເປັັ ນຫຍັັງເລີີຍ ເຂົົາຍົົກຂໍ້້�ມືືຂຶ້້�ນໃຫ້້ເບິ່່�ງເຊິ່່�ງມັັນກໍໍບໍ່່�ມີີຫຍັັງອີ່່� ຫຼີີ� ທັັງທີ່່�
ວ່່າງກີ້້� ນີ້້�ທຸກຄົ
ຸ ົນແນມເຫັັ ນເລືືອດຕິິດຢູ່່�.
ຄົົນຂັັບລົົດຜິິ ວປາກຂຶ້້�ນ. “ເລີ່່� ມແປກແລ້້ວຕອນນີ້້�.”
ພວກເຂົົາຂັັບລົົດຜ່່ານດ່່ານທະຫານຍາມແຫ່່ງໜຶ່່ງ� ຂະນະທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ຈະຮອດໝູ່່ບ້້ານ
�
ເຊິ່່�ງທະຫານຍາມກໍໍໄດ້້ໂບກມືືສັັນຍານໃຫ້້ພວກເຂົົາຜ່່ານໄປໄດ້້. ເສັ້້�ນທາງເປີີດອອກສູ່່�
ຈຸຸດໂລ່່ງ ອັັນເປັັ ນບໍໍລິິເວນທີ່່� ມີີຕູບ
ູ ນ້້ອຍທີ່່� ສ້້າງດ້້ວຍໄມ້້ໃຜ່່ ແລະຫຍ້້າແຫ້້ງ ປະມານ
ສາມສິິບ ຫຼືື�ສີ່່� ສິິບຫຼັັ�ງ ຕັ້້�ງລຽນລາຍກັັນຢູ່່�ແຄມແມ່່ນໍ້້�ານ້້ອຍໆ. ມີີທາງຍ່່າງແຄບໆ ຫຼຼາຍ
ເສັ້້�ນພາດຜ່່ານໄປມາໃນທຸຸກທິິດທາງ ແລະຢູ່່�ຕາມສີ່່� ແຍກທຸຸກແຫ່່ງລ້້ວນແຕ່່ມີີໂຄງສ້້າງ
ນ້້ອຍໆ ຄ້້າຍຄືືກັັບຂົົວ ມັັນນ້້ອຍຫຼຼາຍ ແມ່່ນແຕ່່ເດັັກນ້້ອຍກໍໍຍັັງສາມາດຍ່່າງຂ້້າມໄປໄດ້້
ສ່່ວນຂົົວທີ່່� ໃໝ່່ອ່່ຽມກໍໍມີດ
ີ ອກໄມ້້ແລະທູູບປະດັັບປະດາ ສ່່ວນອັັນທີ່່� ເກົ່່�າແກ່ແດ່່ແລ້້ວແມ່່ນ
່
ຖືືກປ່່ ອຍປະລະເລີີຍໃຫ້້ຜຸຸ ພັັງຈົົນເສື່່� ອມສະຫຼຼາຍ ຄົົນຂັັບລົົດເຫັັ ນສີີຣິິແນມເບິ່່�ງບັັນດາ
ໂຄງສ້້າງເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນ.
“ນັ້້�ນແມ່່ນຂົົວທີ່່� ສ້້າງໄວ້້ເພື່່� ອໃຫ້້ວິິນຍານທີ່່� ຫຼົົ� ງທາງໄດ້້ມີີໂອກາດກັັບຄືືນເຂົ້້�າຮ່່າງໄດ້້
ຖືືກ.” ເຂົົາຫົົ ວຂຶ້້�ນ.
“ຄົົນປ່່າເຖື່່� ອນ,” ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມຈົ່່�
� ມພຶຶ ມພຳຳ�. ຕົ້້�ນໄມ້້ທຸຸກຕົ້້�ນຕະຫຼຼອດທາງເຂົ້້�າບ້້ານ
ລ້້ວນແຕ່່ຖືືກອ້້ອມຮອບດ້້ວຍຜ້້າຫຼຼາຍສີີ ລວມທັັງເສັ້້�ນຝ້້ າຍສີີຂາວ, ຫຼຼາຍຕົ້້�ນມີີຖາດ
ເຄື່່� ອງເສັ່່�ນໄຫວ້້ ລວມທັັງກອງກ້້ອນຫີີ ນຢູ່່�ເບື້້� ອງໜ້້າ, ສີີຣິຄິ
ິ ດ
ິ ວ່່າທຸຸກສິ່່ງ� ທີ່່� ເຫັັ ນນັ້້�ນລ້້ວນ
ແຕ່່ມີີສະເໜ ແລະເຂົົາກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງຮູ້້�ສຶຶກຄຸ້້�ນເຄີີຍວາດໃດວາດໜຶ່່ງ� .
ທະຫານຖືືອາວຸຸດສອງຄົົນຍ່່າງມາທີ່່� ລົດ
ົ ກະບະ ປາກົົດວ່່າທາງກອງທັັບໄດ້້ສົ່່�ງກຳຳ�ລັັງ
ທະຫານມາຮັັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫ້້ແກ່ປະຊາຊົົ
ນພາຍໃນບ້້ານເມຢູູໂບຫຼຼາຍສົົມຄວນ.
່
ທະຫານຄົົນໜຶ່່ງ� ຖືືເຄື່່�ອງຮັັບ-ສົ່່�ງວິິທະຍຸຸແບບພົົກພາ ພ້້ອມແຈ້້ງໄປທາງສຳຳ�ນັັກງານກອງ
ບັັນຊາການໃຫຍ່່ວ່່າ ທ່່ານໝໍໍເດີີນທາງມາຮອດແລ້້ວ.
ຜູ້້�ເຖົ້້�າໃນໝູ່່ບ້້ານຫົົ
ກຄົນ
ົ ຖືືກຕ້້ອນມາຮວມຕົົວກັັນເພື່່� ອເປັັ ນຄະນະກຳຳ�ມະ ການໃນ
�
ການຕ້້ອນຮັັບແຂກສຳຳ�ຄັັນຈາກເມືືອງຫຼຼວງເຊິ່່� ງເປັັ ນບຸຸກຄົົນທີ່່� ພວກເຂົົາບໍ່່�ຕ້້ອງການ.
ຜູ້້� ເຖົ້້�າເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໄດ້້ຮັັບຄຳຳ�ສັ່່�ງໃຫ້້ຢືືນຫ່່າງໄປສາມສີ່່�ກ້້າວ ຈົົນກວ່່າຈະຖືືກເອີ້້�ນອອກມາກ່າວ
່
ຄຳຳ�ຕ້້ອນຮັັບດ້້ວຍຄວາມຈິິງໃຈ.
“ຢ່່າໄປຄາດຫວັັງວ່່າຄົົນພວກນີ້້�ຈະຮູ້້�ຈັັກເລື່່� ອງຂອງມາລະຍາດ.” ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມ
�
ບອກສີີຣິຕ
ິ ອນພວກເຂົົາຍ່່າງອອກມາຈາກລົົດກະບະ. “ຄົົນພວກນີ້້�ຊ່່າງບອດໄບ້້ໂງ່່ງ່່າວ
ພີີ ລຶຶກ.”
ທະຫານຍາມຄົົນໜຶ່່ງ� ພາສີີຣິຍ່່
ິ າງໄປຫາພວກຜູ້້� ເຖົ້້�າຊຸຸ ມນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງຢືືນກົ້້�ມໜ້້າ
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ນັັບນິ້້�ວຕີີນບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບເດັັກນ້້ອຍນັັກຮຽນ ພວກເຂົົາຮູ້້�ວ່່າບໍ່່�ຄວນເປີີດປາກເວົ້້�າຫຍັັງ
ອອກມາຈົົນກວ່່າອີີກຝ່່ າຍຈະເປັັ ນຜູ້້� ເວົ້້�ານຳຳ�ກ່ອນ.
່
“ຜູ້້� ອາວຸຸໂສແຫ່່ງເມຢູູໂບທຸຸກທ່່ານ, ນີ້້�ແມ່່ນທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ໄພບູູນ.”
ເຖິິງແມ່່ນຈະມີີສະຖານະພາບເປັັ ນຜູ້້� ມີີອາຍຸຸສູູງກວ່່າ ແຕ່່ຊາຍອາວຸຸໂສສີ່່� ຄົົນ ລວມ
ທັັງຍິິງອາວຸຸໂສສອງຄົົນກໍໍພາກັັນພະນົົມມືືນົບ
ົ ຈົົນພົ້້�ນຫົົ ວຂອງຕົົນຕາມຄຳຳ�ສັ່່�ງຂອງທະຫານ
ພວກເຂົົາປະຫຼຼາດໃຈເມື່່� ອສີີຣິິຍົົກມືືນົບ
ົ ຕອບຄືືນສູູງກວ່່າ ທັັງກົ້້�ມຫົົ ວລົົງຕໍ່່�າກວ່່າ ນັ້້�ນຄືື
ຕອນທີ່່� ພວກເຂົົາຕັ້້�ງໃຈທີ່່� ຈະແນມເບິ່່�ງລາວ ແລະແລ້້ວຜູ້້� ອາວຸຸໂສກໍໍສັງັ ເກດເຫັັ ນ, ທັັງໝົົດ
ສັັງເກດເຫັັ ນ ພວກເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ຢືືນຕົົກຕະລຶຶງ ເມື່່� ອໄດ້້ເຫັັ ນທ່່ານໝໍໍຮ່່າງນ້້ອຍຢືືນຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ
ພວກຕົົນ.
ບັັນດາຜູ້້� ອາວຸຸໂສທັັງຫົົ ກໄດ້້ແຕ່່ຄວັັກຂ້້າງຄວັັກແອວກັັນເປັັ ນຮຸ່່�ມໆ ເພື່່� ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈ
ວ່່າທຸຸກຄົົນລ້້ວນແຕ່່ແນມເຫັັ ນປະຕິິຫານແບບດຽວກັັນ. ສີີຣິິແລະບັັນດາທະຫານເລີ່່� ມ
ຮູ້້�ສຶຶກຄືືກັັບວ່່າຈິິດໃຈບໍ່່�ຄ່່ອຍຢູ່່�ກັັບເນື້້�ອກັັບຄີີງ ກ່ອນທີ່່�
ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມຈະເວົ້້�
າຂຶ້້�ນ.
່
�
“ຢ່່າພາກັັນຢືືນຊິິງລຶຶງຄືືຄວາຍແບບນັ້້�ນຕິິລະ. ບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງຊິິເວົ້້�າຊິິລົມ
ົ ນໍໍາແຂກຕົົນເອງ
ແນ່່ບໍ່່�?”
ຄວາມມິິດງຽບອັັນໜ້້າອຶຶດອັັດຍັັງຄົົງບໍ່່�ມີີຫຍັັງປ່່ຽນແປງ ກ່ອນທີ່່�
ຊັັດເຊິ່່�ງເປັັ ນເຈົ້້�າ
່
ກົົກເຈົ້້�າເຫຼົ່່�� າປະຈຳຳ�ບ້້ານກ້້າວຂາອອກມາຂ້້າງໜ້້າແບບກ້້າໆ ເກງໆ ຂະນະທີ່່� ມືຂ
ື ອງເຂົົາ
ກໍໍຍັັງພະນົົມໄວ້້ຊື່່� ກັບ
ັ ໃບໜ້້າ ພາສາລາວຂອງເຂົົາຟັັ ງແລ້້ວຍັັງເປັັ ນສຳຳ�ນຽງທາງມົ້້�ງຫຼຼາຍ
ກ່ອນ.
່
“ແມ່່ນທ່່ານເອງແມ່່ນບໍໍ?”
“ຄົົງຊິິແມ່່ນຫັ້້� ນແຫຼຼະ.” ສີີຣິກ່
ິ າວ.
່ ເຂົົາກ້້າວອອກໄປເພື່່� ອຈັັບມືືຂອງເຈົ້້�າກົົກເຈົ້້�າເຫຼົ່່�� າ
ແຕ່່ຜູ້້� ເຖົ້້�າຄົົນນັ້້�ນຊໍ້້�າພັັ ດຖອຍບາດຕີີນກັັບໄປຢືືນຮຽງຂ້້າງຜູ້້� ເຖົ້້�າຄົົນອື່່� ນ.
“ຄົົນປ່່າເຖື່່� ອນເອີີຍເນາະ!” ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມເວົ້້�
� າຂຶ້້�ນ. ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າ ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້
ມີີຈິິດໃຈເມດຕາຕໍ່່�ຊົົນຊາດທີ່່� ຍິ່່�ງທະນົົງອົົງອາດຜູ້້� ເຊິ່່�ງເປັັ ນສັັດຕູູກັັບເຂົົາມາຫຼຼາຍກວ່່າ
ໜຶ່່ງ� ທົົດສະວັັດ.
ກຸ່່ມຜູ້
� ້� ເຖົ້້�າໄດ້້ແຕ່່ພາກັັນຈັັບກຸ່່ມສົົ
� ນທະນາເປັັ ນພາສາມົ້້�ງ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາກຳຳ�ລັັງສັັບສົົນ
ກັັບບາງສິ່່�ງຢ່່າງທັັງທີ່່� ມືືກໍໍຍັັງນົົບຄ້້າງໄວ້້ແບບນັ້້�ນຄືືເກົ່່�າ.
**********

ຄົົນຂັັບລົົດກ້້າວອອກມາທັັງແກ່ວງຫົົ
ວ. “ຂ້້ອຍເຄີີຍເຫັັ ນຄົົນພວກນີ້້�ມັກ
ັ ເຮັັດແຕ່່ແນວໄຮ້້
່
ສາລະຕະຫຼຼອດດອກ ແຕ່່ມື້້� ນີ້້�ພວກເຂົົາຄືືວ່່າແປກໜັັກກວ່່າແຕ່່ກ່່ອນ ປົົ ກ ກະຕິິພວກ
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ເຂົົາເກືືອບຊິິພາກັັນລໍໍຖ້້າຮອດບໍ່່�ໄຫວ ທັັງເຮັ່່�ງຮີີບໃຫ້້ພິິ ທີີການນີ້້�ຟ້້າວຈົົບສິ້້�ນໄວໆ ພໍໍ ຈະ
ໄດ້້ກັັບໄປເຮັັດແນວໂງ່່ໆ ແບບໃດກໍໍໄດ້້ຄືືກັັບພວກເຂົົາເຮັັດຕອນນີ້້�.”
ສີີຣິິພະຍາຍາມສາວບາດຕີີນໄປຂ້້າງໜ້້າໜຶ່່ງ� ກ້້າວ ແຕ່່ເທື່່� ອນີ້້�ພວກຜູ້້� ເຖົ້້�າທຸຸກຄົົນ
ຊໍ້້�າພັັ ດພາກັັນຖອຍຫຼັັ�ງມາຮວມຕົົວກັັນອີີກຄັ້້�ງ. ສີີຣິິຈິ່່ງ� ບໍ່່�ຮູ້້�ຈະເຮັັດແນວໃດໄດ້້ອີີກ.
“ມີີຫຍັັງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ທ່່ານມານີ້້�ໄດ້້ແນວໃດ?” ຍິິງຊະລາຄົົນໜຶ່່ງ� ຖາມຂຶ້້�ນ.
“ຍົົນແຢັັ ກ-40.” ຄວາມງຽບງັັນກັັບຄືືນມາອີີກຄັ້້�ງ. “ຂ້້ອຍບິິນມາ.”
ພວກຜູ້�້ ເຖົ້້�າພາກັັນຫັັ ນໜ້້າໄປສົົນທະນາກັັນອີີກຄັ້້�ງດ້້ວຍທ່່າທີີ ຕື່່�ນເຕັ້້�ນຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ
ຈາກນັ້້�ນຍິິງອາວຸຸໂສຄົົນດຽວກັັນກັັບຜູ້້� ຖາມເຂົົາກໍໍຮີີບໂຮມຄວາມກ້້າຫານຂອງຕົົນກ້້າວ
ອອກມາຂ້້າງໜ້້າ ພ້້ອມເອື້້� ອມມືືໄປທີ່່� ແຂນຂອງສີີຣິິ ສັັງເກດໄດ້້ວ່່າ ມືືຂອງແມ່່ເຖົ້້�າຄົົນ
ນັ້້�ນມີີອາການສັ່່�ນເຊັັນ ແຕ່່ແລ້້ວລາວກໍໍເຮັັດສີີໜ້້າແບບໂລ່່ງອົົກໂລ່່ງໃຈທັັນ ທີີເມື່່�ອຕົົນເອງ
ໄດ້້ຄົ້້�ນພົົ ບຊີ້້� ນເນື້້�ອເຊື້້� ອໄຂ ທັັງໂຄງກະດູູກທີ່່�ເຊື່່� ອງຊ້້ອນໄວ້້ພາຍໃນແຂນເສື້້� ອຂອງສີີຣິິ.
ຍິິ ງຊະລາຜູ້້�ນັ້້�ນຢ້້ ອນກັັບຄືືນໄປກະຊິິ ບລາຍງານໃຫ້້ຜູ້້� ເຖົ້້� າຄົົນອື່່� ນຮູ້້�ນຳຳ� ແລະແລ້້ວ
ບັັນຍາກາດກໍໍປ່່ ຽນໄປແບບໜ້້າມືືເປັັ ນຫຼັັ�ງມືື.
ຜູ້້� ເຖົ້້�າທັັງໝົົດພາກັັນຫຸ້້�ມເຂົ້້�າມາອ້້ອມຮອບຕົົວສີີຣິິ ທັັງຈັັບບາຍຕົົນຕົົວເຂົົາ ທັັງ
ຍິ້້�ມຫົົ ວ ພ້້ອມສອບຖາມເຂົົາເປັັ ນພາສາມົ້້�ງ ຄ້້າຍກັັບວ່່າລາວເປັັ ນເພື່່� ອນເກົ່່�າທີ່່� ຫ່່ າງຫາຍ
ຈາກກັັນເປັັ ນເວລາດົົນນານ. ພວກຊາຍທະຫານບໍ່່�ຮູ້້�ຈະເຮັັດແນວໃດຈິ່່�ງໄດ້້ແຕ່່ຢືືນເກີ້້�
ແນມເບິ່່�ງແບບງົົງໆ ປານໄກ່່ຖືືກຄ້້ອນ. ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມຮ້້ອງດອດມາໃສ່່ສີີ
ຣິິ. “ທ່່ານເຄີີຍ
�
ຢູ່່�ນີ້້�ມາກ່່ອນຫວາ?”
“ບໍ່່�ເຄີີຍ.” ສີີຣິິເວົ້້�າທັັງຍິ້້�ມ.
“ບ້້າຄັັກ ພວກນີ້້�ຕັ້້�ງເປັັ ນບ້້າທຸຸກຄົົນ.”
ກຸ່່ມຜູ້້
ູ ນ້້ອຍຂອງຊຸຸ ມຊົົນ ເຖິິງແມ່່ນ
� � ເຖົ້້�າພາກັັນແກ່່ດຶຶງ ທັັງປະຄອງເອົົາສີີຣິິໄປທີ່່� ຕູບ
ເຂົົາຈະຮູ້້�ສຶຶກງຸນ
ີ ວາມສຸຸກທີ່່�ທຸກຄົ
ຸ ນ
ົ ໃຫ້້ຄວາມສົົນໃຈຕົົນ ພວກເຂົົາຈັັດບ່່ອນນັ່່�ງ
ຸ ງົົງແຕ່່ກໍໍມີຄ
ໃນຈຸຸດທີ່່� ຫັັນໜ້້າໄປທາງປະຕູູເຊິ່່�ງຖືືເປັັ ນການໃຫ້້ກຽດ ພ້້ອມທັັງຈັັດຫານໍ້້�າກັັບເຂົ້້�າໜົົມ
ຫວານມາໃຫ້້ເຂົົາກິິນ ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ສົົນໃຈໄຍດີີກັັບພວກທະຫານແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ.
ພວກເຂົົາພາກັັນສອບຖາມຫຼຼາຍຫຼົົ�ບຫຼຼາຍຕ່່າວເປັັ ນພາສາມົ້້�ງ ທຸຸກຄັ້້ງ� ສີີຣິລ້້
ິ ວນແຕ່່
ບອກພວກເຂົົາເປັັ ນພາສາລາວວ່່າ ເຂົົາເວົ້້�າພາສາມົ້້�ງບໍ່່�ເປັັ ນ ແລ້້ວພວກເຂົົາກໍໍຫົົວຂຶ້້�ນ
ໂຄບໆ ສີີຣີີກໍໍຫົົວຂຶ້້�ນເຊັ່່�ນກັັນສ່່ວນທະຫານໄດ້້ແຕ່່ພາກັັນອ້້າປາກຫາວນອນ.
ໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ ຜູ້�້ ອາວຸຸໂສທຸຸກຄົນ
ົ ກໍໍເຂົ້້�າມານັ່່�ງອ້້ອມຮອບຕົົວຂອງສີີຣິິ ແຕ່່ເວັ້້�ນໄລ ຍະຫ່່າງ
ໄວ້້ປະມານສອງສາມແມັັດເພື່່� ອສະແດງເຖິິງຄວາມເຄົົາລົົບ ຈໍໍານວນຄົົນໃນຕອນນີ້້�ເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ
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ຮອດຊາວຄົົນແລ້້ວ ທັັງໝົົດໄດ້້ແນະນຳຳ�ຕົົນເອງໃຫ້້ສີີຣິິຮູ້້� ແຕ່່ມີີສອງສາມຄົົນເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່�
ເຂົົາຈື່່�ຊື່່�ໄດ້້ ໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນຊັັດ ເຈົ້້�າກົົກເຈົ້້�າເຫຼົ່່�� າ ຕໍ່່�ມາກໍໍແມ່່ນນາໄບ ແມ່່ເຖົ້້�າຜູ້້� ເຂົ້້�າ
ໄປຈັັບເບິ່່�ງວ່່າເຂົົາມີີເລືືອດເນື້້�ອເຊື້້� ອໄຂແທ້້ຈິິງ ຫຼືື�ບໍ່່�, ເລົົາຈົົງ ຜູ້້� ຊາຍຮ່່າງສູູງ ບໍ່່�ມີີແຂ້້ວ
ຈັັກເຫຼັ້້�� ມທັັງຍິ້້�ມປາກກວ້້າງ ແລະປ້້ າສວບຮອງຜູ້້�ອາວຸຸໂສເພດຍິິງ ຜູ້້� ມີີຮູບ
ູ ຮ່່າງຜອມບາງ
ລາວຍິ້້�ມຫວານຈົົນສີີຣິສ
ິ າມາດບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າຄົົງເຄີີຍມີີຜູ້້�ຊາຍຫຼຼາຍຄົົນທີ່່� ອົກຫັ
ົ ັ ກຍ້້ອນ
ປ້້ າສວບ. ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມນັ່່�
� ງໜ້້າບູູດເຕ່່ເຊ່່ຢູ່່�ຊື່່� ຊ່່ອງປະຕູູ ປ່່ອຍໃຫ້້ປາຍເກີີບບູ໊໊�ດຊີ້້� ໄປ
ທາງວົົງລ້້ອມຂອງກຸ່່�ມຊຸຸ ມນຸຸມ.
ແສງສີີທອງຍາມແລງຄ່່ອຍເລື່່�ອນຈາງລົົງຢ່່າງຊ້້າໆ ພ້້ອມມີີຄົນ
ົ ພາຍໃນບ້້ານພາກັັນ
ແຫ່່ມາເບິ່່�ງພາບແຫ່່ງຄວາມພິິດສະຫວົົງຂອງການຊຸຸ ມນຸຸມໃນຕູູບນ້້ອຍຫຼັັ�ງນັ້້�ນ ພວກເຂົົາ
ເລີ່່� ມໜາຕາຈົົນປິິ ດບັັງແສງຜ່່ານທາງປະຕູູໃຫຍ່່ກັັບປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ. ຢູ່່�ຕາມຮູູຝາໃບ
ຕອງກໍໍເຕັັມໄປດ້້ວຍດວງຕາຂອງບັັນດາເດັັກນ້້ອຍທີ່່� ພາກັັນຫຸ້້�ມສ່່ອງເບິ່່�ງ, ສີີຣິອ
ິ າດດຶຶງດູູດ
ເອົົາຄົົນມາໄດ້້ຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້� ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຮູ້້�ສຶຶກຜິິດທີ່່� ໄດ້້ສວຍໂອກາດສະແດງຕົົວຕົົນເປັັ ນ
ບຸຸກຄົົນທີີຄົົນອື່່� ນເຂົ້້�າໃຈຜິິ ດ.
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກດີຫຼ
ີ ຼາຍແທ້້ລະ.” ເຂົົາເວົ້້�າ. “ແຕ່່ມັັນກໍໍເປັັ ນຄວາມຈິິງດັ່່�ງທີ່່� ທະຫານເວົ້້�າ.”
ເຂົົາເອງຮູ້້�ສຶຶກປະຫຼຼາດໃຈທີ່່� ໄດ້້ຍິິນຕົົວເອງໃຊ້້ຄຳຳ�ວ່່າ ‘ທະຫານ’ ເປັັ ນພາສາມົ້້�ງ ເຂົົາຕ້້ອງ
ຈື່່�ຈຳຳ�ມາຈາກບ່່ອນໃດບ່່ອນໜຶ່່ງ� . “ຄວາມຈິິງແລ້້ວຂ້້ອຍຊື່່� ສີີຣິິ ໄພບູູນມາຈາກວຽງຈັັນ.
ຂ້້ອຍເປັັ ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບທີ່່� ໂຮງໝໍໍມະໂຫສົົດ [ເຂົົາໃຊ້້ຄຳຳ�ວ່່າ ‘ໝໍໍຜີີ’ ເພື່່� ອຊ່່ວຍ
ໃຫ້້ພວກເຂົົາເຂົ້້�າໃຈງ່່າຍຂຶ້້�ນ]. ຂ້້ອຍໝັ້້�ນໃຈວ່່າຂ້້ອຍຕ້້ອງຄືືກັັບໃຜຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ພວກເຈົ້້�າ
ຮູ້້�ຈັັກ ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ແມ່່ນເຂົົາຄົົນນັ້້�ນແນ່່ນອນ.”
ພວກເຂົົາພຽງແຕ່່ຈ້້ອງມອງເບິ່່�ງສີີຣິິໂດຍບໍ່່�ມີີໃຜຕອບຫຍັັງຈັັກຄົົນ. ເຂົົາຈິ່່�ງສົົງໄສ
ວ່່າພວກເຂົົາເຂົ້້�າໃຈໃນສິ່່�ງທີ່່� ຕົົນເວົ້້�າຢູ່່� ຫຼືື�ແນວໃດ.
“ພວກເຈົ້້�າຄິິດວ່່າຂ້້ອຍເປັັ ນໃຜ?”
“ທ່່ານແມ່່ນເຢມິິງ.” ເຈົ້້�າກົົກເຈົ້້�າເຫຼົ່່�� າເວົ້້�າຂຶ້້�ນແບບບໍ່່�ລັ່່�ງເລໃຈ ຈົົນພວກຊາວບ້້ານ
ທີ່່� ຫຸ້້�ມລ້້ອມຄົົນທັັງສອງຕ່່າງກໍໍພາກັັນອ້້າປາກຄ້້າງບໍ່່�ຕ່່າງກັັບແຂ້້ລໍໍຖ້້າເຫຍື່່� ອ.
“ຂ້້ອຍກະຢາກເປັັ ນຢູ່່�ໃດ໋.”
໋ ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນ. “ລາວຄົົງຈະເປັັ ນ ນັັກຮົົບສີີມືືດີີສຸຸດຍອດ.
ແລ້້ວພໍ່່� ເຖົ້້�າເຢມິິງລາວສ້້າງວິິລະກໍໍາຫຍັັງໄວ້້ແດ່່ບໍ່່�?” ຄຳຳ�ວ່່າ ນັັກຮົົບສີີມືືດີີສຸຸດຍອດ ໄດ້້
ຫຼຸຸ�ດອອກຈາກປາກຂອງສີີຣິເິ ປັັ ນພາສາມົ້້�ງ ເຊິ່່�ງເຂົົາເອງກໍໍຄິດ
ິ ບໍ່່�ອອກວ່່າຕົົນເອງຈື່່�ຈຳຳ�ຄຳຳ�
ເວົ້້�ານີ້້�ຈາກໃສມາກ່ອນ.
່
ປ້້ າສວບກ່າວຄຳຳ�ເວົ້້�
າຄ່່ອຍໆ ດ້້ວຍທ່່າທາງເຄັ່່�ງຂຶຶມ ຄ້້າຍກັັບວ່່າເປັັ ນການທົົດສອບ
່
ຢ່່າງໜຶ່່ງ� . “ເຢມິິງເປັັ ນໝໍໍຜີີຜູ້�້ ຍິ່່�ງໃຫຍ່່ສຸຸດ.”
150

“ເຢມິິງມີີອໍໍານາດເໜືືອທໍໍາມະຊາດ.” ຊັັດເວົ້້�າສອດຂຶ້້�ນ. “ຊ່່ວງໜຶ່ງ່� ພັັ ນຫ້້າສິິບປີີ
ກ່ອນ,
ທ່່ານ … ລາວ … ປາບພວກສັັດຕູູຮອດຊາວພັັ ນຄົົນດ້້ວຍເຂົົາງົົວອັັນດຽວ.”
່
“ໜຶ່່ງ� ພັັ ນຫ້້າສິິບປີີກ່ອນພຸ້້
່
� ນຫວາ?” ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນອີີກເທື່່� ອໜຶ່່ງ� ແລະແລ້້ວຊາວ ມົ້້�ງ
ທຸຸກຄົົນກໍໍພາກັັນຫົົ ວຂຶ້້�ນນຳຳ�ສີີຣິິ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າພວກເຂົົາເປັັ ນຜູ້້� ຟັັ ງທີ່່� ດີີ. “ໜ້້າຕາຂອງຂ້້ອຍ
ມັັນອາດຈະຟ້້ອງໃຫ້້ເຫັັ ນເຖິິງໄວອາຍຸຸກໍໍຈິງິ ແຕ່່ໜຶ່່ງ� ພັັ ນຫ້້າສິິບປີີພຸ້້� ນຫວາ? ຢ່່າໄດ້້ໃສ່່
ຮ້້າຍປ້້ າຍສີີກັັບຜູ້້� ເຖົ້້�າເລີີຍເທາະ.”
ນາໄບເວົ້້�າຂຶ້້�ນ. “ຕອນນັ້້�ນທ່່ານບໍ່່�ໄດ້້ອາໄສຢູ່່�ໃນຮ່່າງຜູ້້� ນີ້້�. ທ່່ານຄົົງບໍ່່�ສາ ມາດຂັັບໄລ່່
ທະຫານຫວຽດນາມພຽງເຄິ່່�ງຄົົນດ້້ວຍຮູູບຮ່່າງທີ່່� ເຫັັ ນໃນປັັ ດຈຸຸບັັນນີ້້�ດອກ.”
“ຂອບໃຈທີ່່� ອົົດສາຍ້້ອງ.” ນັ້້�ນແມ່່ນຄໍໍາເວົ້້�າທີ່່� ເປັ່່� ງອອກມາເປັັ ນພາສາມົ້້�ງ ເຫັັ ນໄດ້້
ວ່່າມັັນເປັັ ນພາສາທີ່່� ເວົ້້�າໄດ້້ແບບງ່່າຍໆ ພຽງແຕ່່ຢູ່່�ຮ່່ວມໂອ້້ລົົມສົົນທະນາກັັບຜູ້້� ຄົົນເຫຼົ່່�� າ
ນີ້້� ບໍ່່�ພໍໍເທົ່່� າໃດຊໍ້້� າ. “ແຕ່່ຖ້້າຂ້້ອຍປ່່ຽນຮ່່າງໃໝ່່ແລ້້ວພວກເຈົ້້�າຊິິ ຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດວ່່າເປັັ ນ
ຂ້້ອຍ?”
ໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ , ຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມກໍໍ
ົ ຄວາມສົົນໃຈກັັບເລື່່� ອງທີ່່� ໄຮ້້ສາລະຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ ແລ້້ວກໍໍ
� ໝົດ
ອອກໄປກິິນເຂົ້້�າກັັບພວກທະຫານຍາມ.
“ເຮືືອນຮ່່າງເປັັ ນສິ່່�ງປ່່ຽນແປງໄດ້້ງ່່າຍ …” ຊັັດອະທິິບາຍ, “ແຕ່່ດວງຕາຄືືສິ່່ງ� ທີ່່� ບໍ່່�ມີີ
ມື້້� ປ່່ ຽນແປງ ທ່່ານບໍ່່�ສາມາດແທນທີ່່� ສີີຂຽວມໍໍລະກົົດເຊັ່່�ນກົົບນໍ້້�າຈືືດໄດ້້. ໄຊ ເຊິ່່�ງແມ່່ນ
ເທບພະເຈົ້້�າແຫ່່ງສາຍຮຸ້້�ງ ໄດ້້ເປັັ ນຜູ້້� ເນລະມິິດໃຫ້້ກົົບສອງໂຕກາຍເປັັ ນແກ້້ວມໍໍລະກົົດ
ເພື່່� ອຕອບແທນໝໍໍຜີີຄົນ
ົ ທຳຳ�ອິິດທີ່່� ເສກໃຫ້້ຮ່່າງກາຍຂອງຕົົນມີີສີສັ
ີ ນ
ັ ສວຍງາມຂຶ້້�ນ ມໍໍລະ
ກົົດສອງເມັັດນີ້້�ເປັັ ນສິ່່�ງສືືບທອດຈາກຮ່່າງກາຍໜຶ່່ງ� ໄປຍັັງຮ່່າງກາຍໜຶ່່ງ� .”
ນັ້້�ນກໍໍແມ່່ນດວງຕາຂອງສີີຣິນັ້້
ິ ນ
� ເອງ. ທຸຸກສິ່່ງ� ທຸຸກຢ່່ າງສືືບເນື່່�ອງມາຈາກຄວາມຈິິງທີ່່�
ວ່່າ ເຂົົາມີີດວງຕາສີີຂຽວ. ຕະຫຼຼອດຂອງການສົົນທະນາໂຕ້້ຖຽງກັັນໄປມາ ແລະຕາມ
ດ້້ວຍອາຫານການກິິນ ສີີຣິຍັ
ິ ັງບໍ່່�ສາມາດໂນ້້ມນ້້າວໃຫ້້ພວກຊາວບ້້ານປັັ ກໃຈເຊື່່� ອວ່່າລາວ
ບໍ່່�ແມ່່ນໝໍໍຜີີອາຍຸຸໜຶ່ງ່� ພັັ ນປີີ ແມ່່ນແຕ່່ລາວຈົົກເອົົາໃບຂັັບຂີ່່� ລົດ
ົ ຈັັກອອກມາໃຫ້້ພວກເຂົົາ
ເບິ່່�ງກໍໍຕາມ ເຖິິງປານນັ້້�ນກໍໍຍັັງບໍ່່�ມີີໃຜເຊື່່� ອຢູ່່�ດີີ. ເຖິິງແມ່່ນພວກຊາວບ້້ານຈະພາກັັນເກ້້ຍ
ກ່ອມໃຫ້້ລາວນອນພັັ
ກຄ້້າງຄືືນໃນໝູ່່ບ້້ານ
ແລະຮ້້ອຍເອກໜຸ່່ມກັັ
່
�
� ບຄົົນຂັັບລົົດກໍໍພາກັັນ
ເດີີນທາງກັັບກ່່ອນ ປ່່ອຍໃຫ້້ສີີຣິິຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການດູູແລຂອງກອງຫຼຼອນບ້້ານ ລາວກໍໍຍັັງ
ຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່�ສະບາຍໃຈຢູ່່�ດີີ ລາວຮູ້້�ສຶຶກລະອາຍໃຈເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການຕ້້ອນຮັັບຢ່່າງ
ອົົບອຸ່່�ນດ້້ວຍອາຫານດີີໆ ລວມທັັງບ່່ອນຢູ່່�ບ່່ອນນອນທີ່່� ແສນຈະສະດວກສະບາຍຍ້້ອນ
ລາວພຽງແຕ່່ຄ້້າຍຄືືກັັບເຢມິິງ ແຕ່່ລາວກໍໍຮູ້້�ສຶຶກມີີຄວາມສຸຸກບໍ່່�ໜ້້ອຍ.
ຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ ໜ້້າວຽກທີ່່� ສີຣິ
ີ ຕ້້
ິ ອງໄດ້້ແກ້້ໄຂໃຫ້້ມັັນລຸຸລ່່ວງນັ້້�ນກໍໍໄດ້້ຖືືກພັັກໄວ້້ກ່ອນ
່
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ຊົ່່�ວຄາວ ແຕ່່ລາວເອງກໍໍຄິິດວ່່າການທີ່່� ສວມບົົດບາດເປັັ ນບຸຸກຄົົນທີ່່� ຊາວບ້້ານໃຫ້້ຄວາມ
ເຄົົ າ ລົົ ບ ນັັບ ຖືື ນັ້້�ນ ສຸຸ ດ ທ້້າຍແລ້້ວກໍໍ ຈ ະເຮັັ ດ ໃຫ້້ຕົົ ນ ໄດ້້ຄໍໍ າ ຕອບຫຼຼ າ ຍກວ່່າຮ້້ອຍເອກ
ແນ່່ນອນ. ເຂົົາກໍໍາລັັງນັ່່�ງລິ້້�ມລອງລົົດຊາດຂອງເຫຼົ້້�� າຂາວລົົດໝາກໄມ້້ຂວດທີີສອງກັັບ
ຜູ້້� ຊາຍສູູງໄວຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງ� ຢູ່່�ສາລານ້້ອຍໆ ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ສົ້້�ນສຸຸດຂອງໝູ່່ບ້້ານ.
�
“ຂ້້ອຍຢາກບອກຊຸຸ ມເຈົ້້�າວ່່າເປັັ ນຫຍັັງຂ້້ອຍຈິ່່�ງມາບ່່ອນນີ້້�.” ເຂົົາເວົ້້�າຂຶ້້�ນ.
ຊັັດຟ້້າວເວົ້້�າຕັັດບົົດ. “ພວກເຮົົາຮູ້້�ແລ້້ວວ່່າທ່່ານມານີ້້�ຍ້້ອນຫຍັັງ.”
“ພວກເຈົ້້�າຮູ້້�ຊັ້້�ນເບາະ? ຄັັນຊັ້້�ນຍ້້ອນຫຍັັງລະ?”
“ທ່່ານມາຍ້້ອນການຕາຍຂອງທະຫານ.”
“ຖືືກເປະເລີີຍ ຊັ້້�ນບອກຂ້້ອຍໄດ້້ບໍ່່�ວ່່າພວກເຂົົາຕາຍຍ້້ອນຫຍັັງ?”
“ບອກໄດ້້.”
ປ້້ າສວບຄົົນໜ້້າຮັັກມາເຖິິງຊ່່ວງເວລາສຳຳ�ຄັັນພໍໍດີີ ລາວແມ່່ນຜູ້້�ຜະລິິດທັັງຈຳຳ�ໜ່່າຍ
ເຄື່່� ອງລາງຂອງຄັັງ ອີີກທັັງຍັັງຖືືມາຕິິດຕົົວຫອບໃຫຍ່່ມາວາງໄວ້້ໜ້້າໂຕະ.
ຊັັດເລີ່່� ມບໍ່່�ພໍໍໃຈ. “ສວບ, ນີ້້�ແມ່່ນການລົົມເລື່່� ອງວຽກເລື່່� ອງງານຂອງພວກຜູ້້�ຊາຍ
ໃດ໋ນີ້້�
໋ .”
“ຂໍໍໂທດຫຼຼາຍໆ ອ້້າຍ ແຕ່່ນີ້້�ຊິິມາອົົດຖ້້າຈົົນຮອດຕອນເຊົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ໃດ.” ລາວວາງພວກ
ເຄື່່� ອງລາງທີ່່� ຫ້້ ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງທັັງລູູກຕຸ້້�ມກັັບພະເຄື່່� ອງ ແລະວັັດສະດຸຸທີ່່�ໃຊ້້ໃນພິິ ທີີທາງ
ສາສະໜາ ແລະສິ່່�ງສັັກສິິດຕ່່າງໆ ໄວ້້ເທິິງໂຕະຕໍ່່�ໜ້້າສີີຣິິ ພ້້ອມຫັັ ນຫຼັັ�ງກັັບ ສ່່ວນສີີຣິິກໍໍ
ຫົົ ວຂຶ້້�ນ.
“ໂອ້້ຟ້້າເອີີຍ! ຄືືມາຫຼຼາຍກະດໍ້້�ແທ້້ ຢ່່າບອກໃດວ່່າຂ້້ອຍຕ້້ອງສວມເຄື່່� ອງພວກນີ້້�
ທັັງໝົົດ.” ຜູ້້� ຊາຍຄົົນອື່່� ນໆ ກໍໍຫົົວຂຶ້້�ນເຊັ່່�ນກັັນ.
ສວບແກວ່່ງຫົົ ວໄປມາ. “ບໍ່່�ດອກ ເຢມິິງ ໃຫ້້ເລືືອກເອົົາແຕ່່ອັັນດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນ ເພາະ
ມີີອັັນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຂ້້ອຍປຸຸກເສກດ້້ວຍຄາຖາຂອງທ່່ານ.”
“ເລືືອກເອົົາໂຕໃດລະ?”
“ແລ້້ວທ່່ານຊິິຮູ້້�ເອງດອກ.”
“ຮູ້້�ແນວໃດ?”
“ມັັນຫາກຊິິມາຫາທ່່ານເອງ.”
ສີີຣິເິ ຮັັດຄິ້້�ວສົົນເຂົ້້�າ ພ້້ອມກົ້້�ມແນມເບິ່່�ງຫຼຼຽນປະມານສາມສິິບອັັນທີ່່� ກອງໄວ້້ຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ
ຖ້້າລາວຢິິ ບຖືືກອັັນຜິິ ດ ຄົົນພວກນີ້້�ກໍໍຈະເຊື່່� ອແນ່່ນອນວ່່າລາວແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດ
ສົົບ ແຕ່່ກໍໍມີໂີ ອກາດເປັັ ນໄປໄດ້້ທີ່່� ລາວຈະຈັັບຖືືກອັນ
ັ ຜິິ ດຫຼຼາຍກວ່່າ ລາວຮູ້້ດີີ
� ວ່່າມັັນອາດຈະ
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ເປັັ ນການທຳຳ�ລາຍບັັນຍາກາດດີີໆ ໃນຄ່ຳຳ��ຄືືນນີ້້� ແຕ່່ບາງທີີມັັນອາດຈະເປັັ ນການດີີທີ່່�ໄດ້້
ຮູ້້�ຄວາມຈິິງ.
ສີີຣິເິ ອື້້� ອມມືືໄປທີ່່� ໂຕະບ່່ອນທີ່່� ເຄື່່� ອງລາງອັັນໃຫຍ່່ກວ່່າໝູ່່ວາງຢູ່່
�
� ລັັກສະນະຂອງມັັນ
ເປັັ ນກ້້ອນໃຫຍ່່ເກະກະທັັງຂີ້້� ຮ້້າຍແຖມມີີແຕ່່ຂີ້້� ຝຸ່່� ນໂອບຈົົນເຕັັມ. ລາວຮູ້້�ສຶຶກໝັ້້ນ
� ໃຈວ່່າ
ຖ້້າປ້້ າສວບຫາກເສກມົົນຄາຖາໃສ່່ເຄື່່� ອງລາງອັັນນີ້້�ໃຫ້້ແກ່່ຕົົນ ລາວຈະຕ້້ອງຈຸ່່ມ
� ຫຼືື�ເສີີມ
ມັັນດ້້ວຍນ້ຳຳ��ມັນ
ັ ຫຼືື�ຢ່່າງໜ້້ອຍກໍໍພຽງແຕ່່ກຳຳ�ຈັັດຂີ້້� ຝຸ່່� ນອອກໄປ ຖືືເປັັ ນເຫດຜົົ ນງ່່າຍພໍໍສົມ
ົ
ຄວນທີ່່� ລາວຕ້້ອງເລືືອກເຄື່່� ອງລາງເຄື່່� ອງນີ້້�.
ພໍໍ ແຕ່່ເຂົົາເອື້້� ອມມືືເພື່່� ອຈະຢື້້�ເອົົາເຄື່່� ອງລາງທີ່່� ໝາຍຕາໄວ້້ ທັັນໃດນັ້້�ນກະດຸຸມອັັນລຸຸງ
ລັັງຢູ່່�ຂໍ້້�ແຂນເສື້້� ອຂອງເຂົົາກໍໍໄດ້້ເກາະຕິິດເອົົາບາງສິ່່�ງບາງຢ່່າງໄວ້້ ພໍໍ ເມື່່� ອເຂົົາຍົົກແຂນ
ຂຶ້້�ນເບິ່່�ງກໍໍພົົບກັັບແກ້້ວປຣີີຊຳຳ�ສີີດຳຳ�ຂະໜາດນ້້ອຍ ທີ່່� ຫ້້ ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງໄວ້້ເທິິງສາຍໜັັງ
ສີີທອງ. ເຄື່່� ອງລາງຊະນິິດນັ້້�ນເກົ່່�າແກ່່ຫຼຼາຍ ແມ່່ນແຕ່່ຕົົວອັັກສອນ ຫຼືື�ພາບທີ່່� ຈາລຶຶກໄວ້້
ໃນຫັ້້� ນກໍໍຫຼຸ້້��ຍຫ້້ຽນອອກເກືືອບໝົົດ.
“ແມ່່ນແລ້້ວ.” ປ້້ າສວບເວົ້້�າທັັງຖອນລົົມຫັັ ນໃຈອອກຮູູດໃຫຍ່່. “ແມ່່ນ
ຄັັກ.”
“ບໍ່່�ຟ້້າວເທື່່� ອ ມັັນບໍ່່�ຍຸຸຕິິທຳຳ�ຊ້ຳຳ��ໃດ ຕ້້ອງເລືືອກຮອດສາມເທື່່� ອບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ທັັນເສຍແລ້້ວ. ສວບເກັັບຮວບຮວມຫຼຼຽນທີ່່� ບໍ່່�ຖືືກເລືືອກດ້້ວຍຮອຍຍິ້້�ມແຫ່່ງ
ຄວາມເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈ ກ່່ອນຈະຍ່່າງອອກໄປ ປ່່ອຍໃຫ້້ພວກຜູ້້� ຊາຍພາກັັນຖົົກຖຽງກັັນເປັັ ນ
ຮຸ່່�ມໆ ເລື່່� ອງເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນນັ້້�ນ.
“ແປກແທ້້ນໍໍ.” ສີີຣິິຍອມຮັັບ.
“ທ່່ານບໍ່່�ໃສ່່ມັັນເທື່່� ອບໍໍ?” ຊາຍຄົົນໜຶ່່ງ� ຖາມຂຶ້້�ນ.
“ບໍ່່�ຟ້້າວເທື່່� ອ ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ທັັນຢາກເຊື່່� ອກັັບເລື່່� ອງໄຮ້້ສາລະພວກນີ້້�.”
“ຄັັນຊັ້້�ນສະແດງວ່່າທ່່ານຄົົງຈະບໍ່່�ຢາກຮູ້້ເລື່່�
� ອງການຕາຍຂອງພວກທະຫານຕິິເນາະ.”
ຊັັດເວົ້້�າຂຶ້້�ນ.
“ຢ່່າບອກໃດວ່່າມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງໄສຍະສາດຫັ້້� ນນະ.” ສີີຣິິເວົ້້�າພ້້ອມສົ່່�ງສຽງຫົົ ວຂຶ້້�ນ
ເພື່່� ອປິິ ດບັັງຄວາມບໍ່່�ພໍໍໃຈເອົົາໄວ້້ ແຕ່່ກໍໍສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າ ເລົົາຈົົງ ພ້້ອມກັັບຜູ້້� ຊາຍຜິິ ວດຳຳ�
ມືືດຈົົນສີີຣິິເກືືອບແນມບໍ່່�ເຫັັ ນນັ້້�ນ ສະແດງທ່່າທາງແບບຄົົນສຳຳ�ນຶຶກຜິິດ ເນື່່� ອງຈາກມີີ
ຕຳຳ�ແໜ່່ງເປັັ ນຫົົ ວໜ້້າໝູ່່ບ້້ານ
ຊັັດຈິ່່�ງເຮັັດໜ້້າທີ່່� ເປັັ ນຄົົນເລົ່່�າເລື່່� ອງ ຂະນະທີ່່� ຄົົນອື່່� ນໆ
�
ກໍໍໄດ້້ແຕ່່ເຫຍ້້ນເຫຼົ້້�� າໃສ່່ຈອກແລ້້ວນັ່່�ງເອ່່ນຫຼັັ�ງຟັັ ງດ້້ວຍທ່່າທາງສະບາຍ.
“ພວກທະຫານມາປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ນີ້້�ໄດ້້ເຄິ່່�ງປີີແລ້້ວ ພວກເຂົົາບອກວ່່າຊິິມາຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
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ພວກເຮົົາ ພວກເຂົົາຍັັງບອກວ່່າຕ້້ອງໄດ້້ຖາງປ່່າອອກກ່່ອນເພື່່� ອໃຫ້້ພວກເຮົົາພໍໍ ມີີດິິນ
ວ່່າງເຮັັດບ່່ອນປູູກພືືດຜັັ ກແທນປູູກຝິ່່� ນ.”
“ພວກເຮົົາປູູກຝິ່່� ນມາແຕ່່ປຸຸແຕ່່ປູ້້�ພຸ້້�ນແລ້້ວ ຄວາມຈິິງພວກເຮົົາກະບໍ່່�ໄດ້້ອີ່່�ຫຍັັງຫຼຼາຍ
ຈາກມັັນດອກ ບາງເທື່່� ອກະເອົົາມາເຮັັດຢາ ບາງເທື່່� ອກະກິິນຍາມບໍ່່�ມີີແນວກິິນ ແຕ່່ມັັນ
ກໍໍເປັັ ນພືື ດເສດຖະກິິດຊະນິິດດຽວທີ່່� ພວກເຮົົາມີີມາແຕ່່ດົົນແຕ່່ນານ ເຊິ່່�ງພວກຝຣັ່່�ງກໍໍ
ເຄີີຍຊື້້� ນຳຳ�ພວກເຮົົາທຸຸກກິໂິ ລທີ່່� ພວກເຮົົາປູູກໄດ້້ ລວມທັັງພວກອາເມລິິກາກໍໍຊື້້�ໄປກັ່່�ນເຮັັດ
ຢາໃນວຽງຈັັນ ພ້້ອມສົ່່�ງຂາຍໃຫ້້ພວກທະຫານຢູ່່�ໄຊງ່່ອນ.”
“ແຕ່່ຄົົນຜູ້�້ ດີີຂອງລັັດຖະບານແຫ່່ງສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນລາວ
ຊ້ຳຳ��ພັັດຄິິດວ່່າມັັນເປັັ ນໄພອັັນຕະລາຍ ພວກເຂົົາບອກໃຫ້້ພວກເຮົົາຫັັ ນໄປປູູກແນວອື່່� ນ
ແທນ ເຊິ່່�ງຈະປູູກຫຍັັງກໍໍໄດ້້ທີ່່� ມັນ
ັ ບໍ່່�ເປັັ ນພິິດເປັັ ນໄພກັັບສຸຸຂະພາບ. ຖ້້າຖາມຂ້້ອຍຈັັກຄຳຳ�
ຂ້້ອຍກະພໍໍ ຊິິບອກວ່່າ ພວກເຂົົາພຽງແຕ່່ຕ້້ອງການຢາກໃຫ້້ພວກເຮົົາມີີລາຍໄດ້້ຫຼຸຸ�ດລົົງ
ຈິ່່�ງພໍໍ ໝົດ
ົ ປັັ ນຍາໄປສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ເງິິນແກ່່ຄົົນທີ່່� ກໍ່່�ຈະລາຈົົນ.”
“ພວກເຮົົາໄດ້້ແຕ່່ມືືນຕາເມົ້້�າໆ ແນມເບິ່່�ງພວກທະຫານຖາງປ່່າ ແລະພວກເຮົົາກໍໍ
ໄດ້້ແຕ່່ຄອຍແລ້້ວຄອຍອີີກວ່່າພວກເຂົົາຈະເອົົາພັັ ນປູູກແນວໃດມາໃຫ້້ພວກເຮົົາຫວ່່ານ
ລົົງດິິນ ທັັງທີ່່� ພວກເຂົົາພາກັັນຖາງແລ້້ວຕັ້້�ງຫຼຼາຍເຮັັກຕາ ທັັງສືືບຕໍ່່�ຖາງໄປເລື້້� ອຍໆ.”
ສີີຣິິໄດ້້ແຕ່່ແກວ່່ງຫົົ ວ. “ຂ້້ອຍກະຄິິດໜັັກຄືືກັັນ. ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍວ່່າພວກເຂົົາເອົົາໄມ້້ທ່່ອນ
ໄປຂາຍຢູ່່�ໃສ?”
“ໂອ ຮູ້້�ແທ້້!” ຊາຍຄົົນດຳຳ�ກ່່າວ. “ມັັນຖືືກສົ່່�ງໄປທາງຫວຽດນາມ ພ້້ອມສົ່່�ງຜ່່ານໄປ
ຟໍໍ ໂມຊາ ປະເທດໃຕ້້ຫວັັນປະຈຸຸບັັນເຊິ່່�ງເປັັ ນສັັດຕູູຂອງຈີີນ.”
“ແມ່່ນຫວາ? ຂ້້ອຍລະອົົດສົົງໄສບໍ່່�ໄດ້້ວ່່າກຳຳ�ໄລຊຸຸ ມນີ້້�ທາງລັັດຖະບານໄດ້້ສ່່ວນແບ່່ງ
ນຳຳ�ຫຼຼາຍປານໃດ.”
“ສຳຳ�ລັັບພວກເຮົົາມັັນກະບໍ່່�ຕ່່າງກັັນດອກ.” ຊັັດເວົ້້�າຂຶ້້�ນ. “ຖ້້າຜົົ ນກຳຳ�ໄລຕົົກເປັັ ນ
ຂອງທາງກອງທັັບ ຫຼືື�ລັັດຖະບານ ຊີີວິດ
ິ ພວກເຮົົາກໍໍບໍ່່�ມີີຫຍັັງປ່່ຽນແປງ ພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້
ປະໂຫຍດຫຍັັງເລີີຍ.”
ເລົົາຈົົງດອດສຽງຂຶ້້�ນມາແຕ່່ສົ້້�ນສຸຸດຂອງໂຕະໄມ້້ອັັນຍາວໆ ເຊິ່່�ງເປັັ ນເຄື່່� ອງທີ່່� ລະນຶຶກ
ຊິ້້�ນດຽວທີ່່� ຫຼົົ� ງເຫຼືື�ອມາຈາກອາເມລິິກາ. “ພວກສັັດປ່່າພາກັັນປົົ ບໜີີຈາກແຂ້້ວຄົົມຂອງ
ເລື່່� ອຍຕັັດໄມ້້ຈົົນໝົົດ ພວກເຮົົາຈິ່່�ງຕ້້ອງໄດ້້ໄປລ່່າສັັດໄກອອກຕື່່� ມ ພວກຊາຍໜຸ່່ມຫຼຼ
� າຍ
ຄົົນຈຳຳ�ຕ້້ອງໄດ້້ອອກຈາກບ້້ານໄປລ່່າສັັດເປັັ ນທິິດສອງທິິດ ສ່່ວນນ້ຳຳ��ໃນຫ້້ວຍ ຮ່່ອງຄອງ
ບຶຶ ງກໍໍເປື້້�ອນຂຶ້້� ນຍ້້ອນດິິນໄຫຼຼ ເຊາະລົົງມາແຕ່່ເທິິ ງພູູ ແຕ່່ມັັນກະຄືືຊິິແມ່່ນປັັ ນຫາຂອງ
ທຳຳ�ມະຊາດຊື່່� ໆ ດອກ.”
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“ແມ່່ນ ມັັນເປັັ ນພຽງປັັ ນຫາທາງທຳຳ�ມະຊາດເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.” ຊັັດເວົ້້�າຕໍ່່�. “ພວກເຮົົາ
ເຄີີຍປະສົົບກັັບຄວາມເຈັັບໄຂ້້ໄດ້້ປ່່ວຍມາແລ້້ວຫຼຼາຍຕໍ່່�ຫຼຼາຍຄັ້້�ງເປັັ ນຫຼຼາຍປີີ ທັັງຍັັງລອດ
ມາໄດ້້ຮອດທຸຸກມື້້�ນີ້້� ເຊິ່່�ງມັັນກະບໍ່່�ແມ່່ນສິ່່�ງທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ພວກເຮົົາຢ້້ ານຊ້ຳຳ��ດອກ ແຕ່່ເລື່່� ອງ
ທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ພວກທະຫານຂອງທ່່ານຕາຍຫັ້້� ນ ບໍ່່�ແມ່່ນປັັ ນຫາຂອງທຳຳ�ມະຊາດດອກ ຄືືທີ່່�
ທ່່ານຮູ້້�ຫັ້້� ນລະເຢມິິງ ວ່່າຢູ່່�ໃນປ່່າຫັ້້� ນມີີພວກວິິນຍານທີ່່� ມີີພະລັັງອຳຳ�ນາດອາໄສຢູ່່�. [ສີີຣິິ
ເຮັັດຕາລັັອກແລັັກໄປມາ.] ແຕ່່ວິິນຍານສ່່ວນໃຫຍ່່ແລ້້ວແມ່່ນເປັັ ນພວກມີີຈິດ
ິ ໃຈເມດຕາ
ປານີີ ຄອຍໃຫ້້ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ແຕ່່ຂ້້າງນອກກໍໍຍັັງມີີພວກວິິນຍານເລ່່ລ້້ອນທີ່່� ຊົ່່�ວຮ້້າຍ
ປະປົົ ນມານຳຳ�ຄືືກັນ
ັ ວິິນຍານເຫຼົ່່�� ານີ້້�ຫຼຸຸ�ດລອຍມາຈາກຮ່່າງຄົົນທີ່່� ຕາຍຫູູງຕາຍຫ່່າ ທັັງພາ
ກັັນມາສິິງຢູ່່�ຕາມຕົ້້�ນໄມ້້ທີ່່� ມີີພວກນາງໄມ້້ ກັັບພູູ ດຜີີ ປີີສາດສະຖິິດຢູ່່�.”
“ຊັ້້� ນກໍໍໝາຍຄວາມວ່່າ ຄ້້າຍກັັບການພັັ ກເຊົົ າແບບບໍ່່�ແຄສາຍຕາເຈົ້້�າຂອງບ້້ານ
ແມ່່ນບໍໍ?”
ຊັັດບໍ່່�ສົົນໃຈນຳຳ�ທ່່ານໝໍໍທີ່່�ກຳຳ�ລັັງຍິ້້�ມຢູ່່�. “ຍາມພວກເຮົົາໄປໂຄ່່ນຕົ້້�ນໄມ້້ເພື່່� ອມາປຸຸກ
ຕູູບ ຫຼືື�ເອົົາມາເປັັ ນຄ້້າງສຳຳ�ລັັບບ່່ອນປູູກຝັັ ງ ພວກເຮົົາກໍໍໄດ້້ຄອບໄດ້້ຂໍໍນຳຳ�ວິນ
ິ ຍານທີ່່� ສິິງ
ຢູ່່�ໃນໄມ້້ຊຸຸ ມນັ້້�ນ, ບາງເທື່່� ອພວກເຮົົາກໍໍເອົົາເຄື່່� ອງເສັັນໄຫວ້້ໄປຖວາຍ ບາງເທື່່� ອກໍໍເຮັັດພິິ
ທີີບວງສວງຂຶ້້�ນກັັບໝໍໍຜີີຂອງພວກເຮົົາເຫັັ ນວ່່າເໝາະສົົມ. ປົົ ກກະຕິິແລ້້ວ, ພວກວິິນຍານ
ກໍໍຈະໜີີອອກໄປສິິງຢູ່່�ຕົ້້�ນໄມ້້ອື່່� ນ ໂດຍບໍ່່�ເຮັັດໃຫ້້ພວກເຮົົາເດືືອດຮ້້ອນຫຍັັງເລີີຍ ເພາະ
ແນວໃດພວກເຮົົາກໍໍຕ້້ອງໄດ້້ຢູ່່�ຮ່່ວມກັັນທັັງໝົົດ ທັັງແບ່່ງປັັ ນຊັັບພະຍາກອນທີ່່� ມີີໃຫ້້ໃຊ້້
ນຳຳ�ກັັນ. ເຊິ່່�ງນັ້້�ນຄືືວິຖີ
ິ ີທີ່່�ພວກເຮົົາປະຕິິບັັດສືືບທອດກັັນມາ.”
“ຕົ້້�ນໄມ້້ບາງຕົ້້�ນແຖວນີ້້�ມີີອາຍຸຸພໍໍເທົ່່�າກັັບຜືື ນດິິນພຸ້້� ນລະ ພວກວິິນຍານທີ່່� ສິິງຢູ່່�ຈິ່່�ງມີີ
ພະລັັງອຳຳ�ນາດຫຼຼາຍ ພໍໍ ເມື່່� ອພວກທະຫານມາຮອດ ກໍໍບໍ່່�ພາກັັນຂໍໍອະນຸຸຍາດຈາກພວກ
ວິິນຍານ … ບໍ່່�ສະແດງຄວາມເຄົົາລົົບນັັບຖືື … ບໍ່່�ລົ້້�ມຄວາຍເພື່່� ອທຳຳ�ພິິ ທີີເສັັນໄຫວ້້ ຫຼືື�
ແມ່່ນແຕ່່ປຶຶ ກສາກັັບໝໍໍຜີີ … ພວກເຂົົາພຽງແຕ່່ລົົງມືືຕັັດ ແລ້້ວກໍໍຕັັດຕົ້້�ນນີ້້�ຕໍ່່�ໃສ່່ຕົ້້�ນອື່່� ນ
ພ້້ອມຫັ່່� ນເປັັ ນໄມ້້ທ່່ອນຂົົນອອກໄປໃສ່່ລົົດບັັນທຸຸກ … ພວກເຂົົາພາກັັນຕັັດໄມ້້ເປັັ ນຮ້້ອຍ
ເປັັ ນພັັ ນໆ ຕົ້້�ນ.
“ທ່່ານພໍໍ ຊິິເບິ່່�ງອອກຢູ່່�ບໍໍ? ແມ່່ນແຕ່່ພວກວິິນຍານທີ່່� ມີຈິ
ີ ດ
ິ ເປັັ ນກຸຸສົນ
ົ ກໍໍຍັັງກາຍເປັັ ນ
ວິິນຍານທີ່່� ຊົ່່�ວຮ້້າຍໄດ້້ ເຊິ່່�ງວິິນຍານທຸຸກດວງລ້້ວນແຕ່່ລໍໍຖ້້າໂອກາດແກ້້ແຄ້້ນເພື່່� ອເອົົາຄືືນ
ໃຫ້້ສະສົົມ.”
“ພວກວິິນຍານທີ່່� ສິງິ ຢູ່່�ຕາມຕົ້້�ນໄມ້້ເປັັ ນຜູ້້� ຂ້້າທະຫານຊັ້້�ນບໍໍ?” ສີີຣິຍົ
ິ ົກເຫຼົ້້�� າເຂົ້້�າປາກ
ແລ້້ວກືືນລົົງທ້້ອງຈົົນໝົົດບາດດຽວ ແລະແລ້້ວຈອກຂອງລາວກໍໍຖືືກເຫຍ້້ນຕື່່� ມໃສ່່ອີີກ
ຄັ້້�ງຈົົນເຕັັມ. “ພວກວິິນຍານຂ້້າຄົົນແບບໃດ? ຟ້້າຜ່່າບໍໍ?”
155

“ເຂົ້້�າສິິງ.”
“ໂອ ບໍ່່�ຕິິເບາະ.”
ເລົົາຈົົງຜູ້້�ບໍ່່�ມີີແຂ້້ວໃນປາກຈັັກເຫຼັ້້�� ມ ຊະໂງກໜ້້າມາທາງໂຕະພ້້ອມຈ້້ອງມອງເຂົ້້�າ
ໃສ່່ໜ່່ວຍຕາຂອງສີີຣິິ.
“ຕົົວທ່່ານເອງຫັ້້� ນແຫຼຼະໜ້້າຈະຮູ້້�ເລື່່� ອງນັ້້�ນຫຼຼາຍກວ່່າທຸຸກຄົົນ.”
“ຂ້້ອຍນີ້້�ຫວາ?”
“ລອງຄິິດຫາຄວາມຝັັ ນຂອງທ່່ານເບິ່່�ງກ່່ອນແມ.” ຂົົນໜາວຂອງສີີຣິິຊີ້້�ຂຶ້້�ນເກ່່ເດ່່.
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ຊັ້້�ນເບາະວ່່າຂ້້ອຍຝັັ ນຫຍັັງ?”
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າທ່່ານບໍ່່�ສາມາດເຊື່່� ອງຊ້້ອນພວກວິິນຍານໄວ້້ໄດ້້ອີີກແລ້້ວ.”
“ຂ້້ອຍ …”
“ອ້້າຍເລົົາຈົົງລາວເປັັ ນໝໍໍທຳຳ� ຫຼືື�ຮ່່າງຊົົງຂອງພວກເຮົົາ. ລາວຮູ້້�ເຫັັ ນໝົົດທຸຸກຢ່່ າງ
ລາວຍັັງຮູ້້�ວ່່າທ່່ານເປັັ ນໝໍໍຜີີ.”
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ຮູ້້�ເອງດອກ.” ການເວົ້້�າສອດຂຶ້້�ນແບບບໍ່່�ມີີຜູ້້�ໃດເຊີີນຂອງເລົົາຈົົງ ຊ່່າງ
ໜ້້າລຳຳ�ຄານບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຮອຍຍິ້້�ມທີ່່� ເຫັັ ນແຕ່່ເຫືື ອກຂອງເຂົົາ.
“ພວກໝາພຸ້້� ນນະຮູ້້�.”
“ໝາອີ່່� ຫຍັັງຢູ່່�ໃສອີີກລະ.”
“ໝາທຸຸກໂຕຮູ້້�ວ່່າທ່່ານເປັັ ນໃຜ ພວກມັັນຍັັງຮູ້້�ອີີກວ່່າແມ່່ນໃຜເຂົ້້�າໄປສິິງຢູ່່�ໃນຕົົວ
ທ່່ານ.”
“ໃນກະໂຕຂ້້ອຍມີີແນວດຽວກໍໍຄືືຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກວຸ້້ນທ້້ອງ
ເຫຼົ້້�� ານີ້້�ມັັນກຳຳ�ລັັງເຮັັດໃຫ້້ຫົົ ວ
�
ຂ້້ອຍໜັັກຕຶ້້�ງແລ້້ວ.”
“ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນດອກ. ທຸຸກຢ່່ າງມັັນມາຈາກປ່່າທັັງນັ້້�ນ.”
ກຸ່່ມຜູ້້
ໍ ຮງກວ່່າທີ່່� ຄິດ
ິ ແລະຫົົ ວຂໍ້້�
� � ຊາຍທີ່່� ນັ່່ງ� ອ້້ອມຮອບສີີຣິເິ ລີ່່�ມຝ່່າມົົວ ເຫຼົ້້�� າພວກນີ້້�ກໍແ
ຂອງການສົົນທະນາກໍໍເລີ່່� ມເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກຫວັ່່�ນກົົວຂຶ້້�ນເລື້້� ອຍໆ ແຕ່່ເລິິກໆ ລົົງໄປໃນ
ໃຕ້້ຈິິດວິິນຍານຂອງນັັກວິທ
ິ ະຍາສາດ ຜູ້້� ທີ່່� ບໍ່່�ເຊື່່� ອໃນເລື່່� ອງລຶຶກລັັບຂອງເຂົົານັ້້�ນ ເຂົົາຊ້ຳຳ��
ພັັ ດຢາກໃຫ້້ເລື່່� ອງຜີີ ສາງ ຫຼືື�ຮ່່າງຊົົງທີ່່� ໂອ້້ລົົມກັັນທັັງໝົົດນັ້້�ນເປັັ ນເລື່່� ອງຈິິງ. ສີີຣິຢ
ິ າກໃຫ້້
ສະໝອງຂອງຕົົນມີີເລື່່� ອງອື່່� ນປະປົົ ນຢູ່່�ນຳຳ� ເຊິ່່�ງເປັັ ນເລື່່� ອງອື່່� ນທີ່່� ໄຮ້້ເຫດຜົົ ນ, ຕະຫຼຼອດ
ຊີີວິດ
ິ ຂອງເຂົົາຖືືກປິິດກັ້້�ນ ທັັງຄອບງຳຳ�ດ້້ວຍຄວາມເຊື່່� ອທາງວິິທະຍາສາດ ແລະເຂົົາກໍໍ
ພ້້ອມແລ້້ວທີ່່� ຈະປົົ ດປ່່ອຍມັັນໃຫ້້ເປັັ ນອິິດສະຫຼຼະ.
ແຕ່່ເລື່່� ອງນີ້້�ຫວາ? ທຸຸກຢ່່ າງເປັັ ນພຽງການສົົນທະນາແບບມະລຳຳ�ມະລອຍ … ທຸຸກ
ຢ່່າງເປັັ ນພຽງການສົົນທະນາທີ່່� ໄຮ້້ສາລະ ເຊິ່່�ງຍັັງແຝງຊ້້ອນໃນຄວາມເຊື່່� ອເລື່່� ອງໂຊກ
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ລາງຂອງພວກມົ້້�ງເຖົ້້�າຂີ້້� ເມົົາ, ພວກເຂົົາໂຊກດີີທີ່່�ຍັັງເດົົາຖືືກ ເພາະໃຜໆ ຕ່່າງກໍໍມີຄ
ີ ວາມ
ຝັັ ນທັັງນັ້້�ນ ສ່່ວນເລື່່�ອງໝາກໍໍເປັັ ນພຽງເລື່່�ອງເດົົາແບບມົ້້�ວໆ ສະຫຼຸຸ�ບແລ້້ວມັັນກໍໍເປັັ ນພຽງ
ຄຳຳ�ເວົ້້�າມົ້້�ວໆ ແບບຈັັບຕົ້້�ນຊົົນປາຍບໍ່່�ໄດ້້ຊື່່� ໆ. ສີີຣິລຸ
ິ ກຢື
ຸ ນ
ື ຂຶ້້�ນແບບເຊຊັັດເຊຊ້້າຍ ທັັງກ່າວ
່
ຂໍໍອະນຸຸຍາດກັັບໄປພັັ ກຜ່່ ອນ ພ້້ອມຫາໃຜຄົົນໜຶ່່ງ� ພາຕົົນໄປນອນ. ນ້ຳຳ��ເຫຼົ້້�� າໄດ້້ເປັັ ນຕົົວ
ການເລີ່່� ມເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາສັັບສົົນງຸນ
ຸ ງົົງ. ຊາຍສອງຄົົນຍ່່າງມາຫາເຂົົາພ້້ອມຮອຍຍິ້້�ມ ກ່ອນ
່
ຈະພະຍຸຸງເອົົາແຂນທັັງສອງຂ້້າງແລ້້ວພາເຂົົາອອກໄປ ແຕ່່ພໍໍ ໄປຮອດໄລຍະໜຶ່່ງ� ຊັັດກໍໍ
ຮ້້ອງດອດມາໃສ່່.
“ເຢມິິງ.” ສີີຣິິ ພ້້ອມຊາຍສອງຄົົນພາກັັນຫັັ ນຫຼັັ�ງກັັບຄືືນມາ. “ຂ້້ອຍເວົ້້�າພາສາລາວ
ໄດ້້ບໍ່່�ພໍໍເທົ່່�າໃດຄຳຳ�ພໍໍ ເອົົາຕົົວລອດ ແຕ່່ພວກຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ຢູ່່�ນີ້້�ບໍ່່�ມີີໃຜເວົ້້�າລາວໄດ້້ເລີີຍ.”
ນັ້້�ນຄືືຄວາມຄິິດສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ວຽນວົົນຢູ່່�ໃນຫົົ ວສະໝອງຂອງສີີຣິິ. ຊາຍສອງຄົົນພະ
ຍຸຸງເອົົາສີີຣິິໄປທີ່່� ຕູບ
ູ ຮັັບແຂກ ພ້້ອມຄ່່ອຍປະຄອງໃຫ້້ເຂົົາລົ້້�ມຫົົ ວນອນ ແຕ່່ສີີຣິິຊ້ຳຳ��ພັັດຈື່່�
ຫຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ເລີີຍ, ເຂົົາໝົົດສະຕິິຕັ້້�ງແຕ່່ກ່ອນໜ້້ານັ້້�
ນດົົນສົົມຄວນ.
່
**********

ເມື່່� ອຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງເລື່່� ອງທີ່່� ໂອ້້ລົົມກັັນລວມທັັງບັັນຍາກາດທັັງມວນບວກກັັບເຫຼົ້້�� າທີ່່� ດື່່�ມເຂົ້້�າ
ໄປກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນມີີຫຍັັງຕ້້ອງປະຫຼຼາດໃຈແຕ່່ຢ່່າງໃດ ແຕ່່ຄວາມຝັັ ນໃນຄືືນນັ້້�ນຊ່່າງເປັັ ນພາບ
ທີ່່� ເຍົ້້�າຍວນຊວນຫຼົົ�ງໄຫຼຼໜັກໜ
ັ
າ.
ສີີຣິແ
ິ ຕ່່ງກາຍຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ຊາວມົ້້�ງຢ້້ ອນຍຸຸກເຂົ້້�າໄປໃນຊ່່ວງໜຶ່່ງ� ພັັນປີີກ່ອນ,
ຜູ້້� ບັັນດານ
່
ຝັັ ນທີ່່� ຍິ່່�ງໃຫຍ່່ພຽງຄົົນດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ເລື່່�ອງເຫດຜົົ ນ, ລາວຂີ່່� ລົດ
ົ ຖີີບຂອງຕຸ້້ຍຜ່່ານປ່່າ
�
ທີ່່� ເບິ່່�ງຄືືກັັບເທບນິິຍາຍ, ບັັນດາຕົ້້�ນໄມ້້ທີ່່� ເຂົົາແນມເຫັັ ນກໍໍແປກຕາບໍ່່�ຄືືກັັບຕົ້້�ນໄມ້້ທົ່່�ວໄປ
ແຕ່່ຊ້ຳຳ��ພັັດເປັັ ນພວກວິິນຍານທີ່່� ສິງິ ສະຖິິດຢູ່່�. ວິິນຍານເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນພາກັັນພັັ ນໂອບຮອບເອົົາ
ຕົ້້�ນໄມ້້ເລີ່່�ມແຕ່່ຮາກໄມ້້ໄປຈົົນສຸຸດຢຽດຟ້້າ, ພວກເຂົົາໃຈດີີມີເີ ມດຕາ ທັັງໃຫ້້ການຕ້້ອນຮັັບ
ເປັັ ນຢ່່າງດີີຄືືກັັບດັ່່�ງທີ່່� ຊັັດວ່່າໄວ້້. ວິິນຍານສ່່ວນໃຫຍ່່ແມ່່ນແມ່່ຍິິງ ທັັງເປັັ ນຍິິງສາວທີ່່�
ງົົດງາມ, ມີີເສັ້້�ນຜົົ ມຍາວເປັັ ນສາຍຂອດປະສານເປັັ ນໜຶ່່ງ� ດຽວກັັບລາຍໄມ້້.
ມັັນເປັັ ນບ່່ອນທີ່່� ມີີແຕ່່ຄວາມຜາສຸຸກ ເຊິ່່� ງສີີຣິິກໍໍຍັັງຮູ້້�ສຶຶກເບິ່່�ງຄືືວ່່າຮູ້້�ຈັັກກັັບພວກ
ວິິນຍານທຸຸກດວງ ແລະວິິນຍານພວກນັ້້�ນກໍໍມັັກນິດ
ິ ໄສລາວ ແຕ່່ຍ້້ອນສຽງດັັງອຽດອາດ
ຂອງລົົດຖີີບໄດ້້ເປັັ ນຕົົວການປຸຸກໃຫ້້ໝູູປ່່ າສີີດຳຳ�ທີ່່�ກຳຳ�ລັັງນອນຫຼັັ�ບໄຫຼຼຢູ່່�ຂ້້າງຫຼັັ�ງພຸ່່� ມໄມ້້
ຕ້້ອງຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາ ແຂ້້ວຂອງມັັນຍັັງປາກົົດມີີຮອຍເລືືອດຂອງເຫຍື່່� ອທີ່່� ຖືືກຂ້້າ, ພວກນາງ
ໄມ້້ພາກັັນຮ້້ອງເຕືືອນສີີຣິໃິ ຫ້້ຮູ້້�ເຖິິງໄພອັັນຕະລາຍທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ຈະມາເຖິິງ ແຕ່່ປາກົົດວ່່າເຂົົາ
ເໜັັງຕີີງບໍ່່�ໄດ້້ເລີີຍ ສ່່ວນລົົດຖີີບກໍໍແຂງຄ້້າງຍ້້ອນຂີ້້� ໝ້້ຽງໂອບຫຸ້້�ມເອົົາໄວ້້ ມີີພຽງສະຫວັັນ
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ເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າ ເຫດໃດສີີຣິິຈິ່່ງ� ບໍ່່�ລົົງຈາກລົົດຖີີບ ແລ້້ວແລ່່ນໜີີເພື່່� ອເອົົາຕົົວລອດ.
ໝູູປ່່ າພຸ່່� ງເຂົ້້�າມາແບບບ້້າຄັ່່�ງ ສ່່ວນສີີຣິິໄດ້້ແຕ່່ເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງພວກວິິນຍານ
ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນມີີໃຜຈະແຜງລິິດເດດ ຫຼືື�ຊ່່ວຍຫຍັັງແກ່່ເຂົົາເລີີຍ ພໍໍ ເມື່່� ອເຂົົາແນມໄປທາງ
ຫຼັັ�ງແຕ່່ແລ້້ວກໍໍມີີແມ່່ຍິິງຮ່່າງນ້້ອຍຄົົນໜຶ່ງ່� ປາກົົດຂຶ້້�ນຢູ່່�ລະຫວ່່າງເຂົົາກັັບໝູູປ່່ າໂຕນັ້້�ນ.
ນາງບໍ່່�ມີທ່່
ີ າທີີຢ້້ ານກົົວແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ ແມ່່ນແຕ່່ຕອນທີ່່� ໝູປ່່
ູ າໂດດຂຶ້້�ນຈາກພື້້� ນດິິນ
ແລ້້ວທະຍານຜ່່ານອາກາດເພື່່� ອຈະພຸ່່�ງເຂົ້້�າມາໃສ່່ນາງ ກ່ອນທີ່່�
ມັນ
ັ ເກືືອບຈະກະແທກຕົົວ
່
ເຂົ້້�າເຖິິງນັ້້�ນ ທັັນໃດແມ່່ຍິິງຄົົນນັ້້�ນກໍໍຍົົກເຄື່່�ອງລາງສີີດຳຳ�ຈີ້້�ຂຶ້້�ນໃສ່່ທາງໜ້້າ ແລະແລ້້ວກ້້າມ
ຊີ້້� ນລວມທັັງຂົົນຂອງໝູູປ່່ າກໍໍປ່່ ຽນສະພາບກາຍເປັັ ນແຜ່່ນເຈ້້ຍສີີດຳຳ�ທີ່່�ຖືືກໄຟເຜົົ າຍັັບ
ຍ່່ອຍ ລອຍລ່່ອງໄປຕາມອາກາດໂດຍບໍ່່�ເປັັ ນພິິ ດເປັັ ນໄພຫຍັັງກ່ອນຈະຕົົ
ກລົງົ ໃສ່່ພື້້� ນດິິນ
່
ທັັງມຸ່່�ນອຸ້້�ຍປຸ້້�ຍ.
ນາງຫັັ ນໄປຫາສີີຣິິ ເຊິ່່�ງລາວເອງກໍໍໄດ້້ແຕ່່ຄາດຫວັັງໄວ້້ວ່່າຈະໄດ້້ເຫັັ ນໃບໜ້້າຫວານໆ
ຂອງປ້້ າສວບ ແຕ່່ຊ້ຳຳ��ພັັດແມ່່ນໃບໜ້້າຂອງຊາຍຊະລາປາກແດງດ້້ວຍຄາບນ້ຳຳ��ໝາກ
ທີ່່� ນອນຕາຍຢູ່່�ຕີີນຂອງພວກຊາຍຫວຽດນາມ ໃນຄວາມຝັັ ນຄັ້້�ງກ່ອນ.
(ຊາຍຊະລາຜູ້້�ນີ້້�
່
ຄົົງແປງຮ່່າງເປັັ ນຄົົນອື່່� ນເພື່່� ອມາປາກົົດຕົົວຢູ່່�ໃນຄວາມຝັັ ນຂອງເຂົົາແນ່່ນອນ.) ຊາຍ
ຊະລາຄົົນນັ້້�ນຮອດບໍ່່�ສົົນໃຈສີີຣິິແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ ເຂົົາເບັັດໜ້້າໄປທີ່່� ຕົ້້�ນໄມ້້ພ້້ອມກະ
ຊາກເອົົາວິິນຍານທີ່່� ສິງິ ຢູ່່�ຈາກຕົ້້�ນນີ້້�ຕໍ່່ໃ� ສ່່ຕົ້້�ນອື່່�ນເຂົ້້�າໃສ່່ໃນຂວດໂຄຄາ-ໂຄລາ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ
ຂວດນັ້້�ນຈະຍັັງບໍ່່�ທັັນເຕັັມ ແຕ່່ວິິນຍານທັັງໝົົດກໍໍພາກັັນຫາຍໄປຈາກໄມ້້ທຸຸກຕົ້້�ນ ແລ້້ວ
ຊາຍຊະລາຄົົນນັ້້�ນກໍໍມະຫັັ ບມະຫາຍໄປເຫຼືື�ອໄວ້້ແຕ່່ສີີຣິິຍັັງນັ່່�ງຄ້້າງຢູ່່�ເທິິງລົົດຖີີບທີ່່� ເຕັັມ
ແຕ່່ຂີ້້� ໝ້້ຽງໂອບໄວ້້ທ່່າມກາງບັັນດາຕົ້້�ນໄມ້້ ເຊິ່່�ງຕອນນີ້້�ໄດ້້ກາຍເປັັ ນພຽງໄມ້້ທຳຳ�ມະດາ
ໄປແລ້້ວ.
ເຂົົາໄດ້້ຍິິນສຽງຫຍ້ຳຳ��ຕ້້ວຍໆ ຈິ່່�ງຟ້້າວຫຼຼຽວມອງໄປຂ້້າງຫຼັັ�ງຜ່່ານບ່່າໄຫຼ່່�ຂອງຕົົນ
ແລະເຫັັ ນວ່່າພື້້� ນທີ່່� ປ່່ າດ້້ານຫຼັັ�ງກາຍເປັັ ນສີີຂຽວສົົດໃສ ສີີດັ່່ງ� ກ່າວພໍໍ
ແຕ່່ມັັນສະທ້້ອນເຂົ້້�າ
່
ສູ່່�ດວງຕາຂອງເຂົົາປາກົົດວ່່າພວກມັັນເຄື່່� ອນເໜັັງເປັັ ນເພືື ອບໆ ໃນລະຫວ່່າງທີ່່� ຈ້້ອງ
ມອງຢູ່່�ນັ້້�ນ ແຜ່່ນພົົ ມສີີຂຽວກໍໍຂະຫຍັັບເຂົ້້�າມາໃກ້້ກັັບຕົົວຂອງສີີຣິິທຸກ
ຸ ຂະນະ ແລະເມື່່� ອ
ມັັນເຄື່່� ອນເຂົ້້�າມາໃກ້້ພໍໍ ແລ້້ວ ເຂົົາຈິ່່�ງສາມາດບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າມັັນເປັັ ນກຸ່່�ມບົ້້�ງກະເລັັນ
ສີີຂຽວ. ເຂົົາຢ້້ ອນມອງກັັບໄປອີີກ ປາກົົດວ່່າທຸຸກສິ່່�ງຢ່່າງທີ່່� ຢູ່່�ຕາມທາງບ່່ອນພວກບົ້້�ງ
ຜ່່ານໄປນັ້້�ນຖືືກທຳຳ�ລາຍຈົົນບໍ່່�ເຫຼືື�ອຊາກ ຍ້້ອນຄວາມຫິິ ວໂຫຍພວກບົ້້�ງກະເລັັນຈິ່່�ງພາກັັນ
ກິິນໝົົດທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ຂວາງໜ້້າ.
ເປືືອກຕົ້້�ນໄມ້້ທີ່່� ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບສີີຣິິຖືືກຫຸ້້�ມແຫ້້ນກິິນຈົົນໝົົດ ຕໍ່່�ມາກໍໍແມ່່ນໃບໄມ້້ເຊິ່່�ງ
ຫາຍໄປໃນພິິ ບຕາດຽວ ແລະແລ້້ວພວກລຳຳ�ຕົ້້�ນກໍໍຄ່່ອຍໆ ບົົກວາບລົົງຢ່່າງຊ້້າໆ. ເມື່່� ອ
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ບໍ່່�ມີຕົ້້
ີ ນ
� ໄມ້້ໃຫ້້ກິິນອີີກແລ້້ວ, ພວກບົ້້�ງກະເລັັນຈິ່່�ງແນມເຫັັ ນສີີຣິ.ິ ພວກມັັນພາກັັນຄືືບຄານ
ເຂົ້້�າມາຈົົນຖ້້ວມຕົົນຕົົວຂອງເຂົົາລວມທັັງລົົດຖີີບຂອງຕຸ້້�ຍ ຂະນະທີ່່� ສີີຣິິໄດ້້ແຕ່່ນັ່່�ງແນມ
ເບິ່່�ງຢ່່າງສະຫງົົບຢູ່່�ນັ້້�ນ ພວກບົ້້�ງກໍໍຄ່່ອຍໆ ຫຸ້້�ມແຫ້້ນກິິນຮ່່າງຄີີງຂອງເຂົົາຄືືກັບ
ັ ພວກມັັນ
ກິິນສິ່່�ງອື່່�ນໆ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກຄັນ
ັ ຍຸຸບຍິິບທັັງກະດຽມຄີີງ ແຕ່່ໃນບໍ່່�ຊ້້າເຂົົາກໍໍຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງເຂົ້້�າ
ໄປຢູ່່�ໃນກະໂຕຂອງພວກແມງບົ້້�ງແລ້້ວ.
ກາຝູູ ງໜຶ່ງ່� ບິິນເຈີ້້� ຍເຈີີດລົົງມາແລ້້ວຕອດກິິນພວກແມງບົ້້�ງທີ່່� ມີີຊິ້້�ນສ່່ວນຂອງສີີຣິິ
ຢູ່່�ຂ້້າງໃນ ຈາກນັ້້�ນກໍໍມີປ
ີ າວານມາສວາບກືືນກິິນພວກອີ່່� ກາ ແລະແລ້້ວຝູູ ງປາວານກໍໍຖືືກ
ກືືນກິິນເຂົ້້�າໄປໃນພູູ ເຂົົາໄຟ ທັັນໃດນັ້້�ນສີີຣິິ ຫຼືື�ຊິ້້�ນສ່່ວນຂອງສີີຣິິກໍໍກະແຈກກະຈາຍເຂົ້້�າ
ໄປແຊກຊ້້ອນຢູ່່�ໃນຮ່່າງກາຍຂອງສິ່່�ງທີ່່� ມີີຊີີວິດ
ິ ທຸຸກຊະນິິດ ແລະຜືື ນແຜ່່ນດິິນທຸຸກອະນຸຸ
ພາກຢູ່່�ເທິິງໜ້້າໂລກ. ມັັນແມ່່ນບົົດລົົງເອີ່່� ຍທີ່່� ສຸຸດຍອດອີີກຢ່່ າງໜຶ່່ງ� .
**********

“ເຢມິິງ.”
ໃນຂະນະທີ່່� ສີຣິ
ີ ຍັ
ິ ັງຄິິດບໍ່່�ອອກວ່່າຕົົນເອງຢູ່່�ໃສ ຫຼືື�ເປັັ ນໃຜນັ້້�ນ ເຂົົາເຫຼືື�ອບຕາຂຶ້້�ນ ແລ້້ວ
ກໍໍເຫັັ ນໃບໜ້້າອັັນງົົດງາມຂອງຍິິງສາວຄົົນໜຶ່່ງ� ຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ນາງໄມ້້ກຳຳ�ລັັງກົ້້�ມແນມເບິ່່�ງຕົົນ.
“ພວກພໍ່່� ເຖົ້້�າແມ່່ເຖົ້້�າເຊີີນທ່່ານໄປກິິນເຂົ້້�າເຊົ້້�າ.”
ນາງເວົ້້�າພາສາມົ້້�ງ ແລະລາວເອງກໍໍເຂົ້້�າໃຈ ໃບໜ້້າຂອງນາງແດງຂຶ້້�ນເມື່່� ອເຫັັ ນ
ຮອຍຍິ້້�ມຂອງເຂົົາ ຈາກນັ້້�ນກໍໍປ່່ ອຍໃຫ້້ເຂົົາຢູ່່�ຄົົນດຽວ. ສີີຣິນ
ິ ອນຢູ່່�ເທິິງແພເສື່່� ອເຊິ່່�ງປູູໄວ້້
ຢູ່່�ພື້້� ນເຮືືອນໃນຕູູບນ້້ອຍອັັນຮຽບງ່່າຍຫຼັັ�ງໜຶ່່ງ� ທັັງຮູ້້�ສຶຶກເບົົາວ່່ອງໄປໃນຕົົວ, ພ້້ອມມີີ
ກຳຳ�ລັັງວັັງຊາ ແລະຮູ້້�ສຶຶກຫິິວແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ ພໍໍ ເມື່່� ອເຂົົາລຸຸກຂຶ້້�ນນັ່່�ງຈິ່່�ງຮູ້້�ສຶຶກວ່່າມີີບາງ
ຢ່່າງຫ້້ອຍຢູ່່�ຄໍໍ ມັັນແມ່່ນເຄື່່� ອງລາງສີີດຳຳ�ເຊິ່່�ງເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ປົົ ດມັັນອອກ.
ລົົດຈິິບມາຮັັບສີີຣິຫຼັັ�
ິ ງເວລາສິິບໂມງເຊົ້້�າ ກ່ອນໜ້້ານັ້້�
ນ ທະຫານຍາມໄດ້້ພາກັັນຕິິດຕໍ່່�
່
ໄປທີ່່� ສຳຳ�ນັກ
ັ ງານກອງບັັນຊາການ ພ້້ອມກັັບເຕືືອນວ່່າທ່່ານໝໍໍມີີພຶຶດຕິິກຳຳ�ແປກໆ ພວກ
ເຂົົາຢ້້ ານວ່່າທ່່ານໝໍໍອາດຖືືກມອມຢາ, ພວກເຂົົາຍັັງໄດ້້ລາຍງານເລື່່� ອງການຊຸຸ ມນຸຸມກັັນ
ໃນຄືືນຜ່່ານມານຳຳ�ອີີກ.
ເມື່່� ອມາຮອດກອງບັັນຊາການ ສີີຣິິກໍໍກະໂດດລົົງຈາກລົົດຈິິບບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຊາຍ
ສະກັັນຄົົນໜຶ່່ງ� ແລ້້ວຍ່່າງເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງເຮັັດວຽກອັັນເຊື່່� ອງຊ້້ອນຂອງທ່່ານຮ້້ອຍເອກ
ດ້້ວຍທ່່າທາງຂຶຶງຂັັງມັັງມໍໍ. ທະຫານທຸຸກຄົນ
ົ ທີ່່� ຢູ່່�ໃນຫ້້ອງນັ້້�ນຕ່່າງກໍໍພາກັັນເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມ
ເບິ່່�ງເຂົົາ ສີີຣິິສັັງເກດເຫັັ ນທ່່າທາງແບບບໍ່່�ໄວ້້ວາງໃຈປາກົົດອອກມາຈາກສາຍຕາທຸຸກຄູ່່.�
ເມື່່� ອຄຳຳ�ສິິງແນມເຫັັ ນທ່່ານໝໍໍ ເຂົົາກໍໍລຸກຂຶ້້
ຸ �ນ ແລ້້ວຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປຫາລາວ “ອອກ
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ໄປນອກດີີກວ່່າ.” ເຂົົາຈັັບແຂນສີີຣິຢ່່
ິ າງແຮງແລ້້ວດຶຶງອອກໄປທາງປະຕູູ. ພໍໍ ແຕ່່ທັັງສອງ
ຍ່່າງອອກມາໄກຈາກອາຄານພໍໍ ສົມ
ົ ຄວນ ຄຳຳ�ສິິງກໍໍເວົ້້�າຂຶ້້�ນດ້້ວຍທ່່າທາງໂມໂຫ. “ເອົົາລະ
ຈະບອກໄດ້້ຫຼືື�ບໍ່່�ວ່່າທ່່ານຈະຫຼິ້້�� ນເກມຫຍັັງກັັບຂ້້ອຍນິິຫຶຶ.”
“ເກມຫຍັັງລະ? ອໍໍ ຂ້້ອຍເຄີີຍຊົົກມວຍຢູ່່�ໃດ໋.”
໋
“ທ່່ານຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່າຂ້້ອຍເວົ້້�າເລື່່� ອງຫຍັັງ, ພວກເຂົົາສົ່່�ງທ່່ານມານີ້້�ເພື່່� ອຫຍັັງ?”
“ພວກເຂົົາສົ່່�ງຂ້້ອຍມາຕາມຄຳຳ�ຮ້້ອງຂໍໍໃນນາມເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບຂອງເຈົ້້�າ
ຫັ້້� ນລະ.”
“ແລະຂ້້ອຍກໍໍຄິິດວ່່າມັັນບັັງເອີີນພີີ ລຶຶກອີີກແມ່່ນບໍ່່�ທີ່່�ທ່່ານເວົ້້�າພາສາມົ້້�ງໄດ້້ແບບບໍ່່�
ຂ້້ອງບໍ່່�ຄາຫຍັັງເລີີຍ?”
“ໃນເມື່່� ອທົ່່�ວປະເທດມີີເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບພຽງຄົົນດຽວ ຄຳຳ�ຕອບກໍໍຄົງົ ຊິິຄືໂື ຕ
ເຈົ້້�າຄິິດຫັ້້� ນລະ ແມ່່ນ ມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງບັັງເອີີນ.”
“ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງທ່່ານຄືືບໍ່່�ຄິິດທີ່່� ຈະບອກໃຫ້້ຂ້້ອຍຮູ້້�ນຳຳ�?”
“ເອົົາລະ ປະເດັັນທຳຳ�ອິິດກະຄືືວ່່າ ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່�ອງຂອງເຈົ້້�າ ແລະອັັນທີີສອງກໍໍຍ້້ອນ
ຂ້້ອຍເອງກະບໍ່່�ຮູ້້�ຄືືກັັນຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
ຄຳຳ�ສິິງໄດ້້ແຕ່່ແນມເບິ່່�ງໜ້້າສີີຣິິແບບປະຫຼຼາດໃຈ. “ບໍ່່�ຮູ້້�ຊັ້້�ນຫວາ? ທ່່ານບໍ່່�ຮູ້້�ເລີີຍຫ
ວາວ່່າຕົົນເອງເວົ້້�າພາສາມົ້້�ງໄດ້້ ຫຼືື�ບໍ່່�ໄດ້້? ຢ່່າຄິິດວ່່າຂ້້ອຍໂງ່່ເລີີຍທ່່ານໝໍໍ.”
“ໃຫ້້ຂ້້ອຍສາບານກະໄດ້້ ຕອນຂ້້ອຍມາຮອດຄຳຳ�ມ່່ວນຫັ້້� ນ ຂ້້ອຍເວົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ແມ່່ນແຕ່່
ຄຳຳ�ດຽວ ແຕ່່ເຊື່່� ອວ່່າເລື່່� ອງນີ້້�ຕ້້ອງມີີຄຳຳ�ອະທິິບາຍໄດ້້ຕາມຫຼັັ�ກວິິທະຍາສາດແນ່່ນອນ.”
“ແມ່່ນຫຍັັງຢູ່່�ຮອບຄໍໍຂອງທ່່ານ?”
“ເຄື່່� ອງລາງ.”
“ທະຫານຂອງຂ້້ອຍລາຍງານວ່່າທ່່ານເຄີີຍມານີ້້�ກ່ອນໜ້້ານີ້້�
ພວກມົ້້�ງຮູ້້�ຈັັກທ່່ານດີີ
່
ແລະທ່່ານໝໍໍກໍໍປິິດມັັນໄວ້້ບໍ່່�ຍອມບອກຂ້້ອຍຮູ້້�ອີີກ.”
“ເອົົາລະ ຂ້້ອຍອາດລືືມ ຄວາມຈິິງມັັນກະຕັ້້�ງແຕ່່ດົົນພຸ້້� ນແຫຼຼະ ຖ້້າຊິິວ່່າໄປແລ້້ວມັັນ
ກະຊ່່ວງໜຶ່ງ່� ພັັ ນປີີກ່່ອນ ຕອນນັ້້�ນຂ້້ອຍຕີີຊະນະພວກທະຫານອັັນນັັມສອງໝື່່�ນກວ່່າ
ຄົົນດ້້ວຍເຂົົາງົົວອັັນດຽວ ສົົງໄສຕ້້ອງແມ່່ນເຂົົາງົົວໃຫຍ່່ແທ້້ລະ.”
ຄຳຳ�ສິິງປ່່ຽນສີີໜ້້າຈາກຄວາມຢາກຮ້້າຍກາຍເປັັ ນຄວາມວິິຕົກກັ
ົ ງັ ວົົນທັັນທີີ. “ຫວັັງ
ວ່່າຄົົນພວກນັ້້�ນ … ຄົົງບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດຫຍັັງໃຫ້້ທ່່ານໝໍໍແມ່່ນບໍໍ?”
“ເຈົ້້�າໝາຍເຖິິງການຖືືກມົົນສະກົົດຈິິດເພື່່� ອໃຫ້້ຂ້້ອຍກາຍເປັັ ນບ້້າຊັ້້�ນຫວາ? ບໍ່່�ນາ
ຂ້້ອຍບໍ່່�ເຫັັ ນຊິິຄິິດແບບນັ້້�ນ ຂ້້ອຍກໍໍເປັັ ນແນວນີ້້� ມາຕະຫຼຼອດ ຂໍໍບອກເລີີຍວ່່າ ການໄປ
ຢ້້ ຽມຢາມຄັ້້�ງນີ້້�ມັັນໜ້້າອັັດສະຈັັນອີ່່� ຫຼີີ� .”
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“ທ່່ານໄດ້້ຊຸຸ ມຕົົວຢ່່າງມາກວດສອບນຳຳ�ບໍ່່�?”
“ຢາຂອງພວກເຂົົາຫັ້້� ນຫວາ? ບໍ່່�ເລີີຍ. ພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ໃຊ້້ຢຸຸກຢາຫຍັັງດອກ, ຮ້້ອຍ
ເອກຄຳຳ�ສິິງ ຂ້້ອຍຢາກຊວນເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງການກ່ອນ
່ ພ້້ອມຟັັ ງຂ້້ອຍເລົ່່�າເລື່່�ອງປະຫຼຼາດ
ບາງຢ່່າງທີ່່� ແປກສຸຸດໆ ຖ້້າມີີໃຜເລົ່່�າເລື່່� ອງແນວນີ້້�ໃຫ້້ຂ້້ອຍຟັັ ງກ່ອນໜ້້ານີ້້�
ຊາວສີ່່� ຊົ່່�ວໂມງ
່
ຂ້້ອຍຄົົງຈັັບທ້້າວຊ່່ານັ້້�ນໄປໂຮງໝໍໍປົົວຄົົນບ້້າຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວແຫຼຼະ ແຕ່່ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າ
ສຸຸດທ້້າຍແລ້້ວເຈົ້້�າກໍໍຕ້້ອງເຊື່່� ອຄືືກັບ
ັ ຂ້້ອຍເຊື່່� ອ ເພາະອາດມີີວິທີ
ິ ີດຽວທີ່່� ຈະສາມາດຮັັກສາ
ຊີີວິດ
ິ ຂອງເຈົ້້�າໄວ້້ໄດ້້.”
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ຜູ້້�ຊ່່ວຍໝໍໍຜີີ

ພວກຜູ້້� ເຖົ້້�າພາຍໃນບ້້ານພາກັັນແຕ່່ງກາຍປະດັັບເອ້້ຍ້້ອງງົົດງາມເປັັ ນພິິເສດໃນມື້້�ສັນ
ັ ວັັນ
ດີີຂອງວັັນອາທິິດ ພ້້ອມພາກັັນອອກມາຢືືນລໍໍຖ້້າຕ້້ອນຮັັບດ້້ວຍໃຈຈົົດຈໍ່່�ບ່່ອນທີ່່� ລົົດຈິິບ
ແລ່່ນມາຈອດໃນຕອນຄ້້າຍແລງມື້້� ນັ້້�ນ. ມີີພຽງສີີຣິິກັັບຄຳຳ�ສິິງທີ່່� ເດີີນທາງມາຕາມຄຳຳ�
ແນະນຳຳ�ຂອງຝ່່າຍມົ້້�ງ ເຊິ່່�ງຄຳຳ�ສິິງເປັັ ນຄົົນຂັັບລົົດເອງ, ພວກທະຫານຍາມປະຈຳຳ�ບ້້ານ
ໄດ້້ຖອນກຳຳ�ລັັງໄປປະຈຳຳ�ການຢູ່່�ປ້້ ອມເວນຍາມຂ້້າງຖະໜົົນແບບບໍ່່�ເຕັັມໃຈພໍໍເທົ່່�າໃດ ສ່່ວນ
ຊາຕາກຳຳ�ຂອງແຂກທັັງສອງຄົົນແມ່່ນຂຶ້້�ນຢູ່່� ກັັບຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບຂອງບ້້ານເມຢູູໂບ
ເຊິ່່�ງຄຳຳ�ສິິງເອງກໍໍມີີຄວາມຫວາດລະແວງຢູ່່�ກ່ອນແລ້້ວ.
່
ສີີຣິິກັັບກຸ່່�ມຜູ້້� ເຖົ້້�າຫຼຼາຍຄົົນຕ່່າງກໍໍທັັກທາຍກັັນເປັັ ນພາສາມົ້້�ງ ເຊິ່່�ງຕອນເຊົ້້�າມື້້� ນັ້້ນ
�
ເຂົົາກໍໍໄດ້້ອະທິິບາຍສິ່່�ງທີ່່� ຕົນ
ົ ເອງສັັນນິິຖານໄວ້້ເບື້້� ອງຕົ້້�ນໃຫ້້ຮ້້ອຍເອກຟັັ ງໝົົດແລ້້ວ, ສີີຣິິ
ເກີີດຢູ່່�ຄຳຳ�ມ່່ວນກໍໍຈິງິ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍອາໄສຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ໃນຊ່່ວງສິິບປີີທໍໍາອິິດຂອງຊີີວິດ
ິ ແລະເຂົົາກໍໍ
ບໍ່່�ຮູ້້�ອີ່່� ໂໜ່່ອີ່່� ເໜ່່ຫຍັັງເລີີຍກ່່ຽວກັັບພໍ່່� ແມ່່ຜູ້້� ບັັງເກີີດເກົ້້�າຂອງຕົົນ. ຕອນອາຍຸຸໄດ້້ສີ່່� ປີີ ເຂົົາ
ໄດ້້ຍ້້າຍໄປຢູ່່�ນຳຳ�ແມ່່ເຖົ້້�າຄົົນໜຶ່່ງ� ແຕ່່ຖ້້າຄອບຄົົວທີ່່� ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍຮູ້້�ຈັັກຫາກເປັັ ນເຜົ່່� າມົ້້�ງ ຫຼືື�
ເຄີີຍອາໄສຢູ່່�ຮ່່ວມກັັບຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງ ເຂົົາຄົົງສາມາດຊຶຶມຊັັບພາສາມົ້້�ງໄດ້້ດີີພໍໍສົົມຄວນ
ແລະຢ່່າງໜ້້ອຍອາດໃຊ້້ເວລາຮອດໜຶ່່ງ� ປີີຈິ່່ງ� ສາມາດເວົ້້�າໄດ້້.
ຖ້້າອະທິິບາຍຕາມຫຼັັ�ກວິິທະຍາສາດນັ້້�ນກໍໍຄືື ຕະຫຼຼອດຫຼຼາຍປີີຜ່່ ານມາ ພາສາມັັນ
ຍັັງຄົົງຖືືກຝັັ ງໄວ້້ໃນຫ້້ວງນຶຶກ ແຕ່່ພໍໍ ເມື່່� ອໄດ້້ມາພົົ ບປະກັັບຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງ, ພາສານັ້້�ນກໍໍຖືືກ
ກະຕຸ້້ນໃຫ້້ຕື່່�
ນຂຶ້້�ນມາຄືືນອີີກຄັ້້�ງ ເຖິິງແມ່່ນຈະເປັັ ນເລື່່� ອງເຫຼືື�ອເຊື່່� ອສຳຳ�ລັັບຄຳຳ�ສິິງ ແຕ່່ສີີຣິິ
�
ກໍໍຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍໃຈທີ່່� ໄດ້້ສາລະພາບມັັນອອກມາຫຼຼາຍກວ່່າຈະໃຊ້້ທາງເລືືອກອື່່� ນ. ເຂົົາ
ຍັັງຄິິດໄວ້້ວ່່າຈະໄປກວດສອບຫາຄວາມຈິິງກັັບອາຈານທີ່່� ວິທ
ິ ະຍາໄລຄູູດົງົ ໂດກອີີກເທື່່� ອໜຶ່່ງ�
ເມື່່� ອກັັບຄືືນໄປວຽງຈັັນ.
ພວກຜູ້້� ເຖົ້້�າພາຊາຍທັັງສອງມຸ່່ງໜ້້າໄປທີ່່�
ຕູບ
ູ ຂອງເລົົາຈົົງ ເຊິ່່�ງມີີການຕັ້້�ງໂຕະບູູຊາ
�
ພ້້ອມປະດັັບປະດາຢ່່າງງົົດງາມໃນຈຸຸດໜຶ່ງ່� ຂອງຫ້້ອງໂດຍຫັັ ນໜ້້າເຂົ້້�າຫາປະຕູູ. ຖັັດ
ຈາກໜ້້າໂຕະໜ່່ວຍນັ້້�ນມີີດາບດວງໜຶ່ງ່� ທີ່່� ປະກອບດ້້ວຍເຄື່່� ອງປະດັັບເອ້້ງົົດງາມປັັ ກຢູ່່�
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ເທິິງພື້້� ນດິິນ. ເທິິງແທ່່ນບູູຊາມີີຖາດສອງໃບຕັ້້�ງຢູ່່�, ໃບໜຶ່ງ່� ປະດັັບດ້້ວຍຂັັນໝາກເບັັງ
ລວມທັັງພາບສັັດປະເພດຕ່່າງໆ ທີ່່� ພັັບຈາກໃບຕອງກ້້ວຍ ແລະດອກໄມ້້ຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ.
ໄຂ່່ໄກ່່ໜ່່ວຍໜຶ່ງ່� ທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນປອກເປືືອກຕັ້້�ງໄວ້້ເດັ່່�ນສະຫງ່່າເພື່່� ອທ້້າທາຍແຮງໂນ້້ມຖ່່ວງ
ຢູ່່�ເທິິງປາຍຂັັນໝາກເບັັງເບິ່່�ງຄືືວ່່າມັັນຈະບໍ່່�ຍອມຕົົກລົົງງ່່າຍໆ. ສ່່ວນຖາດທີີສອງບັັນຈຸຸ
ອາຫານນາໆ ຊະນິິດ ແຕ່່ລະຢ່່າງມີີປະລິິມານບໍ່່�ຫຼຼາຍ ພ້້ອມທັັງເຫຼົ້້�� າແລະໝາກພູູ ເຊິ່່�ງ
ທຸຸກຢ່່ າງຖືືກຫໍ່່� ຫຸ້້�ມດ້້ວຍໃຍຝ້້ າຍສີີຂາວທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ປັ່່� ນ.
ຊັັດຍ່່າງເຂົ້້�າໄປຫາຮ້້ອຍເອກພ້້ອມຖາມຂຶ້້�ນ. “ເອົົາມັັນມານຳຳ�ບໍໍ?”
ກິິລິິຍາທ່່າທາງພາຍນອກຂອງຄຳຳ�ສິິງຄ້້າຍກັັບວ່່າເຂົົາບໍ່່�ມີີຄວາມສັັດທາຫຍັັງເລີີຍ
ແຕ່່ກໍໍສະແດງອອກແບບງຽບໆ ແຕ່່ພໍໍເປີີດປາກເວົ້້�າ ນ້ຳຳ��ສຽງຂອງເຂົົາຊ້ຳຳ��ພັັດເປັັ ນສັ່່�ນໆ.
ເຂົົາຍື່່� ນເສື້້� ອເຊີີດເຊິ່່�ງເປັັ ນເຄື່່� ອງແບບເກົ່່�າໆ ໃຫ້້ຊັັດ. “ນີ້້�ເດ ແຕ່່ລະວັັງຢ່່າໃຫ້້ມັັນເປື້້�ອນ
ຂີ້້� ເຜິ້້� ງ ກັັບຂີ້້� ເຖົ່່�າໃດລະ.”
ຊັັດຈັັບເອົົາເສື້້� ອຜືື ນນັ້້�ນຈາກມືືຄຳຳ�ສິິງ ພ້້ອມທັັງຈັັດການພັັ ບມັັນໃຫ້້ແປລາບຊາບ,
ເມຍຂອງເລົົາຈົົງຍົົກຖາດໃບທີີສອງເຊິ່່�ງຕັ້້�ງໄວ້້ຢູ່່�ເທິິງແທ່່ນບູູຊາທີ່່� ວາງທັັບຊ້້ອນຢູ່່�ເທິິງ
ຖາດເປົ່່� າໃບທີີສາມອອກ ແລ້້ວຊັັດກໍໍວາງເສື້້� ອເຊີີດໂຕນັ້້�ນລົົງ ຈາກນັ້້�ນເມຍຂອງເລົົາຈົົງ
ກໍໍເອົົາຖາດເຄື່່� ອງເສັ່່�ນໄຫວ້້ທີ່່� ຖືືໄວ້້ຢູ່່�ໃນມືື ວາງທັັບລົົງຖາດເສື້້� ອຜືື ນນັ້້�ນ ບັັດນີ້້�ເຄື່່� ອງໃຊ້້
ສ່່ວນຕົົວທີ່່� ປຽບເໝືືອນຂວັັນຄີີງຂອງຄຳຳ�ສິິງ ຈິ່່�ງກາຍເປັັ ນໝາກຫົົ ວໃຈສຳຳ�ຄັັນສຳຳ�ລັັບ
ການປະກອບພິິ ທີີໃນຄັ້້�ງນີ້້�.
ຜູ້້� ເຖົ້້�າຜູ້້� ແກ່ພາກັັ
ນຜູູ ກເສັ້້�ນຝ້້ າຍສີີຂາວທີ່່� ໂຍງລົົງມາຈາກຂື່່� ໄມ້້ອ້້ອມຮອບໂຕະບູູຊາ
່
ແລະດຶຶງອອກໄປມັັດໄວ້້ໃສ່່ທາງວົົງກົົບປະຕູູໃຫ້້ແໜ້້ນ.
“ທ່່ານລໍໍຖ້້າຢູ່່�ນີ້້�ກ່່ອນເດີີ.” ຊັັດພາຄໍໍາສິິງອອກໄປນັ່່�ງຢູ່່�ພື້້� ນເຮືືອນໃກ້້ກັັບສີີຣິິ.
ຜູ້້� ຄົົນທີ່່� ເຂົ້້�າມາເບິ່່�ງການປະກອບພິິທີີ ໄດ້້ຄ່່ອຍໆ ລວມຕົົວກັັນເພີ່່� ມຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ
ເຊິ່່�ງຄົົນໃນບ້້ານຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າຮ່່ວມໃນພິິ ທີີສຳຳ�ຄັນ
ັ ຂອງແລງມື້້� ນີ້້� ເພາະມັັນເປັັ ນວິິທີີດຽວທີ່່�
ຈະໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າແມ່່ນໃຜຖືືກວິນ
ິ ຍານອັັນຊົ່່�ວຮ້້າຍ ຫຼືື�ຜີີ ປອບເຂົ້້�າສິິງ. ຜີີ ປອບບໍ່່�ສາມາດເຂົ້້�າ
ສິິງເພື່່� ອທຳຳ�ຮ້້າຍເຫຍື່່� ອໄດ້້ໂດຍກົົງ ແຕ່່ມັັນເລືືອກແຝງຕົົວຢູ່່�ໃນຮ່່າງຂອງຄົົນທີ່່� ຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ
ເຊິ່່� ງວິິທີີນີ້້�ໄດ້້ເປັັ ນຊ່່ອງທາງໃຫ້້ມັັນໄດ້້ປົົ ດປ່່ອຍຄວາມຄຽດແຄ້້ນຈົົນສາມາດທຳຳ�ຮ້້າຍ
ຜູ້້� ທີ່່� ເຄີີຍຮຸຸກຮານຕົົນ ໂດຍທີ່່� ເຈົ້້�າຂອງຮ່່າງບໍ່່�ຮູ້້�ຕົົວຊໍ້້�າວ່່າຕົົນເອງຖືືກຜີີປອບເຂົ້້�າສິິງ.
“ຂ້້ອຍໂລດບໍ່່�ຮູ້້�ເລື່່� ອງແນວນີ້້�ເລີີຍທ່່ານສີີຣິິ ຖ້້າພວກທະຫານຫາກຈັັບໄດ້້ ວ່່າ …”
“ຂ້້ອຍກ້້າພະນັັນໄດ້້ເລີີຍພວກເຂົົາບໍ່່�ແປກໃຈດອກຖ້້າພວກທະຫານຫາກຮູ້້�ເລື່່� ອງ
ນີ້້� ນະ ບໍ່່�ແມ່່ນວ່່າພວກເຂົົາເກີີດມາແລ້້ວຊິິໄດ້້ເປັັ ນທະຫານໂລດ ຂ້້ອຍກ້້າເວົ້້�າໄດ້້ວ່່າມີີ
ຫຼຼາຍຄົົນຕ້້ອງເຄີີຍເຫັັ ນການເຮັັດພິິທີີແບບນີ້້�ໃນບ້້ານຂອງໂຕເອງຢູ່່�ແລ້້ວ. ແນວໃດກໍໍແນວ
163

ຂ້້ອຍກ້້າພະນັັນໄດ້້ວ່່າພວກເຂົົາຮູ້້�ເລື່່� ອງນີ້້�ແລ້້ວແຫຼຼະ.”
“ທ່່ານໝໍໍຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດວ່່າ ວິິທີີນີ້້�ບໍ່່�ແມ່່ນແຜນເພື່່� ອຫຼຼອກພວກເຮົົາໃຫ້້ຕາຍໃຈ ເພື່່� ອ
ຄົ້້�ນຫາຜູ້້�ມີີອຳຳ�ນາດສັ່່�ງການຕົົວຈິິງຂອງໂຄງການ? ເປັັ ນຫຍັັງພວກເຂົົາຈິ່່�ງຢາກຊ່່ວຍ
ຂ້້ອຍ?”
“ເພື່່� ອຄວາມຢູ່່�ລອດ.”
“ໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?”
“ຖ້້າຜູ້້� ບັັນຊາການປະຈໍໍາໂຄງການຫາກຍັັງຕາຍແບບເນື່່�ອງນິິດລຽນຕິິດຢູ່່�ຄືືແນວນີ້້�
ເຈົ້້�າຄິິດວ່່າທາງກອງທັັບຊິິເຮັັດແນວໃດ?”
“ພວກເຂົົາກໍໍຊິິພາກັັນສະຫຼຸຸ�ບວ່່າພວກເຮົົາຖືືກຊາວເຜົ່່� າມົ້້�ງໂຈມຕີີຫັ້້� ນລະ.”
“ແລ້້ວກໍໍຍົົກກໍໍາລັັງມາຈັັດການພວກເຂົົາ.”
“ທ່່ານໝໍໍກໍໍຮູ້້�ວ່່າພວກເຮົົາບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນປ່່າເຖື່່� ອນ.”
“ແມ່່ນແທ້້ຊັ້້�ນເບາະ? ເຈົ້້�າຕ້້ອງແປກໃຈແຫຼຼະຖ້້າຮູ້້�ວ່່າກອງທັັບຂອງເຈົ້້�າເຮັັດຫຍັັງ
ລົົງໄປແດ່່ເພື່່� ອຖອນຮາກຖອນເຫງົ້້�າພວກກໍ່່�ກະບົົດ, ເຖິິງແມ່່ນບ້້ານນ້້ອຍໆ ແບບນີ້້�ຈະ
ຫາຍໄປອີີກໜຶ່່ງ� ແຫ່່ງກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນມີີຫຍັັງແຕກຕ່່າງກັັນພໍໍ ເທົ່່�າໃດ. ນີ້້�ແຫຼຼະຄືືເຫດຜົົ ນ ເພາະ
ຄົົນພວກນີ້້�ບໍ່່�ຢາກຖືືກທຳຳ�ລາຍ ຍ້້ອນແນວນັ້້�ນ ວິິທີີດຽວທີ່່� ຈະເຮັັດໃຫ້້ພວກເຂົົາລອດພົ້້� ນ
ນັ້້�ນກໍໍຄືື ອ້້ອນວອນໃຫ້້ພວກດວງວິິນຍານພາກັັນຢູ່່�ໃນຄວາມສະຫງົົບ ແລະໄວ້້ຊີີວິດ
ິ ແກ່່
ເຈົ້້�າ. ຖ້້າມັັນໄດ້້ຜົົ ນ ນັັບຈາກນີ້້�ເປັັ ນຕົ້້�ນໄປ ເຈົ້້�າຈະຕ້້ອງໄດ້້ຂໍໍຂະມາຕົ້້�ນ ໄມ້້ທີ່່� ເຈົ້້�າຕັັດລົົງ
ທຸຸກຕົ້້�ນ.”
“ຂ້້ອຍຄົົງກາຍເປັັ ນຕົົວຕະຫຼົົ�ກເຮັັດໃຫ້້ທຸຸກຄົົນຫົົ ວຂວັັນແນ່່ນອນ.”
“ເປັັ ນຕົົວຕະຫຼົົ�ກທີ່່� ຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່� ຍັັງດີີກວ່່າກາຍເປັັ ນຜີີ ເຝົ້້� າພູູທີ່່�ຍັັງບໍ່່�ເຊື່່� ອອີ່່�ຫຍັັງເລີີຍ
ໃດທ່່ານຮ້້ອຍເອກ ແຕ່່ເລື່່�ອງແບບນີ້້�ມັນ
ັ ກໍໍຂຶ້້ນ
� ຢູ່່�ກັັບເຈົ້້�າເອງແດ່່ຫັ້້� ນແຫຼຼະ.” ມັັນຍາກສຳຳ�ລັັບ
ສີີຣິິທີ່່�ຈະໂນ້້ມນ້້າວຈິິດໃຈຂອງຄຳຳ�ສິິງໃນສິ່່�ງທີ່່� ກະໂຕເຂົົາເອງກໍໍຍັັງບໍ່່�ໝັ້້ນ
� ໃຈໂຕເອງ. ເຂົົາ
ບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າຍ້້ອນເຫດຜົົ ນຫຍັັງເຂົົາເອງຈິ່່�ງເຊື່່� ອວ່່າວິິທີີນີ້້�ເປັັ ນທາງດຽວທີ່່� ຈະຊ່່ວຍຄຳຳ�ສິິງ
ໃຫ້້ມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�ລອດປອດໄພ. ເຂົົາບໍ່່�ຄາດຄິິດເລີີຍວ່່າ ຄຳຳ�ບອກ ເລົ່່�າກ່ຽວກັັ
ບເຫດການໃນ
່
ຄືືນທີ່່� ເຂົົາໄດ້້ຢູ່່�ຄ້້າງໃນໝູ່່ບ້້ານຈະມີີ
ເຫດຜົົ ນພຽງພໍໍ ຈົົນສາ ມາດເກ້້ຍກ່ອມໃຫ້້ຮ້້ອຍເອກ
�
່
ຄຳຳ�ສິິງຍອມມາກັັບເຂົົາຈົົນໄດ້້ ແຕ່່ຊາຍໜຸ່່ມຄົົ
ນ
ນີ້້�
ຄົ
ງ
ົ
ໝົົ
ດ
ຫວັັ
ງ
ແລ້້ວແຫຼຼ
ະ ເຂົົາຈິິງຍອມ
�
ລອງເຮັັດທຸຸກວິທີ
ິ ີທາງ.
ສີີຣິກ
ິ ວາດສາຍຕາແນມເບິ່່�ງຕົົວລະຄອນທີ່່� ເບິ່່�ງຄືືວ່່າບໍ່່�ສົມ
ົ ບົົດບາດພໍໍປານໃດສຳຳ�ລັັບ
ການສະແດງໃນຄືືນມື້້�ນີ້້� ທຸຸກຢ່່ າງເບິ່່�ງຄືືວ່່າໄຮ້້ສາລະແນວໃດແນວໜຶ່່ງ� . ເລົົາຈົົງເຊິ່່�ງສວມ
ໃສ່່ເສື້້� ອຜ້້າສີີແດງທັັງຊຸຸ ດ ໂດຍມີີສິ່່�ງສົ່່�ງສຽງເບົົາໆ ນ້້ອຍໆ ຄ້້ອງໃສ່່ກັັບນິ້້�ວມືື ສ່່ວນເມຍ
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ຂອງເຂົົາກໍໍເປັັ ນຜູ້້� ຜູູ ກໝວກຄຸຸມຫົົ ວໃຫ້້. ຊັັດກໍໍາລັັງຈູູດທຽນທັັງເຫຼັ້້�� ມນ້້ອຍແລະໃຫຍ່່,
ກິ່່�ນຫອມຂອງທູູບໄດ້້ລອຍລ່່ອງປະທະກັັບກິ່່�ນທຽນຂີ້້� ເຜິ້້� ງກຸ້້ມກ່
ວຫ້້ອງ.
� ອມໄປທົ່່�
່
ປ້້ າສວບກຳຳ�ລັັງເຮັັດວຽກກັັບຝູູ ງຊົົນ ພ້້ອມແຈກຢາຍເຄື່່�ອງລາງຂອງຂັັງບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງ
ກັັບຄົົນເລາະຂາຍຖົ່່�ວດິິນໃນງານກີີລາເຕະບານ ຜູ້້� ຄົົນໃນບ້້ານສ່່ວນໃຫຍ່່ແມ່່ນມາຮອດ
ເກືືອບໝົົດແລ້້ວ. ຜູ້້�ເຖົ້້�າຜູ້້�ແກ່່ ແລະບຸຸກຄົົນສໍໍາຄັັນແມ່່ນນັ່່�ງຢູ່່�ເທິິງພື້້� ນຂ້້າງໃນ ສ່່ວນທີ່່�
ເຫຼືື�ອແມ່່ນພາກັັນນັ່່�ງຢູ່່�ເທິິງຕັ່່�ງມ້້າຂ້້າງນອກ ເຖິິງແມ່່ນຈະມີີຜູ້້�ຄົົນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�
ໄດ້້ຍິິນສຽງໂອ້້ລົົມກັັນແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ ແມ່່ນແຕ່່ເດັັກເລັັກເດັັກແດງກໍໍຍັັງນອນງຽບ
ແບບສະບາຍອຸຸລາຢູ່່�ອ້້ອມອົົກຂອງຜູ້້� ເປັັ ນແມ່່.
“ມີີຫຍັັງທີ່່� ອາດຈະເປັັ ນອັັນຕະລາຍ ຫຼືື�ບໍ່່�?” ຄຳຳ�ສິິງກະຊິິບໃສ່່ຫູູສີີຣິິຄ່່ອຍໆ.
“ບໍ່່�ຮູ້້�ຄືືກັັນ ຂ້້ອຍເອງກະຍັັງບໍ່່�ເຄີີຍເຂົ້້�າຮ່່ວມພິິ ທີີແບບນີ້້� ມາກ່່ອນ. ຕອນນີ້້� ເຈົ້້�າຢ່່າ
ຟ້້າວເວົ້້�າຫຍັັງເລີີຍດີີກວ່່າ.”
ເລົົາຈົົງຈັັບເອົົາໝວກມາຄຸຸມຫົົ ວໄວ້້ ແລ້້ວຄູ້້ເຂົ່່�
� າລົົງຕໍ່່�ໜ້້າໂຕະບູູຊາ ເພື່່� ອເສັັນຖວາຍ
ເຂົ້້�າໜົົມ ແລະເຫຼົ້້�� າແກ່່ບັັນດາຄູູອາຈານຂອງຕົົນ ລວມທັັງຄູູທຸກຄົ
ຸ ົນກ່ອນໜ້້ານີ້້�
ເຊິ່່�ງໄດ້້
່
ຢ້້ ອນກັັບໄປເຖິິງຍຸຸກສະໄໝຂອງໝໍໍຜີີຜູ້້�ຍິ່່�ງໃຫຍ່່ຄົົນທຳຳ�ອິິດ, ເມຍຂອງເຂົົາດຶຶງໝວກຄຸຸມ
ຫົົ ວໃຫ້້ຕໍ່່�າລົົງມາປົົ ກໜ້້າ ແລະເຂົົາກໍໍເລີ່່� ມເຄາະສິ່່�ງທີ່່� ຫ້້ ອຍຢູ່່�ກັັບນິ້້�ວມືືປະທະກັັນເປັັ ນຈັັງ
ຫວະຊ້້າໆ ສ່່ວນເມຍຂອງເຂົົາກໍໍຈັບ
ັ ຄ້້ອງຂຶ້້�ນມາຕີີເພື່່� ອຮັັບຕາມຈັັງຫວະດ້້ວຍກະດູູກກົກ
ົ
ຂານົົກຍາງ.
ເລົົາຈົົງເລີ່່� ມສວດມົົນຂຶ້້�ນຢ່່າງຊ້້າໆ ດ້້ວຍພາສາທີ່່� ສີີຣິິເອງກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍໄດ້້ຍິິນມາກ່່ອນ
ແຕ່່ເບິ່່�ງຄືືວ່່າລາວພໍໍຈະເຂົ້້�າໃຈຄວາມໝາຍໄດ້້ຢູ່່� ອາດຈະແມ່່ນຍ້້ອນເຫດຜົົ ນໃດກໍໍແລ້້ວແຕ່່
ສີີຣິິເບິ່່�ງຄືືຈະຮູ້້�ວ່່າ ເລົົາຈົົງກຳຳ�ລັັງອັັນເຊີີ ນບັັນດາເທບໄທ້້, ເທວະດາລວມທັັ ງບັັນດາ
ວິິນຍານທີ່່� ມີຈິ
ີ ດ
ິ ເມດຕາປ່່ຽມລົ້້�ນໄປດ້້ວຍຄຸຸນນະທຳຳ�ມາເຂົ້້�າສິິງພ້້ອມໃຊ້້ຮ່່າງຂອງຕົົນເປັັ ນ
ສູູນກາງສື່່� ສານລະຫວ່່າງວິິນຍານກັັບມະນຸຸດ. ເຂົົາໂຍກຕົົວໄປມາແບບຄ່່ອຍໆ ຢູ່່�ຂ້້າງ
ໂຕະບູູຊາ ແລ້້ວກໍໍອັັນເຊີີນດວງວິິນຍານທັັງຫຼຼາຍອອກມາ ເຂົົາໃຊ້້ເວລາສວດມົົນຮອດ
ສາມສິິບນາທີີໂດຍບໍ່່�ມີີຜູ້້�ໃດສະແດງອາການກະສັັບກະສ່່າຍ ຄ້້າຍກັັບວ່່າພວກເຂົົາຖືືກ
ມົົນສະກົົດຈິິດ ພາຍໃຕ້້ຈັັງຫວະ ແລະການເຄື່່� ອນໄຫວຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ ເຊິ່່�ງຍັັງບໍ່່�ມີີສຽງອື່່� ນໃດ
ແຊກຊ້້ອນອີີກເຊັ່່�ນເຄີີຍ.
ມີີພຽງຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງຄົົນດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ສຶຶກຫງຸດ
ຸ ຫງິິດໝຸຸດໝັັດໃຈບໍ່່�ເປັັ ນອັັນ
ຢູ່່�ອັັນເຊົົາ ທັັງເຮັັດສຽງດັັງຮື່່� ມໆ ຢູ່່�ໃນຮູູຄໍໍ, ຄວັັນທີ່່� ລອຍລ່່ອງກຸ້້�ມພາຍໃນຫ້້ອງໄດ້້ເຮັັດ
ໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກແສບຕາ ທັັງສຽງຄ້້ອງກັັບສຽງສິ່່�ງກໍໍຍັັງດັັງອູ້້ອຶ້້�
� ງຢູ່່�ໃນກ້້ອງຫູູຂອງເຂົົາ ເຊິ່່�ງ
ເຂົົາກໍໍຄິິດວ່່າຕົົນເອງຈະກັ້້�ນອາການປວດຮາກໄວ້້ບໍ່່�ຢູ່່�.
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ຈາກນັ້້�ນສຽງສວດມົົນກໍໍໄວຂຶ້້�ນທັັງດັັງແຮງຂຶ້້�ນ ເຊິ່່�ງຍັັງບໍ່່�ມີີໃຜທັັນໄດ້້ສັັງເກດເຫັັ ນ
ໃນຕອນຕົ້້�ນ. ຈັັງຫວະການຫັັ ນໃຈຂອງເລົົາຈົົງເລີ່່� ມຖີ່່� ຂຶ້້�ນ ເຖິິງແມ່່ນໃບໜ້້າຂອງເຂົົາຈະ
ຖືືກເຊື່່� ອງຊ້້ອນໄວ້້ພາຍໃນໝວກ ແຕ່່ທຸຸກຄົນ
ົ ໃນທີ່່� ນັ້້ນ
� ກໍໍສາມາດບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າ ເຂົົາຖືືກ
ເຂົ້້�າທຽມແລ້້ວ. ແຂນທັັງສອງຂ້້າງຂອງເຂົົາເລີ່່� ມກະຕຸຸກ ກ່ອນຈະລຸຸ
ກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນພວດພາດ
່
ທົ່່�ວທັັງຮ່່າງກາຍນັັບແຕ່່ຕີີນຮອດຫົົ ວປາກົົດວ່່າສັ່່�ນກະຕຸຸກແຮງຂຶ້້�ນ … ແຮງຂຶ້້�ນທຸຸກຂະນະ
ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນອາການຂອງຄົົນທີ່່� ລຸກຂຶ້້
ຸ �ນມາຟ້້ອນ ຫຼືື�ເປັັ ນລົົມຊັັກແຕ່່ຢ່່າງໃດ ສິ່່�ງສັັກສິິດທີ່່�
ບໍ່່�ສາມາດແນມເຫັັ ນໄດ້້ເຂົ້້�າສິິງສູ່່ຢູ່່
ີ ຂ້້ວຄົົນ
� � ໃນຮ່່າງກາຍຂອງເຂົົາ. ເລົົາຈົົງຊາວນາຜູ້້� ບໍ່່�ມີແ
ເດີີມໄດ້້ຫາຍໄປແລ້້ວ ບໍ່່�ມີີໃຜຈັັກຄົົນໃນບ່່ອນນັ້້�ນເຊື່່� ອວ່່າ ວິິນຍານທີ່່� ຢູ່່�ເຊິ່່�ງໜ້້າ ເປັັ ນຄົົນ
ດຽວກັັບຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ຢູ່່�ໃນພາວະມຶຶນງົົງຈົົນບໍ່່�ສາມາດຄວບຄຸຸມຕົົນເອງໄດ້້ກ່່ອນໜ້້ານີ້້�.
ເຖິິງແມ່່ນຈະແນມບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍ ແຕ່່ໝໍໍຜີີກໍໍທໍໍາທ່່າແນມເບິ່່�ງໄປທົ່່�ວຮອບຫ້້ອງ.
ຄວາມສົົນໃຈຂອງໝໍໍຜີີໄດ້້ມາຢຸຸດທີ່່� ກະໂຕສີີຣິຜູ້
ິ ້� ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງຖອຍຕົົວກັັບໄປທາງຫຼັັ�ງ ຂະນະ
ທີ່່� ສາຍຕາທຸຸກຄູ່່�ຕ່່າງກໍໍຈ້້ອງມອງມາທີ່່� ລາວຄົົນດຽວ ຄວາມຄິິດທີ່່� ວ່່າຕົົນເອງເປັັ ນພຽງ
ຜູ້້� ສັັງເກດການໃນພິິ ທີີຂັັບໄລ່່ຜີີ ຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດ ກໍໍເຫືື ອດຫາຍໄປໃນທັັນທີີທັັນໃດ. ຮ່່າງຂອງ
ເລົົາຈົົງລົ້້�ມລົົງຟາດພື້້� ນ ແຕ່່ຕ່່າງກັັບຄົົນລົ້້�ມທົ່່�ວໄປ ມັັນຄ້້າຍຄືືກັັບຕົ້້�ນໄມ້້ທັັງຕົ້້�ນຖືືກຫັັກ
ໂຄ່່ນລົົງມາກະແທກກັັບພື້້� ນປ່່າຫຼຼາຍກວ່່າ ມັັນເປັັ ນການຫັັ ກລົ້້�ມແບບໝົົດແຮງ ໃບໜ້້າ
ຂອງເລົົາຈົົງພໍໍ ດີີຟຸຸບລົົງຊື່່� ກັັບປາຍຕີີນຂອງສີີຣິິ.
ສີີຣິິໝັ້້ນ
� ໃຈວ່່າ ເລົົາຈົົງໝົົດສະຕິິໄປຍ້້ອນແຮງນັັອກລົົງຟາດກັັບພື້້� ນ ຫົົ ວຂອງເຂົົາ
ຢູ່່�ຫ່່າງຈາກສີີຣິິບໍ່່�ພໍໍເທົ່່�າໃດຊັັງຕີີແມັັດ ໂດຍບໍ່່�ມີີການເໜັັງຕີີງທັັງບໍ່່�ຫັັນໃຈ. ສີີຣິິເອື້້� ອມມືື
ໄປທາງໜ້້າເພື່່� ອເບິ່່�ງວ່່າເຂົົາເອງພໍໍຈະຊ່່ວຍຫຍັັງໄດ້້ແດ່່ ແຕ່່ພຽງອຶຶດໃຈດຽວ ໝໍໍຜີີຜູ້�້ ນັ້້�ນ
ກໍໍລຸກຢື
ຸ ນ
ື ພວດພາດຂຶ້້�ນ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບໜັັງມ້້ວນໜຶ່່ງ� ໄດ້້ກັັບມາສາຍຄືືນຊໍ້້�າອີີກ … ຄ້້າຍ
ກັັບວ່່າຕົ້້�ນໄມ້້ຕົ້້�ນນັ້້�ນບໍ່່�ເຄີີຍຖືືກໂຄ່່ນລົົງ ທຸຸກຄົົນໄດ້້ແຕ່່ອ້້າປາກຄ້້າງ.
ວິິນຍານທີ່່� ຄອບຄອງຮ່່າງຂອງເລົົາຈົົງຜູ້້� ໃໝ່່ກົ້້�ມຕົົວລົົງໃຫ້້ຕໍ່່�າກວ່່າທ່່ານໝໍໍຜູ້້�ເຊິ່່�ງ
ກຳຳ�ລັັງຕົົກຕະລຶຶງງຸນ
ຸ ງົົງ ພ້້ອມທັັງຍໍໍມືືທັັງສອງຂ້້າງຂອງໝໍໍຜີີແລ້້ວພະນົົມຂຶ້້�ນໃສ່່ເບື້້� ອງ
ໜ້້າໝວກປົົ ກຫົົວ ວິິນຍານສັັກສິິດໄດ້້ກ່າວຄໍໍ
າເວົ້້�າຂຶ້້�ນດ້້ວຍສຽງຂອງຕົົນເອງ … ເຊິ່່�ງ
່
ແມ່່ນສຽງທີ່່� ບໍ່່�ມີີວັນ
ັ ເປັັ ນຂອງເລົົາຈົົງ.
“ເຢມິິງ! ບອກພວກເຮົົາແດ່່ຖ້້ອນວ່່າວິິນຍານຊົ່່�ວຮ້້າຍຂອງຜີີ ປອບ ມັັນໄປລີ້້� ຊ້້ອນ
ສິິງສູ່່�ຢູ່່�ໃນຮ່່າງຂອງຜູ້້� ໃດ? ແມ່່ນໃຜຄືືເຈົ້້�າຂອງຮ່່າງນັ້້�ນ?”
ສີີຣິິເວົ້້�າຫຍັັງບໍ່່�ອອກ ນີ້້� ແມ່່ນຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່ແສນສາຫັັ ດສຳຳ�ລັັບ
ລາວ ເປັັ ນຫຍັັງຕ້້ອງແມ່່ນລາວ? ສາຍຕາທຸຸກຄູ່່�ໄດ້້ຈັັບຈ້້ອງມາໃສ່່ລາວທັັງໝົົດ ຄ້້າຍຄືື
ກັັບນັັກສະແດງທີ່່� ລືມ
ື ບົົດສົົນທະນາຂອງຕົົນເອງ. ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ແນມໄປອ້້ອມຮອບທົ່່�ວຫ້້ອງ
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ແລະແນມອອກໄປທາງໜ້້າປະຕູູທີ່່�ເປີີດຄ້້າງໄວ້້. ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ແນມຜ່່ານໆ ໄປທີ່່� ໃບໜ້້າ
ຂອງແຕ່່ລະຄົົ ນ ທັັ ງ ຜູ້້� ຊາຍ, ຜູ້້� ຍິິ ງ ແມ່່ນແຕ່່ເດັັ ກນ້້ອຍກໍໍ ບໍ່່� ເ ວັ້້�ນ ທັັ ງ ຫວັັງ ວ່່າຈະມີີ
ເຄື່່� ອງໝາຍໃດໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ລູູກສອນ ຫຼືື�ບາງສິ່່�ງຢ່່າງ ເຊັ່່�ນ ແສງໄຟກະພິິ ບປາກົົດຂຶ້້�ນ ແຕ່່
ແລ້້ວກໍໍບໍ່່�ສາມາດແນມເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍ ໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ ກໍໍຍອມຮັັບດ້້ວຍຄວາມໝົົດຫວັັງ. “ຂ້້ອຍ
ຊິິໄປຮູ້້�ໄດ້້ຈັ່່�ງໃດລະ.”
ເຖິິງແມ່່ນຮ່່າງຂອງໝໍໍຜີີຈະບໍ່່�ໄດ້້ຫຍັັບມາໃກ້້ພໍໍ ປະມານກໍໍຕາມ ແຕ່່ມືືອັນ
ັ ຈ່່ອຍແຫ້້ງ
ແລະບິິດບ້້ຽວຂອງເລົົາຈົົງ ກໍໍຢື້້�ເກ່່ເດ່່ອອກໄປຂ້້າງໜ້້າພ້້ອມຄວ້້າຈັັບເອົົານິ້້�ວມືືຂອງສີີຣິິ
ໄວ້້ຢ່່າງແໜ້້ນ ອາການເຈັັບປວດແສບຮ້້ອນໄດ້້ແລ່່ນຜ່່ານແຂນແລ້້ວຍິິງທະລຸຸລົົງໃສ່່ຂາ
ຂອງສີີຣິິ ຄ້້າຍກັັບວ່່າປະສາດຖືືກກະຕຸ້້�ນຢ່່າງໝົົດແຮງ ຈາກນັ້້�ນພະລັັງດັ່່�ງກ່່າວກໍໍແຜ່່
ກະຈາຍໄປທົ່່�ວຮ່່າງຄີີງຂອງເຂົົາ ພ້້ອມໄປຈຸຸກແໜ້້ນທີ່່� ຄໍໍຫອຍ ເຄື່່� ອງລາງທີ່່� ຮູ້້�ສຶຶກເຢັັ ນ
ຊິ້້�ນນັ້້�ນກໍໍຮ້້ອນຊ່່າຂຶ້້�ນ ຄືືກັັບກ້້ອນຖ່່ານຂາວທີ່່� ກຳຳ�ລັັງເຜົົ າໄໝ້້ ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ອ້້າປາກພ້້ອມ
ພະຍາຍາມເປັ່່� ງສຽງກີີດຮ້້ອງອອກມາ ແຕ່່ປາກົົດວ່່າສຽງນັ້້�ນຖືືກອັດ
ັ ຄ້້າງເອົົາໄວ້້ໃນຮູູຄໍໍ
ເຂົົາພະຍາຍາມດຶຶງສາຍໜັັງຂອງເຄື່່� ອງລາງເສັ້້�ນນັ້້�ນອອກຈາກຄໍໍ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຜົົ ນ ຊໍ້້�າບໍ່່�
ໜຳຳ� ມັັນຍິ່່�ງລຸຸກໄໝ້້ເປັັ ນແປວໄຟແຜດເຜົົ າຈົົນຄວາມຮ້້ອນທະລຸຸຜ່່ ານເຂົ້້�າໄປໃນຜິິ ວໜັັງ
ກ່ອນຈະເຜົົ
າຜານກ້້າມຊີ້້� ນ ແລ້້ວຈີ້້�ມຈໍ່່�າລົົງໄປສູ່່ກະດູູ
ກ. ສຽງເນື້້�ອໜັັງຟົົ ດປູູດໆ ເປັັ ນ
່
�
ສຽງດັັງສ່່າໆ ບັັດນີ້້� ເຂົົາຍິ່່�ງພະຍາຍາມໃຊ້້ມືືດື້້�ດຶຶງກຸຸມເອົົາເຄື່່� ອງລາງຂຶ້້�ນທາງຫົົ ວເພື່່� ອ
ຫວັັງຈະໃຫ້້ມັັນຫຼຸຸ�ດອອກຈາກຄໍໍ ແຕ່່ຍິ່່�ງເຂົົາພະຍາຍາມເທົ່່�າໃດ ສາຍໜັັງເສັ້້�ນນັ້້�ນກໍໍຍິ່່�ງ
ຮັັດແໜ້້ນເຂົ້້�າ … ແໜ້້ນເຂົ້້�າ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບກຳຳ�ລັັງຖືືກປະຫານຊີີວິດ
ິ ດ້້ວຍເຄື່່� ອງຮັັດຄໍໍ
ຈົົນເຂົົາຫັັ ນໃຈບໍ່່�ອອກ ແລະເຂົົາກໍໍຮູ້້�ວ່່າຕົົນເອງກຳຳ�ລັັງຈະຕາຍ ເຊິ່່�ງເຂົົາກຳຳ�ລັັງຈະຕາຍ
ຢ່່າງທຸຸກທໍໍລະມານ, ເຂົົາຫັັ ນໃຈແບບຫອບຫືື ດ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີີໃຜເຂົ້້�າໄປຊ່່ວຍ, ບໍ່່�ມີີໃຜມາ
ຊ່່ວຍດຶຶງເອົົາເຄື່່� ອງລາງທີ່່� ກຳຳ�ລັັງລຸຸກໄໝ້້ເພືື ອບພາບອ້້ອມຮອບຜິິ ວໜັັງເສັ້້�ນນັ້້�ນອອກ
ຈາກຄໍໍຂອງເຂົົາ ເຊິ່່�ງເຂົົາບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈເລີີຍ ແມ່່ນແຕ່່ຄຳຳ�ສິິງກໍໍຍັັງນັ່່�ງເສີີຍມັ່່�ງຢູ່່�ຂ້້າງໆ ຄ້້າຍ
ກັັບວ່່າບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງເກີີດຂຶ້້�ນ. ເຂົົາບໍ່່�ເຫັັ ນແປວໄຟຈັັກໜ້້ອຍເລີີຍບໍໍ? ຮູູດັງັ ຂອງເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ກິ່່�ນ
ໄໝ້້ຂອງເນື້້�ອໜັັງຫຍັັງເລີີຍຫວາ? ສີີຣິິໄດ້້ແຕ່່ບິິດຕົົວໄປມາດ້້ວຍຄວາມເຈັັບປວດ ທັັງ
ດີີດຂາຂຶ້້�ນ ທັັງກຸຸມດຶຶງສາຍໜັັງອອກຈາກຄໍໍ ແລະແລ້້ວໃນຄວາມເຈັັບປວດສາຫັັ ດຈົົນ
ຈະຂາດໃຈຕາຍນັ້້�ນເຂົົາກໍໍແນມເຫັັ ນແມ່່ຍິິງຄົົນໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງນັ່່�ງຢູ່່�ກ້້ອງປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທັັງ
ສົ່່�ງຮອຍຍິ້້�ມຢ່່າງສະຫງົົບຄືືກັັບນາງຟ້້າກໍໍບໍ່່�ປານ.
ຄຳຳ�ສິິງແນມບໍ່່�ເຫັັ ນແບບນີ້້� ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ຄິິດວ່່າສີີຣິຄົ
ິ ງົ ຈ້້ອງມອງສິ່່�ງໃດໜຶ່ງ່� ຢ່່າງໃຈຈົົດຈໍ່່�
ຈາກນັ້້�ນກໍໍຫຼັັ� ບຕາພ້້ອມຫັັ ນໃຈເຂົ້້�າບາດເລິິກໆ ບໍ່່�ພໍໍຄາວເຂົົາກໍໍມືືນຕາອີີກຄັ້້�ງພ້້ອມຈ້້ອງ
ມອງໄປທີ່່� ແມ່່ເຖົ້້�າຄົົນໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງນັ່່�ງຢູ່່�ກ້້ອງປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທີ່່� ຢູ່່�ຈຸຸດໄກສຸຸດຈາກໂຕະບູູຊາ.
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ບັັດນີ້້�ສີຣິ
ີ ຮູ້້
ິ �ແລ້້ວວ່່າແມ່່ນໃຜເປັັ ນຄົົນຂ້້າເຂົົາ ເຄື່່�ອງລາງຊິ້້�ນນັ້້�ນເອງທີ່່� ເປັັ ນຕົົວບັັງຕາ
ບໍ່່�ໃຫ້້ເຂົົາສາມາດແນມເຫັັ ນຜີີ ປອບໄດ້້. ໃນຄວາມຝັັ ນກໍໍແມ່່ນຍິິງຜູ້້� ນີ້້�ເອງທີ່່� ເປັັ ນຄົົນໄປ
ເລາະເກັັບເອົົາວິິນຍານຢູ່່� ໃນປ່່າ ແລ້້ວປ່່ອຍພວກບົ້້� ງກະເລັັນອອກມາເປັັ ນຈຳຳ�ນວນ
ມະຫາສານ ເຊິ່່�ງກໍໍແມ່່ນປ້້ າສວບນີ້້� ເອງຜູ້້�ຈັັດສາກແຫ່່ງວິິນຍານອັັນຊົ່່�ວຮ້້າຍທັັງປວງ
ແລະຜີີ ປອບຕົົນນັ້້�ນກໍໍສິິງສູ່່�ຢູ່່� ໃນຮ່່າງຂອງລາວ. ສີີຣິິແນມເບິ່່�ງລາວຜ່່ານເປືືອກຕາທີ່່�
ກຳຳ�ລັັງຈະປິິ ດສະໜິິດ ສ່່ວນປ້້ າສວບກໍໍໄດ້້ແຕ່່ຍິ້້�ມເສີີຍຢູ່່� ແລະຮອຍຍິ້້�ມນັ້້�ນກໍໍປາກົົດເປັັ ນ
ສີີແດງໆ ຂຶ້້�ນມາມັັນບໍ່່�ແມ່່ນຍ້້ອນສີີຂອງນໍ້້�າໝາກແຕ່່ຢ່່າງໃດແຕ່່ມັັນແຝງໄປດ້້ວຍເລືືອດ
ແຫ່່ງຄວາມອາຄາດແຄ້້ນ ທັັນໃດນັ້້�ນສີີຣິິກໍໍແນມເຫັັ ນວິິນຍານທຸຸກດວງ ເຊິ່່�ງເປັັ ນພວກ
ສັັບພະເວສີີທີ່່�ເລ່່ລ້້ອນເພາະຕາຍຍ້້ອນຄວາມທຸຸກທໍໍລະມານ, ວິິນຍານເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນພາກັັນ
ສິິງຢູ່່� ໃນຮ່່າງຂອງປ້້ າສວບ. ສີີຣິິຍົົກມືືຂຶ້້�ນແລ້້ວຊີ້້� ໄປທາງແມ່່ເຖົ້້�າຜູ້�້ ທີ່່� ນັ່່�ງຢູ່່� ກ້້ອງປະຕູູ
ປ່່ອງຢ້້ ຽມ ກ່່ອນທີ່່� ພະລັັງອັັນແຂງແກ່່ນເຮືືອກສຸຸດທ້້າຍຂອງຕົົນຈະໝົົດໄປ ແລະເຖິິງ
ແມ່່ນຄວາມສາມາດໃນການໄດ້້ຍິິນຂອງເຂົົາກຳຳ�ລັັງຈະໝົົດໄປພ້້ອມກັັບລົົມຫັັ ນໃຈບາດ
ສຸຸດທ້້າຍ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍໄດ້້ຍິິນສຽງເວົ້້�າຂອງປ້້ າສວບທີ່່� ເປັ່່� ງອອກມາຈາກຮີີມສົົບ ມັັນເປັັ ນ
ສຽງເວົ້້�າທີ່່� ສີີຣິິເອງກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍໄດ້້ຍິິນມາກ່່ອນ ເພາະສຽງທີ່່� ເປັ່່� ງອອກມາຈາກປາກຂອງ
ແມ່່ເຖົ້້�າຜູ້້� ນັ້້�ນເປັັ ນພະລັັງສຽງຂອງຜູ້້� ຄົົນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ ມີີທັັງສຽງແຫບຫ້້າວ, ສຽງແຄ້້ນ
ເຄືືອງ, ສຽງຂອງວິິນຍານທີ່່� ເລ່່ລ້້ອນຜ່່ານຫຼຼາຍຊ່່ວງອາຍຸຸຄົນ
ົ ມັັນຄືືສຽງວິິນຍານທັັງແມ່່
ຍິິງ ແລະຜູ້�້ ຊາຍທີ່່� ໄດ້້ຮັັບຄວາມເດືືອດຮ້້ອນຈາກການຖືືກທາລຸຸນ ແລະຄວາມໂກດແຄ້້ນ,
ມັັນແມ່່ນສຽງຂອງພູູ ດຜີີ ປີສ
ີ າດເຊິ່່�ງບໍ່່�ມີບ່່
ີ ອນຢູ່່�ແບບສະຫງົົບສຸຸກ, ວິິນຍານທຸຸກດວງໄດ້້
ເວົ້້�າອອກມາຜ່່ານປາກຂອງແມ່່ຍິິງຮ່່າງນ້້ອຍທີ່່� ສຸຸດ ທັັງອ່່ອນແອທີ່່� ສຸຸດວ່່າ: “ຫ່່າກິິນຫົົ ວ
ມຶຶງບັັ ກເຢມິິງ! ເຊື່່� ອໂລດວ່່າມຶຶງຊິິ ຖືືກສາບແສ່່ງໃຫ້້ເຮັັ ດແບບນີ້້� ມຶຶງຊິິ ຖືືກສາບແສ່່ງ
ແນ່່ນອນ.”
ໄຟໄດ້້ລຸຸກລາມເຂົ້້�າໄປໃນໜ້້າເອິິກ ພ້້ອມເຜົົ າໄໝ້້ທົ່່�ວຜິິ ວໜັັງຂອງສີີຣິິ ເຊືືອກໜັັງ
ທີ່່� ຕິດ
ິ ຢູ່່�ໄດ້້ຮັັດແໜ້້ນຈົົນບາດເລິິກເຂົ້້�າໄປໃນລຳຳ�ຄໍໍ, ສີີຣິໄິ ດ້້ແຕ່່ດີ້້�ນຮົົນກະວົົນ ກະວາຍ ທັັງ
ດີີດຂາແດ່່ວໆ ໄປມາ ພ້້ອມສົ່່�ງສຽງຮ້້ອງຄວນຄາງເປັັ ນຄັ້້�ງສຸຸດທ້້າຍກ່ອນຂາດໃຈ
ແລະ
່
ແລ້້ວເຂົົາກໍໍຈາກໄປ.
ຄຳຳ�ສິິງຈັັບຈ້້ອງຕາມສາຍຕາທີ່່� ສີີຣິິແນມໄປທີ່່� ຍິິງຊະລາຄົົນນັ້້�ນ ທ່່ານໝໍໍນັ່່�ງເຮັັດ
ສະມາທິິ ວາງມືືພາດໄວ້້ເທິິງຕັັກ ສ່່ວນສີີໜ້້າທ່່າທາງກໍໍສະຫງົົບເຢືືອກເຢັັ ນກວ່່າຄັ້້�ງກ່ອນ
່
ຍິິງຊະລາຍິ້້�ມໃສ່່ສີີຣິິດ້້ວຍທ່່າທາງຕົົກປະມ່່າເລັັກໜ້້ອຍ ຈາກນັ້້�ນທ່່ານໝໍໍກໍໍຍົົກມືືຂຶ້້�ນ
ແລ້້ວຊີ້້� ໜ້້າຍິິງຄົົນນັ້້�ນ.
“ຜີີ ປອບ” ສີີຣິບ
ິ ອກດ້້ວຍນ້ຳຳ��ສຽງທີ່່� ສະຫງົົບເຢືືອກເຢັັ ນ. “ຜີີ ປອບສິິງຢູ່່�ໃນຮ່່າງລາວ
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ນັ້້�ນ ແຫຼຼ ະ .” ເວົ້້�າ ສຸຸ ດ ເຂົົ າ ກໍໍ ລົ້້� ມ ຟຸຸ ບ ລົົ ງ ໄປທາງໜ້້າຄ້້າຍກັັ ບ ອິິ ດ ເມື່່� ອ ຍຂຶ້້� ນ ມາແບບ
ກະທັັນຫັັ ນ.
**********

ເທົ່່�າທີ່່� ສີີຣິິຮັັບຮູ້້�ໄດ້້ ການປະກອບພິິ ທີີໄດ້້ສິ້້�ນສຸຸດລົົງພຽງເທົ່່�ານັ້້�ນ. ຕອນທີ່່� ເຂົົາຮູ້້�ເມື່່� ອຄີີງ
ຂຶ້້�ນມາ ແສງແດດກໍໍໄດ້້ສາດສ່່ອງຜ່່ານໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ຽມທີ່່� ປັັດສະຈາກບານປະຕູູຕິດ
ິ ຢູ່່�
ພ້້ອມປະທະໃສ່່ໃບໜ້້າຂອງເຂົົາຄ້້າຍຄືືກັັບນ້ຳຳ��ມັັນຫອມລະເຫີີ ຍອຸ່່�ນໆ. ອາດຈະເປັັ ນ
ຍ້້ອນສັັນຊາດຕະຍານ, ເຂົົາຈິ່່�ງເອື້້� ອມມືືໄປຈັັບທີ່່� ບໍໍລິິເວນລຳຳ�ຄໍໍຕົົນເອງ ແຕ່່ປາກົົດວ່່າ
ບ່່ອນນັ້້�ນບໍ່່�ມີຜ້້
ີ າພັັ ນແຜ, ບໍ່່�ມີແ
ີ ມ່່ນແຕ່່ຮອຍຂຽວຊ້ຳຳ�� ທັັງບໍ່່�ມີອ
ີ າການບາດເຈັັບຫຍັັງເລີີຍ
ແຕ່່ເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນນັ້້�ນໄດ້້ຫາຍໄປເສຍແລ້້ວ.
“ບາດແຜທີ່່� ເກີີດຈາກການຕໍ່່�ສູ້້�ທາງຈິິດວິິນຍານຈະບໍ່່�ປະຮອຍແຜໄວ້້ໃຫ້້ເຫັັ ນດອກ
ເຢມິິງ.”
ສີີຣິແ
ິ ນມໄປທີ່່� ປາຍເສື່່� ອນອນຍັັດເຟືືອງແຫ້້ງ ເຂົົາເຫັັ ນປ້້ າສວບກຳຳ�ລັັງຕັັກແກງຈາກ
ໝໍ້້�ດຳຳ�ຂະໜາດໃຫຍ່່ລົົງໃສ່່ຖ້້ວຍ. ສີີໜ້້າຂອງເຂົົາຄົົງສະແດງອອກເຖິິງຄວາມຫວາດ
ລະແວງ ປ້້ າສວບຈິ່່�ງຍິ້້�ມ. “ບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງດອກ ພວກມັັນໄປໝົົດແລ້້ວ ເສຍດາຍມື້້� ຄືືນນີ້້�
ທ່່ານບໍ່່�ເຫັັ ນສາກສຳຳ�ຄັັນຊ້ຳຳ�� ຕົົວຂ້້ອຍເອງກໍໍເກືືອບຈະບໍ່່�ໄດ້້ເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍຄືືກັນ
ັ ເຖິິງແມ່່ນ
ຈະເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດແຈ້້ງວ່່າ ຂ້້ອຍເປັັ ນຕົົວລະຄອນເອກກໍໍຕາມ.”
“ຂໍໍໂທດທີ່່� ຂ້້ອຍຊີ້້� ມືືໄປໃສ່່ເຈົ້້�າ.”
“ມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງທີ່່� ຕ້້ອງເຮັັດຢູ່່� ແລ້້ວ.” ປ້້ າສວບຖືືຖ້້ວຍແກງແລ້້ວຍ່່າງມາຫາເຂົົາ
ພ້້ອມຊ່່ວຍປະຄອງເຂົົາລຸຸກຂຶ້້�ນນັ່່�ງອີີງໄມ້້ຂື່່� ຂອງຕູູບ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກອ່່ອນເພຍ, ປ້້ າສວບຍື່່� ນ
ຖ້້ວຍແກງພ້້ອມບ່່ວງໄປທາງເຂົົາ ແຕ່່ສີີຣິິກໍໍຍັັງແນມເບິ່່�ງນ້ຳຳ��ແກງດ້້ວຍຄວາມສົົງໄສ.
“ບໍ່່�ມີີຢາເບື່່� ອດອກເຢມິິງ. ທ່່ານຕ້້ອງກິິນແນວບຳຳ�ລຸຸງກຳຳ�ລັັງໃສ່່ ມື້້� ຄືືນນີ້້� ທ່່ານຮາກ
ອອກຈົົນໝົົດ.”
“ຂ້້ອຍເປັັ ນປານນັ້້�ນພຸ້້� ນບໍໍ?”
“ກໍໍຍັັງດີີທີ່່�ທ່່ານກັ້້�ນມັັນໄວ້້ຈົົນກວ່່າໄດ້້ອອກມາຮາກຢູ່່�ທາງນອກ.”
“ຂ້້ອຍກໍໍມີີມາລະຍາດແບບນັ້້�ນຕະຫຼຼອດແຫຼຼະ. ມັັນເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ?”
ປ້້ າສວບນັ່່�ງຂັັດສະມາທິິຢູ່່�ເທິິງພື້້� ນຂະນະທີ່່� ສີີຣິິຕັັກແກງເຂົ້້�າໃສ່່ປາກ. “ຂ້້ອຍຢ້້ ານ
ວ່່າມັັນອາດຈະເກີີນກຳຳ�ລັັງເລົົາຈົົງພໍໍ ສົົມຄວນ ປົົ ກກະຕິິແລ້້ວເຂົົາເປັັ ນຮ່່າງຊົົງປະເພດທີ່່�
ຊ່່ວຍປິ່່� ນປົົ ວອາການເຈັັບທ້້ອງ, ຊ່່ວຍກອບກູ້້�ພວກພືື ດຜັັ ກຮົ້້�ວສວນປະມານນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງ
ເຂົົາສາມາດຈັັດການກັັບປັັ ນຫາເລັັກໆ ນ້້ອຍໆ ຊຸຸ ມນັ້້�ນໄດ້້ດີີ ແຕ່່ເລື່່� ອງທີ່່� ເກີີດໃນມື້້� ຄືືນນີ້້�
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ມັັນເປັັ ນການລົົງໂທດແບບເຕັັມໆ ຈາກໄຟນາຮົົກ ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍເຮັັດພິິ ທີີແບບນີ້້�ມາກ່່ອນ
ໂຊກດີີທີ່່�ທ່່ານເຄີີຍ.”
ເງົົາມືືດຜ່່ານແວັັບເຂົ້້�າມາໃນຫົົ ວຂອງສີີຣິິ ເຂົົາເຫັັ ນຕົົນເອງກຳຳ�ລັັງໃຊ້້ມືືບີີບຄໍໍຂອງ
ປ້້ າສວບໃນລະຫວ່່າງການທຳຳ�ພິິ ທີີ ເຂົົາຮີີບກຳຳ�ຈັັດພາບນັ້້�ນອອກຈາກຫົົ ວທັັນທີີ.
“ຂ້້ອຍນີ້້�ຫວາ? ຂ້້ອຍຊິິມີີປັັນຍາເຮັັດຫຍັັງໄດ້້ ໃນເມື່່� ອຂ້້ອຍໝົົດສະຕິິຄືືແນວນັ້້�ນ.”
“ຮ່່າງກາຍນີ້້�ຕ່່າງຫາກທີ່່� ໝົດ
ົ ສະຕິິ ແຕ່່ເຢມິິງພຸ້້� ນທີ່່� ຢູ່່�ກັັບພວກເຮົົາ. ທ່່ານເປັັ ນທີ່່�
ປຶຶ ກສາໃຫ້້ກັັບເລົົາຈົົງ ແລະເຮັັດໃຫ້້ທຸຸກຄົົນຢູ່່�ໃນຄວາມສະຫງົົບ ລະຫວ່່າງພວກທ່່ານ
ສອງຄົົນ ກໍໍແມ່່ນທ່່ານເອງນັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ໄລ່່ຜີີ ປອບອອກຈາກຕົົວຂອງຂ້້ອຍໄດ້້ສຳຳ�ເລັັດ.
[ອີີກຄັ້້ງ� ທີ່່� ສີຣິ
ີ ເິ ຫັັ ນຕົົນເອງໃຊ້້ມືືບີີບຄໍໍຍິິງຊະລາໄວ້້ຢ່່າງແໜ້້ນ ແຕ່່ຄັ້້�ງນີ້້�ປາກົົດມີີສຽງຄ້້ອງ
ແລະສຽງຮ້້ອງໂຫຍຫວນປະປົົ ນຢູ່່�ນຳຳ�.] ພວກເຮົົາໄດ້້ເຮັັດທຸຸກຢ່່ າງເພື່່� ອໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າ
ພວກເຂົົາຈະບໍ່່�ສາມາດເຂົ້້�າສິິງໃຜໄດ້້ໃນໝູ່່ບ້້ານ
ແມ່່ນແຕ່່ນາຍທະຫານເພື່່� ອນຂອງທ່່ານ,
�
ໃນຕອນທ້້າຍຂອງພິິ ທີີເບິ່່�ງລາວຮ້້ອງໄຫ້້ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບເດັັກນ້້ອຍອົົມໂປ້້ພຸ້້� ນໃດ.”
“ພວກຜີີ ປອບພາກັັນໜີີໄປຢູ່່�ໃສ?”
“ປົົ ບເຂົ້້�າໄປຢູ່່�ຕາມຕົ້້�ນໄມ້້ ພວກມັັນບໍ່່�ມັັກເຂົ້້�າສິິງຮ່່າງຄົົນພໍໍ ເທົ່່�າໃດດອກ ພວກມັັນ
ມັັກຢູ່່�ປ່່າຫຼຼາຍກວ່່າ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງພວກມັັນຈິ່່�ງເລືືອກສິິງເຈົ້້�າ?”
“ໜ້້າຈະແມ່່ນຍ້້ອນພວກເຄື່່�ອງລາງຊຸຸ ມນັ້້�ນແຫຼຼະ ຂ້້ອຍໄດ້້ຮັັບບາບກຳຳ�ມາຈາກພວກ
ລູູກຄ້້າຫຼຼາຍພໍໍ ຄວນ ທັັ ງໄດ້້ເຄື່່� ອງລາງຂອງຄັັງທີ່່� ມາພ້້ອມກັັບຄຳຳ�ສາບກໍໍຫຼຼາຍ ແລະ
ວິິນຍານທີ່່� ຊົ່່�ວຮ້້າຍກໍໍມັັກຈະມຸ່່�ງເປົ້້� າໄປທີ່່� ແມ່່ຍິິງເປັັ ນປະຈຳຳ�.”
“ແລ້້ວເຈົ້້�າບໍ່່�ຮູ້້�ຕົົວຊ້ຳຳ��ບໍໍວ່່າຖືືກພວກມັັນເຂົ້້�າສິິງ?”
“ເຈົ້້�າຂອງຮ່່າງຈະບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຕົົວເລີີຍ ພວກມັັນຈະສະແດງອິິດທິິພົົນຢູ່່�ໃຕ້້ຈິິດສຳຳ�ນຶຶກ
ຫຼຼາຍກວ່່າ ຕົົວຢ່່າງເຄື່່�ອງລາງຊິ້້�ນນີ້້�.” ປ້້ າສວບຍົົກເຄື່່�ອງລາງແກ້້ວປຣີີຊຳຳ�ສີດຳຳ�ຂຶ້້
ີ
�ນຊື່່� ໜ້້າ
ຂອງສີີຣິິ. “ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ເລີີຍວ່່າມັັນມີີອຳຳ�ນາດຊົ່່�ວຮ້້າຍແຝງຢູ່່�.”
ໃນຂະນະທີ່່່��ເຄື່່� ອງລາງເສັ້້�ນນັ້້�ນກວັັດແກວ່່ງໄປມາ ພາບທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຄືືນກ່່ອນກໍໍ
ປາກົົດເດັ່່�ນຊັັດຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ ສີີຣິໄິ ດ້້ກິ່່�ນຂີ້້� ເຜິ້້� ງທີ່່� ລະເຫີີ ຍອາຍຈາກທຽນ. ປ້້ າສວບກໍໍກຳຳ�ລັງັ ຕໍ່່�ສູ້້�
ເພື່່� ອຂັັບໄລ່່ໃຫ້້ເຂົົາອອກຫ່່າງ ດ້້ວຍພະລັັງອຳຳ�ນາດທີ່່� ເຫຼືື�ອເຊື່່� ອເໜືືອມະນຸຸດ ໂດຍບໍ່່�ມີໃີ ຜ
ເຂົ້້�າມາຊ່່ວຍເຫຼືື�ອລາວເລີີຍ ສ່່ວນເລົົາຈົົງກໍໍນອນຫຼັັ�ບນິ້້�ງຢູ່່�ເທິິງພື້້� ນໂດຍມີີເລືືອດໄຫຼຼຊຶຶມ
ອອກມາຈາກມຸຸມປາກ.
ປ້້ າສວບແນມເບິ່່�ງໜ້້າສີີຣິິ. “ມີີຫຍັັງບໍໍ?”
“ຂ້້ອຍ … ຂ້້ອຍເຫັັ ນພາບເລື່່� ອງລາວຂອງມື້້� ຄືືນນີ້້� ມັັນຄືືຄວາມຈິິງອີ່່� ຫຼີີ� .”
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“ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າມັັນຈະຕ້້ອງເປັັ ນແບບນັ້້�ນພຽງຊົ່່�ວຂະນະໜຶ່່ງ� ມັັນເປັັ ນພຽງຄວາມ
ເຊື່່� ອ ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ທ່່ານພົົ ບພໍ້້� ກັັບເຫດການນີ້້� ນັ້້�ນເປັັ ນອີີກເຫດຜົົ ນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ທ່່ານຈຳຳ�ເປັັ ນ
ຕ້້ອງສວມເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນນີ້້� ໄວ້້ຄືືເກົ່່�າ.” ປ້້ າສວບຕູູດກົ້້�ນໄປຕາມພື້້� ນເພື່່� ອໃຫ້້ໄດ້້ເຂົ້້�າໃກ້້
ສີີຣິິຕື່່�ມຂຶ້້�ນ ທັັງທີີມືືກໍໍຍັັງຖືືເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນນັ້້�ນຢູ່່�ຄືືເກົ່່�າ.
“ໃສ່່ມັັນຄືືນຊີ້້� ຫວາ? ແຕ່່ມັັນເປັັ ນເຄື່່� ອງລາງບັັງຕາບໍ່່�ໃຫ້້ຂ້້ອຍເຫັັ ນຜີີ ປອບຕັ້້�ງແຕ່່
ຕອນຕົ້້�ນພຸ້້� ນນະ.”
“ມັັນບັັງຕາບໍ່່�ໃຫ້້ທ່່ານເຫັັ ນກໍໍຕອນທີ່່� ພວກມັັນສິິງຢູ່່�ໃນຮ່່າງຂອງຄົົນ ຕອນນີ້້� ພວກ
ມັັນໄດ້້ອອກຈາກຮ່່າງຂ້້ອຍແລ້້ວເດ ບໍ່່�ມີີຫຍັັງທີ່່� ຈະເປັັ ນພິິ ດເປັັ ນໄພອີີກແລ້້ວລະ. ເຄື່່� ອງ
ລາງຊິ້້�ນນີ້້�ຈະສົ່່�ງຜົົ ນກົົງກັັນຂ້້າມ ສ່່ວນເຄື່່� ອງລາງສີີດຳຳ�ກໍໍຈະຊ່່ວຍບໍ່່�ໃຫ້້ພວກມັັນກັັບມາ
ແກ້້ແຄ້້ນທ່່ານອີີກ. ທ່່ານຍັັງຟັັ ງຂ້້ອຍເວົ້້�າຢູ່່�ບໍໍ?”
ສີີຣິິແກວ່່ງຫົົ ວໄປມາ ຄວາມງຽບສະຫງົົບໃນຍາມເຊົ້້�າຕູ່່�ໄດ້້ຖືືກບຸຸກລຸກດ້້
ຸ ວຍສຽງ
ຂອງການປະກອບພິິ ທີີໃນມື້້� ຄືນ
ື ນີ້້� … ສຽງຂອງຊາວບ້້ານທີ່່� ຮ້້ອງຮຽກຊື່່� ຂອງເຂົົາຊ້ຳຳ��ໄປ
ຊ້ຳຳ��ມາ … ແມ່່ຍິິງຄົົນໜຶ່່ງ� ກຳຳ�ລັັງຮ້້ອງໄຫ້້ຄວນຄາງ ນາງຄືືເມຍຂອງເລົົາຈົົງທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ໝູູບ
ໜ້້າຢູ່່�ເທິິງຮ່່າງຂອງຜູ້້� ເປັັ ນຜົົ ວ.
ຄວາມອົົບອຸ່່�ນໃນຍາມເຊົ້້�າເລີ່່� ມເລື່່� ອນຫາຍໄປ, ດວງຕາເວັັນທີ່່� ສາດສ່່ອງເຂົ້້�າມາ
ທາງໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມກໍໍເຄື່່� ອນທີ່່� ຫຼິິ� ບເຂົ້້�າໄປລີ້້� ຢູ່່�ໃນກີີບເມກ.
“ມັັນຄືືວ່່າຄືືກັັບເລື່່� ອງຈິິງແທ້້.”
“ສວມໃສ່່ອັັນນີ້້� ສາເທາະເຢມິິງ ເມື່່� ອໃສ່່ເຄື່່� ອງລາງຊິ້້� ນນີ້້� ແລ້້ວພາບຊຸຸ ມນັ້້�ນກໍໍຈະ
ຫາຍໄປດອກ.”
“ຂ້້ອຍເຮັັດແນວນັ້້�ນບໍ່່�ໄດ້້ດອກ ຂ້້ອຍຮູ້້�ດ້້ວຍເຫດຜົົ ນບາງຢ່່າງວ່່າບໍ່່�ຄວນໃສ່່ມັັນອີີກ
ຢູ່່�ນີ້້�ມີີບາງຢ່່າງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ.”
“ທ່່ານຕ້້ອງໄວ້້ໃຈຂ້້ອຍ.” ປ້້ າສວບເລີ່່�ມໝົົດຄວາມອົົດທົົນ ແລະແລ້້ວສຽງຂອງລາວ
ກໍໍປ່່ ຽນເປັັ ນສຽງຕໍ່່�າລົົງ.
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດວ່່າຜີີ ພວກນັ້້�ນຄິິດຈະມາແກ້້ແຄ້້ນຂ້້ອຍ?” ເລືືອດຢອດນ້້ອຍໆ
ໄດ້້ປາກົົດທີ່່� ມຸຸມປາກຂອງປ້້ າສວບ ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິເຂົ້້�າໃຈທັັນທີີ. ພາບເຫດການໃນຍາມ
ຄ່ຳຳ��ຄືືນບໍ່່�ໄດ້້ຫວນກັັບວົົກວົນ
ົ ມາໃນຕອນເຊົ້້�າແຕ່່ຢ່່າງໃດ ແຕ່່ພາບໃນຍາມເຊົ້້�າຕ່່າງຫາກ
ທີ່່� ຜຸຸດໂຜ່່ຂຶ້້�ນມາໃນຍາມຄ່ຳຳ��ຄືນ
ື ສີີຣິບໍ່່
ິ �ໄດ້້ຄິິດເອງເອີີເອງວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງບີີບຄໍໍປ້້ າສວບ ລາວ
ຕັ້້�ງເຮັັດແທ້້ນີ້້�ແຫຼຼະ ມັັນແມ່່ນຄວາມຈິິງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ, ບ່່ອນນອນອັັນອ່່ອນນຸ້້ມ
� … ປ້້ າສວບ
ຜູ້້� ໃຈດີີ ລວມທັັງແກງແຊບໆ… ທັັງໝົົດນັ້້�ນລ້້ວນແຕ່່ແມ່່ນຜີີ ປອບເປັັ ນຜູ້້� ບັັງຄັັບໃຫ້້ມັັນ
ເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ໃນຫົົ ວຂອງເຂົົາ.
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ວິິນຍານຊົ່່�ວຮ້້າຍກຳຳ�ລັັງກ່ອມເຂົົ
າ, ມັັນກຳຳ�ລັັງເກ້້ຍກ່ອມໃຫ້້ສີີ
ຣິິຍອມສວມໃສ່່ເຄື່່� ອງ
່
່
ລາງຊິ້້�ນນັ້້�ນ ເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ພະລັັງຂອງເຂົົາອ່່ອນແຮງລົົງ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຄວາມຫວັັງດຽວທີ່່� ຈະ
ເຮັັດໃຫ້້ພວກມັັນຢູ່່�ຕໍ່່�ໄດ້້, ສີີຣິິບີີບຄໍໍປ້້ າສວບເພື່່� ອຂັັບໄລ່່ພວກວິິນຍານເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນໃຫ້້ອອກ
ຈາກຮ່່າງຂອງລາວ, ພວກມັັນບໍ່່�ສາມາດສູ້້ຢັັ� ນກັັບພະລັັງຂອງເຂົົາໄດ້້. ພວກມັັນໄດ້້ຂ້້າ
ຮ່່າງຊົົງ ແຕ່່ເຢມິິງມີີພະລັັງແຂງແກ່ນພໍໍ
ົ ຄວນ. ເຂົົາປ່່ອຍມືືຂ້້າງໜຶ່່ງ� ອອກຈາກຄໍໍຂອງ
່ ສົມ
ປ້້ າສວບ ແລ້້ວຕົົບໜ້້າລາວຢ່່າງໂຫດຫ້້ຽມໄຮ້້ມະນຸຸດສະທຳຳ�.
“ຈົ່່�ງອອກໄປ ຜີີ ປອບອອກໄປສະ!”
ແລະແລ້້ວພວກມັັນກໍໍຫາຍຕົົວໄປ ທ່່າມກາງຄວາມຟັ່່� ງຟ້້າວຂອງພະລັັງສະຖິິດທີ່່�
ໄຫຼຼພ່່າວໄປຕາມອາກາດພ້້ອມຖືືກດູດ
ູ ອອກໄປຈາກຫ້້ອງແຫ່່ງນັ້້�ນ. ຮ່່າງຄີີງຂອງປ້້ າສວບ
ອ່່ອນຕົົວລົົງປວກປຽກ ສ່່ວນເຢມິິງກໍໍປ່່ ອຍໃຫ້້ຮ່່າງຂອງປ້້ າສວບຫຼົ່່�� ນລົົງໃສ່່ກັັບພື້້� ນ ເຂົົາ
ກວາດສາຍຕາແນມເບິ່່�ງພວກຊາວບ້້ານອ້້ອມຮອບທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ມືືນຕາອ້້າປາກຄ້້າງບໍ່່�ເວົ້້�າບໍ່່�
ຈາຫຍັັງອອກມາມີີພຽງນ້ຳຳ��ຕາໄຫຼຼອາບຍ້້ອຍຈົົນເປື້້�ອນໃບໜ້້າ ເປັັ ນອັັນວ່່າໜ້້າວຽກຂອງ
ເຂົົາໄດ້້ຈົົບສິ້້�ນແລ້້ວ ຮ່່າງຄີີງຂອງສີີຣິິຄ່່ອຍໆ ລົ້້�ມຕົົວລົົງກັັບພື້້� ນແລ້້ວເຊືືອບຫຼັັ�ບໄປ.
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ພໍໍ ເມື່່� ອເຂົົາຕື່່� ນຂຶ້້�ນ ດວງຕາເວັັນໄດ້້ສາດສ່່ອງຜ່່ານປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທີ່່� ບໍ່່�ມີບ
ີ ານຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ
ນ້ຳຳ��ມັນ
ັ ຫອມລະເຫີີ ຍອຸ່່ນໆ
� ປະທະໃສ່່ໃບໜ້້າ, ເຂົົາໄດ້້ຍິິນສຽງຄວ້້າງເຄ້້ງຂອງບ່່ວງກະທົົບ
ກັັບໝໍ້້� ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ກ້້າຮອດຈະແນມເບິ່່�ງ. ເຂົົາໄດ້້ຍິິນສຽງຖອກນ້ຳຳ��ແກງລົົງໃສ່່ຖ້້ວຍ ແຕ່່ກໍໍ
ພະຍາຍາມບ່່ຽງເບ່່ນຄວາມສົົນໃຈທີ່່� ຈະບໍ່່�ຍອມຮັັບຟັັ ງສຽງນັ້້�ນອີີກ.
“ລາວຕື່່� ນແລ້້ວ.”
ສຽງຂອງຜູ້້�ຊາຍຄົົນໜຶ່ງ່� ຕາມດ້້ວຍສຽງຄາງຕອບຮັັບຂອງຜູ້້�ຊາຍອີີກຄົນ
ົ . ສີີຣິມື
ິ ນ
ື
ຕາຂຶ້້�ນເບິ່່�ງຈິ່່�ງເຫັັ ນພວກຜູ້້�ເຖົ້້�າຈຳຳ�ນວນໜຶ່ງ່� ນັ່່�ງເປັັ ນກຸ່່�ມຢູ່່�ອີີກຟາກໜຶ່່ງ� ຂອງຕູູບ. ທຸຸກ
ຄົົນລຸຸກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນແລ້້ວພາກັັນຍ່່າງຂ້້າມຫ້້ອງມາແບບຟ້້າວໆ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າພວກເຂົົາດີີໃຈທີ່່� ໄດ້້
ເຫັັ ນສີີຣິ.ິ ຍິິງສາວທີ່່� ເຂົົາເຄີີຍພົົ ບມາກ່ອນໜ້້ານີ້້�
ກຳຳ�ລັງັ ຕັັກແກງແລ້້ວຢາຍໃຫ້້ແຕ່່ລະຄົົນ
່
ນ້ຳຳ��ແກງໄດ້້ສົ່່�ງກິ່່�ນຫອມຫວນຊວນນ້ຳຳ��ລາຍໄຫຼຼ.
ສີີຣິິບໍ່່�ປາກບໍ່່�ເວົ້້�າຫຍັັງກັັບພວກຜູ້້� ຊາຍກຸ່່�ມນັ້້�ນ ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ມືືນຕາເມົ້້�າໆ ແນມເບິ່່�ງ
ພວກເຂົົາ. ເຂົົາສອດຊ່່ອງເພື່່� ອຄົ້້�ນຫາຄວາມຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ … ແມ່່ນຫຍັັງກໍໍຕາມທີ່່� ຜິິດ
ແປກຈາກທຳຳ�ມະຊາດ ຫຼືື�ພາວະທີ່່� ແສງປ່່ຽນແປງຢ່່າງກະທັັນຫັັ ນ ແຕ່່ແລ້້ວຊັັດກໍໍເປັັ ນ
ຄົົນເວົ້້�າຂຶ້້�ນກ່ອນ.
່
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“ເປັັ ນແນວໃດແລ້້ວເຢມິິງ?” ສຽງນັ້້�ນອາດຈະແມ່່ນສຽງຂອງຊັັດແທ້້ ແຕ່່ສີີຣິບໍ່່
ິ �ຢາກ
ໃຫ້້ຕົົນເອງຜິິ ດພາດຂຶ້້�ນເປັັ ນຄັ້້�ງທີີສອງ.
“ເຈົ້້�າແມ່່ນໃຜ?”
ພວກຜູ້້� ຊາຍໄດ້້ແຕ່່ແນມເບິ່່�ງໜ້້າກັັນແບບງຸນ
ຸ ງົົງ. “ຂ້້ອຍກະແມ່່ນຊັັດຫັ້້� ນເດ ເປັັ ນ
ຫຍັັງອີີກແລ້້ວ?”
“ນີ້້�ແມ່່ນປີີຫຍັັງ?”
“ປີີ 1976.”
“ວັັນທີີເດ?” ສີີຣິຄິ
ິ ດ
ິ ວ່່າພວກວິິນຍານຊົ່່�ວຮ້້າຍບໍ່່�ສາມາດບອກວັັນ-ວັັນທີີ-ເດືືອນປີີ
ຕາມປະຕິິທິິນໄດ້້.
ພວກຜູ້�້ ເຖົ້້�າໄດ້້ແຕ່່ແນມເບິ່່�ງໜ້້າກັັນອີີກຄັ້້�ງ ໜ້້າເສຍດາຍທີ່່� ພວກເຂົົາເອງກໍໍບໍ່່�ໄດ້້
ໃສ່່ໃຈກັັບວັັນທີີພໍໍເທົ່່�າໃດ ແຕ່່ແລ້້ວໜຶ່່ງ� ໃນນັ້້�ນກໍໍລອງສ່່ຽງຕອບ.
“ເດືືອນພະຈິິກຕິິເບາະ?”
“ວັັນຫຍັັງ?”
“ວັັນຈັັນ.”
“ບໍ່່�ຕິິ! ເປັັ ນໄປບໍ່່�ໄດ້້ ມັັນເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນກັັບວັັນສຸຸກ, ເສົົາ ກັັບທິິດ?”
“ທ່່ານນອນຫຼັັ�ບທັັງສາມມື້້� .”
“ທ່່ານໝົົດສະຕິິບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຕົົວຕັ້້�ງແຕ່່ … ຄືືນນັ້້�ນພຸ້້� ນ.”
ມັັນບໍ່່�ໜ້້າຈະເປັັ ນໄປໄດ້້. ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກສະໝອງຕື້້� ທັັງຫິິ ວເຂົ້້�າຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ ກິ່່�ນຫອມ
ຂອງແກງເຮັັດໃຫ້້ທ້້ອງຂອງເຂົົາຮ້້ອງຂຶ້້�ນເປັັ ນແຊວໆ ແຕ່່ໃຈຂອງເຂົົາກໍໍຍັັງບໍ່່�ຢຸຸດເຊົົາຈາກ
ອາການຫວາດລະແວງກັັບພາບທີ່່� ປາກົົດຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ.
“ເລົົາຈົົງໄປໃສ?”
ຊັັດກົ້້�ມໜ້້າເສົ້້�າແນມເບິ່່�ງມືືຕົົນເອງ. “ເຂົົາຈາກໄປແລ້້ວ.”
“ຈາກໄປແລ້້ວ ໝາຍເຖິິງຕາຍຕອນເຮັັດພິິ ທີີຫັ້້� ນບໍໍ?”
ທຸຸກຄົົນງຶຶກຫົົວຢ່່າງເຄັ່່�ງຂຶຶມ.
“ສະພາບຮ່່າງກາຍຂອງເຂົົາຍັັງບໍ່່�ພ້້ ອມທີ່່� ຈະທົົນທຸຸກທໍໍລະມານກັັບຄວາມປັ່່� ນປວນ
ພາຍໃນຂະນະຖືືກຜີີເຂົ້້�າສິິງ ທີ່່� ແທ້້ແລ້້ວເຂົົາກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍສ່່ຽງທີ່່� ຈະເຮັັດພິິ ທີີແບບນີ້້�ມາກ່ອນ
່
ເຊິ່່�ງເຂົົາເອງກໍໍເປັັ ນໂລກຫົົ ວໃຈຢູ່່�ແລ້້ວ ຂະໜາດຜີີ ປອບກໍໍຍັັງຮູ້້�. ຂ້້ອຍເອງກໍໍຍັັງຄິິດບໍ່່�
ເຖິິງວ່່າ ພວກມັັນພາກັັນດົົນບັັນດານໃຈໃຫ້້ເຂົົາເຫັັ ນພາບຫຍັັງຈົົນຕ້້ອງຕົົກໃຈຈົົນຊັ໋໋�ອກ
ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ຢາກຮູ້້�ຊ້ຳຳ��ດອກ.”
“ຂ້້ອຍພໍໍ ເດົົາອອກຢູ່່�.”
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“ຖືືວ່່າພວກເຮົົາຍັັງໂຊກດີີທີ່່�ເຢມິິງເປີີດໃຈຍອມຮັັບເທບສັັກສິິດ ມັັນປຽບເໝືືອນ
ການຕໍ່່�ສູ້້ໃນສະໜາມຮົົ
ບຂອງຜີີ ສາດ.”
�
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຄືືຊິິໄດ້້ປະຈັັນໜ້້າກັັບຜີີ ສາດໂຕນັ້້�ນແລ້້ວແຫຼຼະ. ແລ້້ວມັັນເກີີດຫຍັັງ
ຂຶ້້�ນກັັບຜີີ ປອບໂຕນັ້້�ນ?”
“ກັັບຄືືນເຂົ້້�າໄປໃນປ່່າແລ້້ວເດ.”
“ງ່່າຍໆ ແບບນັ້້�ນເລີີຍບໍໍ? ພວກມັັນພຽງແຕ່່ດີີໃຈທີ່່� ໄດ້້ແລ່່ນແກ່ຫາງຈຸຸ
ກກົ້້�ນເຂົ້້�າໄປ
່
ໃນປ່່າແບບນັ້້�ນຫວາ?”
“ມັັນກະບໍ່່�ມີີຫຍັັງທີ່່� ຈະຕ້້ອງດີີໃຈ ຫຼືື�ມີີຄວາມສຸຸກອີ່່�ຫຍັັງດອກ. ຢູ່່�ໃນປ່່າກໍໍຍັັງຄົົງມີີ
ສິ່່�ງຊົ່່�ວຮ້້າຍຫຼຼາຍຢ່່າງແຝງຢູ່່� ແຕ່່ຕອນນີ້້�ພວກເຮົົາໄດ້້ຮັັບການປົົ ກປ້້ ອງຄຸ້້ມຄອງຈາກສິ່່�
ງ
�
ສັັກສິິດ ເຊິ່່�ງກໍໍຍາກທີ່່� ພວກຜີີ ປອບຊຸຸ ມນັ້້�ນຈະມາເຂົ້້�າສິິງຄົົນໃນບ້້ານໄດ້້ອີີກຄັ້້�ງ ເພາະເຢ
ມິິງໄດ້້ໃຫ້້ພອນແກ່ພວກເຮົົ
າ ທັັງສວດມົົນຄາຖາປົົ ກປ້້ ອງໝູ່່ບ້້ານຂອງພວກເຮົົ
ານຳຳ�ອີີກ.”
່
�
“ເຂົົາເປັັ ນຄົົນດີີແທ້້ໆ.” ສີີຣິິຕັັດສິິນໃຈວ່່າພາບທັັງໝົົດເຫຼົ່່�� ານີ້້�ແມ່່ນເຫດການຂອງ
ຄວາມເປັັ ນຈິິງ ເພາະທ້້ອງໄສ້້ຂອງເຂົົາກຳຳ�ລັັງຮ້້ອງຄ່ຳຳ��ຄວນບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບແບ້້ທີ່່� ຖືືກລ່່າມ
ໄວ້້ເມື່່� ອໄດ້້ກິ່່�ນຂອງນ້ຳຳ��ແກງ. ການຟື້້� ນຕົົວຄືືນມາອີີກຄັ້້�ງຫຼັັ�ງຈາກທີ່່� ໄດ້້ຫຼັັ�ບໄຫຼຼ ໄປຕັ້້�ງ
ເຈັັດສິິບສອງຊົ່່�ວໂມງບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່�ອງງ່່າຍເລີີຍ ແລະເຂົົາຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ຈາກພວກຜູ້້� ເຖົ້້�າເພື່່� ອພະຍຸຸງເຂົົາໃຫ້້ລຸຸກນັ່່ງ� ຮ່່າງກາຍຂອງພວກເຂົົາປະກອບດ້້ວຍເລືືອດ
ເນື້້� ອເຊື້້� ອໄຂແຕ່່ສ່່ວນໃຫຍ່່ກໍໍເປັັ ນກະດູູກຫຼຼາຍກວ່່າ ຍິິງສາວໜ້້າແດງກ່ຳຳ��ຂະນະກຳຳ�ລັັງ
ຕັັກແກງເຂົ້້�າໃສ່່ປາກຂອງເຂົົາ ທີ່່� ຈິງິ ແລ້້ວເຂົົາສາມາດຕັັກກິນ
ິ ເອງໄດ້້ ແຕ່່ເຂົົາມັັກໃຫ້້ນາງ
ຮັັບໃຊ້້ຫຼຼາຍກວ່່າ.
“ທ່່ານຮ້້ອຍເອກເປັັ ນແນວໃດ?” ເຂົົາຖາມຂະນະຊົົດນ້ຳຳ��ແກງສຽງດັັງ.
“ເຂົົາກໍໍໄດ້້ຮັັບພອນເຊັ່່�ນກັັນ. ເບິ່່�ງຄືືວ່່າເຂົົາມີີຄວາມເຊື່່� ອໝັ້້�ນຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ແລະຕັັດສິິນ
ໃຈວ່່າຈະປົົ ກປ້້ ອງອ້້າຍນ້້ອງທະຫານຂອງເຂົົາໄດ້້. ປ້້ າສວບກໍໍໄດ້້ຂາຍເຄື່່�ອງລາງໃຫ້້ພວກ
ທະຫານຫຼຼາຍອັັນ ທັັງຂາຍດີີປານເທນ້ຳຳ��ເທທ່່າຈົົນເຮັັດນຳຳ�ບໍ່່�ທັັນ.”
ສີີຣິິຢຸຸດສະຫງັັກຈາກການກິິນທັັນທີີ. “ປ້້ າສວບຫວາ? ລາວຍັັງລອດຢູ່່�ຫວາ?”
“ລາວບໍ່່�ໄດ້້ເປັັ ນຫຍັັງດອກ ລາວຮອດບໍ່່�ຮູ້້ເລື່່�
� ຊ້ຳຳ�� ເຈົ້້�າຂອງຮ່່າງ
� ອງອີ່່�ຫຍັັງໃນຄືືນມື້້�ນັ້້ນ
ທີ່່� ຖືືກສິິງບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຕົົວຫຍັັງດອກ ພໍໍ ແຕ່່ທ່່ານຊີ້້� ຕົົວໄປໃສ່່ລາວປັັ ບ ນາງສວບກໍໍສະຫຼົົ�ບປຸຸບ
ແລ້້ວຜີີ ປອບກໍໍອອກມາອາລະວາດແບບປ່່ວງບ້້າ.”
“ແຕ່່ຂ້້ອຍ … ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ບີີບຄໍໍປ້້ າສວບຈົົນຕາຍແມ່່ນບໍໍ?”
“ບໍ່່�ນາ. ທ່່ານທຳຳ�ຮ້້າຍຜີີ ປອບພຸ້້� ນ ສ່່ວນມືືທັັງສອງຫັ້້� ນກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນມືືຂອງທ່່ານເອງ
ດອກ ແລະຄໍໍທີ່່�ຖືືກບີີບກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນຄໍໍຂອງນາງສວບ.”
174

“ຂອບໃຈເທວະດາຟ້້າແຖນທີ່່� ເປັັ ນແບບນັ້້�ນ ປ້້ ອນຂ້້ອຍອີີກແດ່່ສາວນ້້ອຍໜ້້າຮັັກ.”
ຍິິ ງ ສາວຕັັ ກ ແກງເຂົ້້� າ ໃສ່່ປາກຂອງເຂົົ າ ດ້້ວຍອາການເຂີີ ນ ອາຍຈົົ ນ ແກ້້ມແດງ
ອ່່ອງຕ່່ອງປານໝາກເຜັັ ດສຸຸກ.
ພໍໍ ເມື່່� ອສີີຣິິຕັ້້�ງສະຕິິຈາກການນອນຫຼັັ�ບໄດ້້ຢ່່າງເຕັັມທີ່່� ບວກກັັບໄດ້້ຮັັບພະລັັງງານ
ຈາກອາຫານ ຈິ່່�ງເປັັ ນຕົົວການກະຕຸ້້�ນໃຫ້້ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກດີີຂຶ້້�ນທັັງກະປີ່່�ກະເປົ່່� າກວ່່າໃນຊ່່ວງ
ຫຼຼາຍໆ ປີີຜ່່ ານມາ ບາງທີີເຂົົາອາດຮູ້້�ສຶຶກດີີຂຶ້້�ນຫຼຼາຍກວ່່າທີ່່� ເຄີີຍເປັັ ນໃນເມື່່� ອກ່ອນ
ມີີອີ່່�
່
ຫຍັັງບາງຢ່່າງທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ພຸ່່� ງພ່່ານຂຶ້້�ນໃນຕົົວຂອງເຂົົາ ແລະແລ້້ວພາບແຫ່່ງຄວາມຫຼັັ�ງອັັນ
ຫວານຊື່່� ນໃນໄວໜຸ່່ມທີ່່�
� ນ
ັ ກໍໍຜຸຸດຂຶ້້�ນມາໃນຫົົ ວ ເພາະມັັນເປັັ ນຄວາມ
� ເຂົົາກັັບບົົວເຄີີຍມີີຕໍ່່ກັ
ຮູ້້�ສຶຶກດີີອີ່່�ຫຼີີ�ຈົນ
ົ ບໍ່່�ມີີສິ່່�ງໃດມາແທນທີ່່� ໄດ້້.
ຫຼັັ�ງຈາກຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາໄດ້້ຊົ່່�ວໂມງໜຶ່່ງ� ສີີຣິິກໍໍຍ່່າງອອກໄປຮອບໆ ບໍໍລິິເວນໝູ່່ບ້້ານເມ
�
ຢູູໂບເພື່່� ອກ່່າວຄຳຳ�ອຳຳ�ລາ ແລະຮັັບຂອງຂວັັນເລັັກໆ ໜ້້ອຍໆ ແລະຄຳຳ�ສະແດງຄວາມ
ຍິິນດີີຈາກຊາວບ້້ານ ພໍໍ ມາຮອດຕູູບຂອງປ້້ າສວບ ສີີຣິິກໍໍກ່າວຄຳຳ�ຂໍໍ
ໂທດນຳຳ�ລາວອີີກຄັ້້�ງ
່
ແຕ່່ແນ່່ນອນວ່່າລາວຈື່່�ຈຳຳ�ເຫດການຫຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ເລີີຍທັັງບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຫຍັັງໝົົດ ລາວຍັັງບໍ່່�ເຂົ້້�າ
ໃຈຊ້ຳຳ��ວ່່າສີີຣິກຳຳ�ລັ
ິ
ງັ ເວົ້້�າເລື່່�ອງຫຍັັງເມື່່�ອເຂົົາເວົ້້�າເຖິິງກົົນອຸຸບາຍທີ່່� ລາວໃຊ້້ກັັບສີີຣິ,ິ ປ້້ າສວບ
ຍື່່� ນຖົົງຢາງໜັັງໃບນ້້ອຍໆ ໃຫ້້ສີີຣິິ ເຊິ່່�ງເຂົົາກໍໍຮັັບເອົົາມັັນດ້້ວຍຄວາມຫວາດລະແວງ.
“ອັັນນີ້້�ບໍ່່�ແມ່່ນເຄື່່� ອງລາງສີີດຳຳ�ຕິິເນາະ?”
“ບໍ່່�ແມ່່ນເຢມິິງ ເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນນັ້້�ນມັັນຖືືກທຳຳ�ລາຍໄປແລ້້ວ ມັັນຖືືກທຸບ
ຸ ຖິ້້�ມຈົົນແຕກ
ມຸ່່ນເປັັ
ື ເອົົາໄປໂຮຍຖິ້້�ມໃສ່່ໃນປ່່າທີ່່� ຖືກຕັ
ື ດ
ັ ພຸ້້�ນລະລອງເປີີດເບິ່່�ງແມ.”
� ນພັັນໆ ຊິ້້�ນ ແລ້້ວກໍໍຖືກ
ສີີຣິິດຶຶງເຊືືອກທີ່່� ມັັດປາກຖົົງນັ້້�ນອອກ ຈິ່່�ງພົົ ບເຄື່່� ອງລາງສີີຂາວທີ່່� ມີີຂະໜາດນ້້ອຍກວ່່າ
ເຄື່່� ອງລາງສີີດຳຳ�ຊິ້້�ນນັ້້�ນ ແຕ່່ຄວາມເກົ່່�າແກ່່ແມ່່ນພໍໍ ຊ່ຳຳ��ໆ ກັັນ ມັັນຫ້້ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງຢູ່່�ສາຍ
ທີ່່� ຖັກດ້້
ັ ວຍຜົົ ມເປຍສີີຂາວ. “ເຄື່່�ອງລາງຊິ້້�ນນີ້້�ຕ່່າງກັັບເຄື່່�ອງລາງສີີດຳຳ� ເພາະຖ້້າຢູ່່�ແຫ່່ງໃດ
ຫາກມີີສິ່່�ງຊົ່່�ວຮ້້າຍສິິງຢູ່່� ທ່່ານຈະແນມເຫັັ ນມັັນທັັນທີີຖ້້າທ່່ານສວມໃສ່່ມັັນໄວ້້ກໍໍຈະບໍ່່�ມີີ
ວິິນຍານຢູ່່�ໃສສາມາດບັັງຕາທ່່ານໄດ້້ອີີກ.”
“ຫວັັງວ່່າຜີີ ປອບຄົົງຈະບໍ່່�ກັບ
ັ ມາວຸ້້ນວາຍທ່່ານອີີ
ກ ແຕ່່ຜີີ ພວກນັ້້�ນມັັນຊົ່່�ວຊ້້າສາມານ
�
ທັັງໂຫດຮ້້າຍສຸຸດ ມີີວິນ
ິ ຍານຊົ່່�ວຮ້້າຍຫຼຼາຍດວງຮວມຕົົວກັັນຢູ່່� ແຕ່່ໃນພິິທີີໄລ່່ຜີີ ອາດເຮັັດ
ໃຫ້້ພວກມັັນຮູ້້�ໄດ້້ວ່່າແມ່່ນໃຜມີີອຳຳ�ນາດເໜືືອກວ່່າ ແຕ່່ຂ້້ອຍຢາກໃຫ້້ທ່່ານກຽມພ້້ອມ
ຮັັບມືືໄວ້້ເພາະຢ້້ ານມັັນກັັບມາແກ້້ແຄ້້ນຄືືນຕາມຄຳຳ�ສາບ ເຄື່່� ອງລາງຊິ້້� ນນີ້້� ຈິ່່�ງຈຳຳ�ເປັັ ນ
ສຳຳ�ລັັບທ່່ານ, ສັັນຍາໄດ້້ບໍໍວ່່າທ່່ານຈະໃສ່່ມັັນໄວ້້ຕະຫຼຼອດເວລາ.”
ຄວາມຮູ້້ສຶຶ
ໄດ້້ປາກົົດເປັັ ນແວັັບໆ
� ກເໝືືອນກັັບເຄີີຍຜ່່ານເຫດການແບບນັ້້�ນມາກ່ອນກໍໍ
່
ເຂົ້້�າມາໃນຫົົ ວຂອງສີີຣິິ ເຖິິງແມ່່ນມັັນຈະເປັັ ນເລື່່� ອງໄຮ້້ສາລະງົົມງວາຍກໍໍຕາມ. ປ້້ າສວບ
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ບໍ່່�ແມ່່ນຜີີ ປອບ ແຕ່່ລາວກຳຳ�ລັັງຍື່່� ນມືືມາຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເຂົົາ ພຽງແຕ່່ວ່່າ ຖ້້າລາວຈື່່�ຈຳຳ�ຫຍັັງ
ບໍ່່�ໄດ້້ເລີີຍວ່່າຕົົນເອງຖືືກຜີີສິິງ ແລ້້ວລາວຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດກ່່ຽວກັັບຄຳຳ�ສາບ? ເຂົົາຮອດບໍ່່�
ຢາກຈະຄິິດເຖິິງມັັນຈິ່່�ງພະຍາຍາມກຳຳ�ຈັັດຄວາມຄິິດດັ່່�ງກ່າວອອກໄປ.
່
ເຂົົາກ່າວຂອບໃຈປ້້
າສວບສຳຳ�ລັັ
ບ
ເຄື່່�
ອ
ງລາງຊິ້້�
ນ
ນັ້້�
ນ
ແຕ່່ກໍໍ
ຮອດບໍ່່�ຄິດ
ິ ຈະຢາກໃສ່່ມັັນ
່
ຊ້ຳຳ��ດອກ ເຂົົາອວຍພອນໃຫ້້ລາວໂຊກໝານກັັບການຄ້້າຂາຍເຄື່່� ອງລາງຂອງຂັັງທີ່່� ລາວ
ປະດິິດຂຶ້້�ນ ແລະຫວັັງວ່່າມັັນຈະສາມາດສ້້າງລາຍຮັັບໄດ້້ຢ່່າງພຽງພໍໍ ໃຫ້້ແກ່່ຄົົນໃນໝູ່່�
ບ້້ານຈົົນຫຼຸຸ�ດພົ້້� ນອອກຈາກພາວະຄວາມທຸຸກຍາກໄດ້້. ນະທີ່່� ແຫ່່ງນັ້້�ນຍິ່່� ງມີີທະຫານ
ປະຈຳຳ�ການເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼວງຫຼຼາຍ ແລະຄວາມເຊື່່� ອເລື່່� ອງໂຊກລາງຊ້ຳຳ��ພັັດແຜ່່ກະຈາຍ
ລຸຸກລາມໄປໄວກວ່່າໄຟໄໝ້້ປ່່າຊ້ຳຳ��ອີີກ.
ໃນຕອນບ່່າຍຂອງມື້້� ນັ້້ນ
� , ຄຳຳ�ສິິງໄດ້້ຕິິດຕາມສີີຣິິໄປທີ່່� ລານເດີ່່� ນບິິນ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າທ່່ານ
ຮ້້ອຍເອກຈະປ່່ຽນເປັັ ນຄົົນລະຄົົນ. ກິິລິຍ
ິ າທ່່າທາງທີ່່� ເຄີີຍກະວົົນກະວາຍໃຈຂອງເຂົົາໄດ້້
ຫາຍໜີີໄປໝົົດແລ້້ວ ແລະເຂົົາກໍໍກ້້ານຸ່່ງຊຸຸ
� ດເຄື່່� ອງແບບເພື່່� ອສະແດງຕຳຳ� ແໜ່່ງຂອງຕົົນ
ຢ່່າງອົົງອາດກ້້າຫານ ເຄື່່�ອງລາງຂອງເຂົົາໂຜ່່ອອກມາຈາກຮອຍຍະວ່່າງຂອງກະດຸຸມເສື້້�ອ.
ທຸຸກຄົົ ນ ແນມເບິ່່� ງ ເຄື່່� ອ ງບິິ ນ ແຢັັ ກທີ່່� ກຳຳ�ລັັງ ບິິ ນ ມາຈາກຂອບຟ້້ າບໍ່່� ຕ່່ າງຫຍັັ ງ ກັັ ບ
ແມງເຜິ້້� ງທີ່່� ບິິນມາພ້້ອມກັັບລະອອງເກສອນດອກໄມ້້ແບບເຕັັມຕຶ້້�ງ. ສີີຣິິກັັບຄຳຳ�ສິິງຍ່່າງ
ກອດຄໍໍກັນ
ັ ໄປທີ່່� ເຮືືອບິິນ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບສອງສະຫາຍທີ່່� ຫາກໍໍລອດຊີີວິດ
ິ ມາຈາກສົົງຄາມ
ອັັນຕະລາຍຄັ້້�ງຍິ່່�ງໃຫຍ່່.
“ທ່່ານບໍ່່�ຟ້້າວກັັບໄວກໍໍໄດ້້ດອກ ອາດຈະພັັ ກຕໍ່່�ອີີກຈັັກສອງສາມມື້້� .” ຄຳຳ�ສິິງເວົ້້�າຂຶ້້�ນ.
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່ານອນຫຼັັ�ບປານຕາຍຕັ້້�ງສາມມື້້�ຄົງົ ຈະເປັັ ນການພັັກຜ່່ ອນທີ່່� ພຽງພໍໍແລ້້ວ
ແຫຼຼະອີີກຢ່່ າງໜຶ່່ງ� ແມ່່ນໃຜຈະໄປຮູ້້�ວ່່າສະຫາຍໂຊວຽດສຸຸດຫຼໍ່່�� ຂອງພວກເຮົົາຈະຜ່່ານ
ມາທາງນີ້້�ອີີກເມື່່� ອໃດ? ເມື່່� ອພວກເຂົົາມາແລ້້ວຂ້້ອຍກໍໍຈຳຳ�ຕ້້ອງສວຍໂອກາດກັັບກ່ອນ.”
່
“ທ່່ານສີີຣິິ, ແລ້້ວເລື່່� ອງບົົດລາຍງານ …”
ສີີຣິຫົ
ິ ົ ວຂຶ້້�ນ. “ຖ້້າຫົົ ວໜ້້າຂອງເຈົ້້�າຄືືກັນ
ັ ກັັບຫົົ ວໜ້້າຂອງຂ້້ອຍ ຄິິດວ່່າເລື່່�ອງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ
ໃນອາທິິດແລ້້ວນີ້້�ຄວນຈະປ່່ອຍໃຫ້້ມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງປົົ ກກະຕິິຈະດີີກວ່່າ ເອົົາແບບວ່່າຂ້້ອຍ
ໃຊ້້ເວລາທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບໄດ້້ສອງວັັນຈາກນັ້້�ນກໍໍເຈັັບປ່່ວຍຍ້້ອນໂລກ …”
“ມາເລເຣຍ.”
“ເອີີແມ່່ນມາເລເຣຍຫັ້້� ນແຫຼຼະທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຕ້້ອງນອນພັັ ກຈົນ
ົ ເຊົົາໄຂ້້ ຂ້້ອຍຈື່່�ຫຍັັງ
ບໍ່່�ໄດ້້ເລີີຍເລື່່� ອງມົ້້�ງ, ເຈົ້້�າເດ?”
“ຈື່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຄືືກັັນ.” ທັັງສອງຈັັບມືືອຳຳ�ລາ. “ທ່່ານສີີຣິິ, ທ່່ານຮູ້້�ສຶຶກແນວໃດ?”
“ເລື່່� ອງຫຍັັງລະ?”
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“ກໍໍເລື່່� ອງການສະແດງລະຄອນສັັດແບບບ້້າເລືືອດຫັັ ນແຫຼຼະ. ເລື່່� ອງລາວທັັງໝົົດທີ່່�
ເກີີດຂຶ້້�ນນັ້້�ນຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າຕົົນເອງຄົົງຈະກັັບມາເປັັ ນປົົ ກກະຕິິບໍ່່�ໄດ້້ອີີກແລ້້ວ ທັັງທີ່່� ຂ້້ອຍເປັັ ນ
ພຽງຜູ້້� ສັັງເກດການຊື່່� ໆ ແຕ່່ສຳຳ�ລັັບທ່່ານ … ບໍ່່�ຮູ້້�ແຫຼຼະ … ທ່່ານຄືືຊິິງົງົ ກັັບເລື່່� ອງນີ້້�ໜັກ
ັ
ພໍໍ ຄວນແຫຼຼະເນາະ?”
“ຊິິບໍ່່ໃ� ຫ້້ງົົງໄດ້້ແນວໃດ? ຂ້້ອຍເປັັ ນຄົົນທີ່່� ເຊື່່� ອໃນເລື່່�ອງວິິທະຍາສາດ ແຕ່່ສິ່່�ງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ
ກັັບຂ້້ອຍນັ້້�ນຊ້ຳຳ��ພັັດເປັັ ນສິ່່�ງທີ່່� ບໍ່່�ສາມາດອະທິິບາຍໄດ້້ດ້້ວຍຫຼັັ�ກເຫດຜົົ ນ ແຕ່່ເຈົ້້�າກໍໍເຫັັ ນ
ກັັບຕາໃນສິ່່�ງທີ່່� ມັນ
ັ ເກີີດຂຶ້້�ນແລ້້ວ ສ່່ວນຂ້້ອຍກໍໍສຳຳ�ຜັັດໄດ້້ດ້້ວຍຄວາມຮູ້້�ສຶຶກ ຖ້້າເປັັ ນແນວ
ນີ້້�ແລ້້ວຂ້້ອຍຈະກັັບໄປເປັັ ນທ່່ານໝໍໍສີີຣິິຜູ້�້ ຖືືກຂົ່່�ມເຫັັ ງໄດ້້ແນວໃດ?”
“ຂ້້ອຍຈັ່່�ງແມ່່ນເຫຼື້້�� ອມໃສໃນຕົົວຂອງທ່່ານອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ເພາະເຫດຜົົ ນຫຍັັງລະ?”
“ພຽງແຕ່່ຄິິດວ່່ານັັບຈາກນີ້້�ໄປ ໂລກຂອງທ່່ານກໍໍຈະໜ້້າສົົນໃຈຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ.”
“ຂ້້ອຍເຈັັດສິິບສອງປີີແລ້້ວໃດບ່່າວນ້້ອຍ ຄວາມສົົນໃຈທີ່່� ມີຕໍ່່
ີ ໂ� ລກເລີ່່� ມຄ່່ອຍໆ ໝົົດ
ໄປແບບຊ້້າໆ ບໍ່່�ຢາກຈະຮັັບຮູ້້�ຫຍັັງທັັງໝົົດ ສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຫວັັງຢູ່່�ກໍໍຄືື ຂ້້ອຍຈະລືືມທຸຸກຢ່່ າງ
ໄດ້້ໃນທັັນທີີທີ່່�ອອກຈາກຄຳຳ�ມ່່ວນ. ເວົ້້�າຄວາມຊື່່� ເທາະ ໃນຄວາມຄິິດທີ່່� ຈະພາເຢມິິງກັັບ
ໄປທີ່່� ວຽງຈັັນນຳຳ�ຫັ້້� ນ ມັັນຄືືວ່່າເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ ານຂຶ້້�ນມາແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ.”
ບົົດສົົນທະນາຂອງພວກເຂົົາຖືືກລົົບກວນດ້້ວຍສຽງຄາງຮື່່� ມໆ ຂອງເຄື່່� ອງບິິນທີ່່�
ກຳຳ�ລັັງເຕັ້້�ນກະເດັ້້�ງໄປຕາມຣັັນເວຍ໌໌ ເມື່່� ອເຮືືອບິິນແຢັັ ກໃກ້້ຈະຈອດແບບສະໜິິດ ປະຕູູກໍໍ
ເປີີດອ້້າອອກ ແລ້້ວສົ່່�ງຜູ້�້ ໂດຍສານຄົົນໜຶ່ງ່� ລົົງ ຈາກນັ້້�ນກໍໍຮັັບເອົົາສີີຣິິກັັບຜູ້�້ ຊ່່ຽວຊານ
ດ້້ານປ່່າໄມ້້ສອງຄົົນຂຶ້້�ນໄປ ກ່ອນທີ່່�
ເຮືືອບິິນຈະໝູູນກັັບລຳຳ� ແລ້້ວບິິນຂຶ້້�ນຄືືນອີີກຄັ້້ງ� ພາຍໃນ
່
ສິິບນາທີີ.
ສີີຣິິສອດສ່່ອງສາຍຕາເບິ່່�ງຜ່່ານໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ ກໍໍເຫັັ ນຮ້້ອຍເອກຄຳຳ�ສິິງຍ່່າງ
ກັັບຄືືນໄປທີ່່� ລົດ
ົ ກະບະ. ກາໂຕໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງມີີຫອນເປັັ ນສີີນ້ຳຳ�� ຕານງອຍຢູ່່�ເທິິງຂອນໄມ້້ເຊິ່່�ງຢູ່່�
ຫ່່າງອອກໄປບໍ່່�ຮອດຫ້້າແມັັດ ທ່່າທາງຂອງມັັນຄືືຈັ່່ງ� ວ່່າບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກສະທົົກສະທ້້ານກັັບສຽງ
ດັັງສະນັ່່�ນຂອງເຮືືອບິິນແຕ່່ຢ່່າງໃດ. ຄົົນຂັັບລົົດແລ່່ນເຂົ້້�າໄປໃສ່່ນົົກໂຕນັ້້�ນໂດຍຄິິດວ່່າມັັນ
ຈະບິິນໜີີໄປ ແຕ່່ມັັນກໍໍຍັັງນັ່່�ງທ້້າທາຍເສີີຍຢູ່່�ຈົົນຄົົນຂັັບລົົດຜູ້້� ນັ້້�ນຍອມໃຈມັັນ ພໍໍ ແຕ່່ລົົດ
ກະບະແລ່່ນອອກໄປ ກາໂຕນັ້້�ນກໍໍບິິນຕາມຫຼັັ�ງ.
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ປ່່ າໄມ້້ຜູ້້� ນຸ່່ງເສື້້�
� ອແຂນຍາວ ໄດ້້ສະແດງຄວາມເອື້້� ອເຟື້້�ອຂອງຕົົນໂດຍຊີ້້�
ໃຫ້້ສີີຣິເິ ບິ່່�ງພື້້� ນທີ່່� ຂອງໂຄງການ ເມື່່�ອຍົົນໄດ້້ພາພວກເຂົົາຜ່່ານເຂດນັ້້�ນໄປ. ທ່່ານໝໍໍຮູ້້�ສຶຶກ
ປະຫຼຼາດໃຈກັັບຄວາມກວ້້າງໃຫຍ່່ໄພສານຂອງໂຄງການນີ້້�. ຜືື ນປ່່າດັ້້�ງເດີີມຖືືກຖາງຈົົນ
ແປນເອີີດເຕີີດຕິິດຕໍ່່�ກັນ
ັ ຫຼຼາຍໆ ເຮັັກຕາ, ພາບການທຳຳ�ລາຍລ້້າງຂະຫຍາຍຕົົວອອກໄປ
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ທົ່່�ວທຸຸກທິິດທາງຈົົນສຸຸດສາຍຕາ ສີີຣິິເອົົາຮູູດັັງຕົົນເອງໄປຈຸຸກັັບແວ່່ນແກ້້ວທີ່່� ມີີຮອຍຂີີດ
ຂວ່່ານເປັັ ນຈຸຸດ ພ້້ອມແກວ່່ງຫົົ ວຊ້້າໆ.
“ຜີີ ບ້້າ.” ເຂົົາສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າມືືຂອງຕົົນໄດ້້ລ້້ວງເຂົ້້�າໄປໃນກະເປົົ າພ້້ອມຢິິ ບເອົົາຖົົງ
ໜັັງແບບບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈ ເຂົົາຈົ່່�ມພຶຶ ມພຳຳ�ເພື່່� ອຂໍໍຂະມາຜີີ ປອບ ພ້້ອມກັັບພວກວິິນຍານເລ່່
ລ້້ອນອື່່� ນໆ. “ຂ້້ອຍຂໍໍໂທດ ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ຫຍັັງເລີີຍອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ວ່່າຫຍັັງເກາະ?” ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ປ່່ າໄມ້້ເອ່່ນຕົົວເຂົ້້�າໄປໃກ້້ກັັບສີີຣິິເພື່່� ອຈະໄດ້້ຍິິນສຽງ
ເຂົົາຊັັດເຈນຂຶ້້�ນ.
“ບໍ່່�ມີີຫຍັັງດອກ ຂ້້ອຍສວດມົົນໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� .”
“ຢ້້ ານຕອນຂີ່່� ຍົົນແມ່່ນບໍໍທ່່ານ?”
“ຢ້້ ານທີ່່� ຈະຕ້້ອງກັັບລົົງໄປຢຽບເທິິງພື້້� ນຫຼຼາຍກວ່່າ ຟັັ ງເດີີສະຫາຍ ເຈົ້້�າຄືືຊິິບໍ່່�ຮູ້້�ແມ່່ນ
ບໍໍວ່່າໄມ້້ຊຸຸ ມນີ້້�ຖືືກສົ່່�ງໄປໃສໃນໃຕ້້ຫວັັນ?”
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ໃນຂະນະທີ່່� ເຄື່່� ອງບິິນກຳຳ�ລັັງລົົງຈອດແຕະກັັບພື້້� ນດິິນນັ້້�ນ ຄວາມຢ້້ ານກົົວຂອງສີີຣິິໄດ້້
ປາກົົດຂຶ້້�ນມາຢ່່າງເປັັ ນເລື່່� ອງເປັັ ນລາວ ຄວາມຈິິງແລ້້ວຍົົນແຢັັ ກລຳຳ�ນັ້້ນ
� ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ມີີປັັນຫາ
ຂ້້ອງຄາຫຍັັງເລີີຍ ນອກເໜືືອຈາກທ່່າທາງອັັນອັັບປະລັັກຂ້້າງນອກຂອງມັັນເທົ່່�ານັ້້�ນ.
ແຕ່່ທັັນທີີທີ່່�ລົງົ ຈາກເຄື່່�ອງມາຮອດສະໜາມບິິນວັັດໄຕ ຄວາມຂ້້ອງຄາໃຈ ບວກກັັບຄວາມ
ຫວາດລະແວງທີ່່� ໄດ້້ປະຖິ້້�ມໄວ້້ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງກໍໍຊ້ຳຳ��ພັັດມາລໍໍຖ້້າເຂົົາຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າ
ນັັກຮົົບຜູ້້� ທີ່່� ບໍ່່�ຍອມພ່່າຍແພ້້ແຫ່່ງຄຳຳ�ມ່່ວນໄດ້້ພາດການເດີີນທາງໃນຖ້້ຽວບິິນລຳຳ�ນີ້້�.
ເຂົົາແນມອ້້ອມຮອບໄປທີ່່� ລະບຽງຕ້້ອນຮັັບຜູ້້�ເດີີນທາງມາເຖິິງຢູ່່�ອາຄານຜູ້້� ໂດຍສານ
ເກົ່່�າໆ ດ້້ວຍທ່່າທາງຕົົກປະມ່່າ ອາດມີີຄົົນໃດຄົົນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ຢູ່່�ໃນກຸ່່�ມເຝົ້້� າມອງຖືືປືືນ ແລະ
ຈ້້ອງມາໃສ່່ເຂົົາກໍໍເປັັ ນໄດ້້ ສ່່ວນພະນັັກງານຜູ້້�ກວດເອກະສານການເດີີນທາງກໍໍປາກົົດວ່່າ
ຈ້້ອງຕາໃສ່່ທີ່່� ເຂົົາດົົນນານເກີີນຄວນ ພໍໍເມື່່�ອຄົົນຂັັບສາມລໍ້້�ລ້້ຽວຜິິ ດຖະໜົົນຂະນະເດີີນທາງ
ກັັບບ້້ານ ສີີຣິກໍ
ິ ຊັ
ໍ ັກຖາມແບບລົົວໆ ຈົົນຄົົນຂັັບສາມລໍ້້�ເກືືອບຈະຮ້້ອງໄຫ້້ອອກມາ. ເຂົົາສັ່່�ງ
ໃຫ້້ສາມລໍ້້�ຢຸຸດຢູ່່�ຫ່່າງຈາກບ່່ອນພັັ ກປະມານຊ່່ວງໜຶ່ງ່� ຂອງຖະໜົົນ ຈາກນັ້້�ນກໍໍຍ່່າງມາ
ຕະຫຼຼອດໄລຍະທາງທີ່່� ເຫຼືື�ອ ເຂົົາບໍ່່�ລືມ
ື ທີ່່� ຈະຢຸຸດຢູ່່�ບ່່ອນຫົົ ວມຸຸມປາກຮ່່ອມ ພ້້ອມສຳຳ�ຫຼຼວດ
ສອດສ່່ອງບັັນດາເຮືືອນຫຼັັ�ງຕ່່າງໆ ທີ່່� ຢູ່່�ກົົງກັັນຂ້້າມກັັບເຮືືອນຂອງຕົົນ.
ພໍໍ ແຕ່່ຍ່່າງມາຮອດປາກທາງເຂົ້້�າເຮືືອນ ສັັນຊາດຕະຍານທັັງໝົົດທີ່່� ມີກໍ
ີ ພ
ໍ າກັັນຕື່່� ນ
ຕົົວຂຶ້້�ນ ເຂົົາໄດ້້ກຽມພ້້ອມຮັັບມືືກັບ
ັ ທຸຸກສິ່່ງ� ທີ່່� ອາດຈະເກີີດຂຶ້້�ນໄວ້້ແລ້້ວ … ນັ້້�ນກໍໍຄືເື ຫດການ
ທີ່່� ບໍ່່�ຄາດຝັັ ນນອກເໜືືອເຫດການເກົ່່�າທີ່່� ເຄີີຍເກີີດຂຶ້້�ນມາກ່່ອນ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກປະ ຫຼຼາດໃຈ
ເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງທີ່່� ໝາຊາລູູບເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງເຂົົາມາແຕ່່ທາງໜ້້າບ້້ານພ້້ອມຍິ່່�ງແຂ້້ວ
ກ່ອນຍ່່າງເປະເຊະປະຊະເຂົ້້�
າໄປຫາເຂົົາ ທັັງກະດິິກຫາງໄປມາດຸຸກດິິກບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບ
່
ທຸຸງຊາດປິິ ວສະບັັດຢູ່່�ກາງສາຍລົົມມໍໍລະສຸຸມ. ມັັນເອົົາຮູູດັງັ ຖູູ ໄຖໄປມາໃສ່່ກັັບຂາຂອງສີີຣິິ
ແລະຫງ່່ຽງຄໍໍຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນຕ້້ອງການໃຫ້້ສີີຣິິສະແດງຄວາມຮັັກຕອບຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ.
ທ້້ອງຟ້້າສີີບົົວອ່່ອນເປັັ ນສັັນຍານຊີ້້� ບອກເຖິິງຕອນຄ້້າຍແລງ ເຊິ່່�ງນາງວົົງກໍໍຍ່່າງໄປ
ທີ່່� ຜ້້ າກັ້້�ງພ້້ອມຈຸຸດໄຟຕະກຽງ ທັັງປິິ ດບານປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ຽມໃນຫ້້ອງ, ນາງບໍ່່�ເຄີີຍຄິິດມາກ່ອນ
່
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ວ່່າຈະໄດ້້ເຫັັ ນພາບທີ່່� ສີີຣິິກຳຳ�ລັັງຕົົບທ້້ອງຊາລູູບຫຼິ້້�� ນ ຂະນະທີ່່� ໝາໂຕນັ້້�ນຍັັງນອນເອົົາ
ຂາປັ່່� ນລົົດຖີີບເທິິງອາກາດເສີີຍຢູ່່�ຢ່່າງສະບາຍອຸຸລາ ນາງວົົງຢືືນນິ້້�ງອ້້າປາກຄ້້າງ.
ສີີຣິເິ ງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແລ້້ວກໍໍຫົົວ. “ສະບາຍດີີຕອນຄ່ຳຳ��ນາງວົົງ.” ແລ້້ວພຶຶ ມພຳຳ�ຄ່່ອຍໆ ໃຕ້້
ລົົມຫັັ ນໃຈ. “ຢ່່າໄດ້້ຄິິດເລື່່� ອງບ້້າບໍໍຫຍັັງຖ້້ອນ.”
**********

ສີີຣິຍັ
ິ ັງຄົົງງຸນ
ຸ ງົົງໃນຄວາມສຳຳ�ພັັນຮູູບແບບໃໝ່່ຂອງຕົົນກັັບຊາລູູບຂະນະແວ່່ເຂົ້້�າໄປຫ້້ອງ
ນ້ຳຳ��ທີ່່�ຢູ່່�ຊັ້້�ນລຸ່່�ມພ້້ອມກັັບນ້ຳຳ��ຕົ້້�ມຮ້້ອນໆ ເພື່່� ອຈະໃຊ້້ອາບ ນັ້້�ນເປັັ ນສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາສົົມຄວນໄດ້້
ຮັັບມັັນ.
ເຂົົາສາມາດບອກໄດ້້ວ່່າມີີໃຜຜູ້�້ ໜຶ່ງ່� ບຸຸກລຸກ
ຸ ເຂົ້້�າມາໃນຫ້້ອງພັັ ກ ທັັງເດົົາໄດ້້ວ່່າຄົົນ
ຜູ້້� ນັ້້�ນແມ່່ນໃຜ ມີີຊອງຈົົດໝາຍໜຶ່ງ່� ສະບັັບທີ່່� ບໍ່່�ມີຈ່່
ີ າໜ້້າຊອງວາງໄວ້້ເທິິງໂຕະ ແນ່່ນອນ
ວ່່າຄົົນທີ່່� ເອົົາຈົົດໝາຍມາສົ່່�ງຕ້້ອງແມ່່ນສາວແກ່່ບໍ່່�ມີຜົ
ີ ົ ວຈາກກົົມສາມັັນສຶຶກສາຜູ້້� ນັ້້�ນແທ້້
ແຫຼຼະ ເຊິ່່�ງພຽງແຕ່່ຖືືໂອກາດຫາຂໍ້້�ອ້້າງວ່່າໄດ້້ເຂົ້້�າມາປັັ ດກວາດ, ເຊັັດຖູູ , ລ້້າງຖ້້ວຍບ່່ວງ
ລວມເຖິິງຮື້້� ຖອນປຶ້້� ມຕ່່າງໆ ຂອງເຂົົາມາຈັັດຮຽງກັັນເປັັ ນແຖວໃຫ້້ຮຽບຮ້້ອຍຈົົນວ່່າສີີຣິິ
ຊອກຫາຫຍັັງກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນເຊິ່່�ງກໍໍຮອດເວລາທີ່່� ສີີຣິິຕັັດສິິນໃຈຈະລົົງທຶຶນຊື້້� ກະແຈມາລັັອກໄວ້້
ເພາະການກະທຳຳ�ບາງຢ່່າງມັັນໂຫດຮ້້າຍກວ່່າການກໍ່່�ອາດຊະຍາກຳຳ�ຊ້ຳຳ��ອີີກ.
ເຂົົາຍ່່າງລົົງໄປອາບນ້ຳຳ��ແບບສະບາຍທັັງບໍ່່�ຮ້້ອນບໍ່່�ເຄືືອງຫຍັັງທັັງໃຊ້້ນ້ຳຳ��ມວກທີ່່� ເຫຼືື�ອ
ຢູ່່�ມາຊະໂລມໃສ່່ເທິິງຜົົ ມແທນຢາສະຜົົ ມ. ເຂົົາສຳຳ�ຫຼຼວດຮ່່າງກາຍເພື່່� ອຊອກຫາຮ່່ອງຮອຍ
ການຕໍ່່�ສູ້້ທີ່່�
� ຫາກໍໍຜ່່ ານພົ້້� ນໄປໝາດໆ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ພົົບຄວາມຜິິ ດປົົ ກກະຕິິໃດໆ ຊ້ຳຳ��ບໍ່່�ໜຳຳ�ເຂົົາ
ຊ້ຳຳ��ພັັດຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງດູູດີີຂື້້�ນຫຼຼາຍກວ່່າຕອນທີ່່� ເຂົົາເດີີນທາງອອກຈາກເຮືືອນໄປ.
ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ທຳຳ�ຄວາມສະອາດຮ່່າງກາຍຈົົນຮູ້້�ສຶຶກສົົດຊື່່� ນຂຶ້້�ນແດ່່ແລ້້ວ ເຂົົາກໍໍຄວ້້າເອົົາ
ຜ້້າແພຂາວມ້້າມານຸ່່ງກ່
ບໄປທີ່່� ຫ້້ ອງພັັ ກ ແລະລໍໍຖ້້າໃຫ້້ໝໍ້້�ຕົ້້�ມນ້ຳຳ��ຟົົດເພື່່� ອ
� ອນຈະຍ່່າງກັັ
່
ຈະຊົົງກາເຟ. ເຂົົາຈັັບເອົົາຕະກຽງນ້ຳຳ��ມັັນແລ້້ວຫິ້້� ວໄປທີ່່� ໂຕະກາເຟ ພ້້ອມໃຊ້້ປາກເປົ່່� າ
ອາຍຮ້້ອນອອກຈາກຈອກຈົົນຄວັັນລອຍລ່່ອງໄປຕາມອາກາດກາງຫາວ ເຂົົາພ້້ອມແລ້້ວ
ທີ່່� ຈະເປີີດຈົົດໝາຍອອກມາອ່່ານ ເຂົົາພິິຈາລະນາເບິ່່�ງຮອຍກາວທີ່່� ຕິດ
ິ ກັັບຊອງຈົົດໝາຍ
ປາກົົດວ່່າຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີໃຜແຕະຕ້້ອງມັັນເທື່່� ອ ທັັງບໍ່່�ພົົບຮ່່ອງຮອຍໃດໆ ກ່ຽວກັັ
ບການພົ່່� ນ
່
ອາຍນ້ຳຳ�� ຫຼືື�ເຮັັດໃຫ້້ມັັນປຽກ ເຂົົາໃຊ້້ມີີດເຫຼັ້້�� ມເກົ່່�າແລ້້ວແຫກປາກຊອງຈົົດໝາຍໃຫ້້ຂາດ
ອອກ ກ່່ອນຈະດຶຶງເອົົາເຈ້້ຍສອງແຜ່່ນຢູ່່�ທາງໃນອອກມາ.
ຈາກລາຍເຊັັນທີ່່� ປາກົົດຢູ່່�ໜ້້າກະດາດແຜ່່ນທຳຳ�ອິິດນັ້້�ນ ເຂົົາຈິ່່�ງເຫັັ ນໄດ້້ວ່່າຈົົດໝາຍ
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ນີ້້� ຖືືກຂຽນໂດຍ “ເພື່່� ອນຮ່່ວມຕໍ່່�ສູ້້�ຕ້້ານອາດຊະຍາກຳຳ�”, ໝາຍຄວາມວ່່າ ໂພສີີເອງກໍໍ
ຢ້້ ານຈະມີີຄົົນລັັກເປີີດອ່່ານເຊັ່່�ນກັັນ.
ຄຳຳ�ຂຶ້້�ນຕົ້້�ນຂອງຈົົດໝາຍພໍໍ ຈັບ
ັ ໃຈຄວາມໄດ້້ຢ່່າງເປັັ ນວັັກເປັັ ນຕອນ.
**********

ໄມເກຣດເພື່່� ອນຮັັກ,
ຍິິງສາວຊ່່າງຕັັດຜົົ ມຄົົນນັ້້�ນໄດ້້ເສຍຊີີວິດ
ິ ແລ້້ວ. ພໍໍ ຮູ້້�ຂ່່າວທຳຳ�ອິິດ ຂ້້ອຍກໍໍຄິິດ
ສົົງໄສຄືືກັັບສິ່່�ງທີ່່� ເຈົ້້�າສົົງໄສ ແຕ່່ວ່່າຊ່່ວງນັ້້�ນສະຫາຍ ຄ ບໍ່່�ຢູ່່� ແລະນີ້້�ຄືືຫຼັັ�ກຖານຊີ້້�
ວັັດວ່່າແມ່່ນການຂ້້າຕົົວຕາຍ ຕອນທີ່່� ມີີການແຈ້້ງຄວາມເຂົ້້�າມານັ້້�ນຂ້້ອຍຍັັງຢູ່່�
ສະຖານີີ ທາງຕຳຳ�ຫຼຼວດທີ່່� ໄປກວດສອບຫ້້ອງພັັ ກໄດ້້ພົົ ບສົົບຂອງນາງພ້້ອມກັັບ
ຈົົດໝາຍລາຕາຍສະບັັບໜຶ່່ງ� ນາງເຊືືອດຂໍ້້�ມືືຂອງຕົົນເອງດ້້ວຍມີີດໂກນທີ່່� ເອົົາມາ
ແຕ່່ຮ້້ານເສີີມຄວາມງາມ.
ແຂນທັັງສອງຂ້້າງຂອງນາງຖືືກແຊ່່ໄວ້້ຢູ່່�ໃນຊາມນ້ຳຳ�� ເຊິ່່�ງຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຕ້້ອງ
ແມ່່ນນ້ຳຳ��ອຸ່່ນໃນຕອນທີ່່�
ນາງຂ້້າຕົົວຕາຍ ເພາະນີ້້�ເປັັນວິິທີີທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເລືືອດບໍ່່�ຢຸຸດໄຫຼຼ
�
ອອກຈາກປາກບາດ ຮ່່າງຂອງນາງຂາວຊີີດຄືືກັັບແຜ່່ນເຈ້້ຍ ດັ່່�ງນັ້້�ນຈິ່່�ງຂ້້ອນຂ້້າງ
ຊັັດເຈນວ່່ານາງເສຍເລືືອດຫຼຼາຍຈົົນເສຍຊີີວິດ
ິ ເສຍດາຍທີ່່� ເຈົ້້�າບໍ່່�ຢູ່່� ບໍ່່�ຊັ້້�ນສົົບຂອງ
ນາງຕ້້ອງຖືືກສົ່່�ງໄປໃຫ້້ເຈົ້້�າທຳຳ�ການສັັນລະສູູດ ແຕ່່ແລ້້ວທາງວັັດກໍໍຕ້້ອງການຝັັ ງ
ສົົບຂອງນາງດ້້ວຍເຫດຜົົ ນທາງສາສະໜາ ເຊິ່່�ງແນ່່ນອນວ່່າເຈົ້້�າຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈດີີ
ກວ່່າຂ້້ອຍ.
ຂໍ້້�ຄວາມໃນຈົົດໝາຍສະບັັບນັ້້�ນໄດ້້ສາລະພາບວ່່າ ນາງຮັັກສະຫາຍ ຄ ຫຼຼາຍ
ຈົົນນາງຄິິດອິິດສາເມຍຂອງເຂົົາ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ຮູ້້�ວິິທີີທາງທີ່່� ຈະເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເລີີກລາກັັບຜູ້້�
ເປັັ ນເມຍໄດ້້ ນາງຈິ່່�ງຕັັດສິິນໃຈຖອຍຕົົວອອກມາຈາກການເປັັ ນຄູ່່ແຂ່່ງນັ້້�
ນ ການທີ່່�
�
ນາງຈະເຂົ້້�າຫາທ່່ານນາງ ນ ບໍ່່�ໄດ້້ເປັັນປັັນຫາເລີີຍ ມີີລາຍລະອຽດເລັັກນ້້ອຍບາງ
ຢ່່າງທີ່່� ຂ້້ອຍລືືມກວດສອບ (ຂໍໍໂທດອາດເປັັ ນຍ້້ອນຂ້້ອຍເຄີີຍປູູກຜັັກໃນປີີທີ່່�ຜ່່ ານ
ມາ) ຄືືວ່່າ ຮ້້ານບ່່ອນທີ່່� ນາງເຮັັດວຽກຊ້ຳຳ��ເປັັນບ່່ອນດຽວກັັບຮ້້ານທີ່່� ທ່່ານນາງ ນ
ໄປເຮັັດຜົົ ມເປັັ ນປະຈຳຳ� ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າມັັນອາດຈະບໍ່່�ເປັັ ນເລື່່� ອງຍາກທີ່່� ນາງຈະລັັກ
ລອບເອົົາຢາໄຊຢາໄນດ໌ເຂົ້້�
໌ າໄປປົົນໃສ່່ໃນຂວດຢາແກ້້ປວດ ໃນຂະນະທີ່່� ທ່່ານນາງ
ນ ກຳຳ�ລັັງອົົບຜົົ ມ ຫຼືື�ເຮັັດຫຍັັງກໍໍໄດ້້ຕາມທີ່່� ພວກແມ່່ຍິິງມັັກເຮັັດໃນຮ້້ານແບບນັ້້�ນ.
ຂ້້ອຍໄດ້້ທຳຳ�ການສອບປາກຄຳຳ�ສະຫາຍ ຄ ເບິ່່�ງຄືືກັັບວ່່າເຂົົາເອງກໍໍຮູ້້�ສຶຶກ
ວຸ້້ນວາຍໃຈພໍໍ
ສົົມຄວນ ເຊິ່່�ງເຫັັ ນວ່່າເຂົົາຄົົງຈະຮັັກຍິິງສາວຜູ້້� ນີ້້�ບໍ່່�ໜ້້ອຍເລີີຍແຫຼຼະ
�
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ສຳຳ�ລັັບເລື່່� ອງທັັງໝົົດນີ້້� ຂ້້ອຍມີີຄວາມຄິິດຢູ່່�ໜຶ່ງ່� ຫຼືື�ສອງຢ່່າງ ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ສົ່່�ງ
ລາຍງານຫຍັັງເລີີຍນອກເໜືືອເລື່່�ອງທີ່່� ວ່່າມີີຄົນ
ົ ຂ້້າຕົົວຕາຍ ຂ້້ອຍຈະໄປປຶຶ ກສາກັັບ
ເຈົ້້�າຫຼັັ�ງຈາກກັັບແຕ່່ພາກເໜືືອ (ສຳຳ�ມະນາ) 1. ເທົ່່�າທີ່່� ສັງັ ເກດຮູູບການແລ້້ວ ເຫັັ ນ
ວ່່າສະຫາຍ ຄ ບໍ່່�ມີີຄວາມຜິິ ດ, 2. ຄາຕະກອນຖືືກພິິຈາລະນາຄວາມຜິິ ດ ແລະ
ຕັັດສິິນຄະດີີດ້້ວຍຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບຊົ່່�ວດີີຂອງນາງເອງແລ້້ວ, 3. ຂ້້ອຍສົົງໄສວ່່າ
ການສ້້າງເຫດການແບບເປີີດເຜີີ ຍໃຫ້້ສັັງຄົົມຮູ້້�ເຊັ່່�ນນີ້້�ຈະເປັັ ນປະໂຫຍດກັັບຄົົນໃດ
ຄົົນໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ບໍ່່�.
ແຕ່່ແນ່່ນອນວ່່າຂ້້ອຍເອງກໍໍເປັັ ນພຽງຕຳຳ�ຫຼຼວດຄົົນໜຶ່ງ່� ແລ້້ວຂ້້ອຍຈະໄປຮູ້້�
ເລື່່� ອງຫຍັັງຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້�ລະ? ແຕ່່ຖ້້າເຈົ້້�າຫາກບໍ່່�ເຫັັ ນດີີກັັບສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຄິິດ ຂ້້ອຍກໍໍ
ຍິິນດີີຈະນຳຳ�ມັັນກັັບມາພິິ ຈາລະນາໃໝ່່ ຫວັັງວ່່າວັັນພັັ ກຂອງທ່່ານຄົົງຈະລາບລື່່� ນ
ດີີ ຄົົງຈະໄດ້້ຍິິນເລື່່� ອງເລົ່່�າຫຼຼາຍຢ່່າງຈາກປາກຂອງທ່່ານໃນບໍ່່�ຊ້້ານີ້້�. ດ້້ວຍຄວາມ
ປາຖະໜາດີີ.
ເພື່່� ອນຮ່່ວມຕໍ່່�ສູ້້ຕ້້ານອາດຊະຍາກຳຳ�
�
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ກາເຟໃນຈອກຈົົນເຢັັ ນແລ້້ວ.
“ຄິິດແລ້້ວວ່່າມັັນຕ້້ອງເປັັ ນແບບນັ້້�ນ.” ສີີຣິິຄ້້າງໝໍ້້�ຕົ້້�ມນ້ຳຳ��ໃໝ່່ອີີກຄັ້້�ງ ແລ້້ວຕັັກເອົົາ
ກາເຟຮາໂນ່່ຍບ່່ວງສຸຸດທ້້າຍລົົງໃສ່່ໃນເຄື່່� ອງກອງ. “ປັັ ນຫາທຸຸກຢ່່ າງຖືືກຜູູກຕິດ
ິ ແລະຝັັ ງ
ແໜ້້ນໄວ້້ຈົົນມິິດຊິິດ.” ເຂົົາຈັັບເອົົາຈອກກາເຟທີ່່� ຫາກໍໍຊົົງໃໝ່່ໆ ໄປທີ່່� ໂຕະຂຽນໜັັງສືື
ໂດຍຖິ້້�ມຕະກຽງນ້ຳຳ��ມັນ
ັ ໄວ້້ຢູ່່�ເທິິງໂຕະກາເຟ ເຂົົາໃຊ້້ປາກເປົ່່� າອາຍຮ້້ອນອອກຈາກຈອກ
ແລ້້ວທອດສາຍຕາອອກໄປທາງເດີ່່� ນວັັດບ່່ອນທີ່່� ມີີແສງສາດສ່່ອງຈາກດວງຈັັນ.
ຈີີວອນສີີເຫຼືື�ອງປິິ ວວ່່ອນໄປມາເບົົາໆ ຢູ່່�ເທິິງຮາວຕາກເຄື່່�ອງ ພະສົົງຜູ້້�ຊະລາອົົງໜຶ່ງ່�
ຕັັກນ້ຳຳ�ຈ
� າກໄຫທີ່່� ປັ້້� ນດ້້ວຍດິິນເຜົົ າຂະໜາດໃຫຍ່່ມາຖອກໃສ່່ຫົົ ວຂອງຈົົວນ້້ອຍ, ແມວ
ວັັດສອງໂຕພາກັັນນອນສະບາຍຢູ່່�ເທິິງຝາກະໂປງລົົດເຣໂນລ ເຊິ່່�ງຕອນນີ້້� ມັັນຖືືກຫຸ້້�ມ
ດ້້ວຍຂີ້້� ໝ້້ຽງຈົົນເຕັັມ ທັັງຖືືກຖິ້້�ມໄວ້້ໃຫ້້ເປັັ ນສິ່່�ງປະດັັບເອ້້ຢູ່່�ສວນຂອງວັັດ ທຸຸກສິ່່�ງຢ່່າງ
ປາກົົດວ່່າຢູ່່�ໃນຄວາມງຽບສະຫງົົບ.
“ປັັ ນຫາທຸຸກຢ່່ າງຖືືກຜູູກຕິິດ ແລະຝັັ ງແໜ້້ນໄວ້້ຈົົນມິິດຊິິດ.”
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ສີີຣິິເຂົ້້�ານອນເດິິກພໍໍສົົມຄວນ ທັັງຕື່່� ນນອນແຕ່່ເຊົ້້�າໆ ໂດຍບໍ່່�ຝັັນຫຍັັງເລີີຍ ໃນຂະນະທີ່່�
ເຂົົາກຳຳ�ລັັງອອກຈາກບ້້ານ ເຂົົາໄດ້້ໃຊ້້ສິ່່�ວງັັດກະສູູນລູູກປືນ
ື ສອງລູູກອອກຈາກຮູູທີ່່�ຢູ່່�ເທິິງ
ປະຕູູໜ້້າບ້້ານ ໂດຍຖິ້້�ມຮອຍອັັນເຮິິະຮ້້າຍໄວ້້ ເຊິ່່�ງສີີຣິຮູ້້
ິ �ດີີວ່່ານາງວົົງຈະຕ້້ອງຈົ່່�ມບູູດຈົ່່�ມ
ເນົ່່�າກັັບຮອຍອັັນນີ້້�ອີີກດົົນເປັັ ນເດືືອນພຸ້້� ນແຫຼຼະ. ໃນຂະນະທີ່່� ເຂົົາກຳຳ�ລັັງທຳຳ�ການງັັດແງະ
ຮອຍລູູກປືືນຢູ່່� ນັ້້�ນ, ຊາລູູບກໍໍນັ່່�ງເຝົ້້� າຕິິດກັັບຕີີນທັັ ງແຫງນໜ້້າເບິ່່�ງເຂົົາດ້້ວຍຄວາມ
ສັັດທາ.
ດ້້ວຍຄວາມກະຕືືລືລົ້້
ື ນ
� ທີ່່� ຈະໄດ້້ຮູ້້�ຜົົ ນຂອງການຊັັນນະສູູດສົົບຈາກຫງຽນຫົົ ງ, ສີີຣິິ
ຈິ່່�ງໄປຮອດຫ້້ອງເກັັບສົົບຕັ້້�ງແຕ່່ຫົົ ກໂມງເຊົ້້�າ ເຊິ່່�ງມັັນກໍໍເຊົ້້�າເກີີນໄປແມ່່ນແຕ່່ຮ້້ານລໍ້້�ຂາຍ
ເຝີີແຄມທາງກໍໍຍັັງບໍ່່�ທັັນເປີີດ ເນື່່�ອງຈາກສີີຣິຫ
ິ ວັັງວ່່າຈະໄດ້້ພົົບບາງສິ່່�ງຢ່່າງທີ່່� ໜ້້າສົົນໃຈ
ໃນຫ້້ອງ ແຕ່່ແລ້້ວເຂົົາກໍໍຕ້້ອງຜິິ ດຫວັັງ ເພາະຢູ່່�ໜ້້າໂຕະເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາບໍ່່�ມີີຮອດ
ແມ່່ນແຕ່່ຂໍ້້�ຄວາມ, ຫຼືື�ຈົົດໝາຍ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ບົົດລາຍງານທີ່່� ຂຽນໄວ້້ແລ້້ວ. ສົົບຂອງຮັັອກ
ແລະທຣັັນກໍໍບໍ່່�ມີີຢູ່່� ໃນຕູ້້�ແຊ່່ແຂງເຊິ່່� ງຝາຕູ້້�ເປີີດຄ້້າງໄວ້້ທັັ ງຖືືກຖອດປັັ ກສຽບໄຟອອກ.
ຂໍ້້�ຄວາມສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ຕຸ້້�ຍໄດ້້ຈົົດບັັນທຶຶ ກໄວ້້ໃນປຶ້້� ມບັັນທຶຶ ກການຝຶຶ ກງານຊ້ຳຳ��ພັັດແມ່່ນຜົົ ນ
ການຊັັນນະສູູດສົົບຂອງທຣັັນໝາຍເລກ 1 ທີ່່� ເຂົົາເອງເປັັ ນຄົົນຊັັນນະສູູດ ເຊິ່່�ງກໍໍບໍ່່�ໜ້້າ
ແປກໃຈພໍໍ ເທົ່່�າໃດເພາະນາງອາດບໍ່່�ສາມາດຈົົດບັັນທຶຶກການລາຍງານຈາກທ່່ານໝໍໍຊັັນ
ນະສູູດສົົບຄົົນຫວຽດນາມໄດ້້.
ແມ່່ນແຕ່່ຈະອົົດສາໄປແຕ່່ເຊົ້້�າຊ້ຳຳ��ພັັດເກືືອບບໍ່່�ປາກົົດເຫັັ ນຫຍັັງທັັງຊິ້້�ນ ສີີຣິິມີີເວລາ
ເຫຼືື�ອເຟືືອ ດັ່່�ງນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງຈັັບເອົົາສໍໍດຳຳ�ຂຶ້້�ນມາພ້້ອມຂຽນຈົົດໝາຍສະບັັບໜຶ່ງ່� ກ່່ອນຈະ
ຍ່່າງລົົງໄປທາງຫຼັັ�ງຫ້້ອງການຂອງຕຶຶກສະພາ. ເວລານັ້້�ນຖະໜົົນລ້້ານຊ້້າງທີ່່� ມີີຄວາມ
ກວ້້າງຕັ້້�ງສີ່່� ເລນໄດ້້ຖືືກຢຶຶດຄອງໂດຍບັັນດານັັກແລ່່ນກັັບພວກຂີ່່� ລົົດຖີີບ, ບັັນດາພໍ່່� ລຸງຸ ທີ່່�
ກຳຳ�ລັັງຝຶຶ ກມວຍໄທ່່ເກ໊໊ກກຸ່່ມໜຶ່
ງ່� ກຳຳ�ລັັງຝຶຶ ກຊ້້ອມກົົນລະວິິທີີໃນການຕໍ່່�ສູ້້ກັັ
�
� ບສັັດຕູູທີ່່�ເບິ່່�ງບໍ່່�
ເຫັັ ນແບບຊ້້າໆ ເປັັ ນຈັັງຫວະຢູ່່�ຮົ່່�ມເງົົາໃຕ້້ກ້້ອງອະນຸຸສາວະລີີ.
ທ່່ານສະພາຍັັ ງນອນຫຼັັ�ບໄຫຼຼ ຢູ່່� ເທິິ ງຕຽງ ແຕ່່ຜູ້�້ ເວນຍາມກໍໍໄດ້້ສັັນຍາວ່່າຈະສົ່່�ງ
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ຈົົດໝາຍສະບັັບນີ້້�ໃຫ້້ສະຫາຍສີີວິໄິ ລເມື່່� ອເຂົົາມາຮອດຫ້້ອງການ ເມື່່� ອສີີຣິິກັັບຄືືນໄປທີ່່�
ໂຮງໝໍໍກໍພໍ
ໍ ໍ ດີຈ
ີ ວບກັັບພໍ່່� ຄ້້າຂາຍເຝີີທີ່່�ກຳຳ�ລັງັ ເປີີດຮ້້ານ ເຂົົາໄດ້້ກິິນເຝີີທີ່່�ປຸຸງແລ້້ວດ້້ວຍນ້ຳຳ��
ຕົ້້�ມໃໝ່່ໆ ທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ຟົົ ດປູູດໆ ເປັັ ນຄົົນທຳຳ�ອິິດ ແຕ່່ລົົດຊາດຂອງມັັນກໍໍຍັັງເໝືືອນເດີີມ ຄົົງ
ຈະແມ່່ນນ້ຳຳ��ຊຸຸບຄ້້າງຄືືນ.
ເຂົົານັ່່�ງກິິນເຝີີແບບບໍ່່�ຟ້້າວບໍ່່�ຟັ່່� ງ ຈາກນັ້້�ນກໍໍຄ່່ອຍຍ່່າງເຂົ້້�າໄປໃນໂຮງໝໍໍ ເຂົົາມີີຫຍັັງ
ໃຫ້້ເຮັັ ດເພື່່� ອຂ້້າເວລາຕັ້້�ງເຄິ່່�ງຊົ່່� ວໂມງ ດັ່່�ງນັ້້�ນເຂົົ າຈິ່່�ງຍ່່າງໄປອ້້ອມຮອບຫ້້ອງການ
ຂົົນຂວາຍເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຫ້້ອງເກັັບສົົບ ເຂົົາບໍ່່�ແປກໃຈເລີີຍທີ່່� ໄດ້້ເຫັັ ນສະຫາຍ
ເກດແກ້້ວກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງຂຽນລາຍງານກ່ຽວກັັ
ບຄົົນນັ້້�ນຄົົນນີ້້�ວ່່າເປັັ ນກະບົົດຢູ່່�ໂຕະເຮັັດວຽກ
່
ທີ່່� ເຮັັດດ້້ວຍເຫຼັັ�ກຂອງເຂົົາ.
“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�າສະຫາຍເກດແກ້້ວ.” ຊາຍຄົົນນັ້້�ນເບິ່່�ງຄືືວ່່າຕົົກໃຈວາດໃດວາດ
ໜຶ່່ງ� ເມື່່� ອເຫັັ ນສີີຣິ.ິ ຫູູຟັັງຂະໜາດນ້້ອຍທີ່່� ຕໍ່່ກັ
� ບ
ັ ສາຍເຊິ່່�ງຫາຍເຂົ້້�າໄປໃນລີ້້� ນຊັັກໂຕະຍັັງ
ສຽບຄາທີ່່� ຫູຂ
ູ ອງເຂົົາ.
“ຫວັັງວ່່າເຈົ້້�າຄືືຊິິບໍ່່�ໄດ້້ລັັກດັັກຟັັງວິິທະຍຸຸໄທແບບລັັບໆ ດອກນໍໍ.”
ສີີຣິິຍ່່າງເຂົ້້�າໄປ ແລ້້ວປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງບ່່ອນຕັ່່�ງວ່່າງໜ່່ວຍໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງຄົົນນັັບໄກ່່ ໃຊ້້
ສຳຳ�ລັັບທຳຳ�ການສືືບສວນ-ສອບສວນ ເກດແກ້້ວໄດ້້ແຕ່່ງຶຶກຫົົວແຕ່່ບໍ່່�ປາກເວົ້້�າຫຍັັງຈັັກຄຳຳ�
ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ແນມເບິ່່�ງສີີຣິິແບບງຸນ
ຸ ງົົງສົົງໄສ.
“ເຈົ້້�າເຮັັດວຽກໜັັກປານນີ້້� ຫວັັງວ່່າເມຍຂອງເຈົ້້�າຄືືຊິິເຮັັດແນວແຊບໆ ໃຫ້້ປັ້້� ນເຊົ້້�າ
ພໍໍ ໄດ້້ບຳຳ�ລຸຸງໃຫ້້ແຂງແຮງເນາະ.”
“ຂ້້ອຍແຕ່່ງກິິນເອງ.” ເກດແກ້້ວແຜດສຽງຂຶ້້�ນ ທັັງທີ່່� ສີຣິ
ີ ນັ່່
ິ ງ� ຢູ່່�ຫ່່າງຈາກເຂົົາບໍ່່�ຮອດ
ສາມສິິບຊັັງຕີີແມັັດຊ້ຳຳ��.
“ຢ່່າບອກໃດວ່່າເຈົ້້�າຍັັງບໍ່່�ທັັນສ້້າງຄອບຄົົວ.”
“ແມ່່ນໃຜຊິິໄປມີີເວລາກັັບເລື່່� ອງແບບນັ້້�ນ? ໃນກໍໍລະນີີຫາກເຈົ້້�າຍັັງບໍ່່�ທັັນສັັງເກດ
ຂ້້ອຍກໍໍຢາກຈະບອກໃຫ້້ຮູ້້�ວ່່າໜ້້າທີ່່� ຂ້້ອຍຕ້້ອງໄດ້້ອາໄສຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບສູູງພໍໍ ຄວນ.
ແລ້້ວຕອນນີ້້�ເຈົ້້�າມີີ …?
“ໜ້້າສົົນໃຈຫຼຼາຍ.”
“ແມ່່ນເລື່່� ອງຫຍັັງລະ?”
“ເລື່່� ອງທີ່່� ຜູ້�້ ຊາຍໜ້້າຕາດີີແບບເຈົ້້�າທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ມີີເມຍຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ເຮີີຍຟັັ ງເດີີ ຂ້້ອຍມັັກຜູ້້� ຍິິງໃດ໋໋ ເຈົ້້�າກະຮູ້້�ຕິິເບາະວ່່າຂ້້ອຍບໍ່່�ແມ່່ນ …”
“ເລື່່� ອງເຈົ້້�າມັັກຜູ້້� ຍິິງຫັ້້� ນແນ່່ນອນຢູ່່�ແລ້້ວ ແລະມັັນກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງຊັັດເຈນ ແນ່່ນອນວ່່າ
ແມ່່ຍິິງກໍໍມັັກເຈົ້້�າຄືືກັັນນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
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“ຂ້້ອຍເລືືອກເອົົາກະຍັັງໄດ້້ນະຊ່ຳຳ��ແມ່່ຍິິງຫັ້້� ນ.”
“ແນ່່ນອນ ແຕ່່ມັັນຄ້້າງຢູ່່�ບ່່ອນໜ້້າທີ່່� ຮັັບຜິິ ດຊອບທາງການງານອີ່່� ຫຍັັງທຳຳ�ນອງ
ນັ້້�ນລະ.”
“ທີ່່� ຈິງິ ແລ້້ວຖ້້າຂ້້ອຍຢາກໄດ້້ໃຜກໍໍບໍ່່�ຍາກດອກ ຖ້້າຂ້້ອຍສົົນໃຈ.”
“ແນ່່ນອນ ຂ້້ອຍກໍໍບອກນາງແນວນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ນາງແມ່່ນໃຜ?”
“ກໍໍຍ້້ອນແນວນີ້້� ແຫຼຼະນາງຈິ່່�ງຄິິດວ່່າຕົົນເອງຄົົງບໍ່່�ມີີໂອກາດອີີກ ໃນເມື່່� ອເຈົ້້�າກໍໍມີີຄູ່່�
ແຂ່່ງຫຼຼາຍພໍໍ ຄວນ ທັັງເກືືອບບໍ່່�ມີີເວລາເລີີຍ.” ສີີຣິິລຸກຢື
ຸ ນ
ື ຂຶ້້�ນພ້້ອມຈະອອກຈາກທີ່່� ນັ້້ນ
� .
“ຂ້້ອຍຈະບອກເລື່່� ອງນີ້້�ກັັບນາງເອງດອກ.”
“ນີ້້�ທ່່ານໝໍໍ, ເອີີ ນາງຜູ້້� ນີ້້�ຂ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ອາດຈະບໍ່່�ຮູ້້�ດອກ. ‘ລາກ່ອນ’.”
່
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກຫຼຼາຍຄົົນໂພດ ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍວ່່ານາງຊື່່� ຫຍັັງ?”
“ວົົງ.”
“ວົົງໃດອີີກລະ? ຂ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກຄົົນຊື່່� ວົງົ ຕັ້້�ງຫຼຼາຍຄົົນໃນເມືືອງທີ່່� ຂ້້ອຍຢູ່່�ນີ້້� . ນາງເຮັັດ
ວຽກຢູ່່�ໃສ?” ສີີຣິິສັັງເກດເຫັັ ນນ້ຳຳ��ລາຍຢົົ ດໜຶ່່ງ� ໄຫຼຼລົົງບ່່ອນມຸຸມປາກຂອງຄູ່່ສົົ
� ນທະນາ.
“ກົົມສາມັັນສຶຶກສາ. ກະໂຕໃຈກາງພື້້� ນທີ່່� ແຫ່່ງຄວາມຮັັບຜິິ ດຊອບຂອງເຈົ້້�າ ຖ້້າຂ້້ອຍ
ຈື່່�ບໍ່່�ຜິິດ ມື້້� ກ່່ອນຫັ້້� ນນາງຍັັງຜ່່ານມາທາງນີ້້�ແລ້້ວກໍໍສັັງເກດເຫັັ ນສະຫາຍກຳຳ�ລັັງຕັ້້�ງໜ້້າ
ຕັ້້�ງຕາເຮັັດວຽກຊ່່ວຍການປະຕິິວັດ
ັ ຂອງພວກເຮົົາແບບຂະຫຍັັນຂັັນແຂງ ແລະຂ້້ອຍ
ຍັັງສາບານໄດ້້ວ່່າເຫັັ ນແມ່່ຍິິງຜູ້້� ໜ້້າສົົງສານຄົົນນັ້້�ນໜ້້າແດງອ່່ອງຕ່່ອງ ນາງຍັັງຖາມ
ຂ້້ອຍເລື່່� ອງເຈົ້້�າອີີກ.”
ສິິບນາທີີ ຕໍ່່�ມາ ສີີຣິິກັັບຄືືນມາທີ່່� ຫ້້ ອງການພ້້ອມຮອຍຍິ້້�ມແບບເຈົ້້�າເລ່່ແຝງຢູ່່� ໃນ
ລະຫວ່່າງແຂ້້ວທັັງສອງເບື້້� ອງ.
“ໂອຍຢາກເປັັ ນກັັບແກ້້ເກາະຢູ່່�ເທິິງຝາຫ້້ອງການຂອງນາງວົົງແທ້້ເດຕອນທີ່່� ຄົນ
ົ ນັັບ
ໄກ່່ຄົົນນັ້້�ນມາກ້້ຽວພາລາສີີນາງ.”
ແປດໂມງແລ້້ວ ແລະເຂົົາກໍໍອອກມາຢືືນຢູ່່�ກ້້ອງປ້້ າຍ ຫ້້ອງເກັັບສົົບ ເພື່່� ອລໍໍຖ້້າຕ້້ອນ
ຮັັບພະນັັກງານຂອງຕົົນ ເປັັ ນຍ້້ອນລາວຄິິດຮອດພວກເຂົົາ ແຕ່່ເວລາລ່່ວງເລີີຍໄປຮອດ
8:15 ໂມງ ເຂົົາກໍໍຍັັງຄົົງຢືືນຖ້້າຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນແຕ່່ບໍ່່�ມີີວີ່່�ແວວວ່່າຕຸ້້�ຍ ກັັບນ້້ອງກຶ່່�ງຈະມາ
ປາກົົດໃຫ້້ເຫັັ ນ ສີີຣິຍ່່
ິ າງກັັບຄືືນເຂົ້້�າໄປທາງໃນຫ້້ອງການ ພ້້ອມກວດສອບເບິ່່�ງປະຕິິທິິນ
ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງເປັັ ນສິ່່�ງຢືືນຢັັ ນວ່່າມື້້� ນັ້້ນ
� ແມ່່ນວັັນພັັ ກປະຈຳຳ�ຊາດ ເຂົົາຍ່່າງກ້້ຽວໄປວົົນມາ
ຢູ່່�ແຖວບ່່ອນຈອດລົົດດ້້ວຍຫົົ ວໃຈອັັນຮ້້ອນຮົົນ ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ກັັງວົົນເລື່່�ອງທີ່່� ສອງຄົົນມາວຽກ
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ຊ້້າ ແຕ່່ເຂົົາຢ້້ ານທັັງສອງຕາຍຫຼຼາຍກວ່່າ, ລູູກປືນ
ື ທັັງສອງທີ່່� ຢູ່່�ໃນກະເປົົ າກະທົົບກັັນກ່ອງ
່
ແກ່ງໃນຂະນະເຂົົ
າ
ຍ່່າງໄປມາ.
່
9:30 ໂມງ, ສີີຣິິນັ່່ງ� ຢູ່່�ຂ້້າງນອກຫ້້ອງເຮັັດວຽກຂອງສັັກ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການ
ໂຮງໝໍໍ, ສັັກເຮັັດເປັັ ນບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ສົົນກັັບເຂົົາຂະນະຍ່່າງໄປຮ່່ວມປະຊຸຸ ມກັັບພະນັັກງານ ພໍໍ
ເມື່່�ອກັັບຄືືນມາຫ້້ອງເຮັັດວຽກກໍໍເຮັັດເປັັ ນເມີີນເສີີຍກັັບເຂົົາອີີກຄັ້້ງ� . ຕອນນີ້້�ທາງຕົົວແທນ
ຜະລິິດຢາຈາກເກົົາຫຼີີ�ເໜືືອກຳຳ�ລັັງລົົມວຽກກັັບສຸຸກຢູ່່�ໃນຫ້້ອງ, ລັັດທິິຄອມມູູຍນິິດມັັກ
ຄົົບຄ້້າສະມາຄົົມກັັບແຕ່່ພວກບໍ່່�ເຂົ້້�າຂາກັັນຕະຫຼຼອດ.
ພໍໍ ເມື່່� ອຄົົນເກົົາຫຼີີ�ຍ່່າງອອກຈາກຫ້້ອງ ສີີຣິິກໍໍເຂົ້້�າໄປນັ່່�ງຢູ່່�ຕັ່່�ງອຸ່່�ນໆ ເຊິ່່�ງເປັັ ນບ່່ອນທີ່່�
ຄົົນເກົົາຫຼີີ�ຜູ້້� ນັ້້�ນນັ່່�ງຢູ່່�ກ່່ອນໜ້້ານີ້້�ບໍ່່�ດົົນ.
“ເປັັ ນແນວໃດທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ໃນທີ່່� ສຸຸດເງິິນໃນຖົົງຄົົງຊິິໝົດ
ົ ໄປພ້້ອມກັັບວັັນພັັ ກລະຕິິ
ຫັ້້� ນນະ.”
“ຂ້້ອຍໄປວຽກນອກ ທາງພະແນກຍຸຸຕິິທຳຳ�ເປັັ ນຜູ້້� ສົ່່�ງໄປ.”
“ພຽງເພື່່� ອໄປຊັັນນະສູູດສົົບເປັັ ນໜຶ່່ງ� ອາທິິດວ່່າຕິິ.”
“ເພື່່� ອຊັັນນະສູູດສອງສົົບ ເຊິ່່�ງໃຊ້້ເວລາສອງວັັນ ສ່່ວນເວລາທີ່່� ເຫຼືື�ອແມ່່ນຂ້້ອຍປ່່ວຍ
ເປັັ ນໄຂ້້ມາເລເຣຍ.”
ກ່ອນຈະມາຮັັ
ບໜ້້າທີ່່� ນີ້້� ທ່່ານຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການກໍໍເຄີີຍເປັັ ນທ່່ານໝໍໍມາກ່ອນ
່
່ ເຂົົາແນມ
ເບິ່່�ງສີີຣິິຕັ້້�ງແຕ່່ຫົົ ວສຸຸດຕີີນ ເພື່່� ອສຳຳ�ຫຼຼວດຫາຮ່່ອງຮອຍອັັນເປັັ ນສັັນຍານຂອງຄົົນຜູ້�້ ຫາ
ກໍໍເຊົົາປ່່ວຍຈາກພະຍາດທີ່່� ຂ້້າຊີີວິດ
ິ ຄົົນລາວປີີລະສິິບສອງພັັ ນຄົົນ.
“ດີີໃຈທີ່່� ທ່່ານລອດຊີີວິດ
ິ ມາໄດ້້.”
“ຂອບໃຈ. ພະນັັກງານຂອງຂ້້ອຍຢູ່່�ໃສ?”
“ພວກເຂົົາຖືືກຊັັບຊ້້ອນໄປເຮັັດວຽກບ່່ອນອື່່� ນ.”
ສີີຣິຮູ້້
ິ ສຶຶ
ື ບ
ັ ວ່່າພູູເຂົົາທັັງໜ່່ວຍໄດ້້ຖືືກຍົກ
ົ ອອກໄປຈາກອົົກ. “ພວກເຂົົາຈະຍ້້າຍໄປ
� ກຄືກັ
ເຮັັດວຽກບ່່ອນອື່່� ນໄດ້້ແນວໃດທັັງທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດຈາກຂ້້ອຍ.”
“ແທ້້ຫວາ? ແນວທ່່ານບໍ່່�ຢູ່່�ເດ ກໍໍເລີີຍບໍ່່�ມີໃີ ຜມາຄັັດຄ້້ານ ທ່່ານກໍໍຮູ້້�ວ່່າພວກເຮົົາຂາດ
ຄົົນເຮັັດວຽກ ຂ້້ອຍບໍ່່�ຄິິດຈະປ່່ອຍໃຫ້້ນາງພະຍາບານທີ່່� ມີີຄຸນ
ຸ ສົົມບັັດສະເພາະນັ່່�ງອ່່ານ
ປຶ້້� ມກາຕູູນລ້້າໆ ໂດຍທີ່່� ບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າທ່່ານຈະກັັບມາ ຫຼືື�ບໍ່່�ດອກເດີີ.”
“ຊັ້້�ນນາງຢູ່່�ໃສ?”
“ພະແນກພະຍາດລະບົົບທາງເດີີນປັັ ດສະວະ.”
ສີີຣິິຫົົວຂຶ້້�ນເບົົາໆ. “ພໍໍ ຈະໃຫ້້ບົົດຮຽນນາງແດ່່ຊັ້້�ນລະ. ນ້້ອງກຶ່່�ງເດ?”
“ໄປຂຸຸດຄອງລະບາຍນ້ຳຳ��.”
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“ເຂົົາເປັັ ນວິິຊາການປະຈຳຳ�ຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບຜູ້້�ມີີປະສົົບການຄົົນໜຶ່່ງ� ໃດ໋ຫັ້້�
໋ ນນະ.”
“ຍ້້ອນເຂົົາບໍ່່�ມີໃີ ບປະກາດຈັັກໃບ ເຂົົາເລີີຍມີີຄຸນ
ຸ ສົົມບັັດເປັັ ນພຽງຜູ້້� ຂຸຸດຄອງລະບາຍ
ນ້ຳຳ��.”
“ຂ້້ອຍຢາກໄດ້້ພວກເຂົົາກັັບຄືືນໄປເຮັັດວຽກບ່່ອນເກົ່່�າ.”
“ທ່່ານບໍ່່�ມີີວຽກຫຍັັງໃຫ້້ພວກເຂົົາເຮັັດເດລະ.”
“ມີີອີີກສົົບໜຶ່່ງ� ຈະຖືືກສົ່່�ງມາຕອນບ່່າຍ 1:30 ໂມງ.”
“ທ່່ານໝັ້້�ນໃຈໄດ້້ແນວໃດ? ທ່່ານກຳຳ�ລັັງວາງແຜນຈະຂ້້າໃຜຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ດ້້ວຍສີີມືຕົ
ື ນ
ົ ເອງ
ຊັ້້�ນຫວາ?” ສັັກຍິ້້�ມຫົົ ວກັັບຄາລົົມຄົົມຄາຍຂອງຕົົນເອງ ຈົົນກະທັ້້�ງເຂົົາແນມເຫັັ ນທ່່າທາງ
ອັັນເປັັ ນຕາຢ້້ ານທີ່່� ສີີຣິິແນມມາເບິ່່�ງເຂົົາ.
**********

“ສະບາຍດີີທ່່ານໝໍໍ.”
“ສະບາຍດີີບໍໍ? ນາງພະຍາບານຂອງຂ້້ອຍຊື່່� ຕຸ້້ຍຢູ່່
� � ບ່່ອນນີ້້�ບໍໍ?”
“ແມ່່ນແລ້້ວ ນາງຢູ່່�ທາງຫຼັັ�ງພຸ້້� ນ ເຊີີນທ່່ານເຂົ້້�າໄປໂລດ.”
ຍິິງຊະລາຄົົນໜຶ່່ງ� ນັ່່�ງຢູ່່�ເທິິງຕັ່່�ງອີ້້� ເອ່່ນໃນສະພາບເປືືອຍກາຍຕັ້້�ງແຕ່່ແອວລົົງໄປ ຕຸ້້ຍ
�
ເຊິ່່�ງສວມຖົົງມືືຢາງພລາສຕິິກນັ່່ງ� ຄູ້້ເຂົ່່�
າ
ຢູ່່
ລະຫວ່່າງຂາຂອງຍິິ
ງ
ຊະລາຄົົ
ນ
ນັ້້�
ນ
.
ນາງເງີີ
ຍ
�
�
ໜ້້າຂຶ້້�ນ ພ້້ອມເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມແບບດີີໃຈທີ່່� ໄດ້້ເຫັັ ນສີີຣິິ.
“ໂອທ່່ານໝໍໍ ຂອບໃຈເທວະດາຟ້້າແຖນ ຊ່່ວຍຂ້້ອຍແດ່່ ພາຂ້້ອຍກັັບໄປເຮັັດວຽກ
ຢູ່່�ຫ້້ອງເກັັບສົົບແດ່່ທ່່ານໝໍໍ ຖ້້າຊິິມາໃຫ້້ຂ້້ອຍສອດນິ້້�ວມືືເຂົ້້�າໄປໃນແມ່່ຍິິງຊະລາອາລົົມ
ບູູດອີີກຄົົນແບບນີ້້� ຂ້້ອຍພໍໍ ຢາກຊິິຮ້້ອງດັັງໆ.”
ຍິິງຊະລາພະຍາຍາມດຶຶງແນວມາປົົ ກປິິດທ່່ອນລ່່າງຂອງຕົົນໄວ້້.
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ ຂ້້ອຍກໍໍແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຄືືກັັນ.”
“ທີ່່� ຈິງິ ແລ້້ວລາວແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ ແຕ່່ວ່່າສຳຳ�ລັັບທ່່ານໝໍໍແລ້້ວ ບໍ່່�ວ່່າຄົົນ
ຕາຍ ຫຼືື�ຄົົນເປັັ ນ ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຕ່່າງກັັນພໍໍ ເທົ່່�າໃດດອກ.”
ຍິິງຊະລາທົົນຟັັ ງຕໍ່່�ບໍ່່�ໄຫວຈິ່່�ງຈັັບເອົົາຜ້້າສິ້້�ນມານຸ່່ງແລ້້ວຍ່່າງໜີີ
ໄປ.
�
“ເຫັັ ນແລ້້ວວ່່າເປັັ ນຫຍັັງເຈົ້້�າຈິ່່�ງມັັກເຮັັດວຽກກັັບສົົບຫຼຼາຍກວ່່າ ແຕ່່ບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງ
ດອກພະຍາບານຕຸ້້�ຍ ພວກເຈົ້້�າສອງຄົົນຈະໄດ້້ກັັບໄປຫ້້ອງເກັັບສົົບໃນຕອນບ່່າຍມື້້� ນີ້້�
ແຫຼຼະ. ໃນຊ່່ວງທີ່່� ຂ້້ອຍບໍ່່�ຢູ່່� ມີີເລື່່� ອງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິເກີີດຂຶ້້�ນ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ກະບໍ່່�ມີີຫຍັັງຫຼຼາຍດອກ ອ້້າຍຄົົນຫວຽດນາມຂອງທ່່ານໄດ້້ກັັບໄປຮາໂນ່່ຍແລ້້ວ.”
“ເຂົົາໄດ້້ເວົ້້�າຫຍັັງໃຫ້້ຟັັ ງແດ່່ບໍໍ?”
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“ຄືືຊິິເວົ້້�າຫັ້້� ນແຫຼຼະ ແຕ່່ພວກເຮົົາພຽງແຕ່່ບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈພາສາຂອງລາວຊື່່� ໆ.”
“ເຂົົາໄດ້້ຝາກຫຍັັງໄວ້້ໃຫ້້ຂ້້ອຍບໍໍ?”
“ມີີບົົດລາຍງານທັັງຈົົດໝາຍສະບັັບໜຶ່່ງ� ກັັບອີ່່� ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງນີ້້�ລະ.”
“ດີີຊັ້້�ນນະ.”
“ເນື່່�ອງຈາກວ່່າອາດຈະມີີຄວາມລັັບຫຼຼາຍຢ່່າງເຊິ່່�ງຂ້້ອຍອາດຍັັງບໍ່່�ຮູ້້� ຂ້້ອຍຈິ່່�ງເອົົາ
ໄປເຊື່່� ອງໄວ້້.”
“ດີີຫຼຼາຍສາວນ້້ອຍ ຂອງຊຸຸ ມນັ້້�ນຢູ່່�ໃສ?”
“ໃນຫ້້ອງສະໝຸຸດຂອງໂຮງໝໍໍ ຂ້້ອຍສອດໄວ້້ໃນແຖວໜັັງສືືທີ່່�ເປັັ ນຕົົວອັັກສອນ ‘ວ’
ທ່່ານຮູ້້�ບໍໍວ່່າບໍ່່�ມີີໃຜເຄີີຍໄປແຖວນັ້້�ນດອກ.”
ສີີຣິຕັ
ິ ດ
ັ ສິິນໃຈປ່່ອຍໃຫ້້ບົົດລາຍງານຂອງທ່່ານໝໍໍຫວຽດນາມຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນກ່ອນ
່ ເຂົົາ
ໝັ້້�ນໃຈວ່່າຕ້້ອງມີີໃຜຈັັກຄົນ
ົ ທີ່່� ຢາກຈະເຫັັ ນບົົດລາຍງານສະບັັບນີ້້�ແນ່່ນອນ ເຂົົາໃຊ້້ເວລາ
ສອງສາມນາທີີເພື່່� ອເຮັັດຜິິ ດກົົດລະບຽບຂອງໂຮງໝໍໍເມື່່� ອກັັບເຂົ້້�າຫ້້ອງການ ຈາກນັ້້�ນ
ເຂົົາກໍໍຈັບ
ັ ເອົົາລົົດຖີີບຂອງຕຸ້້ຍ
� ແລ້້ວຂີ່່� ມັັນອອກໄປທາງດົົງໝ້້ຽງ.
ວັັດສີີບຸຸນເຮືືອງໄດ້້ຮັັບການບົົວລະບັັດຮັັກສາໄດ້້ດີີພໍໍເທົ່່�າກັັບວັັດຫາຍໂສກເຊິ່່�ງຕັ້້�ງ
ຢູ່່�ຂ້້າງຫຼັັ�ງບ່່ອນສີີຣິິພັັກຢູ່່� ແຕ່່ບັັນຍາກາດຢູ່່�ໃນວັັດແຫ່່ງນີ້້� ຂ້້ອນຂ້້າງໜ້້າຕື່່� ນເຕັ້້�ນຫຼຼາຍ
ກວ່່າ ທາງພະແນກວັັດທະນະທຳຳ� ແລະການສຶຶກສາໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງໂຄງການທົົດລອງ ເພື່່� ອ
ສົ່່�ງເສີີມຄວາມສາມາດໃນການອ່່ານອອກຂຽນໄດ້້. ຄູູບາທຸຸກອົງົ ບໍ່່�ວ່່າຈະມີີພື້້�ນຖານການ
ສຶຶກສາໃນລະດັັບໃດ ກໍໍລ້້ວນແຕ່່ໄດ້້ຮັັບການຄັັດເລືືອກໃຫ້້ມາສອນຢູ່່�ທີ່່� ນີ້້�.
ຫຼັັ�ກປັັ ດຊະຍາທີ່່� ຢຶຶດຖືືໃນປັັ ດຈຸຸບັັນກໍໍຄືື ພະພຸຸ ດທະເຈົ້້�າເປັັ ນຄອມມູູຍນິິດ ການທີ່່�
ພະອົົງໄດ້້ສະຫຼຼະບັັນລັັງ ແລະຊັັ ບສິິນສົົມບັັດຂອງຕົົນນັ້້�ນແມ່່ນເພື່່� ອເປັັ ນການຕໍ່່�ຕ້້ານ
ລະບອບທຶຶນນິິຍົົມ ແລະພະຍາຍາມທຳຳ�ລາຍກຳຳ�ແພງກີີດກັ້້�ນລະຫວ່່າງຊົົນຊັ້້�ນວັັນນະ.
ສະນັ້້�ນ, ເພື່່� ອເປັັ ນການສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັ ນເຖິິງຮາກເຫງົ້້�າຂອງການກຳຳ�ເນີີດທາງດ້້ານ
ສັັງຄົົມ-ການເມືືອງ-ເສດຖະກິິດ ຈິ່່�ງເປັັ ນໜ້້າທີ່່� ຂອງພະພິິ ຂຸຸສົົງທີ່່� ຈະຕ້້ອງທົົ ນແບກ
ກະດານດຳຳ�ເປັັ ນຕົົວຊີ້້� ນຳຳ�ຄວາມຮູ້້�ໃນທົ່່�ວປະເທດ.
ອັັດຕາການເຂົ້້�າຮຽນຂອງປະຊາຊົົນລາວພາຍຫຼັັ�ງການປົົ ດປ່່ອຍ ເພີ່່� ມຂຶ້້�ນເຖິິງເຈັັດ
ສິິບຫ້້າເປີີເຊັັນຄືືນັບ
ັ ແຕ່່ຂະບວນການປະຕິິວັດ
ັ ຂອງຝ່່າຍປະເທດລາວຢຶຶ ດອຳຳ�ນາດມາໄດ້້.
ວິິທະຍຸຸກະຈາຍສຽງແຫ່່ງຊາດລາວຍັັງຄົົງອອກຂ່່າວເປັັ ນປະຈຳຳ�ຢ່່າງເນື່່�ອງນິິດລຽນຕິິດ
ແຕ່່ກໍໍບໍ່່� ມີີການເວົ້້�າເຖິິ ງກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� ເຮັັ ດຢູ່່� ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼືື�ເກືືອບຈະບໍ່່� ມີີຮອດຄູູທີ່່� ມີີ
ຄຸຸນນະພາບເຮັັດໜ້້າທີ່່� ໃນການສິິດສອນ ພ້້ອມທັັງຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ບອກອີີກວ່່າ ພະສົົງແມ່່ນຜູ້້�
ແບກພາລະໃນການສອນໜັັງສືືຕາມລະບົົບການສຶຶກສາຮູູບແບບໃໝ່່ນີ້້�.
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ພວກເຂົົາລົົງມືືສ້້າງຫ້້ອງຮຽນ ໂດຍປຸຸກເປັັ ນແຖວຍາວເຊິ່່�ງມຸຸງດ້້ວຍໃບ ຕອງກ້້ວຍ
ພ້້ອມນຳຳ�ເອົົາທ່່ອນໄມ້້ໃຜ່່ມາດັັດແປງເຮັັດເປັັ ນຕັ່່�ງມ້້າ ເຊິ່່� ງນັັກຮຽນກໍໍມີີທັັງເດັັກນ້້ອຍ
ກຳຳ�ພ້້າອາຍຸຸຕັ້້ງ� ແຕ່່ຫ້້າປີີຈົນ
ົ ຮອດແມ່່ຕູ້້ໄວຫົົ
ກສິບ
ິ ຫ້້າ ພວກເຂົົາເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນບໍ່່�ມີແ
ີ ມ່່ນແຕ່່ປຶ້້� ມ
�
ຫຼືື�ສໍໍດຳຳ� ແລະກະດານດໍໍາກໍໍແມ່່ນດ້້ານຫຼັັ�ງປ້້ າຍໂຄສະນາເກົ່່�າຂອງຝ່່າຍອະນຸຸຮັັກນິຍົ
ິ ົ ມ,
ພວກເຂົົາຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ຫຍັັງຫຼຼວງຫຼຼາຍພາຍມາກ ແຕ່່ທຸຸກຄົນ
ົ ກໍໍເບິ່່�ງຄືືວ່່າກຳຳ�ລັັງມີີຄວາມ
ສຸຸກດີີ.
ເຈົ້້�າອາວາດວັັດຢືືນຢູ່່�ເທິິງຂັ້້�ນໃດໄມ້້ໃຜ່່ອັັນຄົົດໂຄ້້ງເພື່່� ອທາສີີຮູບ
ູ ໃສ່່ເຈດີີ ຜ້້າຈີີວອນ
ຂອງເພິ່່� ນຖືືກຖົົກມ້້ວນພ້້ອມສອດເຂົ້້�າຢູ່່�ລະຫວ່່າງຂາຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ຜ້້າອ້້ອມສີີສົ້້ມ
� ເພິ່່� ນກຳຳ�
ລັັງປ່່ຽນເຈດີີຈາກສີີເທົົາອັັນກໍ່່�າແຫຼ້້�ໃຫ້້ກາຍເປັັ ນສີີຟ້້າອ່່ອນບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບ ເຄັັກວັນ
ັ ເກີີດ.
“ທາສີີຂາວບໍ່່�ດີີກວ່່າບໍໍຂ້້ານ້້ອຍ?” ສີີຣິິຖາມ.
ມີີເຫດຜົົ ນບາງຢ່່າງທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ສີີຟ້້າຄ້້າຍຄືືສະລອຍນໍ້້�າເປັັ ນສີີດຽວທີ່່� ຫາໄດ້້ໃນຊ່່ວງ
ສອງສາມເດືືອນຜ່່ານມາ ມັັນກໍໍາລັັງຈະກາຍເປັັ ນສີີທີ່່�ປະກາດເຖິິງລະບອບການປົົ ກຄອງ
ແບບໃໝ່່ຢ່່າງຊ້້າໆ ໃນເມື່່� ອສີີຂອງສະໜາມບິິນກໍໍກາຍເປັັ ນສີີທີ່່�ກົົມກືືນກັັນກັັບທ້້ອງຟ້້າ
ຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວ. ສີີວິໄິ ລໃຫ້້ເຫດຜົົ ນວ່່າ ແຜນໄລຍະຍາວຂອງທາງຄະນະກຳຳ�ມະການ
ກໍໍແມ່່ນ ຈະທາທຸຸກຢ່່ າງໃຫ້້ເປັັ ນສີີຟ້້າຄືືກັັບສະໜາມບິິນວັັດໄຕ ເພື່່� ອວ່່າເວລານັັກບິິນ
ອາວະກາດແນມລົົງມາແຕ່່ເທິິງຟ້້າກໍໍຈະຮູ້້�ໄດ້້ທັັນທີີໂລດວ່່າ ນີ້້�ແມ່່ນປະເທດລາວ.
“ເຖິິງຈະທາສີີດຳຳ�ອາຕະມາກໍໍຍັັງບໍ່່�ສົົນໃຈ ຂໍໍພຽງແຕ່່ໃຫ້້ມັັນປ້້ ອງກັັນຄາບເປື້້�ອນໄປ
ໄດ້້ຮອດໜຶ່່ງ� ປີີກະພໍໍ .” ເຈົ້້�າອາວາດແຂວນກະປັັ ອງນໍ້້�າສີີໃສ່່ກັັບງວງຊ້້າງທີ່່� ປັ້້� ນດ້້ວຍປູູນ
ແລ້້ວກໍໍຄ່່ອຍກ້້າວຂາລົົງມາຈາກຂັ້້�ນໄດ. ຍາພໍ່່� ສົ່່�ງສາຍຕາລອດແວ່່ນເພື່່� ອເບິ່່�ງແຂກມາ
ຢາມ. “ອາດຕະມາຄືືເຄີີຍເຫັັ ນພໍ່່� ອອກມາກ່ອນ.”
່
“ກໍໍຄວນຈະຮູ້້ຫັ້້�
� ນແຫຼຼະຍາພໍ່່�. ພວກເຮົົາເຄີີຍຢູ່່�ປາກເຊນໍໍາກັັນຕອນສອງຮ້້ອຍປີີກ່ອນ.”
່
“ອືືມ, ອາຕະມາຄືືຊິິ … ສີີຣິິ ແມ່່ນບໍ່່�ນີ້້�?” ສີີຣິຍິ້້
ິ �ມພ້້ອມກັັບເຮັັດທ່່າທາງກຽມຈະຍົົກ
ມືືນົົບ ແຕ່່ເຈົ້້�າອາວາດຜູ້້�ຊະລາກໍໍຄວ້້າເອົົາມືືເຂົົາມາຈັັບສັ່່�ນໄວ້້ດ້້ວຍຄວາມຕື່່� ນ ເຕັ້້�ນ.
“ພໍ່່� ອອກຍັັງຄືືເກົ່່�າບໍ່່�ປ່່ ຽນເລີີຍ.”
“ແມ່່ນແທ້້ບໍໍ? ຍາພໍ່່� ໝາຍຄວາມວ່່າຂ້້ານ້້ອຍເປັັ ນອີ່່� ຕາເຖົ້້�າໜັັງຍານ ທັັງຫຼັັ�ງກົ່່�ງມາ
ແຕ່່ເຫີີ ງແຕ່່ເຫີ້້� ງພຸ້້� ນບໍໍ?”
“ພວກເຮົົາຕ່່າງຄົົນຕ່່າງກໍໍຈື່່�ບໍ່່�ໄດ້້ແລ້້ວວ່່າສະໄໝນັ້້�ນສອງຄົົນເຮົົາເປັັ ນແນວໃດ ແຕ່່
ຖ້້າອາຕະມາຈື່່�ບໍ່່�ຜິິດ ພໍ່່� ອອກໄດ້້ຕັັດສິິນໃຈວ່່າຈະຕິິດຕາມເມຍຄົົນງາມໄປຢູ່່�ຫວຽດນາມ
ນຳຳ�ກັັນ ສ່່ວນອາຕະມາກໍໍຕ້້ອງໄດ້້ເລືືອກລະຫວ່່າງການເປັັ ນນັັກຂີ່່�ລົົດ ຖີີບທີີມຊາດເພື່່� ອ
ລົົງແຂ່່ງໃນເອຊຽນເກມ ຫຼືື�ຈະຕິິດຕາມຫົົ ວໃຈຕົົນເອງໄປອົົດສະຕາລີີ.”
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“ສຸຸດທ້້າຍແລ້້ວຍາພໍ່່� ເລືືອກທາງໃດລະ?”
“ບໍ່່�ເລືືອກທາງໃດເລີີຍ ເບິ່່�ງສະພາບອາຕະມາຕອນນີ້້� ຕິິ. ອາຕະມາສັັບສົົນສຸຸດໆ
ຕອນນັ້້�ນ ແລ້້ວກໍໍກັັບໄປພັັ ກໃຈຢູ່່�ວັັດໂສກປ່່າຫຼຼວງ ແຕ່່ພະສົົງຢູ່່�ວັັດນັ້້�ນບໍ່່�ເຄີີຍອະນຸຸຍາດ
ໃຫ້້ອາດຕະມາອອກຈາກຜ້້າເຫຼືື�ອງອີີກ.”
ທັັງສອງຫົົ ວຂຶ້້�ນພ້້ອມກັັນ.
“ພໍ່່� ອອກຊອກຫາອາຕະມາຈົົນພົົ ບໄດ້້ແນວໃດ?”
“ໂອ ຂ້້ານ້້ອຍໄດ້້ຍິິນຂ່່າວວ່່າຍາພໍ່່� ມາຢູ່່�ວັັດນີ້້�ດົົນເຕີີບແລ້້ວ ເພາະມີີຄູຜູ້
ູ �້ ໜຶ່່ງ� ທີ່່� ສອນ
ຢູ່່�ຄ້້າຍຊາວໜຸ່່ມເປັັ
� ນຄົົນບອກ.”
“ແລ້້ວເມຍຄົົນງາມຂອງພໍ່່� ອອກເດເປັັ ນແນວໃດລະສີີຣິິ?”
“ເສຍດາຍເດທີ່່� ລາວເສຍຊີີວິດ
ິ ໄດ້້ຫຼຼາຍປີີແລ້້ວຂ້້ານ້້ອຍ.”
“ອາ … ອາຕະມາບໍ່່�ແປກໃຈດອກ ຊີີວິດ
ິ ໃນປ່່າມັັນຊ່່າງລໍໍາບາກພໍໍ ສົົມຄວນສຳຳ�ລັັບ
ແມ່່ຍິິງ.”
“ຍິ່່�ງລໍໍາບາກໜັັກຂຶ້້�ນເມື່່� ອຖືືກຄົົນແກວ່່ງລະເບີີດມາໃສ່່.”
“ເວົ້້�າອີີກກໍໍຖືືກອີີກຫັ້້� ນລະ ການເສຍຊີີວິດ
ິ ໃນສະໜາມຮົົບບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງໜ້້າອາຍ
ແຕ່່ຢ່່າງໃດ.”
“ລາວບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍໃນສະໜາມຮົົບດອກຂ້້ານ້້ອຍ ນາງນອນຢູ່່�ເທິິງຕຽງ ທັັງນອນຫຼັັ�ບ
ຢູ່່� ສ່່ວນຂ້້ານ້້ອຍແມ່່ນອອກໄປວຽກນອກ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າມີີຄົົນໂຍນລະເບີີດໃສ່່ເຕັ້້�ນທີ່່� ນາງຢູ່່�
ຈົົນຮອດດຽວນີ້້�ກະຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າເປັັ ນສີີມືືຂອງໃຜ.”
ສີີຣິິແປກໃຈທີ່່� ຕົົນເອງເວົ້້�າອອກມາໄດ້້ຢ່່າງຫຼ່່�ຽນໄຫຼຼ ທັັງທີ່່� ເຂົົາໄດ້້ກັັກເກັັບເລື່່� ອງນີ້້�
ໄວ້້ໃນໃຈດົົນເຖິິງສິິບເອັັດປີີ ແຕ່່ຕອນນີ້້�ເຂົົາຊໍ້້�າພັັ ດລະເບີີດມັັນອອກມາຕໍ່່�ໜ້້າພະພິິ ຂຸຮູ
ຸ ບ
ູ
ໜຶ່ງ່� ເຊິ່່�ງເຂົົາເອງກໍໍເກືືອບຈະບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກ. ຊາວກາໂຕລິິກເວົ້້�າຖືືກແລ້້ວທີ່່� ວ່່າການລະບາຍ
ຄວາມທຸຸກທີ່່�ຖືືກທັັບຖົົມໄວ້້ຢູ່່�ໃນຫົົ ວອົົກກັັບຜູ້້� ຢູ່່�ໃນສິິນກິິນໃນທຳຳ�ນັ້້�ນ ເປັັ ນວິິທີີຢຽວຢາ
ທາງຈິິດໃຈທີ່່� ໄດ້້ຜົົ ນດີີພໍໍສົມ
ົ ຄວນ ພຽງແຕ່່ວິິທີີການຂອງຊາວກາໂຕລິິກຈະລະອຽດອ່່ອນ
ກວ່່າຄົົນລາວເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.
“ເຊື່່� ອວ່່າລະເບີີດນັ້້�ນໜ້້າຈະແມ່່ນມັັນຕັ້້�ງໃຈຂວ້້າງໃສ່່ພໍ່່� ອອກຫຼຼາຍກວ່່າ.”
ທັັງສອງຍ່່າງໄປລົົມກັັນທີ່່� ຕັ່່ງ� ມ້້າ ພ້້ອມລື້້�ມຄືືນຄວາມເກົ່່�າຄາວຫຼັັ�ງຕັ້້�ງແຕ່່ຄາວຢູ່່�ຄ້້າຍ
ຊາວໜຸ່່ມ
� ແຕ່່ສີີຣິິມີີບາງຢ່່າງທີ່່� ຈະຕ້້ອງໄດ້້ຖາມ.
“ເມື່່� ອສອງສາມມື້້� ກ່່ອນ ສົົບຍິິງສາວຜູ້້� ກີີດຂໍ້້�ມືືໂຕເອງເພື່່� ອຂ້້າຕົົວຕາຍໄດ້້ນຳຳ�ມາໄວ້້
ຢູ່່�ວັັດແຫ່່ງນີ້້�.”
“ແມ່່ນ ພວກເຂົົາເອົົາສົົບມາພີ້້� . ພໍ່່� ອອກຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດ?”
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“ຕອນນີ້້�ຂ້້ານ້້ອຍແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຂອງລັັດ.”
“ໂອໂຫ! ຍິິນດີີນໍາໍ ເດີີ.”
“ຂ້້ານ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າຈະໄດ້້ຂຸຸດສົົບນາງຂຶ້້�ນມາອີີກຄັ້້�ງ.”
“ໂອ ບໍ່່�ໄດ້້ໃດ໋ແນວນັ້້�
ນນະ.”
໋
ສີີຣິິດຶຶງເອົົາເຈ້້ຍແຜ່່ນໜຶ່່ງ� ອອກມາຈາກກະເປົົ າເສື້້� ອ ເຊິ່່�ງເປັັ ນເຈ້້ຍທີ່່� ເຂົົາຂຽນເອງ
ທັັງຈໍ້້�າຕາປະທັັບໃສ່່ເອງ ແລະລົົງຊື່່� ໃນນາມຂອງຜູ້້� ພິິພາກສາແຫງ. “ຂ້້ານ້້ອຍມີີເອກະສານ
ຮັັບຮອງພ້້ອມລາຍເຊັັນຂອງ…”
“ບໍ່່�ແມ່່ນແນວນັ້້�ນ, ອາຕະມາບໍ່່�ໄດ້້ຂ້້ອງໃຈໃນເລື່່�ອງສິິດຂອງພໍ່່�ອອກ ອາ ຕະມາໝາຍ
ຄວາມວ່່າ ການທີ່່� ຈະໄປຂຸຸດສົົບຂອງນາງຂຶ້້�ນມາບໍ່່�ໄດ້້ຫັ້້� ນແມ່່ນພວກເຮົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນຝັັ ງ
ນາງພຸ້້� ນດອກ.”
“ແຕ່່ມັັນກໍໍຜ່່ ານມາຕັ້້�ງສີ່່� ມື້້�ແລ້້ວເດຂ້້ານ້້ອຍ.”
“ກະຮູ້້�ຢູ່່� ດອກ ປົົ ກກະຕິິແລ້້ວພວກເຮົົ າຈະຝັັ ງສົົບນາງທັັ ນທີີ ແຕ່່ກໍໍມີີເລື່່� ອງໃຫ້້
ຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� .”
“ຫຍຸ້້�ງແນວໃດ?”
“ກໍໍຍ້້ອນນາງມີີເອື້້� ອຍຫັ້້� ນຕິິ.”
“ເອື້້� ອຍຂອງນາງຊັ້້�ນຫວາ?”
“ສອງເອື້້� ອຍນ້້ອງຫັ້້� ນເດີີນທາງລົົງມາແຕ່່ທາງເໜືືອພ້້ອມກັັນ ຜູ້້� ເອື້້� ອຍຄັັດ ຄ້້ານບໍ່່�
ຍອມໃຫ້້ພວກເຮົົາຝັັ ງສົົບຜູ້�້ ເປັັ ນນ້້ອງຢູ່່�ນີ້້� ກໍໍເລີີຍພະຍາມເກັັບທ້້ອນເງິິນເພື່່� ອເປັັ ນຄ່່າໃຊ້້
ຈ່່າຍໄວ້້ນຳຳ�ເອົົາສົົບກັັບໄປທາງຊຳຳ�ເໜືືອ.”
“ນາງຢູ່່�ໃສຕອນນີ້້�?”
“ຜູ້້� ເອື້້� ອຍຫັ້້� ນຫວາ?”
“ທັັງສອງເອື້້� ອຍນ້້ອງຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ສົົບຂອງນາງຕັ້້�ງຢູ່່�ເຕົົາເຜົົ າເກົ່່�າໆ ທີ່່� ພວກເຮົົາເຄີີຍໃຊ້້ເປັັ ນບ່່ອນເຜົົ າໝໍ້້�ທີ່່�ປັ້້� ນຈາກ
ດິິນເຜົົ າ ມັັນເປັັ ນຈຸຸດທີ່່� ແຫ້້ງທັັງຂ້້ອນຂ້້າງໂລ່່ງແດ່່ ແຖວນີ້້�ມີີພວກເດັັກນ້້ອຍແລ່່ນສວ່່ານ
ສົົນໄປມາອຶຶກກະທຶຶກ ອາຕະມາຄົົງຈະປ່່ອຍໃຫ້້ສົົບມາຕັ້້�ງຂວາງທາງແບບນີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ດອກ.”
“ຂ້້ານ້້ອຍກໍໍພໍໍເຂົ້້�າໃຈຢູ່່� ແລ້້ວຜູ້້� ເປັັ ນເອື້້� ອຍເດລະ?”
“ນາງພັັກກັບ
ັ ໝູ່່ເຊິ່່�
� ງເປັັ ນຊ່່າງສ້້ອມແປງລົົດຖີີບ ຜ່່ານກາຍໄປທາງສະຖານ ທູູດໄທ
ໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� .”
**********
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ສີີຣິິໃຊ້້ຕີີນຢັັ ນລົົດຖີີບຂອງຕຸ້້ຍເຂົ້້�
� າໄປກ້້ອງຫຼັັ�ງຄາມຸຸງຈາກໜ້້າຮ້້ານແປງລົົດ. ເບິ່່�ງຄືືວ່່າ
ມັັນຈະຖືືກຖິ້້�ມໃຫ້້ກາຍເປັັ ນຮ້້ານຮ້້າງຈົົນບໍ່່�ມີີໃຜຢູ່່�ຈັັກຄົົນ ເຂົົາສົ່່�ງສຽງໄອອະແຮມຂຶ້້�ນ
ຈາກນັ້້�ນກໍໍໄດ້້ຍິິນສຽງດັັງຄັ໋໋�ອກແຄັ໋໋�ກມາແຕ່່ທາງຫຼັັ�ງ ແລ້້ວຮ່່າງຄີີງອັັນລໍ້້�າສັັນຂອງຊາຍ
ໜຸ່່ມທີ່່�
ບອອກກຳຳ�ລັັງກາຍກໍໍຍ່່າງ
� ເປືືອຍກາຍແຕ່່ທ່່ອນທາງເທິິງ ນຸ່່ງພຽງໂສ້້ງວອມສຳຳ�ລັັ
�
ອອກມາຈາກບ່່ອນວ່່າງຂອງຝາ.
“ສະບາຍດີີຫົົວໜ້້າ. ມີີຫຍັັງບໍ່່�?”
“ແປງເບກໃຫ້້ແດ່່ໄດ້້ບໍ່່�? ມັັນໃຊ້້ງານໄດ້້ສະເພາະໃນຍາມຂີ່່� ລົດ
ົ ຂຶ້້�ນຄ້້ອຍເທົ່່�ານັ້້�ນລະ.”
“ໄດ້້ເລີີຍບໍ່່�ມີປັ
ີ ັ ນຫາ.” ເຂົົາຈັັບເອົົາລົົດຖີີບອັັນໜັັກຕຶ້້ງ� ແລ້້ວພິິ ກຂຶ້້�ນມາໂດຍເອົົາເຂົົາ
ລົົດຖີີບທັັງສອງຂ້້າງຄໍ້້�າດິິນໄວ້້ແບບສະບາຍຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນເຮັັດດ້້ວຍໄມ້້ບອລຊະ.
“ມີີບ່່ອນຖ່່າຍເບົົາບໍ່່�?”
“ມີີຫົົວໜ້້າ ມີີສ້້ວມຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງ ຖ້້າທ່່ານບໍ່່�ຊັັງພວກແມງວັັນ.”
ສີີຣິິຍ່່າງຜ່່ານຊ່່ອງວ່່າງເຂົ້້�າໄປແລ້້ວພົົ ບຍິິງສາວໃສ່່ຜ້້າສິ້້�ນຜູ້້� ມີີຮ່່າງຄີີງອັັນສູູງຍາວ
ທັັງຜອມບາງຄົົນໜຶ່ງ່� ກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງປອກໝາກຂາມ ຄັັນອາຍຸຸຫ້້ າເດືືອນເຮັັດເປັັ ນອຸ້້�ມ ລຸ້້�ມ
ຢູ່່�ໃນຜ້້າສິ້້�ນ ສີີຣິິບໍ່່�ສົົນໃຈເລື່່� ອງຫ້້ອງນໍ້້�າ ແຕ່່ຄູ້້�ເຂົ່່�າລົົງຂ້້າງໆ ນາງ ເບິ່່�ງນາງຄືືວ່່າບໍ່່�ໄດ້້
ສົົນໃຈເຂົົາພໍໍ ປານໃດ ຄວາມຄິິດຂອງນາງກໍໍາລັັງລ່່ອງລອຍໄປບ່່ອນອື່່� ນພຸ້້� ນ.
“ສະບາຍດີີ ຂ້້ອຍແມ່່ນທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ິ ຂ້້ອຍຫາກໍໍມາແຕ່່ວັັດສີີບຸນ
ຸ ເຮືືອງ.” ດວງຕາຂອງ
ນາງເບີີກກວ້້າງຂຶ້້�ນດ້້ວຍທ່່າທາງຢ້້ ານກົົວ. “ນ້້ອງສາວເຈົ້້�າຢູ່່�ຫັ້້� ນແມ່່ນບໍໍ?” ນາງງຶຶກ
ຫົົ ວຊ້້າໆ.
“ຂ້້ອຍແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ. ເຈົ້້�າຮູ້້�ຈັັກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ຮູ້້�ຢູ່່�.”
“ຂ້້ອຍຢາກຂໍໍອະນຸຸຍາດທໍໍາການກວດສົົບຂອງນ້້ອງສາວເຈົ້້�າ.”
ນາງກົ້້�ມໜ້້າແກະເມັັດໝາກຂາມຕໍ່່�ອີີກໜຶ່່ງ� ຝັັ ກ ກ່ອນຈະຕອບ.
“ທ່່ານພໍໍ ຈະບອກ
່
ໄດ້້ບໍໍຖ້້າທຳຳ�ການກວດສົົບຂອງນາງແລ້້ວ ທ່່ານຈະຮູ້້�ໄດ້້ຊັ້້�ນບໍໍວ່່ານາງຂ້້າໂຕຕາຍ?”
“ຄິິດວ່່າໜ້້າຈະບອກໄດ້້ແຕ່່ຂ້້ອຍຕ້້ອງໄດ້້ຕັັດຜ່່າຮ່່າງຂອງນາງ.”
“ໝາຍເຖິິງຕັັດແຫກເຂົ້້�າໄປທາງໃນພຸ້້� ນແມ່່ນບໍໍ?”
“ແມ່່ນແຫຼຼະ ເຈົ້້�າເຫັັ ນດີີໃຫ້້ຂ້້ອຍເຮັັດແບບນັ້້�ນບໍ່່�?” ເບິ່່�ງຄືືວ່່ານາງຄົົງຈະບໍ່່�ພໍໍໃຈ
ປານໃດທີ່່� ສົບ
ົ ຂອງນ້້ອງສາວຖືືກແຕະຕ້້ອງໃຫ້້ເສຍຫາຍ. “ຖ້້າຄະດີີນີ້້�ຕົກຢູ່່
ົ � ພາຍໃຕ້້ຄວາມ
ຮັັບຜິິ ດຊອບຂອງຂ້້ອຍ, ຂ້້ອຍຈະຈັັດການນຳຳ�ສົ່່�ງສົົບຂອງນາງກັັບຄືືນໄປຊຳຳ�ເໜືືອເອງ
ດອກ.”
“ພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ຈ່່າຍຫຍັັງແມ່່ນບໍ່່�?”
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“ພວກເຮົົາຈະຈ່່າຍທຸຸກຢ່່ າງເອງ.”
“ແລ້້ວສົົບຂອງນາງຄືືຊິິບໍ່່�ເສຍຫາຍຫຼຼາຍຕິິເນາະ.”
“ຂ້້ອຍສັ່່�ງໃຫ້້ຊ່່າງແຕ່່ງສົົບເຮັັດໃຫ້້ນາງງາມໆ ໄດ້້.”
“ລາວບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດແບບນັ້້�ນແທ້້ດອກ ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍ?”
“ເລື່່� ອງຂ້້າໂຕຕາຍຫັ້້� ນຫວາ?”
“ແມ່່ນ ນາງບໍ່່�ໄດ້້ຂ້້າໂຕຕາຍດອກ.”
“ເຈົ້້�າໝັ້້�ນໃຈໄດ້້ແນວໃດ?”
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກລາວດີີ.”
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍວ່່າໂຮງໝໍໍມະໂຫສົົດຕັ້້�ງຢູ່່�ໃສ?”
“ຮູ້້�.”
“ຂ້້ອຍຄວນຈະໄດ້້ຄໍໍາຕອບຈາກປາກເຈົ້້�າຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້� ຖ້້າເຈົ້້�າໄປຫາຂ້້ອຍຢູ່່�ຫັ້້� ນ
ຕອນແລງມື້້� ນີ້້�ປະມານຫົົ ກໂມງ. ຂ້້ອຍເອງກໍໍມີີເລື່່� ອງຢາກລົົົ�ມກັັບເຈົ້້�າຄືືກັັນ.”
ນາງງຶຶກຫົົວຕອບຮັັບອີີກຄັ້້�ງ. “ຂອບໃຈ.”
**********

ເວລາໃນຊ່່ວງຕອນເຊົ້້�າໄດ້້ຜ່່ານພົ້້� ນໄປ ສີີຣິິບໍ່່�ມີີເວລາແມ່່ນແຕ່່ຈະເອົົາລົົດ ຖີີບໄປມ້້ຽນ
ໄວ້້ຢູ່່�ບ່່ອນຈອດລົົດ ເຂົົາຂີ່່� ລົດ
ົ ຖີີບໄປຈອດໄວ້້ຂ້້າງຮ້້ານລໍ້້�ຂອງປ້້ າຫຼ້້�າເພື່່� ອຮັັບເອົົາອາຫານ
ທ່່ຽງ.
“ແມ່່ນທ່່ານແທ້້ບໍໍທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ?” ສີີໜ້້າຂອງນາງສ່່ອງແສງເປັັ ນປະກາຍຄືືກັັບໄຟ
ສັັນຍານຈະລາຈອນອັັນໃໝ່່ອ່່ຽມ ປາກົົດວ່່ານາງຕື່່� ນເຕັ້້�ນດີີໃຈເປັັ ນພິິ ເສດທີ່່� ໄດ້້ພົົ ບກັັບ
ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ນາງໃຊ້້ຄຳຳ�ແທນນາມເອີ້້� ນເຂົົາວ່່າ “ທ່່ານ” ພ້້ອມຍົົກມືືນົົບໄຫວ້້ສີີຣິິຢ່່ າງ
ສຸຸພາບທັັງທີ່່� ຄຳຳ�ວ່່າ ‘ທ່່ານ’ ໃນຊ່່ວງປົົ ດປ່່ອຍໃໝ່່ໆ ນັ້້�ນຍັັງເປັັ ນຄໍໍາເກືືອດຫ້້າມເອີ້້� ນກັັນ.
“ເອົົາແລ້້ວນາງຫຼ້້�າ ຊ່່ວງສໍໍາມະນາທາງການເມືືອງ ພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ສ້້ຽມສອນຫຍັັງ
ເຈົ້້�າເລີີຍບໍໍ? ຢ່່າໃຫ້້ທ້້າວນັັບໄກ່ໄດ້້ເຫັັ
ນເຈົ້້�າເຮັັດແນວນີ້້�ອີີກເດີີ.”
່
“ອ້້າວທ່່ານໝໍໍ ທ້້າວສ່່ານັ້້�ນບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຢ້້ ານຈັັກດີ້້� ວ່່າແຕ່່ທ່່ານໝໍໍໄປໃສມາ?”
“ຄຳຳ�ມ່່ວນ.”
“ທິິດແລ້້ວນີ້້�ຂ້້ອຍເຮັັດເຂົ້້�າຈີ່່�ປາເຕໄວ້້ໃຫ້້ເຈົ້້�າທຸຸກມື້້�.”
“ໂອຂໍໍໂທດເດີີ ຂ້້ອຍລືືມບອກງົົດກ່່ອນ ຂ້້ອຍຈ່່າຍເງິິນຄືືນກໍໍໄດ້້.”
“ໂອຍບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງດອກຂ້້ອຍກິິນເອງໝົົດແລ້້ວ ຂ້້ອຍພຽງແຕ່່ເປັັ ນຫ່່ວງຢ້້ານທ່່ານໝໍໍ
ບໍ່່�ກັັບມາອີີກຫັ້້� ນແຫຼຼະ ດີີແລ້້ວທີ່່� ໄດ້້ເຫັັ ນໜ້້າທ່່ານໝໍໍອີີກ.”
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ນາງເຮັັດເຂົ້້�າຈີ່່�ຝຣັ່່ງ� ສູູດພິິ ເສດ ພ້້ອມເປີີດໂອກາດໃຫ້້ສີີຣິແ
ິ ນມເບິ່່�ງນາງໄດ້້ຢ່່າງເຕັັມ
ຕາ ນາງເປັັ ນແມ່່ຍິິງທີ່່� ມີີຮູູບຮ່່າງໜ້້າຕາຈົົບງາມພໍໍ ສົົມຄວນ ເຂົົາຍັັງຄິິດບໍ່່�ອອກວ່່າເປັັ ນ
ຫຍັັງພວກຜູ້້� ຊາຍໄວສູູງອາຍຸຸທັັງຫຼຼາຍຈິ່່�ງມັັກພາກັັນໄລ່່ລ່່າລູູກໄກ່່ໂຕນ້້ອຍ ໆ ທີ່່� ຫາກໍໍ
ແບະເບາະ ທັັງທີ່່� ມີີແມ່່ໄກ່່ສວຍງາມຕັ້້�ງຫຼຼາຍໂຕຢູ່່�ເດີ່່� ນໜ້້າບ້້ານ. ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກບາງຢ່່າງ
ປາກົົດວ່່າສັ່່�ນໄຫວຢູ່່�ໃນຫົົ ວໃຈຂອງເຂົົາ ແລະເຂົົາກໍໍຍັັງສົົງໄສວ່່າຈະເປັັ ນແນວໃດເມື່່� ອໄດ້້
ຢູ່່�ໃກ້້ນາງ ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍຢູ່່�ກັັບແມ່່ຍິິງຄົົນໃດອີີກເລີີຍນັັບແຕ່່ມື້້� ທີ່່�ບົົວຈາກໄປ.
“ສາມີີຂອງເຈົ້້�າເປັັ ນແນວໃດ?”
ນາງບໍ່່�ຍອມເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າໜ້້າຂອງນາງແດງຍ້້ອນຄວາມ
ເຂີີນອາຍ. “ໂອ ລາວກໍໍສະບາຍດີີຢູ່່�ດອກ ຢ່່າງໜ້້ອຍລາວກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ສ້້າງຄວາມເດືືອດຮ້້ອນ
ໃຫ້້ຂ້້ອຍອີີກ.”
“ແມ່່ນຕິິເນາະ.”
“ພຽງແຕ່່ປັັ ດກວດຂີ້້� ຝຸ່່� ນທັັງເຊັັດຖູູ ໝໍ້້ໃ� ສ່່ກະດູູກໃຫ້້ລາວກໍໍແລ້້ວ.”
ສີີຣິິຍິ້້�ມພ້້ອມກັັບຄືືນໄປນັ່່�ງທີ່່� ລົົດຖີີບ ກ່່ອນຈະນໍໍາເອົົາອາຫານທ່່ຽງລົົງໄປທີ່່� ແຄມ
ແມ່່ນໍ້້�າ ນາງຢືືນແນມເບິ່່�ງເຂົົາຖີີບລົົດອອກໄປ.
ສີີວິໄິ ລນັ່່�ງຢູ່່�ເທິິງຂອນໄມ້້ພຽງຄົົນດຽວ ຣາຈິິດຜູ້້�ບໍ່່�ສົົມປະກອບກຳຳ�ລັັງນອນເປືືອຍ
ກາຍຢູ່່�ແຄມຝັ່່� ງຫ່່າງຈາກສີີວິໄິ ລພຽງສອງສາມແມັັດ.
“ບໍ່່�ໄດ້້ມາກວນເວລາແຫ່່ງຄວາມສຸຸກອີ່່�ຫຍັັງດອກຕິິ?”
“ບໍ່່�ດອກ ສະຫາຍກໍໍາລັັງມາຕົົງເວລາເປະ ເຮົົາພວມຄິິດອິິດສາເຂົົາຢູ່່�ນິິ.”
“ແມ່່ນຢູ່່�ວ່່າເຂົົາມີີບາງສິ່່�ງທີ່່� ເປັັ ນຕາອິິດສາແຕ່່ກໍໍທຽບກັັບເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ແນ່່ນອນ.” ສີີຣິິ
ປ້້ າຍກົ້້�ນນັ່່�ງລົົງທາງຂ້້າງສະຫາຍຂອງເຂົົາ.
“ອີ່່� ຫຼີີ� ຫວາ? ປານນີ້້�ມັັນຄືືຊິິແຫ່່ວໝົົດລະຕິິເພາະບໍ່່�ໄດ້້ໃຊ້້ງານດົົນ.”
“ບໍ່່�ເດີີມັັນຍັັງປຶ່່� ງປັ່່� ງຢູ່່� ເວົ້້�າຄວາມຊື່່� ເທາະ ວ່່າງກີ້້� ນີ້້�ມັັນຍັັງຮູ້້�ສຶຶກຊູ່່ �ຊ່່າເລັັກໜ້້ອຍ.”
“ບໍ່່�ແມ່່ນໃຊ້້ກັັບສົົບຕິິເນາະ? ຢ່່າບອກໃດວ່່າສະຫາຍມີີລົົດນິິຍົົມຕໍ່່�າປານນັ້້�ນ.”
“ສະຫາຍຮູ້້�ຈັັກນາງຫຼ້້�າບໍໍ? ຜູ້້� ເຮັັດເຂົ້້�າຈີ່່�ປາເຕໃຫ້້ເຮົົາປະຈຳຳ�ຫັ້້� ນນະ.”
“ທີ່່� ຢູ່່�ແຈຖະໜົົນຫັ້້� ນຕິິ? ນາງແກ່່ສົມ
ົ ຄວນພໍໍຈະເປັັ ນຮອດ … ລູູກສາວຂອງສະຫາຍ
ໄດ້້ລະຕິິ. ແຕ່່ໜ້້າອົົກຂອງນາງຍັັງຕື່່� ງເຕັັມຢູ່່�ເກາະ ຖ້້າເປັັ ນເຮົົານິິບໍ່່�ຍອມປ່່ອຍໃຫ້້ຫຼຸຸ�ດມືື
ແນ່່ນອນ.”
“ເຊີີນຝັັ ນໂລດເທາະ ອີ່່� ຕາເຖົ້້�າຫົົ ວງູ.ູ ”
“ເປັັ ນຈັ່່�ງໃດໄປຄໍໍາມ່່ວນ?”
“ມັັນກະໜ້້າສົົນໃຈຢູ່່� ຜ່່າຕັັດສອງສົົບທີ່່� ຕາຍແບບບໍ່່�ຮູ້້�ສາເຫດ
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ແລ້້ວກໍໍເປັັ ນໄຂ້້ມາເລເຣຍ ແລ້້ວກໍໍກາຍເປັັ ນຜູ້້� ເວົ້້�າພາສາມົ້້�ງໄດ້້ແບບບໍ່່�ຂ້້ອງບໍ່່�ຄາ.”
“ອົົມພະມາເວົ້້�າກະບໍ່່�ເຊື່່� ອດອກ ລອງເວົ້້�າໃຫ້້ຟັັ ງເບິ່່�ງແດ່່ແມພາສາມົ້້�ງຫັ້້� ນ.”
“ປານວ່່າໂຕເອງກະເວົ້້�າພາສາມົ້້�ງໄດ້້ນິິແຫຼຼະ.”
“ໜ້້າຈະດີີກວ່່າສະຫາຍຫັ້້� ນຕິິ ຖ້້າຈະເວົ້້�າເລື່່� ອງໄລ່່ຈີີບສາວຫັ້້� ນ ຂ້້ອຍເຄີີຍຈີີບສາວ
ມົ້້�ງມາແລ້້ວສອງສາມຄົົນພຸ້້� ນ ເວົ້້�າໂລດນະ.”
ສີີຣິອ້້
ິ າປາກຂຶ້້�ນກຽມຈະເວົ້້�າ ແຕ່່ປາກົົດວ່່າເຂົົາຄິິດຫຍັັງບໍ່່�ອອກ ເຂົົາຄິິດຫາປະໂຫຍກ
ທີ່່� ເປັັ ນພາສາລາວແບບງ່່າຍໆ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຍັັງແປອອກມາເປັັ ນພາສາມົ້້�ງບໍ່່�ໄດ້້ ພາສາທີ່່�
ເຂົົາເຄີີຍເວົ້້�າໄດ້້ໂດຍທຳຳ�ມະຊາດໃນມື້້� ວານມາບັັດນີ້້�ໄດ້້ຫາຍໄປເສຍແລ້້ວ.
“ແປກອີ່່� ຫຼີີ� ເຮົົາລືືມມັັນໝົົດລະ.”
“ອໍໍ ແມ່່ນແຫຼຼະ ພາສາມັັນກໍໍເປັັ ນແບບຊັ້້�ນແຫຼຼະ ມາຄາວດຽວລະກະໄປປຸຸບປັັ ບ.
ຫວ່່າງວັັນພະຫັັ ດແລ້້ວເຮົົາກະເວົ້້�າພາສາຍີ່່� ປຸ່່�ນໄດ້້ຄ່່ອງເປະ.”
“ບໍ່່�ແມ່່ນແນວນັ້້�ນ ເຮົົາຕັ້້�ງເວົ້້�າໄດ້້ແທ້້ໃດ.” ສີີວິໄິ ລເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມແລ້້ວກໍໍຫຍໍ້້�າເຂົ້້�າໜົົມ
ປັັ ງຕ້້ວຍ!ຕ້້ວຍ. ສີີຣິຈິ່່
ິ ງ� ຮູ້້�ວ່່າບໍ່່�ມີປ
ີ ະໂຫຍດອັັນໃດທີ່່� ຈະໂຕ້້ແຍ່່ງປະເດັັນດັ່່�ງ ກ່າວກັັ
ບເຂົົາ.
່
“ສະຫາຍຮູ້້�ບໍໍວ່່າພວກທະຫານກໍໍາລັັງພາກັັນເຮັັດຫຍັັງຢູ່່�ຫັ້້� ນ?”
“ປູູກພືືດທົົດແທນບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
“ແມ່່ນແຫຼຼະ ຖາງປ່່າເພື່່� ອໃຫ້້ອາກາດບໍໍລິິສຸຸດມາແທນທີ່່� ບ່່ອນວ່່າງຂອງຕົ້້�ນ ໄມ້້ຫັ້້� ນ
ແຫຼຼະ ຖ້້າບໍ່່�ມີໃີ ຜຫ້້າມພວກເຂົົາ ແນ່່ນອນເຂດນັ້້�ນຈະຕ້້ອງກາຍເປັັ ນສວນສະ ໜາມແທ້້
ລະ. ສະຫາຍພໍໍ ຈະແກ້້ໄຂເລື່່� ອງນີ້້�ໄດ້້ຢູ່່�ບໍໍ?”
“ສະຫາຍແນະນໍໍາໃຫ້້ພວກເຮົົາສົ່່�ງໃຜເຂົ້້�າໄປຫ້້າມພວກເຂົົາຫວາ? ໃຫ້້ເຈົ້້�າບຸຸນອູ້້ມ
�
ຂີ່່� ຊ້້າງເຂົ້້�າໄປຫວາ? ບໍ່່�ມີີທາງ, ນາຍພົົ ນພວກນັ້້�ນທຳຳ�ການຕໍ່່�ສູ້້�ເພື່່� ອການປະຕິິ ວັັດມາ
ນານນັັບຫຼຼາຍສິິບປີີ ອັັນນີ້້�ຄືລ
ື າງວັັນຕອບແທນເລັັກໜ້້ອຍຊື່່� ໆ ດອກທີ່່� ພວກເຂົົາມອບໃຫ້້
ຕົົນເອງ.”
“ຂ້້ອຍຕ້້ອງພາດໂອກາດບໍ່່�ໄດ້້ອ່່ານຄໍໍາຖະແຫຼຼງການໜ້້ານີ້້�ລະຕິິຊັ້້�ນນະ ຂ້້ອຍໂລດ
ຄິິດວ່່າ ການທຸຸດຈະລິິດໃນໜ້້າທີ່່� ແມ່່ນເຫດຜົົ ນສຳຳ�ຄັັນໃນການຕໍ່່�ສູ້້� ບໍ່່�ແມ່່ນລາງວັັນຕອບ
ແທນໃດໆ ແລ້້ວທາງກອງທັັບໄດ້້ຈ່່າຍໃຫ້້ພວກສະຫາຍເປັັ ນຄ່່າສຳຳ�ປະ ທານປ່່າໄມ້້ຫຼຼາຍ
ປານໃດ?”
“ນີ້້� ຄືືສິ່່�ງທີ່່� ສະຫາຍຂຽນຈົົດໝາຍດ່່ວນຫາເຮົົາເພື່່� ອໃຫ້້ອອກມາພົົ ບແບບດ່່ວນໆ
ພຽງເພື່່� ອຈະມາສ້້າງຄວາມລຳຳ�ຄານໃຫ້້ກັັບເຮົົາໃນເລື່່� ອງນີ້້�ຊັ້້�ນເບາະ?”
“ບໍ່່�ນາ ແຕ່່ກໍໍມີີແດ່່ເປັັ ນບາງສ່່ວນ ແຕ່່ເຮົົາສົົງໄສວ່່າຄວາມສໍໍາພັັ ນທາງການທູູດ
ລະຫວ່່າງພວກເຮົົາກັັບຫວຽດນາມເປັັ ນແນວໃດແລ້້ວ?”
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“ກະດີີຢູ່່�.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນນະ.”
“ພຽງແຕ່່ລະຫວ່່າງພວກເຮົົາແມ່່ນບໍ່່�ມີີຄວາມສໍໍາພັັ ນແບບຄືືສະຫາຍວ່່າ.”
“ເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນຊັ້້�ນນະ?”
“ທາງຮາໂນ່່ຍໄດ້້ເອີ້້�ນເອົົາບັັນດາເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດ ແລະນັັກການທູູດສ່່ວນໃຫຍ່່
ກັັບຄືືນປະເທດ ສ່່ວນໂຄງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທັັງໝົົດກໍໍຖືືກລະງັັບໄວ້້ ສ່່ວນພວກເຮົົາກໍໍນຳຳ�
ເອົົາຄົົນຂອງພວກເຮົົາອອກຈາກຮາໂນ່່ຍ ເພື່່� ອສະແດງໃຫ້້ເຫັັ ນວ່່າ ພວກເຮົົາເອງກໍໍແຂງ
ແກ່່ນບໍ່່�ນ້້ອຍໜ້້າໃຜ ຕອນນີ້້�ຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີການເຈລະຈາອີ່່� ຫຍັັງກັັນເລີີຍ.”
“ບ້້າແທ້້ ບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງທີ່່� ຖືືກຫາວ່່າພວກເຮົົາທໍໍລະມານຄົົນພວກເຂົົາຫັ້້� ນບໍໍ?”
“ພວກເຂົົາບໍ່່�ພໍໍໃຈ ສະຫາຍຍັັງບໍ່່�ພົົບຫຼັັ�ກຖານຫຍັັງທີ່່� ສະແດງໃຫ້້ເຫັັ ນວ່່າ ພວກເຮົົາ
ບໍ່່�ໄດ້້ທຳຳ�ຮ້້າຍຄົົນຂອງພວກເຂົົາແມ່່ນບໍໍ?”
ໃນຂະນະທີ່່� ຣາຈິິດຜູ້້� ສະຕິິບໍ່່�ສົົມປະກອບຍ່່າງລົົງໄປທີ່່� ແມ່່ນໍ້້�າ ແລ້້ວເລີ່່� ມລອຍນໍ້້�າ
ຂ້້າມໄປທາງຝັ່່� ງໄທ ສີີຣິິຈິ່່�ງໄດ້້ອະທິິບາຍກ່່ຽວກັັບລາຍລະອຽດຕ່່າງໆ ຂອງຄະດີີນີ້້�.
ເຂົົາບອກສີີວິໄິ ລກ່ຽວກັັ
ບເລື່່� ອງທີ່່� ຕົນ
ົ ເດີີນທາງໄປເຂື່່� ອນນໍ້້�າງື່່ມ
� ເຖິິງແມ່່ນເຂົົາຈະໝັ້້�ນໃຈ
່
ວ່່າເພື່່� ອນຜູ້້� ເຊິ່່�ງປຽບເໝືືອນອ້້າຍໄດ້້ອ່່ານບົົດລາຍງານຂອງເຈົ້້�າເມືືອງຢູ່່�ຫັ້້� ນແລ້້ວ. ແຕ່່
ເຂົົາກໍໍໄດ້້ເລົ່່�າຂໍ້້�ມູູນເພີ່່� ມເຕີີມບາງຢ່່າງໃນສິ່່�ງທີ່່� ສີີວິໄິ ລຍັັງອ່່ານບໍ່່�ທັັນພໍ້້� .
“ມີີຄົົນພະຍາຍາມລອບຂ້້າເຮົົາ.”
“ຂໍໍໂທດ ກີ້້� ນີ້້�ສະຫາຍວ່່າຫຍັັງເກາະ?”
“ໃນມື້້�ທີ່່�ພວກເຮົົາເດີີນທາງກັັບຈາກເຂື່່�ອນ ຫງຽນຫົົ ງກັັບເຮົົາຕັັດສິິນໃຈນຳຳ�ກັັນວ່່າຍັັງ
ມີີຫຼຼາກຫຼຼາຍຄຳຳ�ຖາມທີ່່� ຍັັງຫາຄຳຳ�ຕອບບໍ່່�ໄດ້້.” ເຂົົາຢິິ ບເອົົາກະສຸຸນລູູກປືືນສອງລູູກອອກ
ມາຈາກກະເປົົ າ. “ເຮົົາກັັບບ້້ານຕອນເດິິກ ລູູກປືນ
ື ສອງນັັດກໍໍແລ່່ນດາດຜ່່ານບ່່າໄຫຼ່່�ຂະນະ
ທີ່່� ເຮົົາພວມກົ້້�ມຕົົວລົົງຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູບ້້ານ.”
ສີີວິໄິ ລຈັັບເອົົາລູູກປືນ
ື ທັັງສອງລູູກຈາກມືືຂອງເຂົົາ. “ສີີຣິ,ິ ສະຫາຍ … ສະຫາຍຄົົງ
ບໍ່່�ຄິິດວ່່າມັັນກ່ຽວກັັ
ບຄົົນຫວຽດນາມແມ່່ນບໍໍ?”
່
“ມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງບັັງເອີີນແບບອື່່� ນຫຼຼາຍກວ່່າ.”
“ແຕ່່ເປັັ ນຫຍັັງຄືືເຮັັດແນວນີ້້�? ສະຫາຍຄົ້້�ນພົົບຫຼັັ�ກຖານຫຍັັງທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າພໍໍຊິິເອົົາຜິິ ດ
ໃຜຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ບໍໍ?”
“ບໍ່່�ເລີີຍ ແຕ່່ເຮົົາກ້້າພະນັັນດ້້ວຍເຂົ້້�າໜົົມປັັ ງຂອງສະຫາຍທີ່່� ເຫຼືື�ອຢູ່່� ຕ້້ອງມີີໃຜຄົົນ
ໜຶ່່ງ� ຄິິດວ່່າພວກເຮົົາຮູ້້�.”
“ອຸ໊໊ຍຕາຍ!”
�
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“ປັັ ນຫາກໍໍຄືື ເຮົົາຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າເປັັ ນຝ່່າຍໃດກັັນແທ້້.”
“ໂອ ຟ້້າວກ່ອນ
� ດ
ິ ວ່່າຄົົນຂອງພວກເຮົົາພະຍາຍາມຢາກຂ້້າສະຫາຍ
່ ສະຫາຍຄືືຊິິບໍ່່ຄິ
ດອກເນາະ.”
ສີີຣິຫົ
ິ ົ ວຂຶ້້�ນ. “ຄົົນສະຫຼຼາດແບບສະຫາຍຊ່່າງວ່່າໃສຊື່່� ໄຮ້້ດຽງສາພີີລຶກ
ຶ ແມ່່ນເບາະ
ອ້້າຍ? ແນ່່ນອນວ່່າພວກເຂົົາເຮັັດແທ້້.ຖ້້າເຮົົາມີີຫຼັັ�ກຖານວ່່າຝ່່າຍເຮົົາເປັັ ນຜູ້້� ‘ສອບປາກ
ຄຳຳ�’ ເຫຍື່່� ອພວກນັ້້�ນ ຄວາມສໍໍາພັັ ນທາງການທູູດຂອງພວກເຮົົາກໍໍຈະເພີ່່� ມທະວີີຄວາມ
ຕຶຶງຄຽດຂຶ້້�ນໄປອີີກ ອາດເຖິິງຂັ້້�ນເກີີດສົົງຄາມຮ້້າຍແຮງກໍໍເປັັ ນໄດ້້.”
“ເອົົາລະຊັ້້�ນ ຖືືວ່່າເປັັ ນຄັ້້�ງທໍໍາອິິດໃນຮອບຫ້້າສິິບປີີທີ່່�ສະຫາຍເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາມີີຄວາມ
ສົົນໃຈຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ. ສະຫາຍຢາກໃຫ້້ເຮົົາເຮັັດຫຍັັງ?”
“ສະຫາຍຮູ້້�ບໍໍວ່່າຄະນະຜູ້້� ແທນຂອງຫວຽດນາມພາກັັນມາເຮັັດຫຍັັງຢູ່່�ນີ້້�?”
“ບໍ່່�ຮູ້້�.”
“ຮວ້້າຍສີີວິໄິ ລເອົົາຈັ່່�ງໃດ໋ນິິ
໋ ?”
“ບໍ່່�ຮູ້້� ຕັ້້�ງບໍ່່�ຮູ້້�ແທ້້ໆ ນີ້້�ແຫຼຼະ.”
“ສືືບເບິ່່�ງໄດ້້ບໍໍ?”
“ຈະພະຍາຍາມລອງເບິ່່�ງ.”
“ດີີແຫຼຼະຊັ້້�ນນະ ເຮົົາຈະອ່່ານບົົດລາຍງານຂອງຫງຽນຫົົ ງ ແລ້້ວຊິິເບິ່່�ງຕື່່�ມວ່່າພໍໍມີທ
ີ າງ
ຈະຕິິດຕໍ່່�ໄປຫາເຂົົາຢູ່່�ຮາໂນ່່ຍໄດ້້ ຫຼືື�ບໍ່່�. ພວກເຮົົາຍັັງມີີອີກຫຼ
ີ າຼ ຍເລື່່�ອງທີ່່� ເຮັັດຍັັງບໍ່່�ແລ້້ວ.”
“ສະຫາຍເລົ່່�າເລື່່� ອງພວກນີ້້�ໃຫ້້ຜູ້້� ພິິ ພາກສາຂອງສະຫາຍຟັັ ງແລ້້ວລະບໍໍ?”
“ບໍ່່� ສະຫາຍຮູ້້�ບໍໍ ມັັນຄືືວ່່າເປັັ ນເລື່່� ອງບັັງເອີີນອີ່່� ຫຍັັງກະດໍ້້�ທີ່່�ທາງພະແນກຍຸຸຕິິທຳຳ�
ຕ້້ອງສົ່່�ງເຮົົາໄປບ່່ອນອື່່�ນທັັງທີ່່� ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງພະຍາຍາມທຳຳ�ການສອບສວນເລື່່�ອງນີ້້�ຢູ່່�.”
“ຕ້້ອງຮູ້້�ຈັັກໄວ້້ໃຈຄົົນອື່່� ນແດ່່ ສະຫາຍຕ້້ອງມີີເພື່່� ອນພ້້ອງໃດ໋.”
໋
“ເພື່່� ອນພ້້ອງຂອງເຮົົາກະຄືືສະຫາຍຫັ້້� ນລະ.”
“ໂອຕາຍ ຄວາມດັັນຂຶ້້�ນເລີີຍເຮົົາ.”
“ຄໍໍາວ່່າ ‘ໝູູປ່່ າດຳຳ�’ ມີີຄວາມໝາຍຫຍັັງສຳຳ�ລັັບສະຫາຍ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ນອກຈາກຄວາມໝາຍກົົງໆ ແລ້້ວກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນຊິິມີີຫຍັັງອີີກ.”
“ຊ່່ວຍຖາມຄົົນອື່່� ນເບິ່່�ງໄດ້້ບໍໍ? ມັັນມີີຫຍັັງບາງຢ່່າງທີ່່� ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄະນະຜູ້້� ແທນ
ອາດຈະໝາຍເຖິິງສົົງຄາມໃນຫວຽດນາມກໍໍເປັັ ນໄດ້້.”
“ສະຫາຍໄປເອົົາຄໍໍາເວົ້້�ານີ້້�ມາແຕ່່ໃສ?”
“ຈາກ…ເຮົົາຄົົງເປີີດເຜີີ ຍແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນບໍ່່�ໄດ້້.”
“ມີີເລື່່� ອງອື່່� ນອີີກບໍ່່�?”
197

“ມີີບາງຢ່່າງ ແຕ່່ເຮົົາລືືມ … ໂອ ແມ່່ນແທ້້ໃດ. ສະຫາຍເວົ້້�າພາສາຝຣັ່່�ງເສດ ໄດ້້ດີີ
ແມ່່ນບໍໍ?”
“ຄືືກັັບນາໂປລີີອົົງເລີີຍແຫຼຼະ.”
“ນາໂປລີີອົົງຄົົນທີ່່� ຕາຍໄປແລ້້ວຫັ້້� ນບໍ່່�?”
“ຢ່່າງເລີີດເລີີຍ. ຢ່່າບອກໃດ໋໋ວ່່າພາສາຝຣັ່່�ງເສດຂອງສະຫາຍລະລາຍໄປກັັບພາ
ສາມົ້້�ງຮຽບຮ້້ອຍ.”
“ປິິ ດປາກບໍ່່�ຕ້້ອງເວົ້້�າຫຼຼາຍ. ຄໍໍາວ່່າ ‘précipitation’ ໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?”
“ອືືມ … ອາດຈະໝາຍເຖິິງການແຍກຕະກອນອອກຈາກສານລະລາຍທາງເຄມີີ.”
“ຫຼືື�?”
“ການຕົົກຈາກບ່່ອນສູູງ.”
“ການຕົົກຈາກທີ່່� ສູູງ? ເອີີແມ່່ນແຫຼຼະ. ແມ່່ນອີ່່� ຫຼີີ� ! ພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຫຼິ້້�� ນສະກີີເລີີຍ.
Felicitations, mon brave empereur ຂອບໃຈຫຼຼາຍໆ ເດີີເຈົ້້�າຈັັກກະພັັ ດ
ຜູ້້� ກ້້າຫານຂອງຂ້້ອຍ.” ສີີຣິິຈູບ
ູ ແກ້້ມທັັງສອງຂ້້າງຂອງສີີວິິໄລພ້້ອມຍົົກມືືຂຶ້້�ນສະແດງ
ຄວາມຄຳຳ�ນັັບແກ່ເຂົົ
່ າ.
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ສີີຣິກັ
ິ ບ
ັ ມາແຕ່່ກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງຕອນ 1:30 ໂມງ ການມາເຖິິງຂອງເຂົົາໃກ້້ຄຽງກັັບຕົົວຢ່່າງ
ທີ່່� ເຄີີຍກ່່າວໄວ້້ແບບບໍ່່�ເຄີີຍໄດ້້ຍິິນມາກ່່ອນຂອງຄົົນລາວກັັບຄຳຳ�ວ່່າຕົົງຕໍ່່�ເວລາ.
ເມື່່� ອຕຸ້້�ຍຍ່່າງມາຈາກທາງໜຶ່່ງ� ພໍໍ ຮອດໜ້້າປະຕູູຫ້້ ອງເກັັບສົົບ, ຄູູບາສາມອົົງເຊິ່່�ງ
ໃຊ້້ຜ້້າປິິ ດປາກປິິ ດດັັງທັັງໝົົດທີ່່� ພວມພາກັັນຫາມມ້້ວນເສື່່� ອໃຍໝາກພ້້າວກໍໍມາຈາກ
ອີີກທາງໜຶ່່ງ� ສ່່ວນກຶ່່�ງກໍໍພໍໍດີຍ່່
ີ າງອອກມາຈາກຫ້້ອງເຮັັດວຽກ ສະພາບຂອງເຂົົາບໍ່່�ເປັັ ນຕາ
ເບິ່່�ງເລີີຍ.
“ທ່່ານ … ທ່່ານ … ທ່່ານ … ໝໍໍ …” ອາການເວົ້້�າຄ້້າງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາໂມໂຫໃຫ້້ຕົົນເອງ.
ສີີຣິິນວດບ່່າໄຫຼ່່�ທັັງສອງຂ້້າງຂອງເຂົົາ ພ້້ອມແນະນໍໍາໃຫ້້ເຂົົາຈົົດຈໍ່່�ກັັບລົົມຫັັ ນໃຈຂອງ
ຕົົນເອງ ຂະນະທີ່່� ຕຸ້້ຍເປັັ
� ນຜູ້້� ຍ່່າງນໍໍາຄູູບາເຂົ້້�າໄປທາງຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບ.
“ເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນນ້້ອງກຶ່່�ງ?”
“ຫ້້ອງ … ຫ້້ອງ … ຫ້້ອງການທ່່ານໝໍໍມັັນ … ມັັນຊະໄປທົ່່�ວ.” ເຂົົາຄວ້້າຈັັບເອົົາ
ແຂນສີີຣິິ ແລ້້ວລາກໄປທີ່່� ປະຕູູຫ້້ ອງການ. ແນ່່ນອນຫ້້ອງເຮັັດວຽກມັັນຖືືກຄົ້້�ນຊະຊາຍ
ກະແຈກກະຈາຍ ຕຸ້້�ຍອອກໄປສົ່່�ງພະສົົງໂດຍຮັັກສາໄລຍະຫ່່າງຢ່່າງເໝາະສົົມ.
“ຕຸ້້ຍເຂົ້້�
?”
� າມາເບິ່່�ງທາງນີ້້�ກ່ອນໄດ້້ບໍໍ
່
“ຕຸ້້�ຍຍ່່າງມາຢືືນຂັ້້�ນກາງລະຫວ່່າງຊາຍທັັງສອງ ພ້້ອມແນມເບິ່່�ງສະພາບຄວາມ
ຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ. “ໂອ.”
“ເຫດການນີ້້�ເກີີດຂຶ້້�ນໃນສາມຊົ່່�ວໂມງກ່ອນ.
ຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບເປັັ ນແນວໃດ?”
່
“ກະປົົ ກກະຕິິດີີລວມທັັງຫ້້ອງເກັັບເຄື່່� ອງຄືືກັັນ.”
“ສະນັ້້�ນພວກມັັນຄືືຊິິຕັ້້�ງໃຈມາຄົ້້�ນຫາອັັນໃດອັັນໜຶ່່ງ� ໃນຫ້້ອງນີ້້�ສະເພາະ.”
“ໂອ ບໍ່່�ເດີີ ປຶ້້� ມກາຕູູນຂ້້ອຍ!”
“ຟັັ ງເດີີບັັດນີ້້�ຕຸ້້�ຍ, ນ້້ອງກຶ່່�ງ! ນີ້້�ບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງທໍໍາມະດາແລ້້ວໃດ ເຫດການທັັງໝົົດ
ນີ້້� ມັັນແມ່່ນໄພອັັນຕະລາຍຄືືດັ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍໄດ້້ບອກພວກເຈົ້້�າແລ້້ວກ່່ອນທີ່່� ຈະໄປຄຳຳ�ມ່່ວນ
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ຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະນີ້້� ຈິ່່ງ� ແມ່່ນສິ່່�ງທີ່່� ພວກເຮົົາຕ້້ອງໄດ້້ລະວັັງຕົົວເພີ່່� ມຂຶ້້�ນນັັບຈາກນີ້້� ເປັັ ນຕົ້້�ນໄປ
ພວກເຈົ້້�າເຂົ້້�າໃຈຢູ່່�ບໍໍ?”
“ເຂົ້້�າໃຈ. ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໃຈ.” ກຶ່່�ງເວົ້້�າດ້້ວຍສີີໜ້້າທ່່າທາງທີ່່� ເຄັ່່�ງຂຶຶມ.
ຕຸ້້ຍງຶຶ
� ກຫົົວຕອບ. “ໂດຍ ທ່່ານໝໍໍ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນ ຂ້້ອຍຢ້້ ານແຕ່່ວ່່າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕໍາໍ ຫຼຼວດພຽງຄົົນດຽວທີ່່� ຂ້້ອຍໄວ້້ໃຈທີ່່� ສຸດ
ຸ
ພັັ ດບໍ່່�ຢູ່່�ວຽງຈັັນຊໍ້້�າຕອນນີ້້� ແຕ່່ເລື່່� ອງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນນີ້້� ພວກເຮົົາຈະຕ້້ອງໄດ້້ແຈ້້ງຄວາມກັັບ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດ. ແຕ່່ກ່່ອນທີ່່� ຈະແຈ້້ງຄວາມ ຂ້້ອຍຢາກໃຫ້້ທຸຸກຄົົນເຂົ້້�າໄປກວດຄົ້້�ນ
ໃນຫ້້ອງເບິ່່�ງວ່່າມີີຫຍັັງເສຍຫາຍ ຫຼືື�ບໍ່່� ພວກເຮົົາຕ້້ອງພະຍາຍາມຮັັກສາສະພາບຫຼັັ�ກຖານ
ໄວ້້ບໍ່່�ຫຍັັບຍ້້າຍຫຍັັງຈັັກອັັນ.”
ມີີສິ່່ງ� ໜຶ່ງ່� ຫາຍໄປນັ້້�ນກໍໍຄືພ
ື ວກປຶ້້� ມບັັນທຶຶກຂອງຕຸ້້ຍທີ່່�
ັ ໄປຈາກໂຕະເຮັັດວຽກ
� ຖືືກລັກ
ຂອງນາງ. ບັັນທຶຶກກ່ຽວກັັ
ບການຊັັນນະສູູດສົົບທີ່່� ທັັງສອງເຮັັດຮ່່ວມກັັນເສຍໄປທັັງໝົົດ.
່
ໃນຂະນະທີ່່� ພວກເຂົົາຄົ້້�ນຫາຕາມກອງເຈ້້ຍທີ່່� ຢາຍຊະທົ່່�ວຫ້້ອງຢູ່່�ນັ້້�ນ ສີີຣິກໍ
ິ ໄໍ ດ້້ບອກທຸຸກ
ຢ່່າງທີ່່� ເຂົົາຮູ້້ກ່
ບຄະດີີຂອງຄົົນຫວຽດນາມໃຫ້້ຕຸ້້ຍ
� ຽວກັັ
່
� ແລະກຶ່່�ງ ລວມເຖິິງການພະຍາຍາມ
ກຳຳ�ຈັັດຊີີວິດ
ິ ຂອງເຂົົານຳຳ�ອີີກ.
ພວກເຂົົາໄດ້້ສະຫຼຸຸ�ບໃນທຳຳ�ນອງດຽວກັັນວ່່າ ເປົ້້� າໝາຍຂອງຜູ້້�ທີ່່� ເຂົ້້�າມາບຸຸກ ລຸຸກ
ຫ້້ອງການນັ້້�ນແມ່່ນພຽງແຕ່່ຢາກໄດ້້ບົົດລາຍງານຂອງຫງຽນຫົົ ງ.
“ເປັັ ນຄວາມຄິິດທີ່່� ສຸຸດຍອດຫຼຼາຍຕຸ້້�ຍທີ່່� ເອົົາລາຍງານສະບັັບນັ້້�ນໄປເຊື່່� ອງໄວ້້ ເຮັັດ
ໄດ້້ດີີຫຼຼາຍ.”
“ເຮັັດ … ເຮັັດໄດ້້ດີີຫຼຼາຍຕຸ້້ຍ.”
�
“ເພີ່່� ມເງິິນເດືືອນໃຫ້້ຂ້້ອຍແດ່່ເດີີ.”
“ນັັບຈາກນີ້້� ໄປທັັ ງສອງຄົົນພວກເຈົ້້�າແມ່່ນບໍ່່�ມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄະດີີຂອງຄົົນ
ຫວຽດນາມອີີກ ຂ້້ອຍຈະເອົົາເອກະສານໄປເຮືືອນແລ້້ວເປີີດອ່່ານມັັນຢູ່່�ພຸ້້� ນ. ຟ້້າວກ່ອນ,
່
ເລື່່�ອງພາບຖ່່າຍເດລະ? ບໍ່່�ແມ່່ນໂຈນລັັກເອົົາຮູູບຖ່່າຍຕອນຊັັນນະສູູດສົົບໄປນຳຳ�ແລ້້ວບໍໍ?”
ຕຸ້້ຍແຫງນໜ້້າຂຶ້້�
ນເບິ່່�ງເທິິງຟ້້າ. “ບໍ່່�ດອກ ພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ເອົົາໄປນຳຳ�.”
�
“ເຈົ້້�າໝັ້້�ນໃຈໄດ້້ແນວໃດ?”
“ອຶຶມ ກະແນວຮູູບພວກນັ້້�ນຢູ່່�ໄຊຍະບູູລີີພຸ້້� ນນະ.”
“ໄຊຍະບູູລີີຫວາ? ເຮັັດແນວໃດຈິ່່�ງວ່່າໄປຮອດໄຊຍະບູູລີີ?”
“ຄືືວ່່າ … ທ່່ານໝໍໍຈື່່�ໄດ້້ບໍ່່�ງານດອງເອື້້� ອຍບຸຸນຫຼຼານ ທີ່່� ພວກເຮົົາເອົົາຫາງຟິິ ມກັັບຫົົ ວ
ຟິິ ມຢ່່າງລະມ້້ວນໄປຖ່່າຍຮູູບຕອນເຮັັດພິິ ທີີຫັ້້� ນນະ?”
“ຢ່່າບອກໃດວ່່າ …”
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“ເອື້້� ອຍບຸຸນຫຼຼ ານສົ່່�ງຮູູບທັັ ງໝົົດໄປໃຫ້້ຄອບຄົົວຢູ່່� ທາງບ້້ານເບິ່່� ງ ມັັນຢູ່່� ໃນຊອງ
ດຽວກັັນໝົົດ ລາວຝາກຮູູບໄປນຳຳ�ຄົົນທີ່່� ເດີີນທາງໄປໄຊຍະບູູລີີ ລາວມາເອົົາຮູູບຢູ່່�ໂຕະ
ເຮັັດວຽກຕອນຂ້້ອຍບໍ່່�ຢູ່່�ຫ້້ອງການ ລາວຄົົງບໍ່່�ມີີເວລາກວດເບິ່່�ງຮູູບພວກນັ້້�ນຕິິເບາະ.”
“ຂ້້ອຍພໍໍ ຄິິດອອກວ່່າແມ່່ຍ່່າຂອງເຈົ້້�າຊິິອົົດຫົົ ວໄດ້້ຊໍ່່�າໃດ.”
“ລາວຫົົ ວບໍ່່�ອອກເລີີຍຫັ້້� ນຕິິ ພວກເຂົົາພໍໍ ຊິິຮາກອອກມາພຸ້້� ນລະ ຈິ່່�ງໄດ້້ແຕ່່ຟ້້າວສົ່່�ງ
ຊອງໃສ່່ຮູູບມາທາງໄປສະນີີໃນຮຸ່່�ງເຊົ້້�າມື້້� ຕໍ່່�ມາ ປານນີ້້�ຄືືຊິິມາຮອດພີ້້� ແລ້້ວແຫຼຼະ.”
“ເຫັັ ນບໍ່່�ລະ ແມ່່ນແຕ່່ຕອນທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ມັັນຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງ ມັັນຍັັງກາຍເປັັ ນເລື່່� ອງດີີຊໍ້້�າ.”
“ດີີແນວໃດ?”
“ດີີແທ້້ແນ່່ນອນ. ຖ້້າຫາກແຂກຜູ້້� ມາຢາມຂອງພວກເຮົົາຢາກໄດ້້ບົົດບັັນທຶຶກແຮງ
ປານນັ້້�ນ ຂ້້ອຍກໍໍຂ້້ອນຂ້້າງໝັ້້�ນໃຈວ່່າພວກເຂົົາຕ້້ອງຢາກໄດ້້ຮູູບຖ່່າຍຊຸຸ ມນັ້້�ນຄືືກັນ
ັ ບາງ
ເທື່່� ອຮູູບຖ່່າຍອາດສາມາດບອກຫຍັັງບາງຢ່່າງໃຫ້້ພວກເຮົົາໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າແມ່່ນຫຍັັງແທ້້ທີ່່�
ເຮັັດໃຫ້້ພວກມັັນພາກັັນຢ້້ ານຈົົນໂຕສັ່່�ນຖ້້າພວກເຮົົາສືືບພໍ້້� ຄວາມຈິິງໄດ້້.
“ນ້້ອງກຶ່່�ງວ່່າແນວໃດ?”
“ໂດຍສະ … ສະຫາຍທ່່ານໝໍໍ.”
“ຕຸ້້ຍກັັ
� ບອ້້າຍຈະພາກັັນໄປເບິ່່�ງແຂກຄົົນໃໝ່່ຂອງພວກເຮົົາ ໃຫ້້ນ້້ອງໄປບອກທ້້າວ
ເກດແກ້້ວ ກັັບຜູ້້� ບໍໍລິິຫານໂຮງໝໍໍເລື່່� ອງເຫດການທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນຈະໄດ້້ບໍໍ?”
“ໂດຍ ໄດ້້ໆ.”
**********

ສີີຣິພ້້
ິ ອມທີີມງານຂອງເຂົົາພາກັັນຢູ່່�ໃນຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບ ຕໍໍາຫຼຼວດໃນເຄື່່� ອງແບບສອງ
ຄົົນພາກັັນກວດສອບເບິ່່�ງສະພາບຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນພາຍໃນຫ້້ອງເຮັັດ
ວຽກຂອງສີີຣິິ ໂດຍມີີທ້້າວເກດແກ້້ວຜູ້້� ເວົ້້�າສຽງດັັງໂຫວກເຫວກມາເປັັ ນຜູ້້� ຊ່່ວຍໂດຍບໍ່່�ມີີ
ໃຜຮ້້ອງຂໍໍ ຫຼືື�ຢາກໃຫ້້ເຂົົາມາຊ່່ວຍເລີີຍ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ສອງຄົົນພາກັັນໃຊ້້ຜ້້າອັັດປາກສີີຂາວ
ຂອງໂຮງໝໍໍ ເພື່່� ອປ້້ ອງກັັນກິ່່�ນອັັນບໍ່່�ເພິ່່� ງປະສົົງທີ່່� ຖືືກສາຍລົົມພັັ ດປິ່່� ວວ່່ອນມາແຕ່່ຫ້້ອງ
ທາງຂ້້າງ ສ່່ວນເກດແກ້້ວກໍໍໄດ້້ແຕ່່ຍົົກຂວດຢາດົົມ ນ້້ອຍໆ ຂຶ້້�ນໃສ່່ຮູູດັັງໃນທຸຸກໆ ສອງ
ສາມວິິນາທີີ. ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກເສຍໜ້້າຫຼຼາຍເຕີີບທີ່່� ບ່່ອນ ເກີີດອາດຊະຍາກຳຳ�ຮ້້າຍແຮງນັ້້�ນ ຊໍ້້�າ
ພັັ ດຢູ່່�ຫ່່າງຈາກບ່່ອນເຂົົາເຮັັດວຽກບໍ່່�ຮອດສິິບແມັັດ.
ບໍ່່�ມີຄ
ີ ວາມຈຳຳ�ເປັັ ນຫຍັັງອີີກທີ່່�ທີີມງານທັັງສອງຈະກ້້າວກ່າຍເລື່່�
ອງຂອງກັັນແລະກັັນ
່
ເມື່່�ອຕຳຳ�ຫຼຼວດສອງຄົົນເຮັັດວຽກແລ້້ວ ພວກເຂົົາກໍໍພາກັັນອອກຈາກບ່່ອນນັ້້�ນໂດຍບໍ່່�ບອກ
ລາຜູ້້� ໃດ.
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“ທ່່ານໝໍໍຄິດ
ິ ວ່່າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ພວກນັ້້�ນຈະເຂົ້້�າໄປອ່່ານປຶ້້� ມດາລາຂອງຂ້້ອຍໃນຫ້້ອງ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ຕຸ້້ຍຈົົ
� ດຈໍ່່�ກັັບວຽກກັັບງານແດ່່ໄດ້້ບໍ່່�?”
“ອີ່່�ຕົນ
ົ ສົົມນໍ້້�າໜ້້າເດ.” ນ້້ອງກຶ່່�ງຫົົ ວສະອິິກສະອ້້ອຍຂະນະຢິິ ບເອົົາຫົົ ວໃຈຂຶ້້�ນມາຊັ່່�ງ
ຢູ່່�ຊິິງຊັ່່�ງນໍ້້�າໜັັກຊີ້້�ນທີ່່� ຫ້້ ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງລົົງມາແຕ່່ເທິິງເພດານ.
“ເອົົາລະ ມີີຮ່່ອງຮອຍຜິິ ດປົົ ກກະຕິິຫຍັັງທີ່່� ພວກເຮົົາພໍໍ ຈະເບິ່່�ງອອກແດ່່?”
ຕຸ້້�ຍປິິ ດປຶ້້� ມບັັນທຶຶກຂອງຕົົນ ພ້້ອມຕອບຄຳຳ�ຖາມຕາມທີ່່� ຈື່່�ໄດ້້. “ຂໍ້້�ໜຶ່ງ່� ມີີຮອຍກີີດ
ເທິິງຂໍ້້�ມືືທີ່່�ບາດເລິິກພຽງຮອຍດຽວໃນຂໍ້້�ມືືແຕ່່ລະຂ້້າງ.”
“ແລະນັ້້�ນກໍໍເປັັ ນເລື່່� ອງແປກເພາະ …?”
“ເພາະຜູ້້�ເຊືືອດຂໍ້້�ມືຕົ
ື ນ
ົ ເອງມັັກຈະຂີີດຂວ່່ານຂໍ້້�ມືຕົ
ື ນ
ົ ເອງເຖິິງສອງ ຫຼືື�ສາມບາດເພື່່� ອ
ຈະຮວບຮວມຄວາມກ້້າຫານ ຈິ່່�ງຈະກີີດມັັນໃຫ້້ເລິິກພໍໍສົົມຄວນໄດ້້.”
“ດີີ ແລ້້ວຂໍ້້�ສອງເດ?”
“ຂໍ້້�ທີີສອງກໍໍແມ່່ນມີີເລືືອດຄ້້າງຢູ່່�ເທິິງແຜ່່ນຫຼັັ�ງຂອງຜູ້້�ຕາຍ ສະແດງວ່່ານາງຢູ່່�ໃນທ່່າ
ນອນຫງາຍພາຍຫຼັັ�ງເສຍຊີີວິດ
ິ ແລ້້ວ.”
“ດັ່່�ງນັ້້�ນ?”
“ດັ່່�ງນັ້້�ນຈິ່່�ງເປັັ ນໄປບໍ່່�ໄດ້້ທີ່່� ນາງຈະເອ່່ນຕົົວແລ້້ວເອົົາແຂນຂອງຕົົນເອງໄປພາດໄວ້້
ຢູ່່�ໃນຊາມນໍ້້�າໂດຍປັັ ດສະຈາກຄົົນອື່່� ນຊ່່ວຍພະຍຸຸງໄປ.”
“ແລ້້ວຂໍ້້�ສາມເດ?”
“ຂໍ້້�ທີີສາມກໍໍແມ່່ນໃບໜ້້າຈືືດຊີີດເປັັ ນສີີຂາວ ແຕ່່ຮ່່າງກາຍຊໍ້້�າພັັ ດຂຽວຊໍ້້�າ.”
“ນັ້້�ນກໍໍສະແດງວ່່າ …?”
“ຂາດອາກາດຫັັ ນໃຈ.”
“ວິິເສດຫຼຼາຍ ຄິິດວ່່າຂ້້ອຍພໍໍ ອອກບໍໍານານໄດ້້ແລ້້ວບັັດນິິ.”
“ກ່ອນທີ່່�
ທ່່ານຈະອອກບໍໍານານ ກໍໍບອກໃຫ້້ຂ້້ອຍຮູ້້�ກ່ອນວ່່າ
ພວກເຮົົາໝັ້້�ນໃຈແນວ
່
່
ໃດທີ່່� ວ່່ານາງບໍ່່�ໄດ້້ຂ້້າໂຕຕາຍ.”
“ຂ້້ອຍບອກໄດ້້ເລີີຍວ່່າ ພວກເຮົົາໝັ້້�ນໃຈຮອດເກົ້້�າສິິບສອງເປີີເຊັັນ ແຕ່່ວ່່າໃນກໍໍລະນີີ
ທີ່່� ພວກເຮົົາຕ້້ອງຫາຄວາມໝັ້້�ນໃຈເພີ່່� ມຕື່່� ມຈັັກສອງສາມເປີີເຊັັນ ລອງມາເບິ່່�ງນີ້້�ນຳຳ�ກັັນ
ກ່່ອນເທາະ.” ສີີຣິິດຶຶງຊັ້້�ນໜັັງເປືືອກນອກຈາກຄໍໍລົົງມາ ແລ້້ວໃຊ້້ມີີດຕັັດຜ່່ານກ້້າມຊີ້້� ນ
ແລ້້ວກາງຮອຍພັັ ບໄວ້້ເພື່່� ອໃຫ້້ຕຸ້້�ຍເບິ່່�ງກ່່ອງສຽງ.
“ອືືມ … ມີີເລືືອດອອກບ່່ອນນີ້້�.”
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“ແລະຫຍັັບຂຶ້້�ນໄປທາງເທິິງນໍໍາເດຜູ້້� ຊ່່ວຍທີ່່� ຮັັກ ມີີສັັນຍານບາງຢ່່າງເຊື່່� ອງຊ້້ອນຢູ່່�
ຮອຍຊໍ້້�າທີ່່� ຈາງຫາຍໄປຈາກຜິິ ວໜັັງຊັ້້�ນນອກ ແຕ່່ມັັນກໍໍຍັັງຊຸ່່ �ມຊ້້ອນຢູ່່�ໃຕ້້ຜິິ ວໜັັງຢູ່່�ດີີ.”
ການປ່່ຽນສີີຂອງໂຄງສ້້າງເນື້້�ອເຫຍື່່� ອໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັ ນຮ່່ອງຮອຍທີ່່� ຊັັດເຈນ ເປັັ ນໄປ
ໄດ້້ວ່່າ ນັ້້�ນອາດແມ່່ນຮອຍນິ້້�ວມືື. “ຂໍ້້�ສະຫຼຸຸ�ບແມ່່ນຫຍັັງ?”
“ກະຫຼີ່່�� ຜູ້້�ໜ້້າສົົງສານຄົົນນີ້້�ຖືືກບີີບຄໍໍຕາຍ.”
“ຫາ.” ນ້້ອງກຶ່່�ງຮ້້ອງຂຶ້້�ນ. “ກະຫຼີ່່�� ຜູ້້�ໜ້້າສົົງສານ.”
“ພໍໍ ແລ້້ວພວກເຈົ້້�ານະ ໃຫ້້ກຽດຄົົນຕາຍແດ່່.”
“ບັັດນີ້້�ພວກເຮົົາຈະເຮັັດແນວໃດ?”
“ພວກເຮົົາກໍໍພຽງແຕ່່ຂຽນທັັງໝົົດນີ້້�ໃຫ້້ຈະແຈ້້ງຊັັດເຈນແມ່່ນແຕ່່ຜູ້້� ພິິພາກສາກໍໍຍັັງ
ເຂົ້້�າໃຈໄດ້້ ຈາກນັ້້�ນພວກເຮົົາກໍໍຈະເກັັບໄວ້້ເປັັ ນຄວາມລັັບຫ້້າມເປີີດປາກເວົ້້�າຢູ່່�ໃສອີີກ ພ້້ອມ
ລໍໍຖ້້າໃຫ້້ສາລະວັັດໂພສີີກັບ
ັ ມາກ່ອນມື້້�
ອື່່�ນ. ຕຸ້້ຍທີ່່�
່
� ຮັັກ ເພື່່� ອຄວາມປອດໄພ ພວກເຮົົາຈະ
ຕ້້ອງໃຊ້້ສຳຳ�ເນົົາກັັອບປີີທີີສາມ ເຈົ້້�າພໍໍ ຈະສອດເຈ້້ຍຄາບອນໃສ່່ອີີກໜຶ່່ງ� ຊັ້້�ນເຂົ້້�າໃນເຄື່່� ອງ
ພິິ ມດີີດໄດ້້ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ແຕ່່ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າໂຕໜັັງສືືມັັນອາດຈະຖືືກໜີບ
ີ ເຂົ້້�າກັັນຈົົນແປແຊບແລບ.”
“ດີີແຫຼຼະ! ພວກເຮົົາມາພາກັັນຫຍິິບສົົບຜູ້້�ຍິິງຄົົນນີ້້�ເຂົ້້�າໃສ່່ກັັນໃຫ້້ຄົົບ ແລະສົ່່�ງໄປ
ໃຫ້້ນາງນັັນຊ່່າງແຕ່່ງສົົບ. ຂ້້ອຍຈະຈັັດການເກັັບກວາດຫ້້ອງເຮັັດວຽກ ຕອນແລງນີ້້�ຈະ
ມີີແຂກມາຢາມ.”
**********

ເວລາ 6:15 ໂມງ, ສີີຣິິນັ່່ງ� ເຮັັດວຽກຢູ່່�ໜ້້າໂຕະພຽງຄົົນດຽວ ເຂົົາແວ່່ເຂົ້້�າໄປຢິິ ບເອົົາ
ແຟ້້ມເອກະສານຂອງຄົົນຫວຽດນາມອອກມາຈາກຫ້້ອງນ້້ອຍໆ ເຊິ່່�ງກ່່ອນໜ້້ານີ້້� ຖືືກ
ເອີ້້� ນວ່່າ ຫ້້ອງສະໝຸຸດ ເຊິ່່�ງຕອນນີ້້�ມັັນຖືືກເກັັບມ້້ຽນໄວ້້ຢູ່່�ໃນກະເປົົ າພາຍຂອງເຂົົາເຊິ່່�ງ
ວາງໄວ້້ຢູ່່�ເທິິງຕູ້້ເອກະສານສີີ
ຂຽວເກົ່່�າໆ. ພໍໍ ເມື່່� ອທ້້ອງຟ້້າຄ່່ອຍຄືືບຄານເຂົ້້�າສູ່່ຄວາມມືື
ດ
�
�
ມິິດ ຈິິດໃຈຂອງເຂົົາກໍໍປາກົົດວ່່າອ່່ອນແອຂີ້້� ຢ້້ ານລົົງອີີກຄັ້້�ງ ເພາະອີີກບໍ່່�ດົົນເຂົົາກໍໍຈະໄດ້້
ເດີີນທາງກັັບບ້້ານ ພ້້ອມຫຼັັ�ກຖານແມ່່ນແຕ່່ໃຜບາງຄົົນຍັັງໝາຍຕາຢາກໄດ້້ມາຄອງແມ່່ນ
ແຕ່່ຕ້້ອງຂ້້າຊີີວິດ
ິ ຂອງເຂົົາເພື່່� ອຊ່່ວງຊິິງເອົົາມັັນໄປກໍໍຍັັງບໍ່່�ຄິິດຈະກະດຽມມືື.
ກ່່ອນໄປເຮັັດໜ້້າທີ່່� ດູແ
ູ ລພືື ດຜັັ ກແລະໝາກໄມ້້, ກຶ່່�ງໄດ້້ຂີ່່� ລົົດຖີີບໄປຕະ ຫຼຼາດເພື່່� ອ
ຊອກຊື້້� ກະແຈໃຫຍ່່ສຸຸດທີ່່� ມີີຂາຍ ພ້້ອມບານພັັ ບສຳຳ�ລັັບຄ້້ອງສອງຊຸຸ ດ ຄົົນຂາຍກະແຈ
ບອກກຶ່່�ງວ່່າຜູ້້� ຄົົນເຂົົາເຈົ້້�າເຊົົາຊື້້� ກະແຈແບບນັ້້�ນແລ້້ວ ແຕ່່ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດແຈ້້ງ ວ່່າຄົົນພວກ
ນັ້້�ນບໍ່່�ເຄີີຍຖືືກລອບຍິິງມາກ່ອນ.
່
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ຄວາມຄິິດຄະນຶຶງຂອງສີີຣິິຢຸຸດຕິິລົົງເມື່່� ອໄດ້້ຍິິນສຽງເກີີບແຕະຢາງຍ່່າງເປັັ ນບາດ!
ເປັັ ນບາດຜ່່ານມາເທິິງຂັ້້�ນໄດຊີີເມັັນ ແລະແລ້້ວເອື້້� ອຍຜູ້້� ຖືືພາກໍໍປາກົົດຕົົວດ້້ວຍທ່່າທາງ
ຕົົກປະມ່່າ ສີີຣິິລຸກຂຶ້້
ຸ �ນຍ່່າງໄປຮັັບເອົົານາງເຂົ້້�າມາທາງໃນ.
“ຂອບໃຈທີ່່� ມາ. ສາມີີຂອງເຈົ້້�າເປັັ ນຫຍັັງບໍ່່�ມານໍໍາກັັນ?”
“ລາວກໍໍາລັັງຫຼິ້້�� ນໄພ້້.” ສີີຣິສົ
ິ ງົ ໄສວ່່າເຫດໃດເຂົົາຈິ່່�ງໃຫ້້ຄວາມສໍໍາຄັັນກັັບໄພ້້ຫຼຼາຍກວ່່າ.
“ແລະເຂົົາກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນຜົົ ວຂອງຂ້້ອຍດອກ.”
“ນີ້້�ເປັັ ນລູູກຂອງເຂົົາບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?” ສີີຣິຊີ້້
ິ � ມືໄື ປໃສ່່ທີ່່� ທ້້ອງຂອງນາງ ເຊິ່່�ງໂຜ່່ອອກມາ
ຄືືກັບ
ັ ປຸ່່�ມເປືືອກໄມ້້ຕົ້້�ນນ້້ອຍໆ ແຕ່່ສູູງຮຽວ. ນາງງຶຶກຫົົວດ້້ວຍທ່່າທາງເມື່່�ອຍອ່່ອນຫົົ ວໃຈ.
“ນັ່່�ງລົົງກ່່ອນ ຢາກດື່່� ມຫຍັັງບໍໍ?”
“ບໍ່່�.”
ສີີຣິິດຶຶງເອົົາຕັ່່�ງອີ້້� ໄປວາງໄວ້້ທີ່່� ດ້້ານຂ້້າງຂອງໂຕະເຮັັດວຽກ ພ້້ອມເວົ້້�າອອກມາຢ່່າງ
ງຽບໆ. “ຕອນພວກເຮົົາລົົມກັັນຫວ່່າງຕອນບ່່າຍມື້້� ນີ້້� ແມ່່ນຫຍັັງເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າຄິິດວ່່າໄໝ
ບໍ່່�ໄດ້້ຂ້້າໂຕຕາຍ?”
“ຍ້້ອນວ່່ານາງ … ນາງບໍ່່�ໄດ້້ສົົນໃຈຈັັກໜ້້ອຍ.”
“ບໍ່່�ສົົນໃຈເລື່່� ອງຫຍັັງ?”
“ທຸຸກໆ ເລື່່� ອງຫັ້້� ນແຫຼຼະ. ນາງບໍ່່�ເຄີີຍຮ້້ອນເຄືືອງກັັບເລື່່� ອງຫຍັັງເລີີຍ ທຸຸກຢ່່ າງເປັັ ນ
ພຽງເກມຫຼິ້້�� ນສຳຳ�ລັັບນາງ.”
“ແລ້້ວແມ່່ນຫຍັັງທີ່່� ນາງເຫັັ ນເປັັ ນພຽງເກມ?”
“ຊີີວິດ
ິ , ການງານ, ຄວາມຮັັກ ທຸຸກຢ່່ າງນັ້້�ນລະ.”
“ນາງບໍ່່�ໄດ້້ເດີີນທາງມາວຽງຈັັນເພື່່� ອຄວາມຮັັກຊັ້້�ນບໍໍ?”
“ນາງມາຊອກຫາຮັັກຕ່່າງຫາກ.”
“ເຈົ້້�າບໍ່່�ຄິດ
ິ ເລີີຍບໍໍວ່່ານາງອາດຕິິດຕາມໃຜຈັັກຄົນ
ົ ລົົງມາທາງພີ້້� ? ເຊັ່່�ນອາດມີີໃຜຈັັກ
ຄົົນທີ່່� ນາງມີີຄວາມສຳຳ�ພັັ ນໃນຊຳຳ�ເໜືືອ?”
“ບໍ່່�ດອກ.”
“ໝັ້້�ນໃຈບໍໍ?”
“ແມ່່ນ, ຂ້້ອຍໝັ້້�ນໃຈ. ພວກເຮົົາລົົມກັັນທຸຸກເລື່່�ອງ ນາງເດີີນທາງມາວຽງຈັັນກໍໍຍ້້ອນ
ວ່່າຂ້້ອຍຢູ່່�ພີ້້� ນາງຕັ້້�ງໃຈມາຊອກຜົົ ວລວຍໆ ດ້້ວຍຕົົນເອງ. ນາງເປັັ ນຄົົນງາມພໍໍສົມ
ົ ຄວນ.”
ດວງຕາຂອງນາງແດງກໍ່່�າ ແລະສີີຣິແ
ິ ນມເຫັັ ນຫຼຼອດໄຟເທິິງເພດານສະທ້້ອນໃສ່່ເມັັດໃສໆ
ຂ້້າງຂອບຕາ ເຊິ່່�ງມັັນກຳຳ�ລັັງລໍໍຖ້້າທີ່່� ຈະໄຫຼຼອອກມາຜ່່ານສອງພວງແກ້້ມໄດ້້ຕະຫຼຼອດເວລາ.
“ນາງມີີຜູ້�້ ບ່່າວມາຈີີບຫຼຼາຍຄົົນ ໜຶ່ງ່� ໃນຈໍໍານວນນີ້້�ແຫຼຼະທີ່່� ເປັັ ນຜູ້້� ເຊົ່່�າຫ້້ອງໃຫ້້ນາງຢູ່່�
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ນ້້ອງສາວຂ້້ອຍບໍ່່�ແມ່່ນແມ່່ຍິິງຂາຍຕົົວແລກກັັບເງິິນຢ່່າໄດ້້ເຂົ້້�າໃຈຜິິ ດ. ມັັນເປັັ ນຄວາມຮັັກ
ລ້້ວນໆ.”
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍວ່່າຊາຍຄົົນນັ້້�ນເປັັ ນໃຜ?”
“ຜູ້້� ຢູ່່�ໃນຫ້້ອງຫັ້້� ນບໍໍ? ກະບັັກຫ່່ າບ້້າກາມຜູ້້� ຕາມຈີີບນາງຫັ້້� ນລະຊິິແມ່່ນໃຜອີີກ.”
“ນາງໄດ້້ເວົ້້�າເລື່່� ອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນຢູ່່�ບໍໍ?”
“ນາງເວົ້້�າໃຫ້້ຟັັ ງໝົົດທຸຸກຄົົນ.”
“ມີີໃຜເປັັ ນພິິ ເສດ ຫຼືື�ບໍ່່�? ເຊັ່່�ນຊາຍສູູງໄວ? ຫຼືື�ຜູ້້� ທີ່່� ເປັັ ນບຸຸກຄົົນສຳຳ�ຄັັນປະ ມານນີ້້�.”
“ກະບໍ່່� ຢາກເວົ້້�າແບບດູູຖູູກດູູໝິ່່�ນດອກເດີີ … ມີີອີ່່�ຕາເຖົ້້� າເຫງືືອກດໍໍາຄົົນໜຶ່່�ງ
ພະຍາຍາມນຳຳ�ຈີີບນ້້ອງຂ້້ອຍ.”
“ເຈົ້້�າເຄີີຍພົົ ບຊາຍຜູ້້� ນັ້້�ນບໍໍ?”
“ບໍ່່�! ແຟນຂ້້ອຍຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ຂ້້ອຍອອກໄປໃສ ເວັ້້�ນເສຍແຕ່່ຄືືນມື້້� ນີ້້�ແມ່່ນຕ່່າງເພາະນີ້້�
ແມ່່ນໂຮງໝໍໍ ຂ້້ອຍບອກລາວວ່່າຈະມາກວດທ້້ອງ ເຂົົາກໍໍເລີີຍມາສົ່່�ງ. ແຕ່່ກັັບໄໝຫັ້້� ນ,
ຂ້້ອຍໄດ້້ລົົມກັັບນາງກໍໍຕໍ່່ເ� ມື່່�ອນາງໄປຫາຂ້້ອຍເທົ່່�ານັ້້�ນ ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ເຄີີຍພົົ ບພໍ້້�ໜ້້າຕາຂອງ
ຜູ້້� ບ່່າວນາງຈັັກຄົົນເລີີຍ.”
“ແຟນເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍວ່່າເຈົ້້�າຊິິເອົົາສົົບນ້້ອງສາວກັັບຄືືນໄປຊໍໍາເໜືືອ?”
“ບໍ່່�ຮູ້້�.”
“ເຈົ້້�າຈະກັັບມາອີີກບໍ່່�?”
ນາງຍິ້້�ມ. “ທ່່ານຊ່່າງຮູ້້�ຫຼຼາຍຢ່່າງອີ່່� ຫຼີີ� ແມ່່ນບໍ່່�ນີ້້�? ບໍ່່�ດອກ ຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ກັັບມາບ່່ອນນີ້້�
ອີີກ ເຂົົາບໍ່່�ເໝາະທີ່່� ຈະເປັັ ນພໍ່່� ຂອງລູູກອີີກແລ້້ວ.”
“ເຈົ້້�າຊ່່າງເປັັ ນຄົົນກ້້າຫານອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ມັັນເປັັ ນສາຍເລືືອດຕ່່າງຫາກ. ຂ້້ອຍກັັບໄໝເປັັ ນຄົົນຫົົ ວດື້້� ທັັງຄູ່່� ທ່່ານໄດ້້ກວດ
ສອບສົົບຂອງນາງແລ້້ວແມ່່ນບໍ່່�?”
“ແມ່່ນ ຂ້້ອຍກວດສອບແລ້້ວ.”
“ນາງບໍ່່�ໄດ້້ຂ້້າໂຕຕາຍແມ່່ນບໍ່່�?”
“ບໍ່່�.”
ນາງຖອນຫັັ ນໃຈໃຫຍ່່ຮູູດໜຶ່ງ່� ດ້້ວຍຄວາມໂລ່່ງອົົກ ແລະແລ້້ວເມັັດນໍ້້�າໃສໆ ກໍໍພັັງ
ຍ່່າວລົົງມາຈາກຂອບຕາທັັງສອງຂ້້າງ ພ້້ອມໄຫຼຼຜ່່ ານສອງພວງແກ້້ມ, ໜ້້າອົົກຂອງນາງ
ສັ່່�ນໄຫວຕາມແຮງສະອື້້� ນໄຫ້້. ສີີຣິິຢິິບເອົົາເຈ້້ຍທິິດຊູູ ທີ່່�ວາງໄວ້້ຢູ່່�ໜ້້າໂຕະ ແລ້້ວນາງກໍໍ
ຈັັບເອົົາມາອັັດໃສ່່ຮູູດັັງທັັງທັ່່�ງສຽງສູູບສີີດໃສ່່ເຈ້້ຍແຜ່່ນນັ້້�ນ.
“ຂອບໃຈ. ແລ້້ວເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ?” ນາງຖາມ.
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“ມີີຄົົນບີີບຄໍໍນາງ ຈາກນັ້້�ນກໍໍຈັດ
ັ ສາກໃຫ້້ຄືືກັັບວ່່າເປັັ ນການຂ້້າໂຕຕາຍ.”
“ຂ້້ອຍຮູ້້ວ່່ານາງບໍ່່�
ໄດ້້ຂ້້າໂຕຕາຍ.” ແນວໃດກໍໍຕາມທ່່າທາງຂອງນາງເບິ່່�ງຄືືວ່່າສະບາຍ
�
ໃຈຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ຄ້້າຍກັັບວ່່ານາງຍອມຮັັບເລື່່� ອງທີ່່� ນ້້ອງສາວຕົົນເອງຖືືກຂ້້າຫຼຼາຍກວ່່າທີ່່� ຈະ
ຕ້້ອງຮັັບຮູ້້�ວ່່ານ້້ອງສາວຂ້້າໂຕຕາຍ.
“ສົົບຂອງນາງຢູ່່�ນໍໍາຊ່່າງແຕ່່ງສົົບຜູ້້� ຂ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກ ນາງຈະເຮັັດໃຫ້້ນ້້ອງສາວຂອງເຈົ້້�າ
ດູູດີີສຳຳ�ລັັບຄົົນໃນຄອບຄົົວແລ້້ວຂ້້ອຍຈະຈັັດການສົ່່�ງສົົບໄປທາງພາກເໜືືອ.” ສີີຣິິກົ້້�ມ
ໜ້້າລົົງເພື່່� ອກຽມຈະຂຽນບ່່ອນຢູ່່�ຂອງນາງນັັນລົົງໃສ່່ເຈ້້ຍແຕ່່ແລ້້ວກໍໍຢຸຸດ. “ເຈົ້້�າອ່່ານ
ໜັັງສືືອອກບໍ່່�?”
ນາງແກວ່່ງຫົົ ວ. “ອ່່ານບໍ່່�ໄດ້້ທ່່ານໝໍໍ.”
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງ ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍຈະບອກນາງນັັນໄປພົົ ບເຈົ້້�າຢູ່່�ຮ້້ານກໍໍໄດ້້. ພໍໍ ທຸກຢ່່
ຸ າງ
ຮຽບຮ້້ອຍ, ນາງກໍໍແຈ້້ງໃຫ້້ເຈົ້້�າຮູ້້�ນຳຳ�ບໍ່່�ທາງໃດກໍໍທາງໜຶ່່ງ� .”
ນາງຄວ້້າຈັັບເອົົາມືືທັັງສອງຂ້້າງຂອງສີີຣິມ
ິ າກຸຸມໄວ້້ແໜ້້ນແທນການກ່າວຄຳຳ�ຂອບໃຈ
່
ເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງທີ່່� ນາງສາມາດມອບໃຫ້້ແກ່ເຂົົ
າ
ໄດ້້
ນາງບໍ່່�
ໄ
ດ້້ເວົ້້�
າ
ເຖິິ
ງ
ການແກ້້
ແຄ້້ນ ຫຼືື�ໄຖ່່
່
ຖາມເຖິິງເລື່່� ອງຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ� ແນ່່ນອນຢູ່່�ແລ້້ວອາດເປັັ ນຍ້້ອນທີ່່� ວ່່ານາງເອງກໍໍຍັັງບໍ່່�ເຄີີຍ
ໄດ້້ຮັັບຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�ກ່່ຽວກັັບຫຍັັງເລີີຍ, ຄົົນທຸຸກຍາກຍ່່ອມໄດ້້ຮັັບໃນສິ່່�ງທີ່່� ໂຊກຊາຕາ
ເປັັ ນຝ່່າຍກຳຳ�ນົົດແຕ່່ສີີຣິິກໍໍຢາກໃຫ້້ນາງເຊື່່� ອວ່່າ ຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�ມີີຢູ່່�ຈິິງ.
“ຂ້້ອຍຈະນໍໍາຫາຄົົນຮ້້າຍທີ່່� ຂ້້ານ້້ອງສາວຂອງເຈົ້້�າມາລົົງໂທດໃຫ້້ໄດ້້ ຂ້້ອຍຂໍໍສັນ
ັ ຍາ
ຕໍ່່�ໜ້້າເຈົ້້�າລວມທັັງຄອບຄົົວຂອງເຈົ້້�າ. ເຈົ້້�າຈື່່�ຫຍັັງໄດ້້ແດ່່ກ່ຽວກັັ
ບພວກຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ມາຈີີບ
່
ນາງ ເຊິ່່�ງພວກເຮົົາພໍໍ ຈະຊີ້້� ຕົົວໄດ້້ຖືືກ?”
“ຕອນນີ້້�ຂ້້ອຍຍັັງຄິິດຫຍັັງບໍ່່�ອອກເລີີຍ.”
“ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໃຈ ຖ້້າມີີເລື່່� ອງຫຍັັງກໍໍມາຫາຂ້້ອຍໄດ້້ເດີີ ເຈົ້້�າກໍໍຮູ້້�ແລ້້ວວ່່າຂ້້ອຍຢູ່່�ໃສ ແຕ່່
ສັັນຍາກ່ອນໄດ້້ບໍໍ
ວ່່າ ເຈົ້້�າຈະບໍ່່�ເປີີດປາກເວົ້້�າກັັບໃຜເລື່່� ອງການຄາຕະກຳຳ� ຫ້້າມບອກໃຜ
່
ເດັັດຂາດ.”
“ບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງຂ້້ອຍບໍ່່�ບອກໃຜດອກ.” ນາງຈີີກເອົົາເຈ້້ຍທິິດຊູູ ຫຼຼາຍແຜ່່ນພ້້ອມມາ
ກະຊັັບໃສ່່ກັັບໃບໜ້້າຂອງຕົົນ. “ໜ້້າຕາຂ້້ອຍເປັັ ນແນວໃດລະ?”
“ງາມຫຼຼາຍ ງາມອີ່່� ຫຼີີ� .”
ນາງຍິ້້�ມ ເຖິິງຈະຮູ້້�ວ່່າບໍ່່�ແມ່່ນຄວາມຈິິງ ແຕ່່ກໍໍມີີຄວາມສຸຸກ ແລະແລ້້ວນາງກໍໍລຸກຂຶ້້
ຸ �ນ
ແລ້້ວຍ່່າງອອກຈາກຫ້້ອງການ. ສີີຣິໂິ ຍບຕົົວລົົງນັ່່�ງຢູ່່�ເທິິງຕັ່່�ງອີ້້� ການປະເຊີີນໜ້້າກັັບຄົົນ
ເປັັ ນທີ່່� ຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ ມັັນຊ່່າງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາໝົົດເຫື່່� ອແຮງຫຼຼາຍກວ່່າທີ່່� ໄດ້້ປະເຊີີນໜ້້າກັັບຄົົນ
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ຕາຍຊໍ້້�າອີີກ ໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນແມ່່ຍິິງ ການທີ່່� ໃຫ້້ເຂົົາພົົ ບກັັບຄົົນຕາຍທຸຸກວັນ
ັ ຍັັງດີີ
ກວ່່າພົົ ບໜ້້າກັັບແມ່່ຍິິງຕົົວເປັັ ນໆ.
**********

ຕະຫຼຼອດຊີີວິດ
ິ ແຕ່່ງດອງ ບໍ່່�ມີີວັນ
ັ ໃດເລີີຍທີ່່� ເຂົົາຈະບໍ່່�ຮັັກບົົວ ແຕ່່ຄວາມຮັັກໄດ້້ມາຮອດ
ຂີີດຈຳຳ�ກັັດໃນຊ່່ວງສາມປີີສຸຸດທ້້າຍໃນຊີີວິດ
ິ ຂອງບົົວ. ນາງເຂັ້້�ມແຂງກວ່່າເຂົົາໃນຫຼຼາຍໆ
ເລື່່� ອງມາໂດຍຕະຫຼຼອດ ທຸຸກຄັ້້�ງທີ່່� ຜິິດຖຽງກັັນ ມີີສອງສາມຄັ້້�ງເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ເຂົົາເປັັ ນຝ່່າຍ
ຊະນະ ເຊິ່່�ງເຂົົາກໍໍສົມ
ົ ຄວນຊະນະແທ້້ ທຸຸກຄັ້້ງ� ທີ່່� ເຂົົາເປັັ ນຝ່່າຍປະລາໄຊ ກໍໍເພາະມັັນເປັັ ນ
ຄວາມສະຫຼຼາດຫຼຼາຍກວ່່າທີ່່� ເລືືອກຈະຜ່່າຍແພ້້ ເມື່່� ອອາຍຸຸຂອງນາງຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ນາງກໍໍຍິ່່�ງ
ລະເບີີດອາລົົມງ່່າຍຂຶ້້�ນ.
ນາງຫງຸດ
ັ ຈົົນເກືືອບ
ຸ ຫງິິດໃຈໃນຄວາມເຊື່່� ອງຊ້້າປານເຕົ່່�າຄານຂອງການປະຕິິວັດ
ຈະລະງັັບໂທສະບໍ່່�ໄດ້້ ຄ້້າຍກັັບວ່່ານາງໄດ້້ເປີີດຫີີ ບບັັນຈຸຸຄວາມຝັັ ນຄັ້້�ງເຍົົາໄວຂອງຕົົນ
ອອກມາ … ຄວາມຝັັ ນທີ່່� ຢາກຈະເຫັັ ນໂລກໜ່່ວຍນີ້້�ເຕັັມໄປດ້້ວຍຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ� ແລະ
ຄວາມມີີເຫດຜົົ ນລວມທັັງຄວາມສຸຸກ. ແລະແລ້້ວສິ່່�ງທີ່່� ນາງຄົ້້�ນພົົ ບທັັງໝົົດນັ້້�ນຊໍ້້�າພັັ ດ
ກາຍເປັັ ນເສດຊາກທີ່່� ຫ່່ ຽວແຫ້້ງ ນາງປ່່ຽນໄປທັັ ນທີີ ເມື່່� ອເລີ່່� ມສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າທາງ
ກອງທັັບບໍ່່�ພຽງແຕ່່ບໍ່່�ມີີຄວາມມຸ່່ງໝັ້້�
� ນ ແຖມຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ປະຖິ້້�ມຄວາມເຫັັ ນແກ່່ຕົົວໃນການ
ຈັັດຕັ້້�ງລັັດຖະບານເພື່່� ອບໍໍລິິການປະຊາຊົົນໂດຍແທ້້ຈິິງ.
ເບິ່່�ງຄືືກັັບວ່່າບົົວບໍ່່�ຮູ້້�ສຶຶກຫຍັັງກັັບສິ່່�ງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ ແຕ່່ເຂົົາໄດ້້ນໍໍາເອົົາຄວາມຜິິ ດຫວັັງ
ທີ່່� ມີມ
ີ າລົົງໂທດໃສ່່ສີີຣິ,ິ ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍຂຶ້້�ນປາກຂຶ້້�ນສຽງໃສ່່ນາງ ຫຼືື�ຖົົກຖຽງກັັນເພື່່� ອປົົ ກປ້້ ອງ
ກຽດຕົົນເອງເມື່່�ອນາງດູູຖູູກດູໝິ່່
ູ ນ
� ເຂົົາຕໍ່່�ໜ້້າຄົົນອື່່�ນ, ເຂົົາເປັັ ນທ່່ານໝໍໍ ສ່່ວນນາງກໍໍແມ່່ນ
ແມ່່ຍິິງທີ່່� ມີອ
ີ າການປ່່ວຍທາງຈິິດ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ມີຢ
ີ າຊະນິິດໃດຈະສາມາດປິ່່� ນປົົ ວພະຍາດໂມໂຫ
ຮ້້າຍຂອງນາງໄດ້້ ດັ່່�ງນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງໃຊ້້ວິິທີີບໍໍາບັັດທາງທຳຳ�ມະຊາດທີ່່� ດີທີ່່
ີ � ສຸດ
ຸ ເທົ່່�າທີ່່� ຕົນ
ົ ເຮັັດ
ໄດ້້ ນັ້້�ນກໍໍຄືື ຄວາມເຫັັ ນອົົກເຫັັ ນໃຈ.
ໃນຊ່່ວງສຸຸດທ້້າຍກ່ອນທີ່່�
ບົົວຈະເສຍຊີີວິດ
ິ ເຂົົາໄດ້້ຮັັບເອົົາພາລະກິິດນອກຄ້້າຍຫຼຼາຍ
່
ຂຶ້້�ນ ມັັນເປັັ ນພຽງກົົນອຸຸບາຍທີ່່� ລາວພຽງແຕ່່ຢາກຢູ່່�ຫ່່າງໆ ຈາກບົົວເທົ່່�ານັ້້�ນ ບາງທີີການ
ທີ່່� ເຂົົາຢູ່່�ໃກ້້ຊິິດກັັບນາງອາດເປັັ ນຕົົວກະຕຸ້້�ນເຮັັດໃຫ້້ຄວາມໂມໂຫຮ້້າຍຂອງນາງໂຜ່່ພົ້້� ນ
ຂຶ້້�ນມາແບບບໍ່່�ຮູ້້�ສາເຫດກໍໍເປັັ ນໄດ້້. ສອງວັັນກ່່ອນທີ່່� ນາງຈະຖືືກຂ້້າຕາຍ ສີີຣິິເດີີນທາງ
ໄປຊ່່ວຍສ້້າງໂຮງໝໍໍພາກສະໜາມທີ່່� ນໍ້້າ� ຊຳຳ�. ບໍ່່�ມີກ
ີ ານໂອ້້ລົົມດ້້ວຍຖ້້ອຍຄຳຳ�ອັັນອ່່ອນຫວານ
ລະຫວ່່າງທ່່ານໝໍໍກັບ
ັ ຜູ້້� ເປັັ ນເມຍ ທັັງບໍ່່�ມີກ
ີ ານຈູູບລາ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່ຈະເອີ່່�ຍປາກເວົ້້�າຄຳຳ�ວ່່າ
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‘ຂ້້ອຍຮັັກເຈົ້້�າ’ ເຂົົາພຽງແຕ່່ບອກນາງວ່່າຈະໄປເຮັັດວຽກນອກ ສ່່ວນນາງກໍໍໄດ້້ແຕ່່ງຶຶກ
ຫົົ ວຕອບຮັັບ.
ຍິິງຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເຂົົາຕາມຫາມາຕະຫຼຼອດໃນຄວາມຝັັ ນຊໍ້້� າພັັ ດບໍ່່�ເຄີີຍມາປາກົົດໃຫ້້
ເຫັັ ນຈັັກເທື່່� ອ. ບົົວຕາຍຈາກໄປພ້້ອມກັັບຄວາມເຊື່່� ອທີ່່� ວ່່າເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຮັັກນາງ, ນາງກຽດຊັັງ
ເຂົົາຈົົນຮອດມື້້�ຕາຍ. ເຂົົາຕ້້ອງການໂອກາດພຽງແຕ່່ຈະໄດ້້ຕິິດຕໍ່່�ກັບ
ັ ນາງເຖິິງມັັນຈະເປັັ ນ
ເວລາອັັນສັ້້�ນ … ເຂົົາຢາກຈະປັັ ບຄວາມເຂົ້້�າໃຈກັັບນາງໃນທຸຸກເລື່່� ອງ ແຕ່່ນາງກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍ
ມາປາກົົດຕົົວໃຫ້້ເຫັັ ນແມ່່ນແຕ່່ຄັ້້�ງດຽວ.
ຄວາມຄິິດຂອງເຂົົາຖືືກລົບ
ົ ກວນດ້້ວຍສຽງຟົົ ດສະນັ່່�ນຂອງພວກແມງຈັັກຈັ່່ນ
� , ເຂົົາ
ຈົົກເອົົາເຈ້້ຍທິິດຊູູ ຂຶ້້�ນມາເຊັັດຕາມໃບໜ້້າອັັນປຽກຊຶ້້�ນຂອງຕົົນ.
ສີີ ຣິິ ຄວ້້ າເອົົ າ ກະເປົົ າພາຍເຊິ່່� ງ ມີີ ລ າຍງານຂອງທ່່ານໝໍໍສ ຊັັ ນ ນະສູູ ດ ສົົ ບ ຄົົ ນ
ຫວຽດນາມຢູ່່�ຂ້້າງໃນ ກ່ອນຈະປິິ
ດໄຟແລ້້ວລັັອກປະຕູູ ເຂົົາກ່າວ
່
່ “ສະບາຍດີີຕອນຄໍ່່�າ”
ແກ່່ບັັນດາກຸ່່ມນາງພະຍາບານທີ່່�
ມາເຂົ້້�າຍາມ ແລ້້ວຍ່່າງຜ່່ານປະຕູູໂຂງຂອງໂຮງໝໍໍດ້້ວຍ
�
ທ່່າທາງສະຫງ່່າອົົງອາດ ຈົົນເຂົົາຍ່່າງມາຮອດແຄມແມ່່ນໍ້້�າທີ່່� ມືດ
ື ສະຫຼົົ�ວ ສີີຣິຈິ່່
ິ ງ� ຄິິດອອກ
ໄດ້້ວ່່າອາດມີີອັັນຕະລາຍເກີີດຂຶ້້�ນກັັບຕົົນທຸຸກເມື່່� ອລະຫວ່່າງທາງກັັບບ້້ານ.
ເຂົົາຫັັ ນຫຼັັ�ງກັັບໂດຍຜ່່ານໜ້້າໂຮງໝໍໍອີີກຄັ້້�ງ ແລ້້ວຍ່່າງກັັບບ້້ານໄປຕາມຖະໜົົນ
ສາມແສນໄທເຊິ່່�ງມີີໄຟສະຫວ່່າງແຈ້້ງກວ່່າທາງເກົ່່�າ ແຕ່່ໂຄມໄຟທີ່່� ສາດແສງສີີ ເຫຼືື�ອງຢູ່່�
ຕາມເສັ້້�ນທາງສາຍນີ້້�ກໍໍຍັັງຈົ່່�ງບ່່ອນວ່່າງໃຫ້້ປະຕູູທຸກ
ຸ ບານເບິ່່�ງຄືືກັັບຖໍ້້�າທີ່່� ແຝງຊ້້ອນໄປ
ດ້້ວຍອັັນຕະລາຍ, ສີີຣິໝັ່່
ິ ນ
� ຈ້້ອງມອງຜ່່ານຫາງຕາເພື່່� ອເບິ່່�ງທຸຸກຄົນ
ົ ທີ່່� ເດີີນຜ່່ານໜ້້າ. ພໍໍ
ແຕ່່ພວກເຂົົາກາຍໄປແລ້້ວ, ສີີຣິິກໍໍງ່່ຽງຫູູຟັັງສຽງບາດຕີີນຂອງຜູ້້� ຄົົນເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນທີ່່� ອາດຈະ
ຢ້້ ອນກັັບມາທາງຫຼັັ�ງອີີກ.
ສີີຣິິຍ່່າງເຂົ້້�າໄປຊ່່ວງວ່່າງຂອງອາຄານ ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ຟາກກົົງກັັນຂ້້າມກັັບເສັ້້�ນ ທາງທີ່່�
ເຄີີຍໃຊ້້ເປັັ ນປະຈຳຳ� ເຊິ່່�ງເປັັ ນເສັ້້�ນທາງທີ່່� ຕັດ
ັ ຜ່່ານເຂົ້້�າໄປບໍໍລິເິ ວນລານວັັດ ເຂົົາເຫັັ ນພະສົົງ
ຫຼຼາຍອົົງຢູ່່�ໃນກຸຸຕິິ ເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງໄຫວ້້ພະສູູດມົົນໃນຊ່່ວງສຸຸດທ້້າຍຂອງວັັນທ່່າມກາງແສງທຽນ.
ເຂົົາຢືືນຢູ່່�ໃນເງົົາມືືດກ້້ອງຕົ້້�ນຈຳຳ�ປານ້້ອຍໆ ຕົ້້�ນໜຶ່່ງ� ພ້້ອມເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນເບິ່່�ງຜ່່ານທາງ
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ຽມຫ້້ອງຕົົນເອງເຊິ່່�ງຮອຍອັັນມືືດມິິດຈາກໜ້້າປະຕູູກໍໄໍ ດ້້ຈ້້ອງຕອບມາທີ່່� ເຂົົາ
ບໍ່່�ມີີວີ່່�ແວວການເຄື່່� ອນໄຫວໃດໆ ຢູ່່�ຂ້້າງໃນ ຫຼືື�ບາງທີີອາດມີີຢູ່່�? ບໍ່່�ແມ່່ນດອກ ມັັນຄົົງຈະ
ແມ່່ນຜ້້າກັ້້�ງປິິ ວລອຍລ່່ອງຕາມແຮງລົົມຄ່່ອຍໆ ເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.
ສີີຣິິບໍ່່�ໄດ້້ຍິິນສຽງໃຜຜູ້້� ໜຶ່່ງ� ກຳຳ�ລັັງຍ່່າງເຂົ້້�າມາໃກ້້.
“ມີີຫຍັັງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິບໍ່່�ອ້້າຍ?”
ສີີຣິິສະດຸ້້�ງຕື່່� ນບາດໜຶ່ງ່� ຈົົນຂົົນໜາວລຸຸກເພືື ອບ ພະພິິ ຂຸຸອົົງໜຶ່ງ່� ຈອບມາທາງຫຼັັ�ງ
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ແບບງຽບໆ ພ້້ອມກັັບຖືືໄມ້້ກ້້ານຟອຍໄວ້້ໃນມືືເພື່່� ອກຽມປ້້ ອງກັັນຕົົວ ສີີຣິຜ່່
ິ ອນລົົມຫັັ ນໃຈ
ລົົງພ້້ອມຍິ້້�ມໃຫ້້ກັັບຄວາມໂງ່່ຈ້້າຂອງຕົົນເອງ.
“ບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງດອກ ພຽງແຕ່່ມາດື່່� ມດໍໍາກັັບບັັນຍາກາດງຽບໆ ແບບນີ້້�ຊື່່�ໆ ຫ້້ອງພັັ ກຂ້້າ
ນ້້ອຍຢູ່່�ເທິິງຫັ້້� ນເດ.”
“ໂອ ຄັັນຊັ້້�ນກໍໍຂໍໍໂທດເດີີ.”
“ລາຕີີສະຫວັັດ.” ເຂົົາຍ່່າງອອກໄປ.
“ລາຕີີສະຫວັັດເຢມິິງ.”
ສີີຣິິງວາກໜ້້າກັັບຄືືນໄປແຕ່່ພະພິິ ຂຸຸຮູູບນັ້້�ນໄດ້້ຍ່່າງຕັັດຜ່່ານເດີ່່� ນວັັດໄປແລ້້ວ.
**********

ສີີຣິໃິ ຊ້້ເວລາເຄິ່່�ງຊົ່່�ວໂມງສຳຳ�ລັັບຕິິດກອນປະຕູູເພື່່� ອຄ້້ອງກະແຈດ້້ວຍເຄື່່�ອງມືືເກົ່່�າໆ ເດັັກຍິງິ
ຕົົວນ້້ອຍໆ ທີ່່� ພັັກຢູ່່�ຊັ້້�ນລຸ່່�ມໄດ້້ຂຶ້້�ນມາຢືືນເບິ່່�ງເຂົົາເຮັັດວຽກເພາະຍັັງບໍ່່�ຢາກເຂົ້້�ານອນ.
ເດັັກຄົົນນັ້້�ນຫາກໍໍໄດ້້ຫົົ ກປີີ ແຕ່່ແກ່ແດດເກີີ
ນໄວອັັນຄວນ.
່
“ເປັັ ນຫຍັັງຕ້້ອງຕິິດແບບນີ້້�?”
ສີີຣິບໍ່່
ິ �ຢາກເວົ້້�າເລື່່�ອງຂີ້້� ລັກງັ
ັ ດ
ັ ແງະເພື່່� ອກຽມຈະມາລັັກເອົົາເຄື່່�ອງຂອງເພາະຈະເຮັັດ
ໃຫ້້ນາງຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ ານ ເຂົົາຈິ່່�ງອອກອຸຸບາຍດ້້ວຍການເວົ້້�າເລື່່� ອງອື່່� ນເພື່່� ອສ້້າງຄວາມປະທັັບ
ໃຈໃຫ້້ກັັບຜູ້້� ຟັັ ງ.
“ກະຍ້້ອນວ່່າລຸຸງເປັັ ນຄົົນຫຼໍ່່�� ຫັ້້� ນແຫຼຼະ.” ເຂົົາບອກນາງວ່່າເຫດຜົົ ນທີ່່� ຕ້້ອງໄດ້້ປິິ ດ
ປະຕູູໄວ້້ແໜ້້ນກໍໍຍ້້ອນມີີແມ່່ຍິິງຫຼຼາຍຄົົນມາລົົບກວນວຸ້້ນວາຍເຂົົ
າທັັງກາງເວັັນ ແລະກາງ
�
ຄືືນ ຍ້້ອນພວກແມ່່ຍິິງເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນຢາກໄດ້້ເຂົົາເປັັ ນຜົົ ວ.
“ບໍ່່�ນະ ລຸຸງບໍ່່�ໄດ້້ຫຼໍ່່�� ລຸຸງເຖົ້້�າແລ້້ວ.”
“ອະຮາ. ລຸຸງອາດເບິ່່�ງຄືືເຖົ້້�າສໍໍາລັັບຄົົນອາຍຸຸຫົົກປີີ ແຕ່່ສໍໍາລັັບແມ່່ຍິິງທີ່່� ເປັັ ນຜູ້້� ໃຫຍ່່
ເຊັ່່�ນຄົົນທີ່່� ມີີອາຍຸຸສິິບປີີຂຶ້້�ນໄປກໍໍຈະເຫັັ ນວ່່າລຸຸງຫຼໍ່່�� ຫຼຼາຍເດີີ.”
“ມະໂນລີີຢູ່່�ໃສລູູກ?” ສຽງຂ້້ອງຜູ້້� ເປັັ ນແມ່່ຮ້້ອງຫາເມື່່� ອເຫັັ ນວ່່າລູູກສາວຄົົນນີ້້�ບໍ່່�ຢູ່່�
ຫ້້ອງ.
“ຊູ່່ � … ຢ່່າບອກແມ່່ເດີີ.”
“ມະໂນລີີຢູ່່�ເທິິງພີ້້� ນາງສົົມ.”
“ໂອ້້! ລຸຸງນີ້້�ບໍ່່�ດີີເດີີ ຂ້້ອຍບໍ່່�ແຕ່່ງດອງກັັບລຸຸງດອກ.”
ເມື່່� ອລ໋໋ອກກະແຈຂັັງຕົົນເອງໄວ້້ໃນຫ້້ອງພ້້ອມລາກເອົົາໂຕະເຮັັດວຽກທີ່່� ຕັ້້�ງຢູ່່�ໜ້້າ
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມເຊິ່່� ງກຳຳ�ລັັງເປີີດອ້້າຢູ່່� ແລ້້ວມາອີີງຕ້້ານໄວ້້ກັັບຂ້້າງຝາຈົົນເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າ
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ປອດໄພ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ປອດໄພຊື່່� ໆ ຍັັງໝັ້້�ນຄົົງນຳຳ�ອີີກ ເຂົົາລ້້າງມືືລ້້າງໜ້້າທີ່່� ອ່່າງນໍ້້�າ ແລ້້ວ
ລົົງມືືຊົົງກາເຟ ຢູ່່�ຊັ້້�ນວາງປຶ້້� ມມີີຖົົງເມັັດຖົ່່�ວໃໝ່່ອ່່ຽມທີ່່� ຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ເປີີດວາງຢູ່່�. ການຕິິດ
ຕັ້້�ງກະແຈເກືືອບບໍ່່�ທັັນເວລາ ເພາະນາງວົົງກໍໍາລັັງຍ່່າງມາຢ່່າງຊ້້າໆ.
ສີີຣິິດຶຶງເອົົາລາຍງານຂອງໝໍໍຊັັນນະສູູດ ສົົບຊາວຫວຽດນາມເຊິ່່� ງຖືື ກເຊື່່� ອງໄວ້້
ຊົ່່�ວຄາວຢູ່່�ກ້້ອງແຜ່່ນກະດານແລ້້ວມານັ່່�ງລົົງທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກ. ລາຍມືືຂອງຫງຽນຫົົ ງ
ຊ່່າງງົົດງາມທັັງເປັັ ນລະບຽບ ແຕ່່ສີີຣິຍັ
ິ ັງຈາເປັັ ນຕ້້ອງໄດ້້ເປີີດປຶ້້� ມວັັດຈະນານຸຸກົົມພາສາ
ຫວຽດນາມເບິ່່�ງຫຼຼາຍສິິບຄັ້້�ງ. ຄວາມຈິິງແລ້້ວໃນລາຍງານກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ມີີຂໍ້້�ມູນ
ູ ຫຍັັງໃໝ່່ໆ ເລີີຍ
ຮັັອກຖືືກທໍໍລະມານດ້້ວຍກະແສໄຟຟ້້າຈີ້້�ບໍໍລິເິ ວນຫົົ ວນົົມ ແລະອະໄວຍະວະເພດດັ່່�ງດຽວ
ກັັບທຣັັນຄົົນທຳຳ�ອິິດ.
ແຕ່່ໃນບັັນທຶຶກສ່່ວນຕົົວຕອນສຸຸດທ້້າຍຂອງທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຄົົນຫວຽດນາມ
ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ຄວາມຄິິດຂອງສີີຣິິປ່່ ຽນແປງໄປໂດຍສິ້້�ນເຊີີງ.
“ຈາກສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍສັັງເກດເຫັັ ນນັ້້�ນ ປາກົົດວ່່າກະແສໄຟຟ້້າທີ່່� ໃຊ້້ຊັັອດນັ້້�ນແຮງເກີີນ
ໄປເມື່່� ອທຽບໃສ່່ເປົ້້� າໝາຍສຳຳ�ລັັບການທໍໍລະມານ ກະແສໄຟຟ້້າແຮງຂະໜາດນັ້້�ນອາດ
ເຮັັດໃຫ້້ຊາຍທັັງສາມໝົົດສະຕິິກ່ອນທີ່່�
ພວກເຂົົາຈະທັັນໄດ້້ເປີີດປາກໄຂຄວາມລັັບຫຍັັງ
່
ອອກມາຊໍ້້�າ ເມື່່� ອເບິ່່�ງແລ້້ວເຫັັ ນວ່່າຂັັດກັັບເຈຕະນາລົົມຂອງຜູ້້�ກໍ່່�ການຮ້້າຍ ເພາະໄຟຟ້້າ
ລະດັັບນີ້້�ມັນ
ັ ຫຼຼາຍພໍໍ ທີ່່�ຈະຂ້້າພວກເຂົົາຕາຍແບບງ່່າຍໆ ສ່່ວນກະແສໄຟຟ້້າທີ່່� ໃຊ້້ກັັບອີີກ
ສອງຄົົນນັ້້�ນກໍໍຄືືກັັນ.
“ໃນຈໍໍານວນຜູ້�້ ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສອງລາຍທັັງທຣັັນກັັບຮັັອກ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າຈະມີີປະຕິິກິລິ
ິ ຍ
ິ າ
ຕອບສະໜອງຂະນະຍັັງມີີຊີີວິິດຢູ່່� ໜ້້ອຍຫຼຼາຍ. ເມື່່� ອຟັັ ງເບິ່່�ງແລ້້ວເບິ່່�ງຄືືວ່່າແປກໆ,
ສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຢາກບອກນັ້້�ນກໍໍຄືື ການຊັັອດໄຟຟ້້າໄດ້້ມີີຂຶ້້�ນພາຍຫຼັັ�ງເຫຍື່່� ອເສຍຊີີວິດ
ິ ແລ້້ວ
ແຕ່່ນີ້້�ກໍໍເປັັ ນພຽງສ່່ວນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຂ້້ອຍຄາດເດົົາເອົົາເທົ່່�ານັ້້�ນດອກ.”
“ພາຍຫຼັັ�ງການເສຍຊີີວິດ
ິ ຊັ້້�ນບໍໍ?” ສີີຣິດື່່
ິ � ມກາເຟຢົົ ດສຸຸດທ້້າຍຈົົນໝົົດແລ້້ວກໍໍໄປຊົົງ
ກາເຟຈອກໃໝ່່ຕໍ່່� “ປະຕິິກິລິ
ິ ຍ
ິ າຕອບສະໜອງຂະນະຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�” ໝາຍເຖິິງຈຸຸດແດງໆ
ຂອງຜິິ ວໜັັງຖັັດຂ້້າງກັັບຮອຍໄໝ້້ ເຊິ່່�ງເປັັ ນສັັນຍານວ່່າຮ່່າງກາຍໄດ້້ເລີ່່� ມສ້້ອມແຊມ
ສ່່ວນທີ່່� ໄດ້້ຮັັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຖ້້າບໍ່່�ມີີຮອຍດັ່່�ງກ່່າວ ກໍໍສະແດງວ່່າຮ່່າງ ກາຍໄດ້້ຢຸຸດ
ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ນີ້້�ແລ້້ວ. “ພາຍຫຼັັ�ງການເສຍຊີີວິດ
ິ ຊັ້້�ນບໍໍ?.. ຖ້້າເປັັ ນແບບນັ້້�ນແທ້້ ກໍໍເລີີກຄິິດ
ໄດ້້ເລີີຍວ່່າ ຝ່່າຍລາວຈັັບຄົົນຫວຽດນາມມາທໍໍລະມານ ແຕ່່ໜ້້າຈະກາຍເປັັ ນວ່່າມີີຄົົນ
ໃດໜຶ່່ງ� ຈັັດສາກຂຶ້້�ນໃຫ້້ເບິ່່�ງຄືືກັັບວ່່າ ຝ່່າຍລາວເປັັ ນຄົົນເຮັັດ. ເອົົາ ລະບັັດນີ້້�, ຖ້້າພວກ
ເຮົົາສາມາດພິິ ສູດ
ູ ໄດ້້ ແລ້້ວຄວາມພະຍາຍາມອັັນແສນສາຫັັ ດຂອງເຂົົາຄົົນນັ້້�ນກໍໍຈະສູູນ
ເປົ່່� າແບບບໍ່່�ມີີຄຳຳ�ບັັນຍາຍ ສິ່່�ງນີ້້�ເອງເຊິ່່�ງກໍໍເປັັ ນເຫດຜົົ ນສຳຳ�ຄັັນພໍໍ ທີ່່�ຈະຄິິດກຳຳ�ຈັັດເຮົົາ.”
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ເຂົົາຍ່່າງກັັບໄປທີ່່� ໂຕະຂຽນໜັັງສືື ພ້້ອມໝອບຕົົວລົົງໃຫ້້ຕໍ່່�າຂະນະຍ່່າງຜ່່ານປະຕູູ
ປ່່ອງຢ້້ ຽມ ເຂົົາຄິິດເສຍດາຍສາຍລົົມຈາກທໍໍາມະຊາດທີ່່� ຫອບອູ້້�ມເອົົາກິ່່�ນຫອມຂອງ
ດອກມະລິິພັັດຜ່່ານເຂົ້້�າມາ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຄິິດເສຍດາຍຊີີວິດ
ິ ຂອງຕົົນເອງຫຼຼາຍກວ່່າ. ເຂົົາ
ສືືບຕໍ່່�ອ່່ານຫຍໍ້້�ໜ້້າສຸຸດທ້້າຍ.
“ຄິິດວ່່າຂ້້ອຍອາດຈະລະບຸຸສາເຫດຂອງການເສຍຊີີວິດ
ິ ໄດ້້ (ເບິ່່�ງຮູູບ A) ມັັນຖືືກ
ປົົ ກປິິດໄດ້້ດີີຈົນ
ົ ມິິດຊິິດ ບໍ່່�ຈໍາໍ ເປັັ ນທີ່່� ພວກເຮົົາຈະຕ້້ອງຮູ້້ສຶຶ
� ກຜິິດເມື່່�ອພາດຈຸຸດນີ້້�ໄປໃນຕອນ
ຕົ້້�ນ ແຕ່່ຖ້້າບໍ່່�ມີີການວິິໄຈເພີ່່� ມຕື່່� ມຂ້້ອຍກໍໍບໍ່່�ສາມາດຢືືນຢັັ ນຫຍັັງໄດ້້ອີີກ. ມື້້� ອື່່�ນຂ້້ອຍຈະ
ອອກເດີີ ນ ທາງກັັ ບ ປະເທດພ້້ອມກັັ ບ ຄະນະຜູ້�້ ຕິິ ດ ຕາມຂອງສະຖານທູູດ ຂ້້ອຍຈະ
ພະຍາຍາມຫາລົົດໄປທີ່່� ໂຮ່່ຈີີມິນ
ິ ໂດຍໄວທີ່່� ສຸດ
ຸ ຂ້້ອຍອາດຈະຄົ້້�ນພົົ ບຄຳຳ�ຕອບໄດ້້ຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
�
ຂ້້ອຍຈະພະຍາຍາມໂທກັັບຫາເຈົ້້�າທີ່່� ໂຮງໝໍໍຫຼັັ� ງຈາກກັັບມາແລ້້ວ ຈົ່່�ງເຊື່່� ອໃຈຂ້້ອຍ
ເພື່່� ອນຮັັກ.”
ຮູູບໂພລາຣອຍໃບໜຶ່ງ່� ຖືືກຫຍິິບເຫຼັ້້�� ມ ຕິິດຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງແຟ້້ມເອກະສານ ມັັນເປັັ ນ
ຂະໂມມທາງໜ້້າຂອງທຣັັນຄົົນທີີສອງ. ຜິິ ວໜັັງຊັ້້�ນນອກທີ່່� ຢູ່່�ຮອບກົົກຂາດ້້ານໃນຖືືກ
ລອກກັັບມາ ນອກເໜືືອຈາກຮອຍໄໝ້້ດໍໍາອັັນເປັັ ນຜົົ ນຈາກການຖືືກໄຟຟ້້າຊັັອດ ຍັັງ
ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດແຈ້້ງວ່່າມີີຮອຍໄໝ້້ເປັັ ນວົົງກົົມຂະໜາດເທົ່່�າກັັບຫຼຼຽນສິິບເຊັັນຂອງອາເມລິິກາ
ນຳຳ�ອີີກ. ຫງຽນຫົົ ງໄດ້້ເຮັັດເຄື່່� ອງໝາຍດ້້ວຍ “A.” ພ້້ອມບັັນລະຍາຍໃສ່່ທີ່່� ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງ
ພາບວ່່າ: “ພໍໍ ແຕ່່ພວກເຮົົາຢືືນຢັັ ນວ່່າທັັງສາມສົົບເປັັ ນຄົົນຂອງພວກເຮົົາ ແລ້້ວຄົົນຂອງ
ເຈົ້້�າກໍໍສົ່່�ງສົົບພວກນັ້້�ນມາໃຫ້້ພວກເຮົົາຄຸ້້�ມຄອງ ນີ້້�ເປັັ ນພາບອັັນເລັ່່�ງດ່່ວນທີ່່� ດີີທີ່່�ສຸຸດເຊິ່່�ງ
ຂ້້ອຍໄດ້້ຖ່່າຍໄວ້້ເພື່່� ອໃຫ້້ເຈົ້້�າໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າຂ້້ອຍໝາຍເຖິິງຫຍັັງ. ຂ້້ອຍຊອກຫາຮູູບທີ່່� ເຈົ້້�າຖ່່າຍ
ຕອນທໍໍາການຊັັນນະສູູດສົົບບໍ່່�ພົົບ ລອງຊອກເບິ່່�ງດີີໆ ອີີກຄັ້້ງ� ເຈົ້້�າໜ້້າຈະເຫັັ ນວ່່າມີີຮອຍ
ດຽວກັັນແບບນີ້້�ທຸກສົ
ຸ ົບ ອາດເປັັ ນປະເດັັນສຳຳ�ຄັັນກໍໍເປັັ ນໄດ້້.”
ສີີຣິິຫົົວຂວັັນໃຫ້້ຕົົນເອງ ບາງທີີເຂົົາອາດໂທຫາຍ່່າຂອງບຸຸນຫຼຼານວ່່າລາວໄດ້້ເຫັັ ນ
ຫຍັັງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິໃນຮູູບງານແຕ່່ງດອງ ຫຼືື�ບໍໍ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ໃນລາຍງານສະບັັບນີ້້�ຍັັງບໍ່່�ມີີ
ສິ່່�ງໃດທີ່່� ພໍໍຈະສາມາດເວົ້້�າໄດ້້ວ່່າເປັັ ນຫຼັັ�ກຖານຊິ້້�ນສຳຳ�ຄັັນ ແຕ່່ກໍໍພໍໍເບິ່່�ງເຫັັ ນຈຸຸດປະກາຍ
ແຫ່່ງຄວາມຫວັັງອັັນນ້້ອຍໆ ມັັນອາດຈະຊ່່ວຍຊະລໍໍໃຫ້້ແກ້້ຜູ້້� ກະຫາຍສົົງຄາມທັັງສອງ
ຝ່່າຍທີ່່� ຍັັງຂ້້າຊີີວິດ
ິ ຜູ້້� ຄົົນບໍ່່�ທັັນຫຼຼາຍພໍໍ ໃຫ້້ເລື່່� ອນເວລາອອກໄປໄດ້້.
ເຂົົາຢິິ ບເອົົາເຈ້້ຍຂຶ້້�ນມາໜຶ່່ງ� ແຜ່່ນພ້້ອມກັັບສໍໍດຳຳ�ກ້້ານໜຶ່ງ່� ແລ້້ວລົົງມືືວາດພາບ
ເຫດການທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າໜ້້າຈະເປັັ ນໄປໄດ້້ ເທິິງພື້້� ນຖານຂອງການຄາດເດົົາກັັບຄວາມຈິິງ
ແບບເຄິ່່�ງໆ ກາງໆ. ສອງຊົ່່�ວໂມງຕໍ່່�ມາ, ເຂົົາຍິ່່�ງເຊື່່� ອໝັ້້�ນວ່່າຕົົນເອງມາຖືືກທາງແລ້້ວ
ຍັັງມີີອີີກຫຼຼາຍຊ່່ອງວ່່າງໃນແງ່່ຂອງເຫດຜົົ ນທີ່່� ເຂົົາຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໄດ້້ຕື່່� ມໃສ່່ກ່່ອນທີ່່� ຈະ
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ເປີີດເຜີີ ຍໃຫ້້ຄົົນໃດຄົົນໜຶ່່�ງໄດ້້ເຫັັ ນ. ແຕ່່ພໍໍ ເມື່່� ອເຂົົາເປີີດເຜີີ ຍອອກໄປໄດ້້ໄວເທົ່່� າໃດ
ໂອກາດເຂົົາຈະຖືືກຍິິງກໍໍມີແ
ີ ນວໂນ້້ມທີ່່� ຈະຫຼຸຸ�ດລົົງເທົ່່�ານັ້້�ນ. ເຂົົາຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ອັັນເລັັກໜ້້ອຍ ຖ້້າພວກເຂົົາບໍ່່�ຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງຫຼຼາຍເກີີນໄປ ສີີຣິກໍ
ິ ຈ
ໍ ະບໍ່່�ວ່່າຫຍັັງເລີີຍຖ້້າທຣັັນ,
ທຣັັນກັັບຮັັອກຈະມາຢາມເຂົົາໃນຄວາມຝັັ ນໃນຄໍ່່�າຄືືນຂອງມື້້� ນີ້້�.
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ຜີີສາດຜູ້້�ຍົ້້ວຍວນແຫ່່ງຄວາມຝັັນ

ວິິນຍານຂອງຊາຍຫວຽດນາມບໍ່່�ວ່່າງທີ່່� ຈະມາປາກົົດຕົົວ ແຕ່່ແນ່່ນອນທີ່່� ສີີຣິິກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກ
ຖິ້້�ມໃຫ້້ຢູ່່�ໂດດດ່່ຽວພຽງຄົົນດຽວ. ກ່່ອນຫຼັັ�ບ, ເຂົົານອນຫຼິ້້�� ນຢູ່່�ເທິິງເສື່່� ອຜືື ນບາງໆ ພ້້ອມ
ຈົົກເອົົາເຄື່່� ອງລາງສີີຂາວອອກມາຈາກກະເປົົ າ. ເຂົົາພິິ ນິດ
ິ ພິິ ຈາລະນາເບິ່່�ງຕົົວອັັກສອນ
ທີ່່� ຖືືກຂັັດຖູູ ຈົນ
ົ ສີີຂອງມັັນຫຼຸ້້��ຍຫ້້ຽນອອກໄປຫຼຼາຍແລ້້ວ ພ້້ອມທັັງສົົງໄສວ່່າເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນ
ນີ້້�ຈະຍັັງມີີໂຊກລາງຫຼົົ�ງເຫຼືື�ອຢູ່່� ຫຼືື�ບໍ່່�.
ເຂົົາຍັັງສົົງໄສຢູ່່�ວ່່າ ຄູູບາຢູ່່�ວັັດທີ່່� ຕັ້້ງ� ຢູ່່�ຫຼັັ�ງບ້້ານຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດວ່່າເຂົົາເປັັ ນໃຜ. ເຂົົາຍັັງ
ສົົງໄສອີີກວ່່າ ຜີີ ປອບ ໃຫ້້ອະໄພແກ່ເຂົົ
່ າແລ້້ວຫຼືື�ຍັັງ ຫຼືື�ນັັບແຕ່່ມື້້� ເຂົົາໜີີຈາກຄຳຳ�ມ່່ວນມາ
ຜີີ ປອບຊຸຸ ມນັ້້�ນຍັັງຄິິດຮອດເຂົົາຢູ່່� ຫຼືື�ບໍ່່� ແລະແລ້້ວເຂົົາກໍໍເຊືືອບຫຼັັ�ບໄປພ້້ອມກັັບຄວາມ
ສົົງໄສທັັງໝົົດທີ່່� ຍັັງວົົກວົນ
ົ ຢູ່່�ໃນຫົົ ວ.
ເວລາອາດຜ່່ານໄປເປັັ ນຫຼຼາຍໆ ນາທີີ ຫຼືື�ຜ່່ານໄປເປັັ ນຫຼຼາຍຊົ່່�ວໂມງ ເມື່່� ອສີີຣິິມືືນຕາ
ຂຶ້້�ນມາກໍໍຍັັງຄົົງເຫັັ ນໄຟຕະກຽງຖືືກໃຕ້້ຖິ້້�ມປະໄວ້້ຢູ່່�ທາງຂ້້າງ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກຫງຸດ
ຸ ຫງິິດໃຈໃຫ້້
ຕົົນເອງ ທີ່່� ບໍ່່�ຍອມມອດໄຟຕະກຽງໃຫ້້ຮຽບຮ້້ອຍກ່່ອນນອນຫຼັັ�ບ. ນໍ້້�າມັັນຕະກຽງໃນຄູູ
ປ່່ອງຍັັງໃຊ້້ໄດ້້ຢູ່່�ກັັບຮ້້ານຄ້້າສະຫະກອນເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ໃນໂຮງໝໍໍ ແຕ່່ມັັນຄົົງຈະໃຊ້້ໄດ້້ອີີກບໍ່່�
ດົົນ ໃນບໍ່່�ຊ້້າເຂົົາອາດຈະໄດ້້ໃຊ້້ນໍ້້�າມັັນສໍໍາລັັບປຸຸງແຕ່່ງອາຫານແທນ ເຊິ່່�ງມັັນຈະສົ່່�ງກິ່່�ນ
ເໝັັນກຸ້້ມໄປທົ່່�
ວຫ້້ອງ.
�
ສີີຣິິປ່່ ອນຫົົ ວອອກຈາກມຸ້້ງພ້້ອມຍົົ
ກຖ້້ວຍແກ້້ວທີ່່� ບັັນຈຸຸຕະກຽງຂຶ້້�ນ ແຕ່່ກ່ອນທີ່່�
ເຂົົາ
�
່
ຈະຍັັງທັັນໄດ້້ມອດໄຟ ເຂົົາຊໍ້້�າພັັ ດຮູ້້�ສຶຶກແປກໆ ຄ້້າຍກັັບວ່່າພາຍໃນຫ້້ອງມີີຫຍັັງບາງ
ຢ່່າງທີ່່� ປ່່ ຽນໄປ ເຂົົາຄ່່ອຍເຫຼືື�ອບຕາໄປຕາມຝາຫ້້ອງແຕ່່ລະຈຸຸດຢ່່າງຊ້້າໆ ເຖິິງແມ່່ນເຂົົາ
ຈະຮູ້້�ວ່່າມີີບາງຢ່່າງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ສາມາດບອກໄດ້້ວ່່າມັັນແມ່່ນຫຍັັງກັັນແທ້້ ເຂົົາ
ພົ່່� ນລົົມໃສ່່ແປວໄຟທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຮຸ່່�ງແຈ້້ງພໍໍ ເປັັ ນຮິິບຮີ່່� ໃນທີ່່� ສຸຸດທົ່່�ວທັັງຫ້້ອງກໍໍຕົົກຢູ່່�ໃນຄວາມ
ມືືດມິິດແຫ່່ງລາຕີີການທີ່່� ປາສະຈາກແສງເດືືອນ.
ເຂົົາກວດສາຍຕາເບິ່່�ງຜ່່ານຄວາມມືືດມິິດອີີກຄັ້້ງ� ໜຶ່ງ່� ແລ້້ວຖອຍຕົົວກັັບຄືືນເຂົ້້�າໄປ
ໃນມຸ້້�ງ ກ່່ອນລົ້້�ມຫົົ ວລົົງໃສ່່ໝອນໜ່່ວຍນ້້ອຍໆ ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກກໍໍຍັັງຄ້້າງຢູ່່�ໃນຫົົ ວ ທັັນໃດ
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ນັ້້�ນມັັນກໍໍປາກົົດຕົົວຂຶ້້�ນມາ ມັັນມາໃນຮູູບແບບໃໝ່່ແທນທີ່່� ຈະເບິ່່�ງເຫັັ ນ ແຕ່່ມັັນມາດ້້ວຍ
ກິ່່�ນເຊິ່່�ງເປັັ ນກິ່່�ນຂອງນໍ້້�າຫອມລາຄາຖືືກ ໂດຍແຜ່່ກະຈາຍໄປຈົົນທົ່່�ວຫ້້ອງ ແລະກິ່່�ນນັ້້�ນ
ກໍໍເລີ່່� ມແຮງຂຶ້້�ນ.
ດວງຈັັນພະຍາຍາມບືືນຕົົວອອກຈາກຮອຍບົົດບັັງຂອງກ້້ອນເມກເປັັ ນເວລາໜຶ່ງ່�
ວິິນາທີີ ກ່່ອນຈະສົ່່�ງແສງອັັນຂາວຜ່່ອງສາດສ່່ອງຜ່່ານໜ້້າບານປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ. ໃນ
ຈັັງຫວະດຽວກັັນນັ້້�ນ, ສຽງຖອນຫັັ ນໃຈອັັນແຜ່່ວເບົົາເໝືືອນກັັບລົົມຫັັ ນໃຈຂອງສັັດຕົົວ
ນ້້ອຍໆ ກໍໍພຸ່່� ງຜ່່ານເຂົ້້�າສູ່່�ໂສດປະສາດຫູູຂ້້າງຊ້້າຍຂອງສີີຣິິ. ເຂົົາຫັັ ນກັັບໄປແນມເບິ່່�ງ
ດ້້ວຍຄວາມປະຫຼຼາດໃຈ ເຊິ່່�ງກໍໍຕ້້ອງຕົົກຕະລຶຶງຕາຄ້້າງເມື່່� ອປະທະກັັບໃບໜ້້າທີ່່� ກຳຳ�ລັັງ
ນອນຫຼັັ�ບຢ່່າງງຽບສະຫງົົບຂອງໄໝປາກົົດຢູ່່�ເກືືອບຈຳຳ�ກັັບໃບໜ້້າຂອງເຂົົາເອງ.
ສີີຣິຖ
ິ ອຍໄປຈົົນຕິິດກັັບຂອບມຸ້້ງທັັ
� ງກັ້້�ນຫັັ ນໃຈໄວ້້ ໄໝຍັັງຄົົງນອນຫຼັັ�ບນິ້້�ງພ້້ອມຖອນ
ລົົມຫັັ ນໃຈເບົົາໆ ເປັັ ນບາດສະໝໍ່່�າສະເໝີີ ເຊິ່່�ງມີີຮອຍຍິ້້�ມປະດັັບຢູ່່�ເທິິງໃບໜ້້າອັັນອ່່ອນ
ເຍົົາຂອງນາງ. ຮ່່າງກາຍອັັນແປນເປືືອຍທີ່່� ງົດ
ົ ງາມສົົມບູູນແບບຂອງນາງນອນຢຽດຊື່່�
ຢູ່່�ເທິິງເສື່່� ອນອນຂ້້າງໆ ສີີຣິິ. ກ່່ອນທີ່່� ແສງຈັັນຈະຫາຍເຂົ້້�າໄປໃນກີີບເມກອີີກຄັ້້�ງ, ສີີຣິິ
ສັັງເກດເຫັັ ນຮອຍບາດເລິິກທີ່່�ຂໍ້້�ມືືຂອງນາງ ສ່່ວນເລືືອດກໍໍຈັບ
ັ ຕົົວກັັນແຂງເປັັ ນປະກາຍ
ແວວວາວສີີແດງ.
ຈາກນັ້້�ນຄວາມມືືດມິິດໄດ້້ຄືືບຄານເຂົ້້�າມາອີີກຄັ້້�ງ. ສີີຣິິຕັ້້�ງໃຈຫງ່່ຽງຫູູຟັັງ ສຽງລົົມ
ຫັັ ນໃຈຂອງນາງ ເຖິິງແມ່່ນຈະແນມບໍ່່�ເຫັັ ນ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຮູ້້�ວ່່ານາງຍັັງນອນຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນບໍ່່�ທັັນ
ໄປໃສເທື່່� ອ ທັັງຮູ້້�ສຶຶກຄືືກັັບວ່່ານາງໄດ້້ຍົ້້�ວຍວນຊວນຫຼົົ�ງໄຫຼຼແກ່່ອາລົົມໃຫ້້ຖືືກປຸຸກລຸກຂຶ້້
ຸ �ນ
ມາ. ເຂົົາຮູ້້�ດີີວ່່າມັັນເປັັ ນຄວາມຮູ້້�ສຶຶກທີ່່�ບໍ່່�ສົົມມາພາຄວນທີ່່� ຈະຕ້້ອງຄິິດແບບນັ້້�ນ ພ້້ອມ
ທັັງຄິິດສົົງໄສວ່່າສິ່່�ງນີ້້� ໜ້້າຈະເປັັ ນການປົົ ງອາບັັດ ຫຼືື�ການທໍໍລະມານຕົົນເອງເພື່່� ອລ້້າງ
ຄວາມຜິິ ດຕໍ່່�ຄວາມຄິິດທີ່່� ຜິິດສິິນທຳຳ�ຂອງຕົົນໃນຕອນເຊົ້້�າ ຫຼືື�ບໍ່່�?
ເຂົົາບໍ່່�ຮູ້້�ຈະເຮັັດແນວໃດຕໍ່່� ຄວນຈະປຸຸກນາງໃຫ້້ຕື່່� ນຂຶ້້�ນຊັ້້�ນບໍໍ? ນາງມານອນຢູ່່�ບ່່ອນ
ນີ້້�ເຮັັດຫຍັັງ? ຖ້້ານາງຕັ້້�ງໃຈມາຫາເຂົົາ ຄົົງຈະມີີແນວຢາກບອກໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�. ແລ້້ວເປັັ ນ
ຫຍັັງນາງຄືືບໍ່່�ເວົ້້�າຫຍັັງອອກມາເລີີຍ? ບາງທີີນາງອາດອິິດເມື່່� ອຍຈາກການເດີີນທາງກໍໍ
ເປັັ ນໄດ້້. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ສີີຣິິຈິ່່ງ� ລົ້້�ມຕົົວລົົງນອນດ້້ວຍອາການສັ່່�ນເຊັັນເປັັ ນກະສັັບກະສ່່າຍທົ່່�ວ
ທັັງຮ່່າງກາຍຂະນະທີ່່� ນາງຍັັງນອນຫຼັັ�ບໄຫຼຼດ້້ວຍຄວາມສະຫງົົບ.
ບາງທີີການທີ່່� ນາງເຮັັດແບບນີ້້� ອາດຈະເປັັ ນການບອກຫຍັັງບາງຢ່່າງ ນາງກຳຳ�ລັັງ
ບອກວ່່າຕອນນີ້້� ນາງກຳຳ�ລັັງສະຫງົົບສຸຸກຢູ່່�ແລ້້ວຊັ້້�ນບໍໍ? ຫຼືື�ນາງຕ້້ອງການຢາກຈະກ່່າວ
ຄຳຳ�ຂອບໃຈເຂົົາທີ່່� …?
ມີີສຽງເຄາະປະຕູູດັັງຂຶ້້�ນ ເຊິ່່�ງເປັັ ນສຽງເຄາະຄ່່ອຍໆ ຄ້້າຍກັັບວ່່າບໍ່່�ຢາກເປັັ ນການ
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ລົົບກວນເພື່່� ອນບ້້ານໃຫ້້ຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາ. ສີີຣິິສະດຸ້້�ງຕື່່� ນ ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບຜົົ ວນອກໃຈເມຍທີ່່�
ຖືືກຈັັບໄດ້້ຄາອ້້ອມອົົກຂອງຊູ້້ �ຮັັກໃນຮ່່າງກາຍອັັນແປນເປືືອຍ … ຮ່່າງກາຍອັັນແປນເປືືອຍ
ຂອງເຂົົາກັັບຊູ້້ �ຮັັກທີ່່�ຕາຍໄປແລ້້ວ ເຂົົາຄິິດສາບແຊ່່ງຄົົນທີ່່� ເຄາະປະຕູູຜູ້້�ນັ້້�ນ ຄວາມຄິິດ
ທີ່່� ໄຮ້້ສາລະທັັງປວງຂະນະກໍໍາລັັງນອນແບບເຄິ່່�ງຫຼັັ�ບ ເຄິ່່�ງຕື່່�ນໄດ້້ຜຸຸ ດຂຶ້້�ນມາວຽນວົົນຢູ່່�ໃນ
ຫົົ ວສະໝອງຂອງເຂົົາ ເມື່່� ອກຽມຈະບືືນຕົົວລຸຸກຂຶ້້�ນໄປເປີີດປະຕູູ. ເຂົົາຄວນຈະເອົົານາງ
ໄປເຊື່່� ອງໄວ້້ຢູ່່�ແຈໃດ? ເຂົົາຈະຫາຂໍ້້�ແກ້້ຕົົວມາອ້້າງແນວໃດ?
ຈາກນັ້້�ນສຽງຂອງຜູ້�້ ຊາຍຄົົນໜຶ່ງ່� ກໍໍດັງັ ຂຶ້້�ນຄ່່ອຍໆ ຄືືຊິ່່�ມວ່່າ: “ໄໝ, ໄໝ ຂ້້ອຍເອງ.”
ບ້້າຄັັກ ມັັນເປັັ ນແບບນີ້້�ເອງ, ມັັນເປັັ ນສ່່ວນໜຶ່່ງ� ຂອງການສະແດງ ສີີຣິິສະຫຼຸຸ�ບເອົົາ
ເອງວ່່າ ຄົົນມີີຍານພິິ ເສດແບບເຂົົານີ້້�ຄົງົ ຈະບໍ່່�ຈໍາໍ ເປັັ ນທີ່່� ຈະຊອກຫາຄວາມບັັນເທີີງແບບ
ອື່່�ນບໍ່່�ໄດ້້ແລ້້ວແຫຼຼະ. ໄໝເໜັັງຕີີງຕົົນຕົົວຢູ່່�ຂ້້າງໆ ເຂົົາ ນໍ້້�າຫອມໃນຮ່່າງ ຄີີງນາງໄດ້້ລອຍ
ລ່່ອງເຂົ້້�າສູ່່ດັັ
� ງຂອງເຂົົາເມື່່�ອນາງຫຍັັບຍ້້າຍ ຈາກນັ້້�ນເຂົົາກໍໍໄດ້້ຍິິນສຽງແບບຄົົນເຫງົົານອນ
ຕອບອອກໄປວ່່າ.
“ຄົົນກໍໍາລັັງຫຼັັ�ບກໍໍາລັັງນອນຢູ່່� ມັັນຈັັກໂມງແລ້້ວນິິຫຶຶ?”
“ສາມໂມງ ຂ້້ອຍຫາກໍໍກັັບ.”
ນາງຖອນຫັັ ນໃຈອີີກຄັ້້�ງ ແຕ່່ຕອນນີ້້�ມີີສັັນຍານແຫ່່ງຄວາມເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈແຝງຢູ່່�. “ຊິິໄປ
ໃສກະໄປເທາະແມ.”
ສີີຣິເິ ອ່່ນຕົົວລົົງນອນຄືືກັບ
ັ ຖືືກມົນ
ົ ສະກົົດຈິິດ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກຄືກັ
ື ບ
ັ ກຳຳ�ລັັງຟັັ ງລະຄອນໂສກ
ທາງວິິທະຍຸຸ.
“ບໍ່່�ເອົົານະ ຢ່່າເຮັັດແບບນີ້້�ດູ.ູ ຂ້້ອຍມີີແນວຊິິເອົົາໃຫ້້ເຈົ້້�າຢູ່່�ໃດ໋໋.”
ສີີຣິິໄດ້້ຍິິນສຽງນາງຍົົກຂ້້າງມຸ້້�ງຂຶ້້�ນແລ້້ວຍ່່າງຕີີນເປົ່່� າຜ່່ານເທິິ ງພື້້� ນອອກໄປທາງ
ປະຕູູ. “ມີີສີ່່�ລໍ້້�ບໍໍ?” ນາງຫົົ ວສະອິິກສະອ້້ອຍ.
“ດີີກວ່່າຫັ້້� ນອີີກ. ຢ່່າໃຈດໍໍາໃສ່່ກັັນເລີີຍ ໃຫ້້ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໄປໃນແດ່່ຖ້້ອນ ຂ້້ອຍຄິິດຮອດ
ໃຈຊິິຂາດແລ້້ວນີ້້�.”
“ມີີຫຍັັງດີີກວ່່າລົົດຍົົນອີີກຊັ້້�ນບໍໍ?”
“ແລ້້ວເຈົ້້�າບອກໃຫ້້ຂ້້ອຍຫາຫຍັັງໃນວຽງໄຊມາຝາກລະ?”
ນາງຮ້້ອງກີີດຂຶ້້�ນ. “ທັັບທິິມຫວາ? ບໍ່່�ເຊື່່� ອດອກ! ເຈົ້້�າຊື້້� ທັັບທິິມມາຝາກຂ້້ອຍແທ້້ບໍໍ?”
ສຽງຖອດກອນປະຕູູແບບຮ້້ອນຮົົນໃຈດັັງຂຶ້້�ນ ແລະແລ້້ວປະຕູູກໍຖື
ໍ ືກເປີີດອອກພ້້ອມ
ສົ່່�ງແສງສະຫຼົົ�ວເຂົ້້�າມາອາບເອ້້ຈົົນທົ່່�ວຮ່່າງຄີີງ. ນາງຍັັງຢືືນຢູ່່�ໃນສະພາບເປືືອຍກາຍ
ຢູ່່� ໜ້້າປະຕູູຢ່່ າງບໍ່່� ຮູ້້�ສຶຶກອາຍຟ້້າອາຍດິິນ. ຊາຍຊູ້້ � ຂອງນາງຍັັ ງລີ້້� ຊ້້ ອນຢູ່່� ຫ້້ອງໂຖງ
ທາງຍ່່າງ ໄໝຫົົ ວສະອິິກສະອ້້ອຍອີີກຄັ້້�ງ ແລ້້ວກໍໍຍື່່�ນມືືອອກໄປຫາຊາຍຄົົນນັ້້�ນ ແຕ່່ມືື
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ຊ້້າຍອັັນແຂງແຮງຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນກໍໍໄດ້້ຄວ້້າຈັັບທີ່່� ຂໍ້້�ມືຂ
ື ອງໄໝແລ້້ວກະ ຊາກນາງອອກ
ໄປຂ້້າງນອກ. ເມື່່� ອປະຕູູຖືືກປິິດລົົງຕາມຫຼັັ�ງນາງແລ້້ວຄວາມມືືດກໍໍກັັບຄືືນມາຄືືເກົ່່�າ.
ສີີຣິິຍັັງຄົົງຫັັ ນໃຈຖີ່່� ທັັ ງສັ່່�ນເຊັັ ນໄປທົ່່� ວຕົົນຕົົວ ເຂົົ າຄ່່ອຍບືື ນຕົົວລຸຸກອອກຈາກ
ບ່່ອນນອນທັັງຟ້້າວເບັັດໜ້້າໄປຫາປະຕູູ. ເຂົົາໄດ້້ຍິິນສຽງອູ້້ອີ້້�
ື ບ
ັ ແມ່່ຍິິງທີ່່� ຫັັນໃຈບໍ່່�ອອກ
� ຄືກັ
ຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງປະຕູູບານນັ້້�ນ ເຂົົາໃຊ້້ມືືງົມ
ົ ຫາປະຕູູຈົນ
ົ ພົົ ບກ່ອນຈະໃຊ້້ມືື
ດຶຶງອອກຢ່່າງແຮງ
່
ແຕ່່ປະຕູູນັ້້ນ
� ກໍໍເປີີດບໍ່່�ໄດ້້ ມັັນຖືືກລ໋ອກໃຫ້້ປິິ
ດສະໜິິດດ້້ວຍແມ່່ກະແຈເຫຼັັ�ກດອກໃຫຍ່່.
໋
**********

ຫົົ ກໂມງເຊົ້້�າສີີຣິຕື່່
ິ � ນຂຶ້້�ນມາດ້້ວຍຄວາມງຸນ
ຸ ງົົງ ຍັັງຄົົງນອນນິ້້�ງຢູ່່�ດົົນເຕີີບຈົົນກວ່່າອາການ
ນໍ້້�າກ້້າມທີ່່� ຕິິດຕາມຫວ່່າງຂາຈະນຳຳ�ເອົົາຄວາມຊົົງຈຳຳ�ທັັງໝົົດໃນຄືືນຜ່່ານມາກັັບເຂົ້້�າສູ່່�
ສະໝອງ. ເຂົົາຍ່່າງລົົງໄປຫ້້ອງນໍ້້�າແລ້້ວໃຊ້້ນໍ້້�າເຢັັ ນຫົົ ດຕົົນຕົົວດ້້ວຍຄວາມຮູ້້�ສຶຶກລະອາຍ
ໃຈເລັັກໜ້້ອຍ ອາການແບບນີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ເກີີດຂຶ້້�ນກັັບເຂົົາມາດົົນເຖິິງຫ້້າສິິບຫົົ ກປີີແລ້້ວ ແລະ
ຄັ້້�ງນີ້້�ມັັນກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກຜິິດໜ້້ອຍລົົງແຕ່່ຢ່່າງໃດ.
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ຕາຍຍ້້ອນສຳຳພັັນສະຫວາດ

“ສະບາຍດີີຕອນເຊົ້້�າສີີຣິ.ິ ” ສາດສະດາຈານມົົນເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການຂອງໂຮງຮຽນ
ລີີເຊ່່ວຽງຈັັນ ເຂົົາຍັັງແມ່່ນພໍ່່� ຂອງອາຈານອູ້້�ມ. ເຂົົາຢືືນແບບຄົົນທີ່່� ມີີຈິດ
ິ ໃຈເປັັ ນຮ້້ອນ
ເປັັ ນຮົົນຢູ່່�ໃນຫ້້ອງໂຖງໃຫຍ່່ ເຂົົາບໍ່່�ຢາກເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງເກັັບສົົບ ສະນັ້້�ນສີີຣິິຈິ່່ງ� ເປັັ ນຄົົນ
ອອກມາພົົ ບເຂົົາເອງ.
“ເປັັ ນແນວໃດ ສະບາຍດີີບໍ່່�ມົົນ?” ທັັງສອງຈັັບມືືທັັກທາຍກັັນ.
“ຄິິດວ່່າຂ້້ອນຂ້້າງດີີຢູ່່�. ຂ້້ອຍໄດ້້ຮັັບຈົົດໝາຍທີ່່� ສົ່່ງ� ເຖິິງເຈົ້້�າແລະອູ້້ມ.”
� ເຂົົາຍື່່� ນຊອງ
ຈົົດໝາຍສີີເທົົາໄປທາງສີີຣິິເຊິ່່�ງສະແຕມທີ່່� ຕິິດຢູ່່�ໄດ້້ເປັັ ນເຄື່່� ອງໝາຍບົ່່�ງຊີ້້� ວ່່າ ຈົົດໝາຍ
ສະບັັບນີ້້�ຖືືກສົ່່�ງມາແຕ່່ສະຫະພາບໂຊວຽດ. “ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າໜ້້າຈະເປັັ ນເລື່່� ອງສານເຄມີີ
ທີ່່� ພວກເຈົ້້�າຂໍໍໄປ.”
“ມັັນຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ເປີີດຊໍ້້�າ.”
“ຍັັງບໍ່່�ມີີໃຜເປີີດອ່່ານດອກ’
“ອູ້້ມເດລະ?”
�
“ເຈົ້້�າບໍ່່�ຮູ້້�ຂ່່າວຫຍັັງເລີີຍຊັ້້�ນບໍໍ ພໍໍແຕ່່ເຈົ້້�າອອກຈາກນີ້້�ປຸຸບ ພວກນັ້້�ນກໍໍມາຮັັບເອົົານາງ
ທັັນທີີ ພວກເຂົົາສົ່່�ງນາງໄປດັັດສ້້າງຢູ່່�ວຽງໄຊ.”
“ອາຈານອູ້້ມຫັ້້�
� ນຫວາ? ເປັັ ນຫຍັັງຕ້້ອງເຮັັດແນວນັ້້�ນ?”
“ພວກເຂົົາບອກວ່່ານາງຮັັບເອົົາແນວຄິິດຂອງພວກຫົົ ວຮຸຸນແຮງມາແຕ່່ອົົດສະຕາລີີ
ພວກເຂົົາເຫັັ ນວ່່າທັັດສະນະຄະຕິິຂອງນາງເປັັ ນພິິ ດໄພຕໍ່່�ການພະຍາຍາມຕໍ່່�ຕ້້ານຄວາມ
ຄິິດແບບປັັ ດເຈກຊົົນນິິຍົົມ.”
“ຈັ່່�ງແມ່່ນໄຮ້້ສາລະບ້້າບໍໍ. ແລ້້ວໃຜເປັັ ນຄົົນເບິ່່�ງລູູກຂອງນາງ?”
“ແມ່່ຂອງນາງກັັບຂ້້ອຍນິິລະເບິ່່�ງໃຫ້້.”
“ຟັັ ງເດີີມົນ
ົ , ເລື່່� ອງນີ້້�ມັນ
ັ ຄືືຈັ່່ງ� ວ່່າຢາກອອກນອກລູ່່ນອກທາງແດ່່ແລ້້ວ
ຂ້້ອຍຈະລົົມ
�
ກັັບບາງຄົົນເບິ່່�ງກ່່ອນ. ນາງເປັັ ນຜູ້້� ຊ່່ວຍຄົົນດຽວຂອງຂ້້ອຍແທ້້ ແຖມຍັັງເປັັ ນນັັກເຄມີີ
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ພຽງຄົົນດຽວທີ່່� ຂ້້ອຍສາມາດຕິິດຕໍ່່�ໄດ້້. ຂ້້ອຍໝັ້້�ນໃຈວ່່າຍ້້ອນເຫດຜົົ ນພຽງອັັນດຽວນັ້້�ນ
ເອງທີ່່� …”
“ຖ້້າເຈົ້້�າຊ່່ວຍໄດ້້ກະເປັັ ນເລື່່� ອງດີີ. ພວກເຮົົາຍິ່່�ງເປັັ ນຫ່່ວງນາງຢູ່່�.”
“ບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງດອກເພື່່� ອນ ພວກເຮົົາຈະຊ່່ວຍນາງກັັບຄືືນມາ.”
ເມື່່�ອມົົນກັັບໄປ ສີີຣິກໍ
ິ ຍັ
ໍ ງັ ຢືືນຢູ່່�ບໍໍລິເິ ວນຫ້້ອງໂຖງດ້້ານໃນທັັງພະຍາຍາມປະຕິິດປະຕໍ່່�
ປິິ ດສະໜາອີີກຊິ້້�ນໜຶ່່ງ� ລົົງໃນພາບເຫດການອັັນສະຫຼັັ�ບສັັບຊ້້ອນ. ສິ່່�ງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນນີ້້�ບໍ່່�ແມ່່ນ
ເລື່່� ອງບັັງເອີີນ … ບໍ່່�ແມ່່ນແນ່່ນອນ. ເຂົົາຫງຸດ
ຸ ຫງິິດໃຈໜັັກພໍໍສົົມຄວນທີ່່� ບໍ່່�ສາມາດຕິິດຕໍ່່�
ຫາຫງຽນຫົົ ງໄດ້້.
**********

ສຸຸພາບບຸຸລຸດ
ຸ ຊະຕາຂາດຄົົນໜຶ່ງ່� ເລືືອກທີ່່� ຈະສິ້້�ນລົົມຫັັ ນໃຈໃນຫ້້ອງຜ່່າຕັັດຂອງໂຮງໝໍໍ
ໃນຕອນເຊົ້້� າຂອງມື້້� ນັ້້�ນ ແລະສົົບຂອງເຂົົ າຈິ່່�ງຖືື ກສົ່່�ງໄປຫ້້ອງເກັັບສົົບເພື່່� ອທຳຳ�ການ
ຊັັນນະສູູດໃນທັັນທີີ. ສີີຣິມີ
ິ ໜ້້
ີ າທີ່່� ເຊິ່່�ງຈະຕ້້ອງໄດ້້ຢືືນຢັັ ນວ່່າ ບໍ່່�ມີຄ
ີ ວາມຜິິ ດພາດໃນການ
ປິ່່� ນປົົ ວຮັັກສາເກີີດຂຶ້້�ນ ຕອນນັ້້�ນເວລາກໍໍພໍໍດີີສິິບໂມງຕົົງ ແລະສິິບສອງໂມງຕອນທ່່ຽງ
ເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ໄປພົົ ບສີີວິິໄລ. ເຂົົາບໍ່່�ມັັກຖິ້້�ມໜ້້າວຽກໄວ້້ແບບເຄິ່່�ງໆ ກາງໆ ພໍໍ ກະເທີີນ
ແນວນີ້້� ແລະວຽກນີ້້� ຊໍ້້� າພັັ ດຕ້້ອງໄດ້້ໃຊ້້ເວລາອ່່າວດົົນແດ່່. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ພວກເຂົົາຈິ່່�ງຕັ້້�ງ
ຂໍ້້�ສັງັ ເກດເບື້້� ອງຕົ້້�ນພ້້ອມຈົົດບັັນທຶຶກໄວ້້ ແລ້້ວເອົົາສົົບເຂົ້້�າໄວ້້ໃນຕູ້້ແຊ່່ແຂງກ່
ອນຈົົ
ນກວ່່າ
�
່
ຈະກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງແລ້້ວ ເຮັັດໃຫ້້ສຸຸກເຊິ່່�ງເປັັ ນ ຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການໂຮງໝໍໍບໍ່່�ພໍໍໃຈເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງ
ແຕ່່ສີີຣິິກໍໍເຮັັດເປັັ ນບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ສົົນໃຈພໍໍ ເທົ່່�າໃດ.
ສີີຣິິນັ່່ງ� ຖ້້າຢູ່່�ຂອນໄມ້້ແຄມແມ່່ນໍ້້�າປະມານສິິບນາທີີກ່່ອນທີ່່� ສີີວິໄິ ລຈະໄປຮອດ.
“ສະມາຊິິກອີີກຄົົນຂອງພວກເຮົົາຢູ່່�ໃສລະ?” ສີີວິໄິ ລຖາມຂຶ້້�ນ.
“ຄິິດວ່່າເຂົົາຈົົມນໍ້້�າຕາຍຕັ້້�ງແຕ່່ມື້້� ກ່ອນແລ້້ວຕິິ
ເບາະ.”
່
“ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໍຖືືກພວກຟາຊິິດຈັັບຕົົວໄປລະ ພະນັັນໄດ້້ເລີີຍວ່່າ ພວກນັ້້�ນບໍ່່�ມີີວັນ
ັ ເຮັັດໃຫ້້
ເຂົົາເປີີດປາກເວົ້້�າໄດ້້ດອກ. ສະຫາຍເຊື່່� ອພວກທະຫານໄທຫຸ່່�ນກະປ໋໋ອງຊຸຸ ມນັ້້�ນບໍ່່�? ພວກ
ເຂົົາໃຊ້້ກຳຳ�ລັັງເຂົ້້�າຢຶຶ ດຄອງປະເທດ ແລ້້ວກໍໍອອກຖະແຫຼຼງການວ່່າ ລັັດຖະບານຂອງພວກ
ເຮົົາຂຶ້້�ນກຳຳ�ອຳຳ�ນາດຢ່່າງຜິິ ດກົົດໝາຍ. ເບິ່່�ງແມຄວາມໜ້້າດ້້ານຂອງພວກມັັນ.”
“ໄດ້້ຂ່່າວຫຍັັງມາຝາກຂ້້ອຍບໍໍນີ້້�?”
“ໂອ! ນັ່່�ງລົົງກ່່ອນສີີວິໄິ ລ ໃຈເຢັັ ນໆ ສະບາຍດີີຢູ່່�ບໍໍສີີວິໄິ ລ?” ເພື່່� ອນຜູ້້� ປຽບເໝືືອນ
ອ້້າຍບອກບົົດໃຫ້້ເຂົົາເວົ້້�າຕາມ.
“ສີີວິໄິ ລ.”
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“ກໍໍໄດ້້ຊັ້້�ນນະ. ຊີີວິິດຂອງສະຫາຍຄືືຊິິແມ່່ນກໍໍາລັັງຕົົກຢູ່່�ໃນອັັນຕະລາຍແທ້້ຕິິນີ້້�.”
ສີີວິໄິ ລຍອມຮັັບ. “ສະຫາຍຄວນຈະພູູ ມໃຈທີ່່� ເຮົົາເປັັ ນສາຍລັັບສຸຸດຍອດ. ແຕ່່ເຮົົາຕ້້ອງ
ໄດ້້ບອກໃຫ້້ສອງສາມຄົົນຮູ້້�ນຳຳ�ຈິ່່�ງໄດ້້ຂໍ້້�ມູູນນີ້້�ມາ.”
“ນັ້້�ນບໍ່່�ແມ່່ນປັັ ນຫາ ເຮົົາຄິິດວ່່າມັັນເປັັ ນເວລາທີ່່� ຈະແບ່່ງປັັ ນສິ່່�ງທີ່່� ເຮົົາຮູ້້�ໃຫ້້ກັັບຜູ້້� ທີ່່�
ເຮົົາເຊື່່� ອໃຈທຸຸກຄົົນ. ຍິ່່�ງມີີຄົົນຮູ້້�ຈັັກຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ …”
“… ຢ່່າງໜ້້ອຍສະໝອງຂອງສະຫາຍກໍໍຈະໄດ້້ຫຼຸຸ�ດໂອກາດແຕກກະຈາຍອອກໄປ
ທົ່່�ວໜ້້າປະຕູູບ້້ານ.”
“ພວກນັ້້�ນສົ່່�ງອາຈານອູ້້ມໄປວຽງໄຊ.”
�
“ສາວນັັກເຄມີີຫັ້້� ນບໍໍ? ອືືມມ.”
“ມີີຄົົນກໍໍາລັັງປົົ ກປິິດຄວາມລັັບບາງຢ່່າງຢູ່່�.”
“ເຮົົາຈະກວດສອບເບິ່່�ງວ່່າແມ່່ນໃຜເປັັ ນຄົົນສັ່່�ງການເລື່່� ອງນີ້້�.”
ສີີຣິດຶ
ິ ງຶ ເອົົາເຈ້້ຍສີ່່�ແຜ່່ນອອກມາຈາກກະເປົົ າແລ້້ວພືືງອອກ ຊາຍທັັງສອງບໍ່່�ມີໃີ ຜຄິິດ
ເລື່່� ອງຈະກິິນເຂົ້້�າທ່່ຽງເລີີຍ. “ພໍໍ ລອງມາປະຕິິດປະຕໍ່່�ເຫດການທັັງໝົົດເຂົ້້�າກັັນເບິ່່�ງ ເຮົົາ
ຈິ່່�ງສະຫຼຸຸ�ບໄດ້້ຂໍ້້�ສັັນນິິຖານອັັນໜຶ່່ງ� .”
ສີີວິໄິ ລແນມເບິ່່�ງຂໍ້້�ຄວາມທີ່່� ຂຽນດ້້ວຍລາຍມືືອັນ
ັ ຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງນັ້້�ນ. “ນ້້ອງຊາຍ, ເຫັັ ນ
ແລ້້ວວ່່າເຮົົາຕ້້ອງເປັັ ນຜູ້້� ຊ່່ຽວຊານດ້້ານພາສາບູູຮານເອຢິິ ບກ່່ອນແຫຼຼະ ຈິ່່�ງຈະເຂົ້້�າໃຈ
ລາຍມືືອັັນຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງຄືືກັັບໄກ່່ເຂ່່ຍແບບນັ້້�ນໄດ້້ ມາລອງຟັັ ງກ່່ອນວ່່າເຮົົາຮູ້້�ຫຍັັງມາແດ່່
ແລ້້ວຈິ່່�ງມາສະຫຼຸຸ�ບກັັບຂໍ້້�ສັັນນິິຖານຂອງສະຫາຍວ່່າມັັນຈະຕົົງກັັນ ຫຼືື�ບໍ່່�.
“ຄະນະຜູ້�້ ແທນຂອງຫວຽດນາມເດີີນທາງມາວຽງຈັັນຕາມຄໍໍາເຊີີ ນຂອງທ່່ານ
ຫົົ ວໜ້້າໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ພວກເຂົົາເດີີນທາງມາກໍໍເພື່່� ອຈະມາຊີ້້� ຕົົວຜູ້້�
ຕ້້ອງສົົງໄສວ່່າເປັັ ນກະບົົດ ມັັນຄວນຈະຖືືກປິິດເປັັ ນຄວາມລັັບ ໜຶ່່ງ� ໃນຄົົນຫວຽດນາມ
ທັັງສາມຂອງສະຫາຍໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການປະຕິິບັັດລັັບທາງພາກໃຕ້້ ໃນນັ້້�ນໄດ້້ມີີການ
ໂຈມຕີີ ຄົົນຫວຽດນາມກຸ່່�ມນີ້້� ຖືືກຂ້້າຕາຍໝົົດຍົົກເວັ້້�ນເຂົົາຄົົນດຽວ. ເຂົົາຖືືກຍິິງຈົົນ
ອາການສາຫັັ ດ ແລະທຸຸກຄົົນກໍໍຄິິດວ່່າເຂົົາຕາຍແລ້້ວ.”
“ນັ້້�ນແມ່່ນຮັັອກ”, ສີີຣິິເວົ້້�າ. “ຄົົນສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ພວກເຮົົາພົົ ບຢູ່່�ເຂື່່� ອນ ໃນໂຕເຂົົາມີີຮູູ
ບັັກໃຫຍ່່ກວ້້າງເທົ່່�າໆ ກັັບຖໍ້້�າຜາບານ.”
“ຫັ້້� ນແຫຼຼະ … ເຂົົາເຮັັດຕິິຕາຍໄດ້້ແນບນຽນອີ່່� ຫຼີີ� ຕອນທີ່່� ພວກນາຍທະຫານມົ້້�ງລົົງ
ໄປກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍຫັ້້� ນ ພວກນັ້້�ນຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າຮັັອກຈື່່�ໜ້້າພວກເຂົົາໄດ້້. ຕາມ
ທີ່່� ຮັັອກຂອງສະຫາຍບອກ, ເຂົົາຈື່່� ໜ້້າຜູ້້� ຊາຍສູູງໄວສວມຊຸຸ ດພົົ ນລະເຮືືອນຄົົນໜຶ່່�ງ
ທ່່າທາງຄົົງຈະແມ່່ນທີ່່� ປຶຶກສາ ຫຼືື�ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງ ແຕ່່ກ່່ອນໜ້້ານັ້້�ນປະມານສອງອາທິິດ
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ຮັັອກກໍໍເຄີີຍເຫັັ ນຜູ້້� ຊາຍຄົົນນັ້້�ນໃສ່່ເຄື່່� ອງແບບກອງທັັບປະຊາຊົົນລາວ.”
“ຮັັອກບາດເຈັັບໜັັກຈົນ
ົ ໃກ້້ຕາຍ ເຂົົາແນ່່ໃຈໄດ້້ແນວໃດວ່່າເປັັ ນຜູ້້� ຊາຍຄົົນດຽວກັັນ?”
“ເຂົົາເຊື່່� ອວ່່າແມ່່ນແທ້້. ເຂົົາເຄີີຍເຫັັ ນຜູ້້�ຊາຍຄົົນນີ້້�ຢູ່່�ສູູນປະຕິິບັດ
ັ ການປະຈຳຳ�ຊາຍແດນ
ພວກເຂົົາຍັັງເຄີີຍໂອ້້ລົົມກັັນຮອດສອງສາມເທື່່� ອ ຜູ້້�ຊາຍຄົົນນັ້້�ນກໍໍຍັັງຢູ່່�ຫັ້້� ນໃນວັັນທີ່່� ພວກ
ເຂົົາວາງແຜນປະຕິິບັັດພາລະກິິດກ່ອນກາຍເປັັ
ນຫາຍະນະຕອນນັ້້�ນ. ພວກຫວຽດກົົງ
່
ໄດ້້ມາພົົ ບເຫດການພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ມີກ
ີ ານສັັງຫານໝູ່່� ແລະເຫັັ ນວ່່າຮັັອກຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່� ພວກ
ເຂົົາຈິ່່�ງນໍໍາຮັັອກຂຶ້້�ນເຄື່່� ອງບິິນແລ້້ວກັັບໄປທີ່່� ຮາໂນ່່ຍ.
“ທັັ ນທີີ ທີ່່� ເຂົົາຟື້້�ນຕົົວໄດ້້ ຍ້້ອນຄວາມແຄ້້ນໃຈ ຮັັອກຈິ່່�ງບອກທຸຸກຄົົນກ່່ຽວກັັບທີ່່�
ປຶຶ ກສາຄົົນນັ້້�ນ. ເຂົົາຄົົງສາມາດໂນ້້ມນ້້າວຈິິດໃຈພວກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ລະດັັບສູູງໃຫ້້ເຊື່່� ອເຂົົາ
ໄດ້້ ເພາະທາງທ່່ານທູູດຂອງພວກເຮົົາໄດ້້ຖືືກເຊີີນໄປພົົ ບຮັັອກກ່່ອນແຈ້້ງມາໃຫ້້ພວກ
ເຮົົາຮູ້້� ແລ້້ວພວກເຮົົາຈິ່່�ງໄດ້້ເຊີີນຮັັອກເຂົ້້�າມາຊ່່ວຍລະບຸຸຕົົວຊາຍຄົົນນັ້້�ນ.”
“ພວກເຂົົາສົ່່�ງຮູູບຖ່່າຍໄປບໍ່່�ໄດ້້ຫວາ?”
“ຮູູບຖ່່າຍຫຍັັງອີີກລະ? ຮູູບທະຫານກອງຮ້້ອຍໃນໜັັງສືືລາຍປີີຫັ້້� ນຫວາ? ສະຫາຍ
ເຄີີຍໄດ້້ຖ່່າຍຮູູບຈັັກໂປ້້ ໃນຊ່່ວງຊາວປີີຜ່່ ານມາຫັ້້� ນນະສີີຣິິ? ພວກກະບົົ ດທີ່່� ຕໍ່່�ຕ້້ານ
ລັັດຖະບານຄົົງບໍ່່�ເປັັ ນບ້້າໃສ່່ຊຸຸ ດເຄື່່� ອງແບບ ແລ້້ວແອັັກທ່່າຖ່່າຍຮູູບໄວ້້ເປັັ ນຫຼັັ�ກຖານມັັດ
ຕົົວ ໃນເມື່່� ອຖືືກຈັັບຂຶ້້�ນສານດ້້ວຍຂໍ້້�ກ່າວຫາວ່່າເປັັ
ນກະບົົດຕິິເບາະ.”
່
“ເອົົາລະ … ເອົົາລະ … ທັັນທີີທີ່່�ຮັັອກແຂງແຮງພໍໍທີ່່�ຈະອອກເດີີນທາງໄດ້້ແລ້້ວ ພວກ
ເຂົົາກໍໍສົ່່�ງຕົົວເຂົົາມາພີ້້� .”
“ພ້້ອມດ້້ວຍນາຍທະຫານຫວຽດນາມຍົົດພັັ ນເອກກັັບຄົົນຂັັບລົົດ ພວກເຂົົາມີີໃບ
ອະນຸຸຍາດເດີີນທາງຈາກບຸຸກຄົົນລະດັັບສູູງ.”
“ຄັັນຊັ້້�ນ ກໍໍເປັັ ນໄປໄດ້້ໜ້້ອຍຫຼຼາຍທີ່່� ຄົົນຂອງພວກເຮົົາຈັັບພວກເຂົົາທັັງສາມມາ
ທໍໍລະມານ ແມ່່ນບໍ່່�ລະ?”
“ກໍໍບໍ່່�ສະເໝີີໄປດອກ. ຢ່່າລືືມວ່່າມີີເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ລາວຄົົນໜຶ່່ງ� ເຂົ້້�າໄປແນະນຳຳ�ສັ່່�ງການ
ແກ່ພວກມົ້້�
ງຢູ່່�ໃດ! ນັ້້�ນແຫຼຼະຈິ່່�ງວ່່າບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່�ອງດີີສຳຳ�ລັບ
ັ ພວກເຮົົາ ເຊິ່່�ງພວກຫວຽດນາມ
່
ກໍໍສົົງໄສພວກເຮົົາມາກ່່ອນທີ່່� ເຫດການນີ້້� ຈະເກີີດຂຶ້້�ນຊໍ້້�າອີີກ. ແລະທາງຝ່່າຍເຮົົາກໍໍຍັັງ
ພາກັັນປິິ ດບັັງເລື່່�ອງນີ້້�ຢູ່່� ມີີບໍ່່�ເທົ່່�າໃດຄົົນດອກທີ່່� ຮູ້້�ເລື່່�ອງນີ້້� ມີີພຽງໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມ
ໝັ້້�ນຄົົງກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ພັັກລະດັັບສູູງເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ເລື່່�ອງ ໃນນີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ ລວມເຖິິງເຮົົາກັັບທ່່ານ
ນາຍົົກລັັດຖະມົົນຕີີ ແລະທ່່ານປະທານປະເທດ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ຢາກເຮັັດໃຫ້້ຄົົນຜູ້�້ ນັ້້�ນຮູ້້�ຕົົວວ່່າ
ກຳຳ�ລັັງຖືືກໝາຍຕາຢູ່່�.”
“ດັ່່�ງນັ້້�ນ ເຂົົາອາດຍັັງຄົົງລອຍນວນຢູ່່�ບ່່ອນໃດບ່່ອນໜຶ່່ງ� ອີີກຢ່່ າງຕອນນີ້້�ກໍໍບໍ່່�ມີີໃຜ
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ແລ້້ວທີ່່� ຈະເປັັ ນຜູ້້� ລະບຸຸຕົົວຕົົນຂອງເຂົົາໄດ້້ອີີກ. ພວກເຮົົາພໍໍ ຮູ້້�ຂໍ້້�ມູູນອື່່� ນໆ ແດ່່ບໍໍ?”
“ຮູ້້�ພຽງຕໍໍາແໜ່່ງ ເຂົົາເປັັ ນນາຍພົົ ນຕີີ.”
“ລອງສືືບເບິ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ບໍໍວ່່າ ມີີນາຍພົົ ນຕີີຂອງພວກເຮົົາຄົົນໃດທີ່່� ໄປລາດຕາເວນຢູ່່�ສູູນ
ປະຕິິບັັດການປະຈຳຳ�ຊາຍແດນໃນຊ່່ວງທີ່່� ຮັັອກຢູ່່�ຫັ້້� ນ.”
“ພວກເຮົົາກໍໍາລັັງກວດສອບຢູ່່� ແຕ່່ມັັນກໍໍເປັັ ນສູູນປະຕິິບັັດການຂະໜາດໃຫຍ່່ທັັງມີີ
ຄົົນທຽວອອກທຽວເຂົ້້�າຕະຫຼຼອດເວລາ ອີີກຢ່່ າງໜຶ່່ງ� ພວກເຮົົາກໍໍບໍ່່�ມີລ
ີ ະບົົບບັັນທຶຶກຂໍ້້�ມູນ
ູ
ກ່່ຽວກັັບການຊັັບຊ້້ອນ ຫຼືື�ຍົົກຍ້້າຍທະຫານທີ່່� ມີີປະສິິດທິິພາບພໍໍ ຈະສາມາດກວດສອບ
ໄດ້້.”
“ແລ້້ວເລື່່� ອງໝູູປ່່ າດໍໍາເດໄດ້້ສອບຖາມໃຜແດ່່ບໍໍ?”
“ໂອຍຟ້້າເອີີຍ ສະຫາຍນີ້້�ໄດ້້ຄ່່າສອກກໍໍຢາກອອກຄ່່າວາແທ້້ໃດນິິ ຢ່່າລືືມລົົງຊື່່� ເຮົົາ
ໃສ່່ໃນພິິ ໄນກຳຳ�ຂອງສະຫາຍເພື່່� ອເປັັ ນລາງວັັນຕອບແທນໃນຖານະທີ່່� ເຮົົາເປັັ ນຜູ້້�ຊ່່ວຍ
ສະຫາຍໃນທຸຸກເລື່່� ອງແດ່່ເດີີ.”
“ສະຫາຍຄົົງຈາກເຮົົາໄປກ່ອນແລ້້ວແຫຼຼ
ະເພື່່� ອນຮັັກ.”
່
“ເຮົົາບໍ່່�ເຫັັ ນໃຜຈ້້ອງຊິິຍິິງຫົົ ວເທື່່� ອນະ.”
“ຕໍ່່�ຈາກນີ້້�ໄປກະຫາກຊິິມີແ
ີ ລ້້ວແຫຼຼະ. ເຮົົາກ້້າພະນັັນໄດ້້ເລີີຍວ່່າມີີຄົນ
ົ ກຳຳ�ລັັງເລັັງປືືນ
ໄຣເຟິິ ລໄລຍະໄກຈ້້ອງມາແຕ່່ເທິິງດາດຟ້້າ ແລະຕອນນີ້້�ຫົົວຂອງສະຫາຍກຳຳ�ລັັງຕົົກເປັັ ນ
ເປົ້້� າສາຍຕາຂອງມືືປືືນຢູ່່�.”
ສຽງຄັ໋໋�ອກແຄັ໋໋�ກຂອງກິ່່�ງໄມ້້ດັັງມາແຕ່່ເທິິງຕົ້້�ນໄມ້້ເໜືືອຫົົ ວຂອງທັັງສອງ ເຮັັດໃຫ້້
ຕ່່າງຝ່່າຍຕ່່າງພາກັັນໂດດສັັກຄະໂຍງໂຄງເຄງ ປານມົົດສະລອຍຕອດກົ້້�ນທັັງວ່່ອງໄວ
ກວ່່າຄັ້້�ງອື່່� ນໃດໃນຮອບຫຼຼາຍປີີ. ທັັງຄູ່່�ພາກັັນແລ່່ນຕະເລີີດອອກຈາກແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນໍ້້�າ
ປະມານຊາວແມັັດ ກ່ອນທີ່່�
ສີຣິ
ີ ຈ
ິ ະງວາກໜ້້າກັັບຄືືນມາ ເຂົົາຢຸຸດສະຫງັັກພ້້ອມກັັບຜ່່ອນ
່
ລົົມຫັັ ນໃຈໃຫ້້ເປັັ ນປົົ ກກະຕິິ.
“ຣາຈິິດຂຶ້້�ນໄປເຮັັດບ້້າຫຍັັງຢູ່່�ເທິິງຫັ້້� ນນະ?” ສີີວິໄິ ລງວາກໜ້້າກັັບຄືືນຈິ່່�ງເຫັັ ນຊາຍ
ອິິນເດຍບໍ່່�ສົມ
ົ ປະກອບຄົົນນັ້້�ນນັ່່�ງງອຍຢູ່່�ປາຍຕົ້້�ນໄມ້້ທັັງອ້້າປາກງາບໆ ຫົົ ວຢູ່່�ແຕ່່ບໍ່່�ມີສ
ີ ຽງ
ເປັ່່� ງອອກມາ ມື້້�ນີ້້�ເຂົົາຫາເລື່່�ອງຕື່່�ນເຕັ້້�ນເພື່່� ອສ້້າງບັັນຍາກາດໃຫ້້ຕົົນເອງສະໜຸຸກສະໜານ
ພໍໍ ສົົມຄວນ.
“ພະນັັນໄດ້້ເລີີຍວ່່າເຂົົາຕ້້ອງແມ່່ນສາຍສືືບລັັບສຸຸດຍອດ ທີ່່� ເວົ້້�າໄດ້້ຮອດຫົົ ກພາສາ
ແບບບໍ່່�ຂ້້ອງບໍ່່�ຄາແທ້້ແຫຼຼະ.” ທັັງສອງກອດຄໍໍກັນ
ັ ພ້້ອມທັັງຫົົ ວຂະນະຍ່່າງກັັບຄືືນໄປຂອນ
ໄມ້້ ກ່ອນຈະໄຂຫໍ່່�
ແຊນວິິດແລ້້ວກໍໍພາກັັນກັັດກິິນບ້້ວຍໆ ຊົ່່�ວຂະນະໜຶ່່ງ� ຈົົນກວ່່າປະສາດ
່
ທັັງຄູ່່�ກັັບຄືືນສູ່່�ພາວະປົົ ກກະຕິິ ສີີຣິິຈິ່່ງ� ເວົ້້�າຂຶ້້�ນ.
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“ເອົົາລະບັັດນິິ ໝູູປ່່ າດໍໍາໝາຍເຖິິງຫຍັັງກັັນແທ້້?”
“ຕາມທີ່່� ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງເຮົົາແຈ້້ງມາ ໝູູປ່່ າດໍໍາແມ່່ນຊື່່� ລະຫັັ ດໜ່່ວຍປະຕິິບັັດການ
ພິິ ເສດຂອງກອງທັັບເຮືືອອາເມລິິກາ ພວກເຂົົາໄດ້້ກໍ່່�ກໍໍາສິ່່�ງຊົ່່�ວຊ້້າສາມານໄວ້້ຫຼຼາກຫຼຼາຍ
ໃນຫວຽດນາມຊ່່ວງສົົງຄາມ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ໃນໜ່່ວຍງານນີ້້�ບໍ່່�ມີີການສວມໃສ່່ເຄື່່� ອງແບບ
ແລະບໍ່່�ມີີພາກສ່່ວນໃດຍອມຮັັບເປັັ ນທາງການວ່່າພວກນີ້້�ແມ່່ນໜ່່ວຍງານຂອງຕົົນ ແຕ່່
ຄົົນກໍໍຊ່່າກັັນວ່່າໜ່່ວຍງານນີ້້�ເປັັ ນໜຶ່່ງ� ໃນໜ່່ວຍງານຊີີໄອເອ.”
“ໃຊ້້ກັັນໝົົດທຸຸກຄົົນຫວາ?”
“ພວກນີ້້�ພາກັັນສ້້າງຄວາມຫາຍະນະໄວ້້ຫຼຼາຍຈົົນນັັບບໍ່່�ຖ້້ວນ ເປັັ ນຫຍັັງຄືືມາຢາກ
ຮູ້້�ເລື່່� ອງພວກເຂົົາແທ້້ນະ?”
“ເປັັ ນໄປໄດ້້ບໍໍວ່່າຄົົນພວກນີ້້�ຈະຍ້້າຍມາເຄື່່� ອນໄຫວຢູ່່�ແຖວນີ້້�?”
“ເຂົ້້�າມາເຮັັດຫຍັັງອີີກ?”
“ເຮັັດແນວເດີີມໆ ເຊັ່່�ນສ້້າງຄວາມປັ່່� ນປວນປະມານນັ້້�ນ.”
“ສະຫາຍຄິິດວ່່າເລື່່� ອງການທໍໍລະມານທີ່່� ຍັັງເປັັ ນເລື່່� ອງລຶຶກລັັບແບບໄຂປິິ ດສະໜາ
ບໍ່່�ໄດ້້ນີ້້�ມີສ່່
ີ ວນກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບຄົົນພວກນີ້້�ແມ່່ນບໍ່່�? ເຮົົາລະຄິິດບໍ່່�ອອກວ່່າຈະມີີຄົນ
ົ ອາເມລິິກາ
່
ທີ່່� ເຂົ້້�າມາອາໄສຢູ່່�ນີ້້�ຕັ້້�ງຫຼຼາຍຄົົນຄົົງບໍ່່�ມີີໃຜລາຍງານໃຫ້້ຮູ້້�ດອກ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງຊິິບໍ່່�ໄດ້້? ໃຜຊິິໄປຮູ້້�ອາດມີີໝູ່່ບ້້ານຊາວມົ້້�
ງຕັ້້�ງລີ້້� ຊ່່ອນຢູ່່�ຕັ້້�ງຫຼຼາຍແຫ່່ງ,
�
ພວກແຢງກີ້້�ຍິ່່�ງຢາກເຫັັ ນລະບອບການປົົ ກຄອງຂອງພວກເຮົົາຫຼົ້້�� ມສະຫຼຼາຍຈົົນຕົົວສັ່່�ນ.”
“ເອົົາລະຊັ້້� ນນະ ບອກເຮົົາຕິິວ່່າສະຫາຍຮູ້້�ຫຍັັງແດ່່ບັັດນີ້້� ເຮົົາຈິ່່�ງພໍໍ ຈະໄດ້້ບອກ
ສະຫາຍວ່່າເລື່່� ອງຊຸຸ ມນີ້້� ຟັັງເບິ່່�ງແລ້້ວມັັນຊ່່າງໄຮ້້ສາລະອີ່່� ຫຼີີ� ແລ້້ວເຮົົາຈະບອກຕໍ່່�ໃຫ້້
ໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງຮັັບຮູ້້�ນຳຳ�.” ສີີວິໄິ ລເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງຣາຈິິດຜູ້້� ສະຕິິ
ບໍ່່�ເຕັັມເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງເກາະຕິິດກັັບງ່່າໄມ້້ບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບໂຕເຈຍ. “ຜ່່ອນສຽງລົົງເບົົາໆ ແດ່່
ຕິິລະ.”
**********

ການຊັັນນະສູູດສົົບໃນຕອນບ່່າຍມື້້� ນັ້້ນ
� ໃຊ້້ເວລາດົົນເກີີນກວ່່າທີ່່� ສີີຣິິຄາດການໄວ້້ ເນື່່�ອງ
ຈາກວ່່າເຂົົ າເມົົາແຕ່່ພຸ່່� ງຄວາມສົົນໃຈໄປທີ່່� ເຫຼັັ�ກຕະປູູ ທີ່່� ມີີຂະໜາດຍາວເທົ່່� າສິິບຫ້້າ
ຊັັງຕີີແມັັດຕິິດຄ້້າງຢູ່່�ໃນລໍ້້�າໄສ້້ຂອງສຸຸພາບບຸຸລຸດ
ຸ ອາຍຸຸສູູງຄົົນນັ້້�ນ ພວກເຂົົາໄດ້້ທຳຳ�ການ
ຖ່່າຍພາບເຫຼັັ�ກຕະປູູດອກນັ້້�ນໄວ້້ ແລະສີີຣິິກໍໍໃຊ້້ເວລາເຖິິງສອງສາມຊົ່່�ວໂມງເພື່່� ອຊອກ
ຫາຮ່່ອງຮອຍວ່່າຕະປູູດອກນີ້້�ຂ້້າເຂົົາໄດ້້ແນວໃດ. ສຸຸດທ້້າຍແລ້້ວຜົົ ນການຊັັນນະສູູດຊໍ້້�າ
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ພັັ ດພິິ ກແຜນ ເນື່່�ອງຈາກຜູ້້� ຕາຍບໍ່່�ໄດ້້ເສຍຊີີວິດ
ິ ຍ້້ອນເຫຼັັ�ກຕະປູູ ອີີກຢ່່ າງໜຶ່່ງ� ມັັນກໍໍຢູ່່�ໃນ
ລຳຳ�ໄສ້້ຂອງເຂົົາມາແຕ່່ດົົນນານແລ້້ວ ສ່່ວນເລື່່� ອງທີ່່� ມັັນເຂົ້້�າໄປຢູ່່�ໃນລຳຳ�ໄສ້້ໄດ້້ແນວໃດນັ້້�ນ
ຖືືວ່່າຍັັງຄົົງເປັັ ນປິິ ດສະໜາຕໍ່່�ໄປ ມີີຄວາມລັັບອື່່� ນຫຼຼາຍພໍໍ ທີ່່� ເຂົົາຈະຕ້້ອງໄດ້້ຊອກຫາ
ຄວາມກະຈ່່າງແຈ້້ງ.
ປາກົົດວ່່າສາເຫດຂອງການເສຍຊີີວິດ
ິ ແມ່່ນເກີີດຈາກການມີີເພດສຳຳ�ພັັ ນຕ່່າງຫາກ
ຜູ້້� ຕາຍມີີກຳຳ�ນົດ
ົ ເຂົ້້�າຜ່່າຕັັດໄສ້້ຕິ່່�ງ ແຕ່່ເນື່່�ອງຈາກມີີນາງພະຍາບານບໍ່່�ພຽງພໍໍ ທາງໂຮງໝໍໍ
ຈິ່່�ງໄດ້້ເຊື້້� ອເຊີີນບັັນດາຍາດມິິດຂອງຜູ້້� ປ່່ວຍມານອນເຝົ້້� າຄ້້າງຄືືນເພື່່� ອຢູ່່�ເປັັ ນໝູ່່ຄອຍ
�
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອກັັນ. ປົົ ກກະຕິິແລ້້ວຍາດພີ່່� ນ້້ອງຂອງຜູ້້� ປ່່ວຍຈະພາກັັນນອນຂົົດຢູ່່�ເທິິງພື້້� ນ
ຫ້້ອງເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ສຸຸພາບບຸຸລຸດ
ຸ ຄົົນນີ້້�ຊໍ້້�າພັັດໄດ້້ຮັັບສິິດພິິເສດກວ່່າຄົົນປ່່ວຍລາຍອື່່�ນ ເພາະ
ເຂົົາຫາກໍໍໄດ້້ເມຍສາວທີ່່� ຍັັງເອາະໆ ຫວ່່າງບໍ່່�ດົົນຜ່່ານມານີ້້� ເອງ. ການໄດ້້ຢູ່່�ໃກ້້ຊິິດກັັບ
ເມຍສາວໃນຄໍ່່�າຄືືນກ່່ອນທີ່່� ເຂົົາຈະເຂົ້້�າຫ້້ອງຜ່່າຕັັດຄັ້້�ງສຳຳ�ຄັັນໃນຊີີວິິດ ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມີີ
ອາລົົມກະຕຸ້້ນທາງເພດກ່
ອນທີ່່�
ຈະມີີກິິດຈະກຳຳ�ເທິິງຕຽງອັັນຮ້້ອນແຮງຕາມທຳຳ�ມະຊາດ
�
່
ເຂົົາຈົ່່�ມໃຫ້້ຜູ້້� ເປັັ ນເມຍຟັັ ງວ່່າເຈັັບຫົົ ວແຮງຄືືກັບ
ັ ມັັນຈະລະເບີີດອອກມາ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍອົດ
ົ ທົົນ
ຈົົນເຖິິງເວລາເຂົ້້�າຫ້້ອງຜ່່າຕັັດ ເຂົົາບໍ່່�ສາມາດບອກທ່່ານໝໍໍໃນເລື່່� ອງຄວາມເຈັັບປວດ
ອັັນເຫຼືື�ອເຊື່່� ອຂອງຕົົນເອງເນື່່�ອງຈາກຖືືກວາງຢາສະຫຼົົ�ບກ່່ອນ ຂະນະທີ່່� ແພດຈະເຈາະ
ເຂົ້້�າໄປໃນທ້້ອງຂອງເຂົົາກໍໍພົົບວ່່າເຂົົາເສຍຊີີວິດ
ິ ແລ້້ວ ຍ້້ອນຫຼຼອດເລືືອດໃນສະໝອງໂປ່່ງ
ພອງຈົົນເສັ້້�ນເລືືອດໃນສະໝອງແຕກ. ຖ້້າສີີຣິບໍ່່
ິ �ຍອມເສຍເວລາຫຼຼາຍພໍໍ ກັບ
ັ ລຳຳ�ໄສ້້ ແລ້້ວ
ມຸ່່�ງເປົ້້� າໄປກວດທີ່່� ສະໝອງແທນ ເຂົົ າກໍໍຈະພົົ ບສາເຫດການຕາຍໄດ້້ໃນທັັ ນທີີ ແຕ່່
ພະນັັກງານຜູ້້� ຈົົງຮັັກພັັກດີີຂອງເຂົົາເບິ່່�ງອອກວ່່າ ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິກໍໍາລັັງຄິິດເຫັັ ນເລື່່� ອງອື່່� ນ
ທີ່່� ສຳຳ�ຄັັນກວ່່ານັ້້�ນອີີກ.
“ແນວໃດກໍໍຕາມ ຕໍ່່�ໄປນີ້້�ໃຫ້້ຈື່່�ໄວ້້ເປັັ ນບົົດຮຽນເດີີຕຸ້້ຍ
� ການມີີເພດສຳຳ�ພັັນອາດຂ້້າເຈົ້້້�າ�
ຕາຍໄດ້້.”
“ຂ້້ອຍໜ້້າຈະໂຊກດີີຫຼຼາຍແຫຼຼະ.”
ນ້້ອງກຶ່່�ງພົ່່� ນລົົມສຽງດັັງຜ່່ານຮູູດັັງ.
ໃນຂະນະທີ່່� ພວກເຂົົາກຳຳ�ລັັງເກັັບມ້້ຽນທຳຳ�ຄວາມສະອາດຢູ່່� ນັ້້�ນ ພໍໍ ດີີມີີຄົົນມາສົ່່�ງ
ຈົົດໝາຍ ເຊິ່່�ງລວມມີີພັັດສະດຸຸກ່ອງໜຶ່່
ງ� ທີ່່� ຖືືກສົ່່�ງມາແຕ່່ໄຊຍະບູູລີີ ພ້້ອມກັັບຮູູບສອງ
່
ຊຸຸ ດທີ່່� ໄດ້້ຖ່່າຍພາບການຊັັນນະສູູດສົົບໄວ້້ ໃນລະຫວ່່າງໄປພິິ ມບົົດລາຍງານ, ຕຸ້້ຍໄດ້້ນຳຳ�
�
ເອົົາເຄື່່� ອງຊຸຸ ມນັ້້�ນໄປໄວ້້ໃນຊັ້້�ນປຶ້້� ມຢູ່່�ຫ້້ອງສະໝຸຸດກ້້ອງຕົົວອັັກສອນ “P.” ພໍໍ ຫ້້ ານາທີີ
ຕໍ່່�ມານາງກໍໍກັັບຄືືນມາແບບທັັງເຊົ່່�າທັັງຫອບ.
“ທ່່ານໝໍໍ ມີີໂທລະສັັບດ່່ວນຈາກຫວຽດນາມ.”
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ແມ່່ນແຕ່່ຄູູຝຶຶກນັັກກີີລາຜູ້້� ມີີຈິິດໃຈງາມທີ່່� ສຸຸດກໍໍຄົົງອົົດທີ່່� ຈະເສົ້້�າໃຈບໍ່່�ໄດ້້ເມື່່� ອແນມ
ເຫັັ ນສີີຣິິກັັບຕຸ້້�ຍ ‘ແລ່່ນ’ ຕະເປະຕະປະໄປຍັັງຕຶຶກຫ້້ ອງການຂອງພະແນກບໍໍລິິຫານ
ສະໝອງຂອງສີີຣິິເຕັ້້�ນຕຸຸບໆ ໃນຂະນະແລ່່ນຂຶ້້�ນເທິິງຂັ້້�ນໄດ ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຄິິດເຫັັ ນພາບ
ຜູ້້� ຊາຍທີ່່� ນອນຢູ່່� ໃນຕູ້້�ແຊ່່ແຂງ ເຂົົາສົ່່�ງສຽງຫັັ ນໃຈແບບຫອບໆ ເມື່່� ອຄວ້້າມືືຈັັບເອົົາ
ໂທລະສັັບມາແນບໃສ່່ຫູູ ໂດຍບໍ່່�ອາດຄວບຄຸຸມລົົມຫັັ ນໃຈ ຫຼືື�ບັັງຄັັບຫົົ ວໃຈໃຫ້້ເຕັ້້�ນເປັັ ນ
ປົົ ກກະຕິິໄດ້້.
“ສີີຣິິ? ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ? ແມ່່ນທ່່ານບໍ່່�?” ສີີຣິິງຶກຫົ
ຶ ົ ວຂຶ້້�ນໆ ລົົງໆ. “ວ່່າແນວໃດສີີຣິິ?”
“ຫງຽນບໍ່່�?”
“ໂອຍຟ້້າເອີີຍ ເຈົ້້�າເປັັ ນຫຍັັງບໍ່່�ນິ?
ິ ”
“ອອກ … ອອກກໍໍາລັັງກາຍ ເຈົ້້�າ … ເວົ້້�າໂລດ.”
“ວ່່າຫຍັັງເກາະ? ອໍໍໄດ້້ໆ. ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່ານີ້້�ຄືສິ່່
ື ງ� ທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າສາມຄົົນນັ້້�ນ
ບໍ່່�ໄດ້້ຕາຍຍ້້ອນຖືືກທໍໍລະມານດອກ ຂ້້ອຍຂ້້ອນຂ້້າງໝັ້້�ນໃຈວ່່າສອງໃນສາມຄົົນທີ່່� ເສຍ
ຊີີວິດ
ິ ເພາະມີີຟອງອາກາດໃນເສັ້້�ນເລືືອດແດງ.”
“ຕາຍຍ້້ອນຫຍັັງເກາະ?” ສີີຣິິບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈຄຳຳ�ສັັບນັ້້�ນໃນພາສາຫວຽດນາມ.”
“ມີີຄົົນສີີດອາກາດເຂົ້້�າໄປໃນເສັ້້�ນເລືືອດຂອງສອງຄົົນນັ້້�ນຫັ້້� ນນະ.”
“ພວກເຮົົາຄືືບໍ່່�ເຫັັ ນຫຼັັ�ກຖານຫຍັັງເລີີຍຊັ້້�ນນະ.”
“ນັ້້�ນແຫຼຼະປະເດັັນ. ພາຍຫຼັັ�ງເຈັັດສິິບສອງຊົ່່�ວໂມງຜ່່ານໄປ ຮ່່ອງຮອຍສ່່ວນໃຫຍ່່
ເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນຈະຫາຍໄປ ແຕ່່ກໍໍມີີໂອກາດເລັັກໜ້້ອຍທີ່່� ພໍໍຈະສັັງເກດເຫັັ ນບາງສິ່່�ງບາງຢ່່າງທີ່່�
ຜິິ ດປົົ ກກະຕິິຈາກຟິິ ມເອັັກສ໌ເລ
໌ ແຕ່່ທາງນີ້້�ບໍ່່�ມີີເຄື່່� ອງເອັັກສ໌ເລຈັັ
໌ ກເຄື່່� ອງ ບວກກັັບພວກ
ເຮົົາເອງກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຄິິດເຖິິງເລື່່�ອງນີ້້�ແບບເອົົາຈິິງເອົົາຈັັງ ເຊິ່່�ງກໍໍຍາກທີ່່� ພວກເຮົົາຈະພິິສູດ
ູ ເລື່່�ອງ
ນີ້້�ໄດ້້. ຂ້້ອຍອາດຈະພົົ ບຮອຍເຂັັມເທິິງເລືືອດຢູ່່�ຈຸຸດໃດຈຸຸດໜຶ່່ງ� ແຕ່່ເສັ້້�ນເລືືອດຊຸຸ ມນັ້້�ນຊໍ້້�າ
ພັັ ດເສຍຫາຍໝົົດ.
“ທັັງສາມສົົບມີີຮອຍຊໍ້້�າເປັັ ນຈໍ້້�າໆ ໃຕ້້ຮອຍໄໝ້້ແບບດຽວກັັນໝົົດ ຂ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າ
ມັັນຕ້້ອງແມ່່ນຮອຍຫົົ ວສີີດປໍ້້� າອັັນໃດອັັນໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ເຂັັມສີີດຢາທີ່່� ມີີຂະໜາດໃຫຍ່່ພໍໍ ຄວນ.
ຄົົນພວກນັ້້�ນຕ້້ອງກົົດເລິິກເຕີີບເພື່່� ອຈະແທງເຂົ້້�າໄປຮອດກ້້າມຊີ້້� ນ ແຕ່່ເຖິິງຢ່່າງໃດ ມັັນ
ກໍໍຕ້້ອງໄດ້້ອາໄສຄວາມຊຳຳ�ນິິຊຳຳ�ນານຫຼຼາຍເຕີີບ. ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າເພື່່� ອປົົ ກປິິ ດຮອຍຊຸຸ ມນັ້້�ນ
ໄວ້້ໄດ້້ ພວກນັ້້�ນຄົົງໃຊ້້ແຮງເຜົົ າໄໝ້້ຈາກກະແສໄຟຟ້້າໜັັກສົົມຄວນ.”
“ຖ້້າເປັັ ນແນວນັ້້�ນແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງເຈົ້້�າຈິ່່�ງເວົ້້�າວ່່າມີີແຕ່່ສອງຄົົນທີ່່� ຕາຍຍ້້ອນຟອງ
ອາກາດໃນເສັ້້�ນເລືືອດ?”
“ທຣັັນຄົົນຂັັບລົົດຫັ້້� ນຕາມທີ່່� ພວກເຮົົາກວດພົົ ບຮອບໆ ເສັ້້�ນເລືືອດໃຫຍ່່ແມ່່ນຕາຍ
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ຍ້້ອນການຕົົກເລືືອດພາຍໃນ ບາງທີີອາດເປັັ ນຍ້້ອນເຂົົາຕຸ້້ຍກວ່່າສອງຄົົ
ນນັ້້�ນກໍໍເລີີຍຫາ
�
ເສັ້້�ນເລືືອດຍາກເຕີີບ ແຕ່່ຂ້້ອຍກໍໍຍັັງບໍ່່�ທັັນຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າ ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຕົົກເລືືອດ.”
“ຂ້້ອຍພໍໍ ຈະຮູ້້�ຢູ່່� ມາເບິ່່�ງແລ້້ວ ເຂົົາອາດຕົົກລົົງມາຈາກບ່່ອນສູູງ ຫຼືື�ບາງທີີອາດຕົົກ
ຈາກເຄື່່� ອງບິິນ.”
“ເຈົ້້�າຮູ້້�ຫຍັັງບາງຢ່່າງບໍ່່�?”
“ຕອນນີ້້�ກໍໄໍ ດ້້ແຕ່່ເດົົາໄປກ່ອນ
່ ແຕ່່ຂ້້ອຍມີີເພື່່� ອນທີ່່� ກໍາໍ ລັັງກວດສອບລາຍງານການຂຶ້້�ນ
ເຄື່່� ອງບິິນອ້້ອມຮອບບໍໍເວນອ່່າງເກັັບນໍ້້�າ ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດຫວ່່າງສາມ ຫຼືື�ສີ່່� ອາທິິດ
ກ່່ອນ. ເອີີຟັັງກ່່ອນ, ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່າພໍໍ ຈະຊອກຫາເມຍຂອງທຣັັນໄດ້້ຢູ່່�ໃສ? ທຣັັນຜູ້�້ ເປັັ ນ
ພັັ ນເອກຫັ້້� ນນະ.”
“ເມຍຂອງທຣັັນຫວາ? ຫາບໍ່່�ຍາກດອກ.”
“ລອງລົົມກັັບນາງເບິ່່�ງ ຖາມເລື່່� ອງຮອຍສັັກຂອງຜົົ ວນາງ.”
“ມີີຫຍັັງເປັັ ນພິິ ເສດອີີກບໍ່່�?”
“ພານາງໄປຊ່່ວຍອະທິິບາຍເລື່່� ອງຮອຍສັັກ ເຈົ້້�າອາດເອົົາຮູູບຖ່່າຍໃຫ້້ນາງເບິ່່�ງກໍໍໄດ້້
ຖາມນາງວ່່າມີີຫຍັັງທີ່່� ປ່່ ຽນໄປຈາກເດີີມ ຫຼືື�ບໍ່່� ທັັງຖືືກປ່່ ຽນແປງໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ່� .
ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າເຂົົາ …”
ສາຍຖືືກຕັັດແບບບໍ່່�ມີີການບອກລາ ບາງເທື່່� ອອາດບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງຜິິ ດປົົ ກກະ ຕິິໃນ
ສະໄໝນັ້້�ນ ແຕ່່ຍ້້ອນມີີຄວາມຂ້້ອງໃຈທີ່່� ສະສົົມໄວ້້ໃນບັັນຍາກາດຕອນນີ້້� ສີີຣິິຈິ່່ງ� ສະຫຼຸຸ�ບ
ໄປໃນທາງຂອງແຜນການຮ້້າຍໄວ້້ກ່ອນແລ້້ວ.
ເຂົົາລໍໍຖ້້າຈົົນຮອດເຄິ່່�ງຊົ່່�ວໂມງ ແຕ່່ປາກົົດ
່
ວ່່າບໍ່່�ມີີວີ່່�ແວວເລີີຍທີ່່� ຫງຽນຫົົ ງຈະໂທກັັບ.
ສີີຣິຍ່່
ິ າງຊ້້າໆກັັບຄືືນຫ້້ອງເກັັບສົົບ ທັັງຊັ່່�ງນໍ້້�າໜັັກຂໍ້້ມູ
� ນ
ູ ໃໝ່່ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບພ້້ອມປຽບທຽບ
ກັັບຂໍ້້�ສົົມມຸຸດຕິິຖານຂອງຕົົນ. ເຂົົາໄດ້້ພົົ ບກັັບສາລະວັັດໂພສີີກຳຳ�ລັັງມາລໍໍຖ້້າຢູ່່�ໃນຫ້້ອງ
ເຮັັດວຽກ.
“ເບິ່່�ງຄືືເປັັ ນເມື່່� ອຍໆ ນີ້້�.” ສາລະວັັດບອກເຂົົາ.
“ສະບາຍດີີໂພສີີ.” ທັັງສອງຈັັບມືືທັັກທາຍກັັນ. “ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າສອງສາມມື້້� ມານີ້້�
ຂ້້ອຍພໍ້້� ແຕ່່ເລື່່� ອງຫຍຸ້້�ງໆ ກໍໍເລີີຍບໍ່່�ມີີຈິດ
ິ ມີີໃຈເຮັັດຫຍັັງໄດ້້ເລີີຍ. ເຈົ້້�າຫາກໍໍກັັບມາບໍໍ?”
“ບໍ່່�, ຂ້້ອຍມາຮອດແຕ່່ເຊົ້້�າມືືດພຸ້້� ນ ກ່ອນຈະກັັ
ບເຮືືອນ ພ້້ອມນອນພັັ ກຜ່່ ອນໜ້້ອຍ
່
ໜຶ່່ງ� .”
“ໄປສໍໍາມະນາບໍໍ?”
“ພວກເຂົົາມັັກຈະຢໍ້້� າເຕືືອນຂ້້ອຍຕະຫຼຼອດວ່່າ ຂ້້ອຍໂຊກດີີຊໍ່່�າໃດທີ່່� ໄດ້້ຢູ່່�ໃນລະບອບ
ສັັງຄົົມນິິຍົົມ ແຕ່່ມັັນກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ຂີ້້� ຮ້້າຍປານໃດ. ທ່່ານໄດ້້ຮັັບຈົົດໝາຍຂ້້ອຍແລ້້ວບໍໍ?”
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“ຈົົດໝາຍຂອງເຈົ້້�າຫວາ? ໂອຟ້້າເອີີຍ ແມ່່ນຮັັບແລ້້ວ. ເບິ່່�ງຄືືວ່່າແຕ່່ດົົນແລ້້ວແຫຼຼະ.
ພວກເຮົົາມີີເລື່່� ອງລົົມກັັນຫຼຼາຍແນວຢູ່່�ໃດນິິ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນນະ.”
“ເຈົ້້�າຢາກດື່່� ມຫຍັັງບໍ່່�?”
“ຢາກຕະຫຼຼອດຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
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17

ຫ້້ອງທີ່່ຫາຍໄປ

ໂພສີີຊື້້�ເຫຼົ້້�� າແສງທິິບໝົົດຂວດຈາກແມ່່ຍິິງເຈົ້້�າຂອງຮ້້ານບາທີ່່� ດີີໃຈຈົົນໜ້້າບານ ພ້້ອມ
ມອບຖັັງນໍ້້�າກ້້ອນວິິເສດຂອງຕົົນໃຫ້້ເຂົົາຈົົນໝົົດ ທັັງສອງພາກັັນນັ່່�ງຢູ່່�ໂຕະໜ່່ວຍໜຶ່່ງ�
ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ຫ່່າງຈາກໂຕະຄົົນອື່່� ນໆ ພໍໍ ສົົມຄວນ.
“ແມ່່ນເຈົ້້�າຖືືກເລກຖືືກຫວຍມາບໍໍນິ?
ິ ”
“ຈະໃຊ້້ເງິິນເດືືອນຕໍໍາຫຼຼວດກ້້ອນໃຫຍ່່ໆ ແນວນີ້້�ໄດ້້ຈັ່່�ງໃດຖ້້າບໍ່່�ຍອມອອກຈາກບ້້ານ
ມາຈ່່າຍຫຼິ້້�� ນຈ່່າຍກິິນຄືືຈັ່່ງ� ຊີ້້� ລະ?”
“ບໍ່່�ແມ່່ນດອກ ເວົ້້�າບໍ່່�ເປັັ ນຕາເຊື່່� ອຈັັກດີ້້� ແຕ່່ລະພະແນກລ້້ວນແຕ່່ຕິິດປະກາດເງິິນ
ເດືືອນທຸຸກຄົົນໄວ້້ໃຜໆ ກະຮູ້້�ວ່່າເຈົ້້�າມີີລາຍໄດ້້ຫຼຼາຍປານໃດແຕ່່ລະເດືືອນ.”
“ຕາຍແຫຼຼະ! ເອົົາລະຊັ້້�ນນະ ຖ້້າເປັັ ນແນວນີ້້�ຂ້້ອຍກໍໍຂໍໍຍອມສາລະພາບດ້້ວຍຄວາມ
ຊື່່� ສາເນາະ ຂ້້ອຍເຮັັດທຸຸລະກິິດຜິິ ດລະບຽບເລັັກໜ້້ອຍຢູ່່�ພາກເໜືືອ.”
“ເວົ້້�າແບບນີ້້�ກໍໍພໍໍເປັັ ນຕາເຊື່່� ອຢູ່່�ຊັ້້�ນ.”
ແມ່່ຍິິງເຈົ້້�າຂອງບາປະສົົມເຫຼົ້້�� າປຸຸກພໍໍສົົມຄວນໃຫ້້ຊາຍທັັງສອງ ແລະພວກເຂົົາກໍໍ
ບອກນາງວ່່າ ພວກຕົົນສາມາດຈັັດການກັັນເອງໄດ້້ ແລ້້ວນາງກໍໍປ່່ ອຍໃຫ້້ທັັງສອງລົົມກັັນ
ເລື່່� ອງຄວາມລັັບຕາມສະບາຍ. ຊາຍຫາປາຄົົນໜຶ່່ງ� ສວມໃສ່່ກຸຸບໄວ້້ເທິິງຫົົ ວກຳຳ�ລັັງຢັ່່� ງນໍ້້�າ
ເລິິກພຽງຫົົ ວເຂົ່່�າ ຂະນະເລືືອກເຟັ້້� ນຈຸຸດທີ່່� ອາດມີີປາລອຍລ່່ອງຢູ່່�ກ່ອນຈະຂວ່່າງແຫອອກ
່
ໄປກາງນໍ້້�າອີີກຄັ້້�ງ. ທັັງສອງແນມເບິ່່�ງຊາຍຄົົນນັ້້�ນກຸຸມແກະເອົົາປານ້້ອຍອອກຈາກດາງ
ແຫ ກ່ອນຈະປ່່ອນພວກມັັ
ນລົົງໃສ່່ຖົົງຢາງທີ່່� ຫ້້ ອຍຕ່່ອງແຕ່່ງຕິິດກັັບຄໍໍຂອງຕົົນ.
່
“ຂ່່າວໃຫຍ່່ທີ່່� ທ່່ານວ່່າຈະເວົ້້�າສູ່່ຟັັ
� ງຫັ້້� ນແມ່່ນຂ່່າວຫຍັັງກັັນແທ້້?”
ນັ້້�ນແມ່່ນຄຳຳ�ເວົ້້�າປະໂຫຍກສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ໂພສີີເປັ່່� ງອອກມາຈາກປາກຕະຫຼຼອດເຄິ່່�ງ
ຊົ່່�ວໂມງຕໍ່່�ມາ. ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ນັ່່�ງງຽບໆ ພ້້ອມຍົົກຈອກເຫຼົ້້�� າຂຶ້້�ນມາຈິິບໃສ່່ປາກຂະນະຟັັ ງເລື່່�ອງ
ເລົ່່�າຂອງສີີຣິິ. ຂໍ້້�ທຳຳ�ອິິດກໍໍແມ່່ນເລື່່� ອງການພະຍາຍາມລອບຂ້້າ ຕໍ່່�ມາກໍໍແມ່່ນເລື່່� ອງການ
ເປີີດເຜີີ ຍຄວາມຈິິງທີ່່� ໄໝຖືືກຄາຕະກຳຳ�. ພໍໍເລົ່່�າຈົົບ, ສີີຣິກໍ
ິ ໃໍ ຊ້້ມືືຈົກ
ົ ເຂົ້້�າໄປໃນກະເປົົ າຂອງ
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ຕົົນພ້້ອມຈັັບເອົົາລາຍງານການຊັັ ນນະສູູດສົົບ ທີ່່� ຕິິດແນບກັັບຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ຍື່່� ນໃສ່່ມືື
ຕຳຳ�ຫຼຼວດທີ່່� ນັ່່ງ� ຢູ່່�ທາງຂ້້າງຕົົນ.
ສີີຣິນັ່່
ິ ງ� ເອ່່ນຫຼັັ�ງອີີງພະນັັກຕັ່່ງ� ອີ້້� ອັນ
ັ ງ່່ອນແງ່່ນ ພ້້ອມຈິິບເຫຼົ້້�� າປະສົົມນໍ້້�າກ້້ອນທີ່່� ເປື່່�ອຍ
ລະລາຍມາດົົນແລ້້ວເປັັ ນຄັ້້�ງທີີສອງ ໂພສີີກົ້້ມ
� ໜ້້າລົົງເບິ່່�ງແຟ້້ມເອກະສານແລ້້ວເງີີຍໜ້້າ
ຂຶ້້�ນເບິ່່�ງທ່່ານໝໍໍພ້້ ອມຮອຍຍິ້້�ມປາກົົດຢູ່່�ຮີີມສົົບ.
“ເລື່່� ອງທີ່່� ຂ້້ອຍເຮັັດໄປແລ້້ວເດລະ?” ສີີຣິິຖາມຂຶ້້�ນ.
“ເປັັ ນເລື່່� ອງແປກປະຫຼຼາດອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ຂອບໃຈ.”
“ຂ້້ອຍຊ່່າງບໍ່່�ຮູ້້�ແທ້້ໆ ແຫຼຼະວ່່າທ່່ານເປັັ ນ …”
“… ນັັກສືືບທີ່່� ສະຫຼຼາດສຸຸດໆ ແມ່່ນບໍໍ?”
“ແນ່່ນອນ. ຂ້້ອຍຂໍໍຄາລະວະໃນຄວາມສາມາດຂອງທ່່ານ.” ເຂົົາເວົ້້�າແລ້້ວກໍໍທຳຳ�ທ່່າ
ເປີີດໝວກສະແດງຄວາມຄາລະວະ. “ເວົ້້�າແທ້້ໃດ ຂ້້ອຍປະທັັບໃຈຫຼຼາຍ.”
“ແຕ່່ເບິ່່�ງທ່່າທາງເຈົ້້�າແລ້້ວ ຄືືບໍ່່�ຍິິນດີີປານໃດນີ້້�ແຫຼຼະ.”
“ແມ່່ນຊັ້້�ນເບາະ? ບາງທີີອາດກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມຈິິງທີ່່� ຂ້້ອຍຫວັັງຢາກໃຫ້້ເລື່່� ອງ
ນີ້້� ມັັນຄວນຈົົບລົົງບໍ່່�ແມ່່ນຫາກໍໍເລີ່່� ມຕົ້້�ນ ແລ້້ວຊິິປະເມີີນຊ່່ວງເວລາການຕາຍຂອງນາງ
ໄດ້້ບໍ່່�?”
“ບໍ່່�, ເປັັ ນໄປບໍ່່�ໄດ້້ຕິິ. ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ພົົບພໍ້້�ນາງຕັ້້�ງສາມວັັນກ່ອນຈະຮູ້້
່
�ຂ່່າວວ່່ານາງຕາຍ.”
“ຊ່່າງມັັນເທາະເນາະ.” ໂພສີີຍົົກເຫຼົ້້�� າເຂົ້້�າປາກພ້້ອມດື່່� ມໝົົດກ້້ຽງ ກ່ອນຈະເຫຍ້້ນ
່
ໃສ່່ຈອກຮອບໃໝ່່. “ຕ້້ອງໄດ້້ຫຼິ້້�� ນເກມຊອກຈັັບຄົົນຮ້້າຍອີີກຄັ້້ງ� , ທ່່ານໝໍໍໄດ້້ສົ່່�ງຕົ້້�ນສະບັັບ
ໃຫ້້ຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງແລ້້ວບໍ່່�?”
“ບໍ່່�ເລີີຍ. ຂ້້ອຍລໍໍຖ້້າໃຫ້້ເຈົ້້�າກັັບມາກ່່ອນເພື່່� ອຈະໄດ້້ຟັັ ງເບິ່່�ງກ່່ອນວ່່າຄວນຈະເຮັັດ
ແນວໃດດີີ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້�ນ ບໍ່່�ຟ້້າວລົົງມືືເຮັັດຫຍັັງເທື່່� ອ. ຂ້້ອຍຈະໄປສອບຖາມພວກສາວໆ ທີ່່� ພັັກ
ຢູ່່�ຕຶຶກແຖວດຽວກັັນກັັບນາງເບິ່່�ງກ່ອນເພື່່�
ອວ່່າອາດຈະມີີໃຜປາກົົດຢູ່່�ແຖວນັ້້�ນແດ່່.”
່
“ເຈົ້້�າຄິິດວ່່າສະຫາຍຄໍໍາຈ້້າງຄົົນອື່່�ນລົົງມືືກໍ່່ເ� ຫດແທນ ແລ້້ວເຂົົາກໍໍອອກຈາກວຽງຈັັນ
ເພື່່� ອສ້້າງພາບເປັັ ນຂໍ້້�ແກ້້ຕົົວ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ໜ້້າຈະມີີສ່່ວນຢູ່່�ໃດ. ແຕ່່ວ່່າລອງປ່່ອຍໃຫ້້ເປັັ ນໜ້້າທີ່່� ຂອງຕໍໍາຫຼຼວດແບບຂ້້ອຍດີີ
ກວ່່າບໍໍ? ຢ່່າລືືມວ່່າພວກເຮົົາຍັັງບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກຖານແມ່່ນແຕ່່ຊິ້້�ນດຽວພໍໍ ຊິິມາຢັ້້� ງຢືືນວ່່າເຂົົາມີີ
ສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄະດີີຄາຕະກຳຳ�ນີ້້�. ວິິທີີດຽວທີ່່� ຈະເຮັັດໃຫ້້ຄະດີີສາວໄສ້້ໄປຫາເຂົົາໄດ້້
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ກໍໍຄືື ຊອກຫາຄົົນຂ້້າໄໝໃຫ້້ພົົ ບກ່ອນ
່ ແລ້້ວບັັງຄັັບໃຫ້້ຄົົນຜູ້້�ນັ້້�ນເປີີດເຜີີ ຍຄວາມຈິິງອອກ
ມາ. ມີີໃຜແດ່່ແລ້້ວທີ່່� ຮູ້້�ເລື່່� ອງນີ້້�?”
“ເທົ່່�າທີ່່� ຮູ້້�ກະມີີແຕ່່ພະນັັກງານຂອງຂ້້ອຍ ລວມທັັງຂ້້ອຍກັັບເຈົ້້�າເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ທ່່ານໝໍໍບໍ່່�ໄດ້້ບອກໃຜເລີີຍແມ່່ນບໍໍ?”
“ບໍ່່�ເລີີຍ. ໂອ້້! ມີີເອື້້� ອຍຂອງນາງທີ່່� ຮູ້້� ຕອນນີ້້�ນາງກໍໍາລັັງນໍໍາສົົບໄໝກັັບຊຳຳ�ເໜືືອ ແຕ່່
ນາງພັັ ດດີີໃຈຊໍ້້�າທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າໄໝບໍ່່�ໄດ້້ຂ້້າໂຕຕາຍ ນາງຈະບໍ່່�ເວົ້້�າເລື່່� ອງຫຍັັງໃຫ້້ໃຜຟັັ ງດອກ.”
“ຢ່່າຟ້້າວໝັ້້�ນອົົກໝັ້້ນ
� ໃຈເທື່່� ອໃດ ຖ້້ານາງຫຼົົ�ງອອກປາກບອກຄົົນໃດຄົົນໜຶ່່ງ� ທາງ
ນັ້້�ນຟັັ ງ ແລ້້ວມັັນກໍໍຈະຢ້້ ອນເຂົ້້�າຫູູຂອງຄຳຳ�ກໍໍເປັັ ນໄດ້້ ຍາດພີ່່� ນ້້ອງຂອງເຂົົາສ່່ວນຫຼຼາຍຍິ່່�ງ
ມີີແຕ່່ຄົົນຊຳຳ�ເໜືືອ. ເວົ້້�າຄວາມຊື່່� ເທາະພວກເຮົົາໄວ້້ໃຈໃຜບໍ່່�ໄດ້້ທັັງນັ້້�ນ ອີີກຢ່່ າງໜຶ່ງ່� ພວກ
ເຮົົາກໍໍຖອຍຕົົວກັັບຄືືນມາເລີ່່�ມຕົ້້�ນກັັນຄືືນໃໝ່່. ສິ່່�ງທີ່່� ພວກເຮົົາຈະເຮັັດເປັັ ນອັັນດັັບທຳຳ�ອິິດ
ກໍໍແມ່່ນ ເອົົາລາຍງານການຊັັນນະສູູດສົົບກັັບຮູູບຖ່່າຍໄປເກັັບມ້້ຽນໄວ້້ຢູ່່�ບ່່ອນປອດໄພ
ກ່ອນ.
ຫຼັັ�ກຖານຊຸຸ ມນັ້້�ນຍັັງຢູ່່�ຫ້້ອງການຂອງທ່່ານແມ່່ນບໍໍ?”
່
“ບໍ່່� ຢູ່່�ໃນຫ້້ອງສະໝຸຸດຂອງໂຮງໝໍໍ.”
“ຢູ່່�ບ່່ອນໃດລະ?”
“ບໍ່່�ມີໃີ ຜເຄີີຍໄປບ່່ອນຫັ້້� ນດອກ ນັັບແຕ່່ພວກເຂົົາພາກັັນເຜົົ າປຶ້້� ມພາສາຕ່່າງປະເທດ
ຖິ້້�ມໝົົດ ໃນຫ້້ອງສະໝຸຸດກໍໍເຫຼືື�ອແຕ່່ຂີ້້� ເຫຍື້້� ອ ມັັນຫາກເປັັ ນຄວາມຄິິດຂອງຕຸ້້ຍພຸ້້
� �ນດອກ.”
“ຕອນນີ້້�ຫ້້ ອງສະໝຸຸດເປີີດຢູ່່�ບໍໍ?”
“ບໍ່່� ມັັນຍັັງປິິ ດຢູ່່� ຕຶຶກຫັ້້� ນເປີີດຕອນແປດໂມງເຊົ້້�າມື້້� ອື່່�ນພຸ້້� ນແຫຼຼະ.”
“ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍຈະໄປຫັ້້� ນມື້້� ອື່່�ນ ເອົົາລະບັັດນີ້້�ມາເບິ່່�ງນໍໍາກັັນວ່່າ ນັັບຈາກນີ້້�ເປັັ ນຕົ້້�ນ
ໄປພວກເຮົົາຈະຮັັກສາຊີີວິດ
ິ ຂອງທ່່ານໄວ້້ແນວໃດ?”
ສີີຣິຈົ
ິ ກ
ົ ເອົົາລູູກປືນ
ື ອອກມາຈາກກະເປົົ າຂອງຕົົນ ກ່ອນຈະວາງມັັ
ນໄວ້້ເທິິງໜ້້າໂຕະ
່
ໂພສີີຜິິວປາກເຮັັດສຽງຄືືເປົ່່� າໝາກຫວີີດ.
“ເຈົ້້�າມີີຄວາມຮູ້້�ເລື່່� ອງລູູກປືືນບໍໍ?” ສີີຣິິຖາມ.
“ຮູ້້�ຢູ່່�ວ່່າມັັນອອກມາຈາກປືືນໄຣເຟິິ ນ ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ແມ່່ນຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ານນີ້້� ດອກ.
ມີີຄົົນຮູ້້�ຈັັກໃນຫ້້ອງການແລ້້ວຂ້້ອຍຈະເອົົາໄປໃຫ້້ລາວກວດສອບເບິ່່�ງ. ແລ້້ວອີີກລູູກຢູ່່�
ໃສລະ?”
“ແມ່່ນຫຍັັງອີີກລູກ
ູ ?”
“ແນວທ່່ານບອກວ່່າຖືືກຍິິງສອງນັັດບໍ່່�ແມ່່ນຫວາ?”
“ໂອ ອີີກລູກຖື
ູ ືກສົ່່�ງໄປໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງແລ້້ວ ຂ້້ອຍໝາຍເຖິິງທາງ
ກອງທັັບອາດຈະມີີຜູ້�້ ຊ່່ຽວຊານເລື່່� ອງລູູກປືືນ.”
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“ວາງແຜນໄດ້້ດີີເລີີດ. ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍເອົົາລູູກປືືນລູູກນີ້້�ໄປກ່່ອນກະໄດ້້ ແລ້້ວຖ້້າເບິ່່�ງ
ວ່່າຂ້້ອຍຈະກວດພົົ ບຫຍັັງອີີກ.”
**********

ທັັງສອງໃຊ້້ເວລານັ່່�ງດື່່�ມນຳຳ�ກັັນປະມານສອງສາມຊົ່່�ວໂມງ ພ້້ອມໂອ້້ລົົມກັັນກ່ຽວກັັ
ບເລື່່�ອງ
່
ຕ່່າງໆ ຫຼຼາຍຢ່່າງນອກເໜືືອຈາກເລື່່�ອງການເມືືອງ ແລະການກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ�. ໂພສີີຢືນ
ື ຢັັ ນ
ຈະຂັັບລົົດຈັັກຄູ່່�ໃຈໄປສົ່່�ງສີີຣິິຈົນ
ົ ຮອດເຮືືອນ ເມື່່� ອທັັງສອງຫັັ ກເຂົົາລົົດຈັັກແລ້້ວເຈີີດໄປ
ຈົົນຮອດໜ້້າບ້້ານ ນາຍຕໍໍາຫຼຼວດໜຸ່່ມຍັັ
� ງຄົົງເປີີດຕາໄຟລົົດຄ້້າງໄວ້້ ເຮັັດໃຫ້້ທາງທີ່່� ຢູ່່�ຂ້້າງ
ໜ້້າແຈ້້ງສະຫວ່່າງຈົົນປາກົົດໃຫ້້ເຫັັ ນຫຼຸຸ�ມດຳຳ�ຢູ່່�ຕາມໜ້້າດິິນ ຕາແມວຫຼຼາຍຄູ່່�ສະທ້້ອນ
ມິິບມັັບຢູ່່�ຕາມກ້້ອງພຸ່່� ມໄມ້້ ແຕ່່ທັັງສອງເບິ່່�ງບໍ່່�ເຫັັ ນມືືສັັງຫານ.
“ໃຫ້້ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໄປຂ້້າງໃນເພື່່� ອກວດສອບເບິ່່�ງອາດມີີມືືສັັງຫານດັັກຈອບຢູ່່� ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ. ຄິິດວ່່າຂ້້ອຍໄດ້້ບອກເລື່່� ອງນີ້້�ໃຫ້້ຫຼຼາຍຄົົນຮູ້້�ແລ້້ວ ເຖິິງຈະມີີຄົົນ
ມາຂ້້າປິິ ດປາກຂ້້ອຍ ກະບໍໍມີປ
ີ ະໂຫຍດຫຍັັງດອກ ຖ້້າພວກເຂົົາເຮັັດແທ້້ກະຕ້້ອງໄດ້້ກວດ
ລ້້າງຮອດໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງພຸ້້� ນແຫຼຼະ. ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຄົົງໝົົດໂອກາດທີ່່� ຈະ
ໄດ້້ເປັັ ນຂ່່າວໜ້້າໜຶ່່ງ� ໃນໜັັງສືືພິິມແລ້້ວລະ ເວັ້້�ນແຕ່່ວ່່າ …” ສີີຣິິຜ່່ ອນສຽງໃຫ້້ຄ່່ອຍລົົງ
“… ເວັ້້�ນແຕ່່ວ່່າຖ້້າມີີຜູ້້�ຊາຍໜ້້າໃດຍອມໂງ່່ພໍໍ ທີ່່�ຈະໄປລີ້້� ຊ້້ອນຢູ່່�ຫ້້ອງໂຖງທາງຍ່່າງຂອງ
ພວກເຮົົາ ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າທ້້າວນັ້້�ນບໍ່່�ມີີທາງທີ່່� ຈະລອດພົ້້� ນສາຍຕາຂອງນາງເປັັ ນແນ່່ແທ້້.”
ຜ້້າກັ້້�ງຢູ່່�ຊັ້້�ນລຸ່່�ມໄຫວຕີີງຍຸຸດ! ຍຸຸດ.
“ເອົົາລະ ຂ້້ອຍຈະມາພົົ ບທ່່ານອີີກໃນຕອນເຊົ້້�າ.” ທັັງສອງຈັັບມືືອໍໍາລາກັັນ.
“ຂອບໃຈ. ລາຕີີສະຫວັັດ.”
**********

ລົົດຈັັກເປັ່່� ງສຽງຄາງຮື່່� ມໆ ຫ່່າງອອກໄປ ປ່່ອຍໃຫ້້ສີີຣິິຢືນ
ື ຢູ່່�ທາງຮ່່ອມມືືດໆ ພຽງຄົົນ
ດຽວ ເຖິິງແມ່່ນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງເຂົົາຈະເບິ່່�ງຄືືວ່່າອົົງອາດກ້້າຫານເກີີນຕົົວ ແຕ່່ເລິິກໆ ລົົງໄປ
ແລ້້ວມັັນຍັັງແຝງຊ້້ອນຄວາມສັ່່�ນສະທ້້ານຈົົນຂົົນໜາວລຸຸກ. ຮອບໆ ຕົົວເຂົົາມີີໂຄມໄຟ
ສາດແສງສີີເຫຼືື�ອງສອງສາມດວງ ລວມທັັງແສງທຽນສອງສາມເຫຼັ້້�� ມທີ່່� ສົ່່ງ� ແສງພໍໍສະຫຼົົ�ວ
ຢູ່່�ຕາມໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມຂອງພວກເພື່່� ອນບ້້ານ ສຽງແມງໄມ້້ໃນຍາມຄໍ່່�າຄືືນປາກົົດວ່່າ
ມິິດຊ້້ອຍມ້້ອຍ ຜູ້�້ ຄົົນຕ່່າງກໍໍພາກັັນສົົງໄສວ່່າແມງໄມ້້ຊຸຸ ມນັ້້�ນພາ ກັັນອົົບພະຍົົບຂ້້າມ
ແມ່່ນໍ້້�າໄປໝົົດ ຫຼືື�ແນວໃດ ສຽງຫັັ ນໃຈຫອບຂອງຊາລູູບເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກອຸ່່�ນໃຈຂຶ້້�ນມາ
ຢ່່າງແປກໆ ແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ ໝາໂຕນັ້້�ນແລ່່ນວູ່່ມາຕາມຮ່່ອມທາງເຂົ້້�
າຫາສີີຣິິ ມັັນຢຸຸດ
�
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ຢືືນຫ່່າງຈາກເຂົົາຫຼຼາຍແມັັດພ້້ອມງວາກໜ້້າຫຼຼຽວຄືືນໄປທາງຫຼັັ�ງ.
ສີີຣິຄູ້້
ິ ເຂົ່່�
� າລົົງເພື່່� ອທັັກທາຍຊາລູູບ ແຕ່່ປາກົົດວ່່າມັັນບໍ່່�ຍອມເຂົ້້�າໃກ້້ເຂົົາເລີີຍ ພໍໍ ເມື່່� ອ
ໝາໂຕນັ້້�ນແລ່່ນໄປຫາທ່່ານໝໍໍອີີກຄັ້້�ງໜຶ່່ງ� ແຕ່່ແລ້້ວມັັນກໍໍຫັັນຫຼັັ�ງກັັບຄືືນໄປອີີກ ການ
ກະທຳຳ�ຂອງຊາລູູບ ເຮັັດໃຫ້້ສີີຣິິຄິິດເຖິິງພາບລະຄອນຂາວ-ດໍໍາເລື່່� ອງໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເຂົົາກັັບບົົວ
ເຄີີຍເບິ່່�ງນຳຳ�ກັັນທີ່່� ປາຣີີ ເປັັ ນເລື່່� ອງຂອງໝາພັັ ນຄອລລີີ ຫຼືື�ພັັ ນຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງທີ່່� ຈັັດໃນ
ປະເພດທີ່່� ໃຊ້້ໃນການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເດັັກນ້້ອຍອອກຈາກບ້້ານທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຖືືກໄຟໄໝ້້ ແລະຈັັບ
ຄົົນຮ້້າຍ. ສີີຣິເິ ຄີີຍເຫັັ ນກິິລິຍ
ິ າແບບນີ້້�ມາກ່ອນ
່ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າມັັນຈະເປັັ ນໝາທີ່່� ງາມກວ່່າ
ທັັງມີີຮູູບຮ່່າງດູູດີີກວ່່າ ເຂົົາຮູ້້�ວ່່າຊາລູູບຢາກໃຫ້້ເຂົົາຕິິດຕາມມັັນໄປ.
“ເມື່່� ອຍນະ ບໍ່່�ມີີອາລົົມຫຼິ້້�� ນນໍໍາດອກຕອນນີ້້�.”
ແຕ່່ໝາໂຕນັ້້�ນກໍໍຍັັງຄົົງແລ່່ນວົົນໄປວົົນມາອ້້ອມຮອບເພື່່� ອໄລ່່ໃຫ້້ເຂົົາຕິິດຕາມມັັນ
ເມື່່� ອມັັນເລີ່່� ມເຫົ່່� າຂຶ້້�ນ ສີີຣິິຈິ່່ງ� ຍ່່າງຕາມຫຼັັ�ງມັັນໄປ ໃນຊ່່ວງປີີທີ່່�ຜ່່ ານມາເຂົົາເປັັ ນຕົົວການ
ທຳຳ�ລາຍຄໍ່່�າຄືືນອັັນງຽບສະຫງົົບໃຫ້້ແກ່ເພື່່�
່ ອນບ້້ານມາຫຼຼາຍຕໍ່່�ຫຼຼາຍຄັ້້�ງແລ້້ວ. “ເອົົາລະ
ແຕ່່ນີ້້�ຄົົງຈະເປັັ ນເລື່່� ອງດີີຢູ່່�ເນາະ.”
ຊາລູູບຟ້້າວມາຢຸຸ ດຢູ່່� ຂ້້າງສົ້້�ນເກີີບຂອງເຂົົາທັັ ນທີີ ພ້້ອມຍ່່າງຄຽງຂ້້າງສີີຣິິດ້້ວຍ
ຄວາມພາກພູູ ມໃຈ ທັັງຄູ່່ພາກັັ
ນຍ່່າງຂ້້າມທາງແຍກແລ້້ວມຸ່່ງໜ້້າລົົ
ງໄປທາງແມ່່ນໍ້້�າ.
�
�
“ເປັັ ນຈັ່່�ງໃດລູູກໝາເອີີຍ ບອກແດ່່ແມວ່່ານີ້້�ໝາຍຄວາມວ່່າບໍ່່�ມີວິ
ີ ນ
ິ ຍານຫຍັັງມາສິິງ
ສູ່່�ໃນຮ່່າງກາຍເຮົົາແລ້້ວຊັ້້�ນບໍໍ ຫຼືື�ໂຕພຽງແຕ່່ຢາກເອົົາຊະນະໃນຄວາມຂີ້້� ຢ້້ ານເລື່່� ອງຜີີ
ສາງຊື່່� ໆ? ຫຼືື�ມີີຫຍັັງທີ່່� ເຮົົາຄວນຕ້້ອງຮູ້້�ອີີກຊັ້້�ນບໍໍ?” ໝາຊາລູູບບໍ່່�ໄດ້້ຕອບໂຕ້້ສີີຣິິແມ່່ນ
ແຕ່່ຄຳຳ�ດຽວ.
ເມື່່� ອທັັງສອງຍ່່າງມາຮອດແຄມແມ່່ນໍ້້�າ ແທນທີ່່� ຈະລ້້ຽວຊ້້າຍ ຫຼືື�ຂວາ ແຕ່່ຊາລູູບກໍໍ
ເລືືອກທີ່່� ຈະຍ່່າງຂ້້າມທາງແລ້້ວມານັ່່�ງຢູ່່�ແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນໍ້້�າ ສີີຣິິຢຸຸດຢືືນທີ່່� ຝັ່່� ງກົົງກັັນຂ້້າມ
ເບື້້� ອງຖະໜົົນ ແລ້້ວຊາລູູບກໍໍຫັັນກັັບມາແນມເບິ່່�ງເຂົົາ.
“ບໍ່່�ຢາກເຊື່່� ອ ເລື່່� ອງນີ້້�ເອງຫວາທີ່່� ມາວົົນວາຍກັັນບໍ່່�ເລີີກບໍ່່�ແລ້້ວຫັ້້� ນນະ? ທີ່່� ແທ້້ກະ
ແມ່່ນຢາກໃຫ້້ມາເບິ່່�ງແມ່່ນໍ້້�ານຳຳ�ກັັນຊື່່� ໆ ແມ່່ນບໍ່່�?” ຊາລູູບແລບລີ້້� ນຫັັ ນໃຈຖີ່່� ສ່່ວນສີີຣິໄິ ດ້້
ແຕ່່ແກວ່່ງຫົົ ວ. ເຂົົາຫົົ ວຮຶຶ! ຮຶຶ ໃນຂະນະຍ່່າງຂ້້າມຖະໜົົນອັັນເປົ່່� າປ່່ຽວ ພ້້ອມເລືືອກ
ບ່່ອນນັ່່�ງທີ່່� ຮາບພຽງໃກ້້ໆ ກັັບເພື່່� ອນໃໝ່່ຂອງຕົົນ. “ເອົົາລະ! ຢ່່າງໜ້້ອຍ ໂຕກະຍັັງມີີ
ສະຕິິດີີກວ່່າຄົົນທີ່່� ເຮົົາມານັ່່�ງນຳຳ�ເປັັ ນປົົ ກກະຕິິຢູ່່�ແຄມແມ່່ນໍ້້�າ.”
ທ່່ານໝໍໍກັບ
ັ ໝານັ່່�ງຮຽງຂ້້າງກັັນພ້້ອມທອດສາຍຕາແນມເບິ່່�ງດອກໄຟທີ່່� ກຳຳ�ລັງັ ສົ່່�ງ
ແສງລະຍິິບລະຍັັບທາງຝັ່່� ງແມ່່ນໍ້້�າເບື້້� ອງປະເທດໄທ … ແນມເບິ່່�ງຝູູ ງເຈຍຕົົວນ້້ອຍໆ ທີ່່�
ກຳຳ�ລັັງບິິນກ້້ຽວໄປວຽນມາຢູ່່�ເທິິງທ້້ອງຟ້້າສີີຄາມ ບັັນຍາກາດບໍ່່�ແມ່່ນວ່່າຈະໂຣແມນຕິິກ
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ຫວານແຫວວ ແຕ່່ມັັນກໍໍໜ້້າຊື່່� ນຊົົມຍິິນດີີບໍ່່�ໜ້້ອຍ ມັັນເປັັ ນຄວາມສະ ຫງົົບສຸຸກອັັນແທ້້
ຈິິງຄັ້້�ງສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ສີີຣິິສຳຳ�ຜັັດໄດ້້ຊົ່່�ວຂະນະ.
ສຽງຕູ້້�ມ! ຈາກລະເບີີດດັັງສະທ້້ານທ່່າມກາງຄວາມມິິດງຽບ ແຮງສັ່່�ນສະເທືືອນ
ຂອງພື້້� ນດິິນທີ່່� ຢູ່່�ກ້້ອງຕີີນຂອງສີີຣິິໄຫວຕີີງຍຸຸດໆ ເຂົົາຟ້້າວຜູູ ດລຸຸກຂຶ້້�ນແລ້້ວແນມກັັບໄປ
ຕາມທາງທີ່່� ມາ, ກຸ່່�ມຄວັັນສີີຂີ້້�ເຖົ່່�າເຂັ້້�ມທີ່່� ແນມເກືືອບຈະບໍ່່�ເຫັັ ນໄດ້້ລອຍພຸ່່� ງຂຶ້້�ນໄປເທິິງ
ທ້້ອງຟ້້າໃນຍາມຄໍ່່�າຄືືນທີ່່� ຕັ້້ງ� ຢູ່່�ຫ່່າງອອກໄປເຖິິງເຄິ່່�ງຊ່່ວງຂອງຖະໜົົນ ເຂົົາບໍ່່�ສົງົ ໄສເລີີຍ
ວ່່າເຫດການເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ໃສ ເຂົົາຮູ້້�ແລ້້ວ.
ສີີຣິສ
ິ າວບາດຕີີນໄປຕາມເສັ້້�ນທາງນ້້ອຍໆ ທີ່່� ທອດຍາວໄປຕາມສາຍນໍ້້�າດ້້ວຍຄວາມ
ຟ້້າວຟັ່່� ງ ກ່ອນຂ້້າມຜ່່ານທາງສີ່່�
ແຍກນັ້້�ນ. ບໍໍລິເິ ວນດັ່່�ງກ່າວເຕັັ
ມແຕ່່ເຈົ້້�າຂອງເຮືືອນທີ່່� ຍັັງ
່
່
ສວມໃສ່່ຊຸຸ ດນອນແຕ່່ຈຳຳ�ຕ້້ອງຕື່່�ນຂຶ້້�ນມາຍ້້ອນສຽງລະເບີີດ ເບິ່່�ງຄືືວ່່າພວກເຂົົາຍັັງຄົົງສັັບ
ສົົນງຸນ
� ໃຈວ່່າສຽງລະເບີີດນັ້້�ນແມ່່ນຄວາມຝັັ ນຫຼືື�ຄວາມຈິິງ.
ຸ ງົົງຄ້້າຍກັັບບໍ່່�ໝັ້້ນ
ສີີຣິິແລ່່ນກັັບເຂົ້້�າໄປຕາມຮ່່ອມທາງເຂົ້້�າບ້້ານຂອງຕົົນເລື້້� ອຍໆ ຈົົນມາເຖິິງເຮືືອນ
ບໍ່່�ໜ້້າເປັັ ນໄປໄດ້້ເລີີຍ ເຮືືອນຫຼັັ�ງນັ້້�ນຍັັງຕັ້້�ງສະຫງ່່າທ່່າມກາງຄວາມມືືດເປັັ ນພຸຸ ມພູ່່� ທັັງ
ມິິດງຽບ ໂດຍບໍ່່�ຖືືກລົບ
ົ ກວນຈາກໄພພິິບັັດອັັນໃດ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຮູ້້�ວ່່າມັັນເປັັ ນພຽງພາບລວງ
ຕາເທົ່່�ານັ້້�ນ, ເຂົົາຮູ້້�ວ່່າມີີເລື່່�ອງຮ້້າຍແຮງເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງກຳຳ�ແພງດ້້ານໜ້້າຂອງບ້້ານ.
ເຂົົາແລ່່ນໄປຍູ້້�ບານປະຕູູອັັນໜັັກຕຶ້້�ງໃຫ້້ເປີີດອອກ ປາກົົດວ່່າມັັນຍອມເປີີດອອກງ່່າຍ
ກວ່່າທີ່່� ເຄີີຍເປັັ ນ ເພາະບ້້ານທັັງຫຼັັ�ງຂະຫຍັັບຕົົວຄອນແຄນ ຕອນນີ້້�ປະຕູູໄດ້້ນອນລົົງມາ
ຂະໜານກັັນກັັບຂອບປະຕູູແລ້້ວ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຕົົວບ້້ານ
ພັັ ງທະລາຍຢ່່າງບໍ່່�ໜ້້າເຊື່່� ອ ແມ່່ນແຕ່່ຮູູບພາບ ແລະເຄື່່� ອງປະ ດັັບທຸຸກຊິ້້�ນກໍໍຂຸຫຼົ່່�
ຸ � ນລົົງມາ
ຕົົກກັັບພື້້� ນຍ້້ອນແຮງສັ່່�ນຄອນຈາກຝາຫ້້ອງ ແຕ່່ມີີສອງຫ້້ອງດ້້ານໜ້້າທັັງຊັ້້�ນເທິິງ ກັັບ
ຊັ້້�ນລຸ່່ມກໍໍ
� ພຽງແຕ່່ໄດ້້ຮັັບແຮງສັ່່�ນສະເທືືອນຈາກລະເບີີດເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ພໍໍ ເມື່່� ອເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນ
ຜ່່ານທາງຂັ້້�ນໄດ ເຂົົາຊໍ້້�າພັັ ດແນມເຫັັ ນທ້້ອງຟ້້າໄດ້້ຢ່່າງຊັັດເຈນ ເນື່່�ອງຈາກຫ້້ອງຂອງ
ເຂົົາ ລວມທັັງຫຼັັ�ງຄາເບື້້� ອງເທິິງຫາຍໜີີໝົດ
ົ ແລ້້ວ ສ່່ວນຫ້້ອງທີ່່� ຢູ່່�ຊັ້້້��ນລຸ່່ມຊື່່�
ັ ຫ້້ອງຂອງ
� ກັບ
ເຂົົາກໍໍເບິ່່�ງຄືືວ່່າຜິິ ດຮູູບຜິິ ດຮອຍໄປ. ນາງວົົງຢືືນຢູ່່�ໜ້້າຫ້້ອງດັ່່�ງກ່າວ
່ ທັັງພະຍາຍາມຜັັ ກ
ດັັນປະຕູູໃຫ້້ເປີີດອອກ ພ້້ອມທັັງຮ້້ອງຮຽກຫາພວກເດັັກນ້້ອຍກັັບນາງສົົມ, ຜົົ ວຂອງ
ນາງສົົມບໍ່່�ຢູ່່�ເພາະເຂົົາອອກໄປຝຶຶ ກອົົບຮົົມຢູ່່�ເອີີຣົົບ ຈິ່່�ງມີີແຕ່່ນາງກັັບລູູກສາວສາມຄົົນ
ຢູ່່�ໃນຫ້້ອງນັ້້�ນພຽງລຳຳ�ພັັ ງ.
ສີີຣິິຟ້້າວເຂົ້້�າໄປຊ່່ວຍນາງວົົງເປີີດປະຕູູ ຄູ່່�ຜົົ ວເມຍທີ່່� ຫາກໍໍເຂົ້້�າໃໝ່່ປາມັັນ ເຊິ່່�ງພັັ ກ
ອາໄສຢູ່່�ຫ້້ອງທາງໜ້້າຊັ້້�ນເທິິງໄດ້້ແຕ່່ພາກັັນຢືືນແນມເບິ່່�ງໂດຍບໍ່່�ສາມາດຊ່່ວຍຫຍັັງໄດ້້
ເລີີຍ ເນື່່� ອງຈາກຂະນະນີ້້� ພວກເຂົົາບໍ່່�ສາມາດປີີນລົົງທາງໃດໄດ້້ ເພາະຂັ້້�ນໄດເຄິ່່�ງໜຶ່ງ່�
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ລວມທັັງລະບຽງຖືືກແຮງລະເບີີດພັັ ດກະເດັັນໄປຈົົນໄຮ້້ຮ່່ອງຮອຍ ແລະແລ້້ວປະຕູູກໍໍ
ແຫວກອອກເປັັ ນຊ່່ອງພໍໍ ຈະບຽດຕົົວເຂົ້້�າໄປໄດ້້ ແຕ່່ພາຍໃນຫ້້ອງຊໍ້້�າພັັ ດມືືດມິິດບໍ່່�ຕ່່າງ
ຫຍັັງກັັບຫຼຸຸ�ມຝັັ ງສົົບ ພວກເຂົົາໄດ້້ຍີີນພຽງແຕ່່ສຽງໄອຍ້້ອນສະມັັກຄວັນ
ັ ກັັບສຽງຄວນ
ຄາງຂອງເດັັກຜູ້້� ນ້້ອຍສຸຸດ ນາງວົົງຟ້້າວແລ່່ນກັັບໄປທີ່່� ຫ້້ ອງພັັ ກຂອງຕົົນທັັນທີີ ເມື່່� ອສີີຣິິ
ບອກໃຫ້້ນາງໄປຊອກໄຟສາຍມາເຍືືອງເບິ່່�ງ.
ສີີຣິິປ່່ ອນຫົົ ວເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງ ແລະເປັ່່� ງສຽງຮ້້ອງອອກມາ:
“ນາງສົົມເປັັ ນແນວໃດ? ມະໂນລີີຢູ່່�ໃສ? ຍັັງພາກັັນຢູ່່�ນີ້້�ບໍໍ? ໄດ້້ຍິິນ
ຂ້້ອຍບໍໍ?”
ສຽງມະໂນລີີຮ້້ອງຕອບກັັບມາ. “ແມ່່ຍັັງນອນຢູ່່� ປຸຸກລາວແນວໃດກະບໍ່່�ຕື່່�ນ.”
“ພວກນ້້ອງສາວຂອງຫຼຼານເດເປັັ ນແນວໃດ?”
“ພວກເຂົົາຢ້້ ານ.”
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ ບໍ່່�ມີຫ
ີ ຍັັງໃຫ້້ຢ້້ານແລ້້ວແຫຼຼະ ບໍ່່�ມີສ
ີ ຽງລະເບີີດດັັງໆ ເປັັ ນ ຕາຢ້້ານ
ອີີກແລ້້ວເດີີ. ລຸຸງຈະບອກເດີີວ່່າພວກຫຼຼານຕ້້ອງເຮັັດຫຍັັງແດ່່ ລຸຸງຢາກໃຫ້້ພວກຫຼຼານທັັງ
ສາມຄ່່ອຍຍ່່າງຕາມສຽງລຸຸງມາ ທັັງຄ່່ອຍໆ ພາກັັນຍ່່າງອອກມາທາງພີ້້� ພ້້ອມຈັັບມືືກັັນ
ໄວ້້ແໜ້້ນໆ ມະໂນລີີ, ຫຼຼານຕ້້ອງເປັັ ນຜູ້້� ພາທາງເດີີ.”
“ແລ້້ວແມ່່ຫຼຼານເດ?”
“ບັັດພວກຫຼຼານອອກມາຮອດນອກແລ້້ວລຸຸງຊິິເຂົ້້�າໄປປຸຸກລາວເອງດອກ.” ສີີຣິຮ້້
ິ ອງ
ເພງຂຶ້້�ນເພື່່� ອປອບໃຈພວກເດັັກນ້້ອຍ ແລະບອກໃຫ້້ພວກເຂົົາຮູ້້�ຈຸຸດໝາຍປາຍ ທາງວ່່າ
ຢູ່່�ບ່່ອນໃດ ເດັັກທັັງສາມຕ່່າງກໍໍພາກັັນໄອຂຶ້້�ນເມື່່� ອມາເຖິິງປະຕູູ ແຕ່່ລະຄົົນຖືືໝອນປິິ ດ
ໜ້້າມາຄົົນລະອັັນ ບັັນຍາກາດພາຍໃນຫ້້ອງມົົວກຸ້້�ມດ້້ວຍຝຸ່່� ນລະອອງ.
“ພວກຫຼຼານເກັ່່�ງຫຼຼາຍ.”
ເມື່່� ອພວກເດັັກນ້້ອຍໂຜ່່ໜ້້າອອກມາກໍໍພໍໍດີີນາງວົົງມາຮອດພ້້ອມກັັບຖືືໄຟສາຍໄວ້້
ໃນມືື.
“ໂອເທວະບຸຸດເທວະດາຂ້້ອຍເອີີຍ ຂອບໃຈຟ້້າຂອບໃຈແຖນທີ່່� ທຸກຄົ
ຸ ນ
ົ ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງ.”
ນາງສາດໄຟສາຍໄປທີ່່� ຫ້້ ອງແຕ່່ສີີຣິິຢືນ
ື ຂວາງທາງໄວ້້.
“ປິິ ດໄຟສາຍກ່່ອນຕອນນີ້້� .” ນາງເຮັັດຕາມທີ່່� ເຂົົາບອກ. “ພາເດັັກນ້້ອຍອອກໄປ
ນອກທາງກ່ອນ
່ ຄິິດວ່່າຄົົງຈະພາກັັນສູູບຂີ້້� ຝຸ່່� ນເຂົ້້�າປອດຫຼຼາຍເຕີີບແຫຼຼະ ຫານໍ້້�າສະອາດ
ໃຫ້້ພວກເຂົົາດື່່� ມຫຼຼາຍໆ ເດີີ ແລ້້ວຈິ່່�ງພາໄປໂຮງໝໍໍດ່່ວນທີ່່� ສຸຸດເທົ່່�າທີ່່� ຈະເຮັັດໄດ້້.”
ຂະນະນີ້້�ໄດ້້ມີີຄົນ
ົ ກຸ່່ມນ້້ອຍໆ
ພາກັັນມາຢືືນຫຸ້້�ມເບິ່່�ງທີ່່� ໜ້້າປະຕູູບ້້ານ ພວກເຂົົາເຂົ້້�າ
�
ໄປຊ່່ວຍພະຍຸຸງເດັັກນ້້ອຍ ທັັງສອບຖາມເຖິິງສິ່່�ງທີ່່� ພວກຕົົນພໍໍ ຈະຊ່່ວຍຫຍັັງໄດ້້ແດ່່. ສີີຣິິ
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ບອກກັັບພວກເຂົົາວ່່າ ອາຄານຫຼັັ�ງນີ້້�ບໍ່່�ປອດໄພປານໃດ ແລະສັ່່�ງໃຫ້້ທຸຸກຄົົນຖອຍອອກ
ໄປຫ່່າງໆ ກ່ອນ
ຖ້້າໃຜມີີຂັ້້�ນໄດກໍໍໃຫ້້ເອົົາມາພາດໃສ່່ດ້້ານໜ້້າຂອງບ້້ານ ເຊິ່່�ງພໍໍ ຈະໃຫ້້
່
ຜົົ ວເມຍຄູ່່ນັ້້�
� ນປີີນລົົງມາຜ່່ານທາງປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມໄດ້້ ສ່່ວນທີ່່� ເຫຼືື�ອຄວນຢູ່່�ຫ່່າງໆ ຈາກ
ອາຄານໄວ້້ກ່ອນຈະເປັັ
ນການດີີ.
່
ເມື່່�ອສີີຣິມີ
ິ ໂີ ອກາດໄດ້້ຢູ່່�ຄົົນດຽວ ເຂົົາກໍໍເປີີດໄຟສາຍອີີກຄັ້້ງ� ເຂົົາບໍ່່�ຢາກສ່່ອງໄຟສາຍ
ເຂົ້້�າໄປພາຍໃນຫ້້ອງຕອນທີ່່� ພວກເດັັກນ້້ອຍຍັັງຢູ່່�ທີ່່� ນັ້້ນ
� ເພາະຢ້້ ານເດັັກຈະເຫັັ ນກ່ອນຈະ
່
ກ້້າວຂາເຂົ້້�າໄປທາງໃນ, ສີີຣິິໄດ້້ປົົ ດກະດຸຸມເສື້້� ອເຊີີດອອກ ພ້້ອມດຶຶງເສື້້� ອກ້້າມຂຶ້້�ນມາປິິ ດ
ປາກປິິ ດດັັງໄວ້້.
ພາຍໃນຫ້້ອງຖືືກທຳຳ�ລາຍຈົົນມຸ່່ນອຸ້້
� ຍປຸ້້
� � ຍ ດິິນຈີ່່�ກ້້ອນໃຫຍ່່ໆ ຂຸຸຫຼັ່່�� ງທັ່່�ງເທລົົງມາກອງ
ເຕັັມພື້້� ນ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າເພດານສ່່ວນໃຫຍ່່ຍັັງເກາະຕິິດຢູ່່�ທີ່່� ເດີີມແຕ່່ມັັນກໍໍຫ້້ ອຍ ອ່່ຽງໄປຢູ່່�
ອີີກແຈໜຶ່ງ່� ຂອງຫ້້ອງ ແລະອາດທະຫຼົ່່�� ມລົົງມາໄດ້້ທຸຸກເວລາ, ຂີ້້� ຝຸ່່� ນໄງ່່ກຸ້້�ມທີີບຈົົນເຮັັດ
ໃຫ້້ແນມບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງ.
ຢູ່່�ຈຸຸດຂອງກຳຳ�ແພງດ້້ານຫຼັັ�ງທີ່່� ເຄີີຍຕັ້້�ງສະຫງ່່າ, ເພດານໄດ້້ໂຢດຫ້້ອຍລົົງມາຫ່່າງຈາກ
ພື້້� ນບໍ່່�ເກີີນໜຶ່ງ່� ແມັັດ ສີີຣິິຈໍາໍ ເປັັ ນຕ້້ອງໄດ້້ຄານເຂົ້້�າໄປໃນບໍໍລິິເວນທີ່່� ຄົົນໃນຄອບຄົົວນີ້້�ໃຊ້້
ເປັັ ນບ່່ອນນອນ ແສງໄຟສາຍສາດຕ້້ອງກັັບລະອອງຝຸ່່� ນດັ່່�ງດຽວກັັບແສງໄຟໜ້້າລົົດ
ທ່່າມກາງທະເລໝອກ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າປອດຂອງຕົົນເອງໜັັກຕຶ້້�ງຂຶ້້�ນທຸຸກຂະນະ.
“ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິແມ່່ນບໍໍ?”
ຫົົ ວໃຈຂອງສີີຣິິເຕັ້້�ນພຸ່່� ງຂຶ້້�ນທັັນທີີ ເຂົົາສາດແສງໄຟສາຍສ່່ອງໄປຕາມທີ່່� ມາຂອງ
ສຽງເຊິ່່�ງຢູ່່�ກໍ້້�າເບື້້� ອງຊ້້າຍ. “ນາງສົົມແມ່່ນບໍໍ?” ເຂົົາຄານຂ້້າມຊາກສະຫຼັັ�ກຫັັ ກພັັງໄປຈົົນ
ແນມເຫັັ ນຮ່່າງຄີີງຂອງແມ່່ພວກເດັັກນ້້ອຍເຊິ່່�ງກຳຳ�ລັັງນັ່່�ງຄູ້້�ເຂົ່່�າຫັັ ນໜ້້າໄປທາງຕຽງທີ່່�
ພວກເດັັກນ້້ອຍນອນ ໂດຍຕັ້້�ງຢູ່່�ກ້້ອງປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທີ່່� ເປີີດແງ້້ມຢູ່່�. ເຖິິງແມ່່ນພາຍໃນ
ຫ້້ອງຈະເຕັັມໄປດ້້ວຍຝຸ່່� ນໄງ່່ກຸ້້ມ
ນ
� ແຕ່່ນາງກໍໍເບິ່່�ງຄືືວ່່າສະອາດສະອ້້ານດູູດີ,ີ ນາງນຸ່່ງຜ້້າສິ້້�
�
ຜືື ນງາມສຸຸດທີ່່� ນາງມີີ ທັັງເກົ້້�າຜົົ ມເປັັ ນລະບຽບຮຽບຮ້້ອຍເຜີີ ຍໃຫ້້ເຫັັ ນໃບໜ້້າໄດ້້ເດັ່່�ນ
ຊັັດ ນາງຫັັ ນໜ້້າມາທາງສີີຣິແ
ິ ລ້້ວຍິ້້�ມໃສ່່ເຂົົາ ສ່່ວນເຂົົາກໍໍຍິ້້�ມຕອບແບບໂລ່່ງອົົກໂລ່່ງໃຈ.
“ເຈົ້້�າຈັ່່�ງແມ່່ນໂຊກດີີທີ່່�ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງ. ມາບັັດນິິ ພວກເຮົົາຕ້້ອງອອກຈາກບ່່ອນນີ້້�ກ່ອນ
່
ເພດານຊິິໂຢດທັັບຫົົ ວ.” ນາງບໍ່່�ເໜັັງບໍ່່�ຕີີງ.
“ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ຂ້້ອຍເປັັ ນຫ່່ວງລູູກສາວທັັງສາມ.”
“ບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງດອກ ພວກເຂົົາປອດໄພແລ້້ວ ໄປກັັນເທາະໄວໆ.” ເຂົົາຍື່່� ນມືືມາຫາ
ນາງ.
“ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າຊິິບໍ່່�ມີີໃຜເບິ່່�ງແຍງພວກເຂົົາ.”
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ມືືຂອງສີີຣິິຕົົກລົົງຂ້້າງຕົົວຄືືເມື່່� ອຍອ່່ອນ ເຂົົາຮູ້້�ທັັນທີີວ່່ານາງໝາຍເຖິິງຫຍັັງ ເຂົົາ
ເຂົ້້�າໃຈດີີ ແລະປາກົົດວ່່າທ້້ອງໄສ້້ຂອງເຂົົາປັ່່� ນປວນຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ.
“ໂອບໍ່່�ເລີີຍ ນາງ …”
“ຂ້້ອຍຮ້້າຍພວກເຂົົາຕະຫຼຼອດ ຫຼຼາຍຄັ້້�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຂຶ້້�ນສຽງໃສ່່ພວກເຂົົາແບບແຮງໆ.
ບາງທີີພວກເຂົົາອາດຈະບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈວ່່ານັ້້�ນແມ່່ນວິິທີີສະແດງຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຂອງຜູ້້�ເປັັ ນແມ່່
ຊ່່ວຍບອກພວກເຂົົາໄດ້້ບໍໍວ່່າຂ້້ອຍຮັັກພວກເຂົົາທຸຸກຄົົນ?”
ສີີຣິິກົ້້�ມຫົົ ວໃຫ້້ຕໍ່່�າລົົງ. “ຂ້້ອຍເສຍໃຈອີ່່� ຫຼີີ� .”
ຄົົນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍທີ່່� ມາລວມຕົົວກັັນຢູ່່�ໜ້້າບ້້ານຕ່່າງກໍໍອ້້າປາກຄ້້າງ ທັັງຈົ່່�ມພຶຶ ມພຳຳ�
ເມື່່�ອສີີຣິປ
ິ າກົົດຕົົວຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູ ເຂົົາອູ້້ມເອົົ
� າຮ່່າງຄີີງອັັນແຫຼຼວແຫຼຼກຂອງນາງສົົມອອກມາ
ຈົົນຮອດຫ້້ອງຂອງນາງວົົງກ່ອນຈະວາງລົົ
ງຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ ສີີຣິບໍ່່
ິ �ຢາກໃຫ້້ລູູກຂອງນາງເຫັັ ນ
່
ຫຼືື�ຫວັັງວ່່ານາງອາດຍັັງມີີຊີີວິິດຢູ່່�. ເຂົົາຮ້້ອງສັ່່�ງເພື່່� ອນບ້້ານສອງສາມຄົົນ ຈາກນັ້້�ນກໍໍ
ຕິິດຕາມເບິ່່�ງຈົົນແນ່່ໃຈວ່່າສອງຜົົ ວເມຍທີ່່� ຢູ່່�ຊັ້້�ນເທິິງພາກັັນລົົງມາຂ້້າງລຸ່່ມແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ
�
ຈາກນັ້້�ນເຂົົາກໍໍລົ້້�ມຕົົວປວກປຽກແບບບໍ່່�ເປັັ ນທ່່າລົົງໃສ່່ກາງໜານຜັັ ກ.
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ໂຮງໝໍໍບໍ່່ມີີແພດ

ສີີຣິຕື່່
ິ � ນຂຶ້້�ນມາກໍໍພົົບວ່່າຕົົນເອງຢູ່່�ໃນຫ້້ອງສ່່ວນຕົົວທີ່່� ມີບໍ່່
ີ �ພໍໍເທົ່່�າໃດຫ້້ອງຂອງໂຮງໝໍໍ ເຂົົາ
ຮູ້້�ສຶຶກເຈັັບປວດແປັັ ບໆ ທີ່່� ໜ່່ວຍຕາທັັງສອງຂ້້າງພ້້ອມທັັງຮູ້້�ສຶຶກມົວ
ົ ຟາງບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບ
ແນມເບິ່່�ງຜ່່ານປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທີ່່� ເກາະຕິິດໄປດ້້ວຍຄາບນໍ້້�າມັັນ. ຜະໜັັງກັັບເພດານ
ຫ້້ອງທາສີີຟ້້າຄືືກັັບສະໜາມບິິນວັັດໄຕ. ເທິິງເພດານມີີດອກໄຟຍາວທີ່່� ບໍ່່�ມີີຂອບຕິິດຢູ່່�
ພຽງໜຶ່່ງ� ດອກ ເຄື່່�ອງປະດັັບຊິ້້�ນດຽວທີ່່� ມີຢູ່່
ີ � ພາຍໃນຫ້້ອງກໍໍແມ່່ນປະຕິິທິິນຂອງລະດູູການ
ປູູກຝັັ ງຂອງໄທ ບໍ່່�ມີີຫຍັັງພໍໍ ຈະຊ່່ວຍບໍໍາບັັດຈິິດໃຈພາຍໃນຫ້້ອງໄດ້້ເລີີຍ.
“ຍິິນດີີຕ້້ອນຮັັບທີ່່� ທ່່ານໝໍໍຟື້້�ນຊີີບຄືືນມາ.” ຕຸ້້ຍຢືື
ນດາ
� ນຢູ່່�ຂ້້າງຕຽງທັັງວຸ້້ນວາຍນຳຳ�ບັັ
�
ຖາດໆ ທີ່່� ເຕັັມໄປດ້້ວຍຮາກໄມ້້ພ້້ອມຜົົ ງສະໝຸຸນໄພຫຼຼາຍຢ່່າງ. ງົົບປະມານຂອງໂຮງໝໍໍ
ມີີບໍ່່�ຫຼຼາຍພໍໍທີ່່�ຈະຈັັດຫາຢາທີ່່� ຜະລິິດຢູ່່�ຕ່່າງປະເທດມາຊົົມໃຊ້້ໄດ້້ອີີກແລ້້ວ ແລະພວກເຂົົາ
ຈິ່່�ງຈໍໍາເປັັ ນກັັບມາໃຊ້້ວິິທີີການປິ່່� ນປົົ ວຮັັກສາແບບທຳຳ�ມະຊາດບຳຳ�ບັັດ ເຊິ່່�ງຜູ້້� ປ່່ວຍຫຼຼາຍ
ຄົົນກໍໍຮູ້້�ສຶຶກຍິິນທີ່່� ໄດ້້ປິ່່� ນປົົ ວດ້້ວຍວິິທີີນີ້້�.
“ຂ້້ອຍກໍໍາລັັງເຮັັດຫຍັັງຢູ່່�ນີ້້�?”
“ສ່່ວນໃຫຍ່່ແລ້້ວກໍໍແມ່່ນນອນຫັ້້� ນແຫຼຼະ ມື້້� ຄືືນນີ້້� ຕອນທ່່ານໝໍໍສວມບົົດບາດເປັັ ນ
ພະເອກນັ້້�ນ ກໍໍເລີີຍວ່່າໄດ້້ດົົມເອົົາຂີ້້� ຝຸ່່� ນເຂົ້້�າປອດເປັັ ນກິິໂລກ່ອນຈະໝົົ
ດສະຕິິ ແລ້້ວພວກ
່
ແພດຈົົນໄດ້້ໃສ່່ອົົກຊີີໃຫ້້ທ່່ານໝໍໍພຸ້້� ນໃດ.”
“ມື້້� ຄືືນນີ້້�ຫວາ? ແມ່່ນໃດເນາະ. ຊ່່ວງນີ້້�ຂ້້ອຍເກືືອບຊິິບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າອັັນໃດຄືືຄວາມຈິິງ
ຫຼືື�ອັັນໃດເປັັ ນຄວາມຝັັ ນ ຂ້້ອຍກໍໍໄດ້້ແຕ່່ຫວັັງວ່່າເລື່່� ອງຮ້້າຍໆ ທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນຄວນຈະເປັັ ນ
ພຽງພາບຂອງຈິິນຕະນາການເທົ່່�ານັ້້�ນ.”
“ບໍ່່�ດອກ. ເຮືືອນຂອງທ່່ານໝໍໍຖືືກລະເບີີດແທ້້ໃດ ມັັນພັັ ງລົົງຈົົນມຸ່່ນອັັ
� ບຍັັບຫຼັັ�ງຈາກ
ທ່່ານຖືືກສົ່່�ງຕົົວມາຮອດໂຮງໝໍໍ.”
“ພວກເດັັກນ້້ອຍເປັັ ນແນວໃດແລ້້ວ?”
“ຂໍໍໂທດເດີີທ່່ານໝໍໍ ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ຫຍັັງເລີີຍ ຂ້້ອຍຫາກໍໍມາວຽກມື້້� ເຊົ້້�ານີ້້� ແລ້້ວພວກເຂົົາ
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ບອກວ່່າທ່່ານໝໍໍຢູ່່� ພີ້້� ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ຂໍ້້�ມູູນຫຍັັງເລີີຍຈາກປາກຜູ້້�ດູູແລຄວາມປອດໄພ
ຂອງທ່່ານ.”
“ຂ້້ອຍມີີຜູ້້�ດູູແລຄວາມປອດໄພຊັ້້�ນເບາະ?” ສີີຣິິຄາກຂີ້້� ກະເທີ່່� ໃສ່່ຜ້້າແພທີ່່� ຕຸ້້�ຍຖືືລໍໍ
ຖ້້າຢູ່່�.
“ຕອນນີ້້�ເຫັັ ນມີີສອງຄົົນໃດລະ ເຊື່່� ອວ່່າພວກເຂົົາຄົົງແມ່່ນຄົົນຂອງໜ່່ວຍງານຮັັກສາ
ຄວາມໝັ້້�ນຄົົງຄົົນໜຶ່່ງ� ຍິ້້�ມງາມໆ ເຂົົາຢາກໂອ້້ລົົມກັັບທ່່ານເມື່່�ອທ່່ານຟື້້�ນຕົົວ. ທ່່ານຮູ້້�ສຶຶກ
ຕົົວດີີຂຶ້້�ນຫຼືື�ຍັັັ�ງ?”
“ຂ້້ອຍຍັັງຮູ້້�ສຶຶກເພຍໆ ເລັັກໜ້້ອຍ ແຕ່່ໃຫ້້ມັັນຈົົບໆ ໄປເລີີຍກໍໍໜ້້າຈະດີີຄືືກັັນ.”
“ຂ້້ອຍຈະບອກລາວໃຫ້້ເດີີ ແລ້້ວຈະເອົົາເຂົ້້�າເຊົ້້� າມາໃຫ້້ກິິນບັັດເຂົົາລົົມວຽກກັັບ
ທ່່ານໝໍໍແລ້້ວ ຂ້້ອຍຈະຕ້້ອງໄດ້້ໄປຊື້້� ຢູ່່�ນອກພຸ້້� ນແຫຼຼະ ມື້້� ຄືນ
ື ນີ້້�ເຮືືອນຄົົວຖືືກໄຟໄໝ້້ ແນວ
ກິິນກໍໍບໍ່່�ແຊບຈັັກດີ້້� ສົົງໄສແມ່່ນສີີມືຄົ
ື ນ
ົ ເຈັັບເອງນັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ຈູດ
ູ ໄຟເຜົົ າເຮືືອນຄົົວຫັ້້� ນນະ.”
ນາງຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປທາງປະຕູູ.
“ເອີີຕຸ້້ຍ
� ໂພສີີມາຮອດຫ້້ອງການແລ້້ວບໍ່່�?”
“ຕໍໍາຫຼຼວດຫັ້້� ນບໍໍ? ຕອນຂ້້ອຍຢູ່່�ຫ້້ອງການ ເຂົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນມາເທື່່� ອ. ເປັັ ນຫຍັັງ?”
“ເຂົົາຈະມາເອົົາລາຍງານຕົ້້�ນສະບັັບກັັບຮູູບຖ່່າຍຕອນຊັັນນະສູູດສົົບ ເຈົ້້�າຕ້້ອງເປັັ ນ
ຄົົນບອກເຂົົາໃຫ້້ຮູ້້�ວ່່າຂອງຊຸຸ ມນັ້້�ນຢູ່່�ບ່່ອນໃດ.”
“ຂ້້ອຍຈະຝາກຄວາມໄວ້້ນໍໍາກຶ່່�ງ ຮູູບຖ່່າຍຫັ້້� ນເຂົົາອາດຈະໄດ້້ຖ້້າຕື່່� ມໜ້້ອຍໜຶ່່ງ� ຄິິດ
ວ່່າຈະຕ້້ອງໄດ້້ຖ້້າທາງຮ້້ານຖ່່າຍຮູູບລ້້າງຟິິ ມໃໝ່່ພຸ້້� ນແຫຼຼະ ເພາະທາງໄຊຍະ ບູູລີສົ່່
ີ ງ� ແຕ່່
ຟິິ ມມາເດລະ.”
“ແລ້້ວບອກເຂົົາວ່່າ …” ສີີຣິິເລີ່່� ມໄອຄັັອກໆ ຂຶ້້�ນອີີກຄັ້້�ງໃໝ່່. “ບອກເຂົົາວ່່າຂ້້ອຍຢູ່່�
ໂຮງໝໍໍ.”
“ໂດຍຫົົ ວໜ້້າ.”
**********

ຊາຍໜຸ່່ມຈາກໜ່່ວຍງານຮັັ
ກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ທັັງສຸຸພາບແລະລະອຽດຮອບຄອບເປັັ ນ
�
ຢ່່າງດີີ ເຂົົາຮັັບຮູ້້�ຂໍ້້�ມູູນທີ່່� ສີີຣິິໄດ້້ບອກກັັບສີີວິໄິ ລແລ້້ວ ແຕ່່ເຂົົາພຽງຕ້້ອງການຢາກຮູ້້�ທຸຸກ
ເລື່່� ອງຈາກປາກຂອງສີີຣິິອີີກຄັ້້�ງ.
ການໂອ້້ລົົມສົົນທະນາກັັນແບບຕໍ່່�ເນື່່� ອງໄດ້້ກາຍເປັັ ນປັັ ນຫາໃຫ້້ກັັບສີີຣິິ ແລະເຂົົາ
ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໄດ້້ສູູ ບ ລົົ ມ ຫັັ ນ ໃຈເອົົ າ ອົົ ກຊີີ ແ ຊນເປັັ ນແຕ່່ລະໄລຍະ ເຊິ່່� ງ ຊ່່ວງໜຶ່່�ງ ທີ່່�
ສີີຣິິກຳຳ�ລັັງຕໍ່່�ລົົມຫັັ ນໃຈຢູ່່�ນັ້້�ນກໍໍພໍໍດີີສີີວິໄິ ລມາຮອດ.
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“ເຮີີຍ ຢ່່າໃຊ້້ມັັນດຸຸຫຼຼາຍຕິິລະມັັນແພງໃດ໋ຫັັ
໋ ນນະ ຮູ້້�ຢູ່່�ເບາະຊິິມາທຽວເອົົາມັັນຈາກ
ອາກາດງ່່າຍໆ ແບບນີ້້� ບໍ່່�ໄດ້້ຕິ໋໋�.” ຊາຍໜຸ່່ມຈາກໜ່່ວຍງານຮັັ
ກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງກົ້້�ມ
�
ຄຳຳ�ນັັບພ້້ອມຖອຍກັັບ.
“ສະບາຍດີີອ້້າຍໃຫຍ່່ ໝາຍຄວາມວ່່າມື້້� ຄືືນນີ້້�ສະຫາຍບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກໃຜຂວ້້າງລະເບີີດ
ໃສ່່ຄືືກັັບເຮົົາຕິິ.”
“ນອນຫຼັັ�ບປານແອນ້້ອຍພຸ້້�ນລະ ຂໍໍຖາມແດ່່ ຕອນລະເບີີດມັັນພຸ່່�ງຂຶ້້�ນໄປຈົົນຮອດດາວ
ພະຫັັ ດຫັ້້� ນນະ ເປັັ ນຫຍັັງສະຫາຍບໍ່່�ນອນຂົົດຢູ່່�ຕຽງນອນໂຕເອງແບບປອດໄພລະ?”
“ເຮົົາລົົງໄປແຄມນໍ້້�າ.”
“ອະຮາ ຄິິດວ່່າຕ້້ອງໄປກັັບແມວນ້້ອຍ.”
“ໝາຕ່່າງຫາກ.”
“ອືືມ ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ ອາຍຸຸແກ່ປານນີ້້�
ລະຊິິໄປກັັບຫຍັັງກໍໍບໍ່່�ແປກແລ້້ວແຫຼຼະ.”
່
“ພວກເດັັກນ້້ອຍທີ່່� ຢູ່່�ຊັ້້�ນລຸ່່ມເປັັ
� ນແນວໃດແລ້້ວ?”
“ຍັັງພາກັັນສັັບສົົນງຸນ
ຸ ງົົງ ມີີແຕ່່ຜູ້້�ໃຫຍ່່ກວ່່າໝູ່່ຫັ້້�
� ນເບິ່່�ງຄືືຈະເຂົ້້�າໃຈເລື່່�ອງລາວຄວາມ
ຈິິງໄດ້້ແດ່່ ນາງຊົົ ງສະຫຼຼາດ ພວກເຮົົາຫາຄອບຄົົວໜຶ່່ງ� ທີ່່� ພໍໍຈະຊ່່ວຍດູູແລພວກເຂົົາ
ຊົ່່�ວຄາວຊາມຊາພໍ່່�ພວກເດັັກນ້້ອຍກັັບມາ. ພວກເຮົົາພະຍາຍາມສົ່່�ງຂ່່າວໄປໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້ແລ້້ວ
�
ທັັງຫາຕໍໍາແໜ່່ງງານທີ່່� ເໝາະສົົມພໍໍ ຈະໃຫ້້ເຂົົາສາມາດດູູແລລູູກນ້້ອຍທັັງສາມຄົົນໄດ້້.”
“ສະຫາຍຮູ້້�ແລ້້ວບໍໍວ່່າມັັນເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນກັັນແທ້້?”
“ລູູກປືືນຄົົກບັັກໃຫຍ່່ໆ ຊະນິິດພົົ ກພາ ບາງເທື່່� ອອາດມີີສອງລູູກພຸ້້� ນແຫຼຼະ ພວກ
ເຮົົ າສັັນນິິຖານວ່່າຄົົນຮ້້າຍໂຍນລະເບີີ ດຊຸຸ ມນັ້້�ນເຂົ້້� າທາງໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ ພວກ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຍັັງພາກັັນຄົ້້�ນຫາຕາມຊາກສະຫຼັັ�ກຫັັ ກພັັງຢູ່່� ຫຼັັ�ກຖານຊິ້້�ນດຽວທີ່່� ພໍໍຈະເອົົາ
ຜິິ ດໄດ້້ກໍໍແມ່່ນວິິທະຍຸຸທຣານຊິິສເຕີີໜຶ່ງ່� ເຄື່່�ອງ. ສະຫາຍຄົົງບໍ່່�ຮູ້້�ຫຍັັງເລີີຍກ່ຽວກັັ
ບວິິທະຍຸຸ
່
ເຄື່່� ອງນັ້້�ນແມ່່ນບໍໍ?”
ສີີຣິໄິ ອຂຶ້້�ນ. “ພວກຫ່່າຊຸຸ ມນັ້້�ນຄືືຊິິພາກັັນຂວ່່າງວິິທະຍຸຸເຂົ້້�າໄປພ້້ອມກັັບລູູກ ປືືນຄົົກ
ແທ້້ແຫຼຼະ.”
“ພວກເຮົົາສົົງໄສວ່່າຄືືຊິິແມ່່ນແບບນັ້້�ນແຫຼຼະ. ເຮົົາຢ້້ ານແຕ່່ເຄື່່� ອງຂອງສະຫາຍຄືືຊິິ
ບໍ່່�ເຫຼືື�ອຫຍັັງເລີີຍ.”
“ບໍ່່�ແມ່່ນປະເດັັນທີ່່� ຊິິມາເສຍດາຍເຄື່່�ອງຂອງ ເພາະເຄື່່�ອງຊຸຸ ມນັ້້�ນກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ມີີຄ່່າມີີລາຄາ
ຫຍັັງດອກ ຫຼຼາຍປີີມານີ້້�ເຮົົາສະສົົົມ
� ແຕ່່ເຄື່່� ອງຂອງທີ່່� ສາມາດພົົ ກພາໄປມາສະດວກເທົ່່�າ
ນັ້້�ນ ຄິິດວ່່າສິ່່�ງທີ່່� ເປັັ ນຕາເສຍດາຍກໍໍຄົງົ ແມ່່ນພວກປຶ້້� ມນັ້້�ນລະ ຄືືຊິິບໍ່່�ມີໃີ ຜເຫັັ ນຫຍັັງເລີີຍ
ຕິິເບາະເນາະ?”
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“ບໍ່່�ເຫັັ ນແມ່່ນແຕ່່ເງົົາ ຮູ້້�ສຶຶກແນວໃດແລ້້ວຕອນນີ້້�?”
“ຮູ້້�ສຶຶກໂຊກດີີທີ່່�ລອດຕາຍຫັ້້� ນລະ.”
“ເວົ້້�າອີີກກໍໍຖືືກອີີກ ບໍ່່�ຖາມກໍໍຄົົງຮູ້້�ແລ້້ວວ່່າມີີຂອງຮັັກສາກໍໍາລັັງຈັັບຕາເບິ່່�ງສະຫາຍ
ຢູ່່�ທຸຸກທີ່່�ແນ່່ນອນ.”
ສີີວິໄິ ລເດີີນທາງໄປປະຊຸຸ ມພົົບປະຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ປ່່ອຍໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ໜຸ່່ມຈາກ
�
ໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງສຳຳ�ພາດເຂົົາຈົົນແລ້້ວ. ການສອບປາກຄຳຳ�ດຳຳ�ເນີີນໄປ
ແບບສະບາຍທັັງເປັັ ນກັັນເອງ ສະຫຼັັ�ບກັັບສຽງໄອຂອງສີີຣິເິ ປັັ ນບາງໄລຍະເຊິ່່�ງພໍໍຈະຊ່່ວຍ
ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກດີີຂຶ້້�ນເປັັ ນບາງຄັ້້�ງຄາວ ສ່່ວນຕຸ້້�ຍກໍໍຄອຍປ້້ ອນຄາລົົມໃຫ້້ຊາຍໜຸ່່ມທັັ
� ງ
ພາກັັນສົ່່�ງສຽງຫົົ ວແບບສະໜຸຸກສະໜານລະຫວ່່າງລໍໍຖ້້າໃຫ້້ທ່່ານໝໍໍເຊົົາໄອ.
ຊາຍໜຸ່່ມຄົົ
� ນນັ້້�ນຢູ່່�ໃນໄວຊາວປີີຕົ້້�ນໆ , ເຂົົາມີີຮູູບຮ່່າງສູູງ, ໃບຫູູທັັງສອງຂ້້າງຂອງ
ເຂົົາຄ້້າຍຄືືກັັບໄມ້້ຕີີປິ່່� ງປ່່ອງ ແຕ່່ສີິິ�ຣິິຕ້້ອງຍອມຮັັບວ່່າເຂົົາມີີຮອຍຍິ້້�ມທີ່່� ມີີສະເໜພໍໍ ສົົມ
ຄວນ.
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຕອນນີ້້� ຄົົງໝົົດແນວຈະຖາມຕໍ່່�ແລ້້ວສະຫາຍທ່່ານໝໍໍ ຂ້້ອຍຈະພິິ ມ
ຂໍ້້�ມູູນທັັງໝົົດໄວ້້ ແລ້້ວຕອນບ່່າຍຈິ່່�ງຈະກັັບມາອີີກຄັ້້�ງພ້້ອມກັັບຫົົ ວໜ້້າຂອງຂ້້ອຍ …
ພະຍາບານຕຸ້້ຍທີ່່�
ີ ວນເກັັບເລື່່�ອງ
� ຮັັກ [ນາງໜ້້າແດງພ່່າວປານໝາກເຜັັ ດສຸຸກ] ທາງທີ່່� ດີຄ
ຊວນຫົົ ວເອົົາໄວ້້ກ່ອນຕອນຫົົ
ວໜ້້າຂ້້ອຍຢູ່່�ນີ້້� ເພາະລາວບໍ່່�ຄ່່ອຍມັັກເລື່່�ອງຕະຫຼົົ�ກຂົົບຂັັນ
່
ຍ້້ອນເລື່່� ອງຊຸຸ ມນັ້້�ນຖືືກຍິິງຖິ້້�ມໝົົດຕອນທີ່່� ເຂົົາຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບພວກຝຣັ່່�ງເສດ.” ຕຸ້້�ຍຍົົກມືືຂຶ້້�ນ
ສະແດງການຄຳຳ�ນັັບ. “ແລ້້ວທ່່ານໝໍໍ, ຖ້້າທ່່ານໝໍໍຊັັນນະ ສູູດສົົບຄົົນຫວຽດນາມຫາກ
ຕິິດຕໍ່່�ຫາທ່່ານອີີກຄັ້້�ງ ກະລຸຸນາແຈ້້ງໃຫ້້ພວກເຮົົາຮູ້້�ດ່່ວນແດ່່ເດີີ. ພວກເຮົົາຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງ
ມີີຫຼັັ�ກຖານອັັນແໜ້້ນໜາອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ຄົົງຈະຕ້້ອງໄດ້້ຄິິດຄົ້້�ນໂທລະສັັບແບບພົົ ກພາພໍໍ ຈະຖືືຕິດ
ິ ຕົົວໄປມາໄດ້້ສະດວກ ຖ້້າ
ພວກເຂົົາຢາກໃຫ້້ຂ້້ອຍໂອ້້ລົົມກັັນທາງໂທລະສັັບກັັບເຂົົາຂະນະທີ່່� ຂ້້ອຍຢູ່່�ໃນສະພາບ
ແບບນີ້້� ຢ່່າງໜ້້ອຍຂ້້ອຍອາດຈະໄດ້້ພັັ ກເປັັ ນໜຶ່່ງ� ອາທິິດຈິ່່�ງຈະໄປຫ້້ອງການໄດ້້.”
“ອືືມ. ແລ້້ວຂ້້ອຍຈະຊອກທາງເບິ່່�ງກ່່ອນວ່່າພວກເຮົົາຈະແກ້້ໄຂປັັ ນຫານີ້້� ຈັ່່�ງໃດ
ລາກ່ອນທ່່ານໝໍໍ
ແລະກໍໍຂອບໃຈຫຼຼາຍໆ ເດີີ … ລາກ່ອນນາງສາວ.”
່
່
“ນາງສາວຫຍັັງອີີກລະ? ເປັັ ນຫຍັັງຄືືຄິດ
ິ ວ່່າຄົົນງາມໆ ຄືືຂ້້ອຍຍັັງເປັັ ນນາງສາວຢູ່່�?
ເປັັ ນຫຍັັ ງເຈົ້້�າ ຄືືບໍ່່� ຄິິດ ວ່່າຂ້້ອຍແຕ່່ງດອງກັັບນັັກ ເຕະກອງໜ້້າປະຈຳຳ�ທີີ ມ ຊາດລາວ
ແຫຼຼະ?”
ຊາຍໜຸ່່ມຍິ້້�
� ມ. “ແມ່່ຍິິງທີ່່� ແຕ່່ງດອງແລ້້ວຈະບໍ່່�ເຂີີນອາຍຈົົນໜ້້າແດງຍ້້ອນດອກ.”
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ເວົ້້�າສຸຸດເຂົົາກໍໍຍ່່າງອອກຈາກຫ້້ອງໄປ ສີີຣິແ
ິ ນມເບິ່່�ງຕຸ້້ຍແບບຮູ້້
�
�ທັັນ ແຕ່່ນາງກໍໍທຳຳ�ທ່່າ
ເຮັັດເປັັ ນບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ເຫັັ ນຫຍັັງ.
ສີີຣິິເຊືືອບຫຼັັ�ບອີີກຄັ້້�ງເມື່່� ອແຂກຄົົນທີີສອງຂອງເຂົົາມາຮອດ ເຂົົາຄ່່ອຍມືືນຕາຂຶ້້�ນ
ຢ່່າງຊ້້າໆ ພ້້ອມຈົົດຈໍ່່�ທີ່່�ສີີຫຍ້້າຝັ້້� ນສີີເຫຼືື�ອງອັັນເລືືອນລາງຢູ່່�ປາຍຕຽງ ເຂົົາຄ່່ອຍໆ ຄິິດ
ອອກວ່່າແມ່່ນຄູູບາທີ່່� ຕົົນເຄີີຍພົົ ບໃນຕອນຄໍ່່�າຫວ່່າງສອງມື້້� ກ່ອນ.
່
“ຕື່່� ນແລ້້ວບໍໍເຢມິິງ?” ເມື່່� ອຄວາມເລືືອນລາງຈາງຫາຍໄປຈາກສາຍຕາ ສີີຣິິຈິ່່�ງ
ສັັງເກດເຫັັ ນທະຫານຜູ້�້ ເຝົ້້� າຍາມພ້້ອມຊັັກປືນ
ື ທັັງກຳຳ�ໄວ້້ແໜ້້ນຢູ່່�ໃນມືືເຊິ່່�ງຢືືນຢູ່່�ທາງຫຼັັ�ງ
ຄູູບາອົົງນັ້້�ນ ສີີຣິິຈິ່່ງ� ລຸຸກນັ່່ງ� .
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ ຂ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກກັັບເພິ່່� ນ.” ຊາຍຄົົນຍາມງຶຶກຫົົວຕອບ ແລ້້ວອອກ
ຈາກຫ້້ອງໄປ. “ເປັັ ນຫຍັັງຄູູບາຄືືຮ້້ອງຊື່່� ຂ້້ານ້້ອຍແນວນັ້້�ນ? ຄູູບາເປັັ ນໃຜ?” ຄູູ ບາຍິ້້�ມ
ແຕ່່ບໍ່່�ຕອບຫຍັັງຈັັກຄຳຳ�. “ເປັັ ນຫຍັັງຄູູບາຈິ່່�ງມາຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້�?”
“ລະເບີີດຂອງພໍ່່� ອອກ ເຮັັດໃຫ້້ບໍໍລິເິ ວນວັັດເປື້້�ອນເຕັັມແຕ່່ຂີ້້� ຝຸ່່� ນ ອາດຕະມາຕ້້ອງໄດ້້
ຈັັດການປັັ ດກວາດຈົົນກ້້ຽງງາມ. ການທຳຳ�ຄວາມສະອາດແມ່່ນພາລະຂອງອາດຕະມາ.”
“ໂອ້້! ຂ້້ານ້້ອຍຂໍໍໂທດຂໍໍອະໄພນໍໍາເດີີ.”
“ເລື່່�ອງລາວຊຸຸ ມນີ້້�ເກີີດຂຶ້້�ນພຽງເພື່່� ອເປັັ ນການທົົດສອບພວກເຮົົາຊື່່� ໆ ຊີີວິດ
ິ ເທິິງໜ້້າ
ໂລກນີ້້�ປຽບເໝືືອນການສອບເຂົ້້�າໃນຮົ້້�ວມະຫາໄລ.”
“ຂ້້ານ້້ອຍເຊື່່� ອວ່່າຄູູບາຕ້້ອງສອບຜ່່ານແນ່່ນອນ.”
“ຂອບໃຈພໍ່່� ອອກ. ອາດຕະມາພົົ ບບາງຢ່່າງທີ່່� ເປັັ ນຂອງພໍ່່� ອອກຕອນປັັ ດ ກວາດວັັດ
ຢູ່່�ນັ້້�ນ. ພໍ່່� ອອກຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໃຊ້້ມັັນ.”
ຄູູບາອົົງນັ້້�ນຈົົກເອົົາເຄື່່� ອງລາງສີີຂາວອອກມາຈາກຖົົງພາຍສີີເຫຼືື�ອງເຊິ່່�ງພາດໄວ້້ຢູ່່�
ບ່່າໄຫຼ່່�ຂ້້າງໜຶ່່ງ� ແລ້້ວຍ່່າງມາແຂວນໄວ້້ທີ່່� ປຸ່່�ມຫົົ ວຕຽງ.
“ຄູູບາຮູ້້�ແນວໃດວ່່າມັັນແມ່່ນຂອງຂ້້ານ້້ອຍ?”
“ຖົົງໃສ່່ເຄື່່� ອງລາງຖືືກໄຟໄໝ້້ຈົົນໝົົດແລ້້ວ.” ຄູູບາຫຼັັ�ບຕາ ທັັງສວດມົົນສັ້້�ນໆ ໃນ
ຂະນະທີ່່� ຍັັງຖືືເຄື່່� ອງລາງຢູ່່� ເພິ່່� ນໃຊ້້ພາສາດຽວກັັນກັັບພາສາທີ່່� ໃຊ້້ໃນພິິ ທີີໄລ່່ຜີີ ເຊິ່່�ງສີີຣິິ
ເຄີີຍໄດ້້ຍິິນຕອນຢູ່່�ຄຳຳ�ມ່່ວນ ທ່່ານໝໍໍພະນົົມມືືທັັງສອງຂ້້າງເຂົ້້�າຫາກັັນພ້້ອມກົ້້�ມຫົົ ວໃຫ້້
ຕໍ່່�າລົົງ.
ຕຸ້້ຍຍ່່າງເຂົ້້�
າມາເຫັັ ນພາບນັ້້�ນພໍໍດີີ ນາງຮູ້້�ສຶຶກລະອາຍໃຈທີ່່� ເຂົ້້�າມາຂັັດຈັັງ ຫວະ ນາງ
�
ຈິ່່�ງຍົົກມືືຂຶ້້�ນນົົບພ້້ອມຫຼັັ�ບຕາ. ເມື່່� ອຄູູບາສູູດມົົນຈົົບແລ້້ວກໍໍວາງມືືອອກຈາກເຄື່່� ອງລາງ
ຊິ້້�ນນັ້້�ນ ພ້້ອມຫັັ ນຫຼັັ�ງກັັບເພື່່� ອຈະຍ່່າງອອກຈາກຫ້້ອງນັ້້�ນ ຕຸ້້ຍຖອຍຫຼັັ�ງອອກໄປກ້້າວໜຶ່
ງ່�
�
ຢ່່າງຖ່່ອມຕົົນເພື່່� ອສະແດງຄວາມເຄົົາລົົບ ເມື່່� ອຍ່່າງມາຮອດປະຕູູ ຄູູບາອົົງນັ້້�ນກໍໍຈ້້ອງ
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ມອງມາທີ່່� ຕຸ້້ຍ
� ທັັງແນມເບິ່່�ງນາງດ້້ວຍທ່່າທາງແປກໆ ຈົົນເຮັັດໃຫ້້ຕຸ້້ຍຮູ້້
� �ສຶຶກຫົົນຫວຍ.
“ແມ່່ຂອງແມ່່ອອກຈະໄຄຂຶ້້�ນຫຼຼາຍປີີໜ້້າ.” ຄູູບາເປີີດປະຕູູແລ້້ວຍ່່າງອອກໄປ ຕຸ້້ຍ
�
ໄດ້້ແຕ່່ຈ້້ອງແນມເບິ່່�ງສີີຣິິ.
“ເປັັ ນຫຍັັງທ່່ານໝໍໍຄືືໄປບອກຄູູບາເລື່່� ອງແມ່່ຂອງຂ້້ອຍ?”
“ຕຸ້້ຍ
� … ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ບອກເພິ່່� ນໃດ.”
ຕອນບ່່າຍສອງໂມງຕົົງ ຊາຍໜຸ່່�ມສາມຄົົນເຊິ່່� ງມາຈາກຫ້້ອງການໂທລະຄົົມກໍໍ
ເດີີນທາງມາເຖິິງພ້້ອມປາຍສັ້້�ນໆ ຂອງສາຍເຄເບິ້້�ນກັັບໂທລະສັັບເກົ່່�າໆ ໜຶ່ງ່� ເຄື່່� ອງ. ຈົົນ
ຮອດຕອນນີ້້�ເຂົົາໄດ້້ພົົ ບເຫັັ ນທັັງທະຫານ, ພະສົົງ, ນັັກການເມືືອງ ແລະນາຍຊ່່າງ ແຕ່່
ບໍ່່�ມີວີ່່
ີ �ແວວຂອງທ່່ານໝໍໍແມ່່ນແຕ່່ຄົົນດຽວ. ທາງໂຮງໝໍໍມີພ
ີ ະນັັກງານໜ້້ອຍຫຼຼາຍ ສະນັ້້�ນ
ພວກເຂົົາຈິ່່�ງໄດ້້ແຕ່່ຫວັັງວ່່າສີີຣິິຈະສາມາດເບິ່່�ງແຍງຕົົນເອງໄດ້້.
ຫຼັັ�ງຈາກຊ່່າງຕິິດຕັ້້�ງໂທລະສັັບກັັບໄປແລ້້ວ, ສີີຣິິກໍໍມີີໂທລະສັັບໃຊ້້ໂດຍຜ່່ານການຕໍ່່�
ພວງມາແຕ່່ຫ້້ອງການສະໝຽນຝ່່າຍບໍໍລິິຫານ ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ນອນຈ້້ອງເບິ່່�ງມັັນ ພາຍຫຼັັ�ງ
ສິິບນາທີີທີ່່�ແສນງຽບສະຫງົົບຜ່່ານໄປ ສຽງອັັນຄ້້າຍຄືືກັັບລົົດດັັບເພີີ ງກໍໍດັັງຂຶ້້�ນ ຕອນ
ນັ້້�ນເຂົົາຢູ່່�ຄົົນດຽວໃນຫ້້ອງ.
“ຕຸ້້ຍ
� ເຂົົາຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່� ນ
� … ຕຸ້້ຍຢູ່່
� � ບໍໍ?” ບໍ່່�ມີີສຽງຕອບຮັັບຈາກຕຸ້້ຍ
� ສະນັ້ັັນ
ນອກຈາກຈັັບເອົົາໂທລະສັັບຂຶ້້�ນມາແນບໃສ່່ຫູູດ້້ວຍຕົົນເອງ ພ້້ອມຟັັ ງສຽງ … ທັັງຕັ້້�ງໃຈ
ຟັັ ງແບບເຕັັມທີ່່� .
“ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິແມ່່ນບໍ່່�?”
“ແມ່່ນແລ້້ວ ມີີຫຍັັງບໍໍ?”
“ມີີຄົົນໂທຫາທ່່ານ.”
“ຢູ່່�ໃສ?”
“ຢູ່່�ນີ້້�ແຫຼຼະ. ຖືືສາຍລໍໍຖ້້າຈັັກໜ່່ອຍເດີີ.”
ສຽງສັັນຍານໄຟຟ້້າດັັງໂຄ່່ງເຄ່່ງໜວກຫູູກ່່ອນທີ່່� ສຽງຂອງສີີວິໄິ ລຈະລອດມາເຂົ້້�າ
ຫູູຂອງຜູ້້� ຮັັບສາຍ.
“ສີີຣິິຟັັງຢູ່່�ບໍ່່�?”
“ອ້້າຍຫວາ?”
“ໂທລະສັັບໃໝ່່ເປັັ ນແນວໃດ?”
“ເປັັ ນຕາຢ້້ ານແທ້້ ສະຫາຍຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດນິິ?”
“ເຮົົາຮູ້້�ທຸຸກເລື່່� ອງດອກນາ. ຮູ້້�ສຶຶກເປັັ ນແນວໃດແລ້້ວ?”
“ຮູ້້�ສຶຶກຄືືກັັບວ່່າອາກາດໃນປອດຂອງເຮົົາມີີບໍ່່�ເຕັັມເມັັດເຕັັມໜ່່ວຍ ເຮົົາໄອຍາມໃດ
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ມັັນກໍໍຂົົນເອົົາແຕ່່ເສດສ່່ວນໃນເຮືືອນຂອງເຮົົາອອກມາຕະຫຼຼອດ.”
“ດີີແລ້້ວຊັ້້� ນ ສະຫາຍຈິ່່�ງຈະໄດ້້ຢູ່່� ຫ່່າງໆ ຈາກພວກເຈົ້້�າປັັ ນຫາຈັັກສອງສາມມື້້� .
ຟັັ ງເດີີ, ເຮົົາບອກເບີີໂທທີ່່� ສະຫາຍຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງຕິິດຕໍ່່�ໃຫ້້ກັັບສະໝຽນໝົົດທຸຸກເບີີແລ້້ວ.
ເຮົົາຢາກຮູ້້�ທັັນທີີເມື່່� ອສະຫາຍຫວຽດນາມໂທກັັບ ຢູ່່�ທາງຊາຍແດນເລີ່່� ມມີີການໃຊ້້ຄຳຳ�
ເວົ້້�າແຮງໆ ໂຕ້້ຕອບກັັນແລ້້ວ ເຮົົາບໍ່່�ຈໍາໍ ເປັັ ນບອກສະຫາຍກໍໍໄດ້້ວ່່າເລື່່� ອງນີ້້�ສຳຳ�ຄັັນຫຼຼາຍ
ພຽງໃດ.”
“ສໍໍາຄັັນພໍໍ ຈົນ
ົ ເຖິິງຂັ້້�ນລະເບີີດຮ່່າງຄົົນໃຫ້້ກາຍເປັັ ນເຖົ່່�າທຸຸລີີພຸ້້� ນຕິິຫັ້້� ນ.”
“ເຫັັ ນບໍໍລະ ແນວເຮົົາຮູ້້�ວ່່າບໍ່່�ຄວນເວົ້້�າຫຍັັງໃຫ້້ສະຫາຍຟັັ ງຫຼຼາຍກວ່່ານີ້້�.”
ອີີກບໍ່່�ດົົນຕໍ່່�ມາ ຄົົນຍາມກໍໍຍ່່າງເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງພ້້ອມກັັບຊອງຈົົດໝາຍ ໃຫຍ່່ໆ
ອັັນໜຶ່່ງ� ເຂົົາວາງມັັນລົົງໃສ່່ເທິິງຜ້້າປູູບ່່ອນ ແລ້້ວຫັັ ນຫຼັັ�ງຍ່່າງອອກໄປ.
ສີີຣິິຫົົວ ຮຶຶ!ຮຶຶຂຶ້້�ນ. “ບໍ່່�ຄິິດຈະບອກກັັນເລີີຍບໍໍວ່່າແມ່່ນໃຜເປັັ ນຄົົນສົ່່�ງມາ?”
“ບອກບໍ່່�ໄດ້້ດອກສະຫາຍ. ມີີຄົົນເອົົາມາປະໄວ້້ຢູ່່�ໜ້້າໂຕະພະນັັກງານຕ້້ອນຮັັບ.
ນາງພະຍາບານເປັັ ນຄົົນເອົົາຂຶ້້�ນມາໃຫ້້ ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກທ່່ານໝໍໍ, ຂ້້ອຍໄດ້້ກວດຫາ
ລະເບີີດແລ້້ວ.”
ຈົົດໝາຍສະບັັບນັ້້�ນຖືືກສົ່່�ງມາຈາກເພື່່� ອນຂອງສີີຣິິທີ່່�ຖານທັັບອາກາດ ເຊິ່່�ງແມ່່ນ
ລາຍງານຕາຕະລາງການຂຶ້້�ນບິິນທີ່່� ບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດ ໃນເຂດນ່່ານຟ້້ານະຄອນຫຼຼວງ
ວຽງຈັັນສຳຳ�ລັັບເດືືອນຕຸຸລາຫາພະຈິິກ ສີີຣິແ
ິ ປກໃຈຫຼຼາຍກັັບລາຍການຂຶ້້�ນບິິນທີ່່� ມີຈຳຳ�
ີ ນວນ
ຫຼຼາຍຖ້້ຽວ. ລາວມີີເຮືືອບິິນເປັັ ນຂອງຕົົນເອງພຽງເຈັັດລຳຳ� ແຕ່່ຖ້້າເຄິ່່�ງໜຶ່່�ງຂອງບົົດ
ລາຍງານຫາກເຊື່່� ອຖືືໄດ້້ ກໍໍສະແດງວ່່າປະເທດລາວເປັັ ນປະເທດທີ່່� ມີີການຈະລາຈອນ
ທາງອາກາດທີ່່� ຜິິດກົົດໝາຍຫຼຼາຍສົົມຄວນ.
ຊ່່ວງເວລາທີ່່� ສີີຣິິສົົນໃຈຫຼຼ າຍທີ່່� ສຸຸດກໍໍແມ່່ນທ້້າຍເດືືອນຕຸຸລາ ແລະກໍໍແມ່່ນວັັນທີີ
ຊາວເຈັັດ ເຊິ່່�ງເປັັ ນວັັນທີ່່� ຕົງົ ກັັບຄວາມສົົນໃຈໄຝ່່ຮູ້້�ຂອງເຂົົາຢູ່່�ແລ້້ວ ທາງກົົມການບິິນໄດ້້
ຮັັບການລາຍງານສອງຄັ້້�ງ ກ່ຽວກັັ
ບສຽງຂອງຍົົນເຮລີີຄອບແຕໃນບໍໍລິເິ ວນໃກ້້ຄຽງອ່່າງ
່
ເກັັບນໍ້້�າງື່່ມ
� ເມື່່� ອຄໍໍານຶຶງເຖິິງປະເພດຂອງບຸຸກຄົົນທີ່່� ມາໃຊ້້ບໍໍລິິການສະຖານທີ່່� ດັັດສ້້າງຢູ່່�
ດອນທັັງສອງແຫ່່ງ ສຽງດັ່່�ງກ່າວຈິ່່�
ງເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕື່່�ນຕົົກໃຈ.
່
ສຽງດັັງຮື່່� ມໆ ຢູູເທິິງນ່່ານຟ້້າຕອນສິິບເອັັດໂມງກາງຄືືນເນື່່�ອງຈາກມີີກ້້ອນເມກໜາ
ຫຼຼາຍ ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີໃີ ຜພົົ ບເຫັັ ນຕົົວເຄື່່� ອງບິິນລຳຳ�ນັ້້�ນ ເມື່່� ອຮອດເວລາທີ່່� ໜ່່ວຍຕໍ່່�ສູ້້ທາງອາກາດ
�
ຍານປະຈຳຳ�ເຂື່່� ອນໄດ້້ນຳຳ�ເອົົາອາວຸຸດອອກມາປັັ ດຝຸ່່� ນແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ ສຽງນັ້້�ນກໍໍຫາຍໄປ.
ເຣດາທີ່່� ສະໜາມບິິນວັັດໄຕກໍໍຈັບ
ັ ສັັນຍານແປກປອມນັ້້�ນໄດ້້ ແຕ່່ພໍໍ ເມື່່� ອພວກເຂົົາກຽມ
ສົ່່�ງເຄື່່� ອງໄປກວດສອບ ສັັນຍານເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນກໍໍຫາຍໄປຈາກໜ້້າຈໍໍເຣດາ.
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“ພະນັັນ ໄດ້້ເລີີ ຍ ວ່່າຕ້້ອງແມ່່ນພວກມຶຶ ງ ໝູູປ່່ າດໍໍ າ ” ສີີ ຣິິ ພຶຶ ມ ພໍໍ າ ຂະນະອ່່ານບົົ ດ
ລາຍງານຊໍ້້�າຄືືນອີີກເທື່່� ອໜຶ່່ງ� ເຂົົາຂີີດເສັ້້�ນຢູ່່�ກ້້ອງວັັນທີີໄວ້້.
ສຽງຄຶຶກຄັັກຈາກເຄື່່� ອງລາງທີ່່� ຫ້້ ອຍລົົງມາແຕ່່ເສົົາຂ້້າງຕຽງດັັງຂຶ້້�ນ ສີີຣິິແນມໄປທີ່່�
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມເພື່່� ອເບິ່່�ງວ່່າມີີລົມ
ົ ພັັ ດມາ ຫຼືື�ບໍ່່� ແຕ່່ຜ້້າກັ້້�ງກໍໍຍັັງຄົົງນິ້້�ງຢູ່່�ບໍ່່�ເໜັັງບໍ່່�ຕີງີ ສ່່ວນ
ພັັ ດລົົມກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເປີີດ ແຕ່່ເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນນັ້້�ນກໍໍຍັັງຄົົງໄກວແກວ່່ງສະຫຼັັ�ບໄປມາທັັງສົ່່�ງສຽງ
ກ່ອງແກ່
ງກະທົົ
ບກັັບເສົົາເຫຼັັ�ກກວາງທີ່່� ຫົົວຕຽງ ສີີຣິິໂນ້້ມຕົົວລົົງມາພ້້ອມວາງມືືກົົດທັັບ
່
່
ເຄື່່� ອງລາງເອົົາໄວ້້ເພື່່� ອບໍ່່�ໃຫ້້ມັັນເໜັັງຕີີງ ແຕ່່ທັັນທີີທີ່່�ເຂົົາສຳຳ�ຜັັ ດກັັບກ້້ອນຫີີ ນອັັນເຢັັ ນ
ເພືື ອບນັ້້�ນ ພາບໜຶ່ງ່� ກໍໍປາກົົດຂຶ້້�ນມາໃນຫົົ ວບວກກັັບຄວາມຮູ້້�ສຶຶກອັັນໜ້້າຫວາດກົົວກໍໍ
ໄຫຼຼສ່່າເຂົ້້�າຜ່່ານຮ່່າງກາຍຂອງເຂົົາ.
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ລົົມກັັບຄົົນຕາຍ

“ທ່່ານຄືືຊິິບໍ່່�ຖືືສາຕິິເນາະທີ່່� ພວກເຮົົາເຂົ້້�າມາຂັັດຈັັງຫວະແບບນີ້້� .” ນາຍທະຫານໜຸ່່ມ
�
ຈາກໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ເຊິ່່�ງຢືືນຢູ່່�ຊື່່� ກັບ
ັ ຊ່່ອງປະຕູູທາງເຂົ້້�າດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງ
ຜູ້້� ເປັັ ນຫົົ ວໜ້້າທີ່່� ອາວຸຸໂສກວ່່າ ຜູ້�້ ມີີທ່່າທາງເຄັ່່�ງຂຶຶມ ເຂົົາບໍ່່�ສົນ
ົ ໃຈຮອດຈະເຄາະປະຕູູຊໍ້້�າ
ແຕ່່ຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປທີ່່� ຕັ່່ງ� ອີ້້�ສຳຳ�ລັບ
ັ ຮັັບແຂກ ພ້້ອມນັ່່�ງຂາໄຂວ່່ຫ້້າງແບບສະບາຍ. “ຂ້້ອຍ
ແມ່່ນພົົ ນຕີີງາຄຳຳ�ວົົງ ເຊິ່່�ງມີີໜ້້າທີ່່� ຮັັບຜິິ ດຊອບ … ທ່່ານສະບາຍດີີບໍໍ? ເບິ່່�ງໜ້້າທ່່ານ
ຂາວຊີີດປານເຂົ້້�າຕົ້້�ມ.”
ສີີຣິເິ ອື້້�ອມມືືໄປຈັັບເອົົາສາຍອົົກຊີີ ແລ້້ວສູູບລົົມຫັັ ນໃຈເຂົ້້�າບາດເລິິກໆ ຫຼຼາຍຄັ້້�ງ ເຊິ່່�ງ
ກໍໍເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າທ່່ານນາຍພົົ ນເປັັ ນຄົົນປະເພດທີ່່� ບໍ່່�ມັັກການລໍໍຖ້້າໃຜແບບດົົນໆ.
“ເຫັັ ນບໍໍລະ, ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍຈະກັັບມາອີີກຄັ້້�ງໃໝ່່ ເມື່່� ອທ່່ານມີີສະພາບພ້້ອມທີ່່� ຈະ
ຕອບຄຳຳ�ຖາມໄດ້້.” ເຂົົາລຸຸກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນ ແລະແນມເບິ່່�ງໃນຂະນະທີ່່� ສີີຣິິຖອດໜ້້າກາກອົົກຊີີ
ພ້້ອມໄອຄັ໋໋�ອກໆ.
“ບໍ່່�ດອກທ່່ານນາຍພົົ ນ. ຂ້້ອຍບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງແລ້້ວ.”
“ທ່່າທາງທ່່ານບໍ່່�ທໍໍາມະດາແລ້້ວໃດ໋.”
໋
ເຄື່່� ອງລາງໃນມືືຂອງສີີຣິສັ່່
ິ ນ
� ກະຕຸຸກເໝືືອນກັັບວ່່າມັັນມີີຊີີວິດ
ິ ທັັນທີີທີ່່�ທ່່ານນາຍພົົ ນ
ປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງທີ່່� ຕັ່່�ງອີີກຄັ້້�ງ ເຂົົາກໍໍສັັງເກດເຫັັ ນເສັ້້�ນຜົົ ມສີີຂາວຖັັກເປຍເປັັ ນຂອດຢູ່່�ໃນ
ອົ້້�ງມືືຂອງສີີຣິິ. “ອັັນນັ້້�ນແມ່່ນຫຍັັງຫັ້້� ນ?”
“ອັັນນີ້້�ບໍໍ? ເປັັ ນພຽງເຄື່່� ອງລາງໃຫ້້ໂຊກທີ່່� ມີີຄົົນເອົົາໃຫ້້ຊື່່� ໆ ດອກ.”
“ແມ່່ນແທ້້ຫວາ? ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າທ່່ານເປັັ ນທ່່ານໝໍໍ ຫວັັງວ່່າທ່່ານຄົົງຈະບໍ່່�ເຊື່່� ອເລື່່� ອງ
ໄຮ້້ສາລະຊຸຸ ມນັ້້�ນດອກຕິິ.”
ທ່່ານນາຍພົົ ນເວົ້້�າເກືືອບບໍ່່�ທັັນສຸຸດຄວາມ ທັັນໃດນັ້້�ນ ຕັ່່�ງສາມຂາທີ່່� ຕັ້້�ງຢູ່່�ສົ້້�ນຕຽງກໍໍ
ຕັັດສິິນໃຈວ່່າຂາທັັງສາມຂ້້າງທີ່່� ມີຢູ່່
ີ � ບໍ່່�ພຽງພໍໍ ສຳຳ�ລັບ
ັ ການພະຍຸຸງຕົົວ ມັັນລົ້້�ມຄະໂລ່່ງໂຄ່່ງ
ເຄ່່ງແລ້້ວໂຄ່່ນລົົງມາກະທົົບກັັບພື້້� ນຊີີເມັັນ ສຽງອຶຶກກະທຶຶກຄຶກ
ຶ ໂຄມດັັງກ້້ອງໄປທົ່່�ວຫ້້ອງ
ນາຍທະຫານໜຸ່່ມກົ້້�
າມາເພື່່� ອ
� ມລົົງຈັັບມັັນຂຶ້້�ນຕັ້້�ງໄວ້້ ພ້້ອມດຽວກັັບເວລາທີ່່� ຕຸ້້ຍແລ່່ນເຂົ້້�
�
244

ເບິ່່�ງວ່່າເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ ທ່່ານນາຍພົົ ນກໍໍຟ້້າວຫັັ ນໜ້້າໄປຫານາງທັັນທີີ.
“ນີ້້�ເຈົ້້�າ. ອອກໄປຖ້້າຢູ່່�ນອກກ່ອນແມ.”
່
“ຂ້້ອຍຫວາ?” ນາງແນມເບິ່່�ງໜ້້າທ່່ານນາຍພົົ ນດ້້ວຍສາຍຕາດູູໝິ່່ນ
� .
“ທ່່ານພົົ ນຕີີງາຄໍໍາ, ນາງແມ່່ນຜູ້້� ຊ່່ວຍໃນຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບຂອງຂ້້ອຍເອງ.” ສີີຣິິ
ບອກເຂົົາ. “ນາງສາມາດເປັັ ນສັັກຂີີພິິຍານໃນໜ້້າວຽກການຊັັນນະສູູດສົົບ ເຊິ່່�ງນາງພໍໍ
ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນບາງຢ່່າງທີ່່� ຂ້້ອຍອາດຫຼົົ�ງລືືມເປັັ ນບາງອັັນໄດ້້.”
“ເອົົາລະຄັັນຊັ້້�ນໄປຢືືນຢູ່່�ພຸ້້� ນເດີີສາວ.” ນາງແລ່່ນໄປຢືືນເຝົ້້� າລະວັັງດ້້ວຍທ່່າທາງ
ຂຶຶງຂັັງໃນທ່່າຢືືນກົົງຂ້້າງໆ ກັັບນາຍທະຫານໜຸ່່ມ
� ເຊິ່່�ງກໍໍາລັັງມຸ້້ມສົົ
� ບໄວ້້ເພື່່� ອບໍ່່�ໃຫ້້ຕົົນເອງ
ຍິ້້�ມອອກມາ. “ເອົົາລະພາກັັນເຊົົາຫຼິ້້�� ນຫູູຫຼິ້້�� ນຕາໃສ່່ກັັນໄດ້້ແລ້້ວ ມາລົົມກັັນເລື່່� ອງວຽກ
ເລື່່�ອງງານກ່ອນສາບັັ
ດນີ້້�. ນີ້້�ເປັັ ນເລື່່�ອງຄໍໍຂາດບາດຕາຍເຊິ່່�ງຂ້້ອຍກໍໍຢາກໃຫ້້ມັັນຖືືກແກ້້ໄຂ
່
ກ່່ອນທີ່່� ມັັນຈະກາຍເປັັ ນກໍໍລະນີີຂັັດແຍ່່ງລະຫວ່່າງຊາດ. ທ່່ານໝໍໍ, ຂ້້ອຍໄດ້້ອ່່ານການ
ປະເມີີນເຫດການຕາມຄວາມຄິິດຂອງທ່່ານແລ້້ວ. ຂ້້ອຍຂໍໍບອກເລີີຍວ່່າທ່່ານແມ່່ນນັັກ
ປັ້້� ນນໍ້້�າໃຫ້້ເປັັ ນຕ່່ອນໄດ້້ເກັ່່�ງອີ່່� ຫຼີີ� .”
“ທ່່ານໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?”
“ອືືມ, ເພາະທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ຂ້້ອຍອ່່ານຫັ້້� ນນະມັັນບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບການຄາດເດົົາແບບ
ມົ້້�ວໆ ບໍ່່�ມີີອັັນໃດພໍໍ ໜ້້າເຊື່່� ອຖືືໄດ້້ເລີີຍ. ບໍ່່�ມີີຫຍັັງພໍໍ ຈະໃຊ້້ເປັັ ນຫຼັັ�ກຖານເພື່່� ອໄປຢືືນຢັັ ນ
ກັັບຝ່່າຍຫວຽດນາມວ່່າ ຝ່່າຍພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ທໍໍລະມານຄົົນຂອງພວກເຂົົາ.”
“ຂະໜາດຫຼັັ�ກຖານໜ້້ອຍກວ່່ານີ້້� ອາດຊະຍາກອນຍັັງຖືືກເອົົາຜິິ ດໄດ້້. ພວກເຮົົາ
ມີີພະຍານຫຼັັ�ກຖານຫຼຼາຍພໍໍ ຢູ່່�ພີ້້� ນະ ຢ່່າງໜ້້ອຍກໍໍ …”
“ຂໍ້້�ໜຶ່ງ່� ພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ຕັັດສິິນເລື່່� ອງອາດຊະຍາກອນ. ພວກເຮົົາກໍໍາລັັງປົົ ກປ້້ ອງ
ຊື່່� ສຽງຂອງປະເທດຊາດ. ຂໍ້້�ສອງ ພະຍານຫຼັັ�ກຖານສະພາບແວດລ້້ອມແບບທີ່່� ທ່່ານວ່່າ
ນັ້້�ນ ກໍໍແມ່່ນພື້້� ນຖານຄໍໍາເວົ້້�າທີ່່� ອອກຈາກປາກຂອງທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບມືືສະໝັັກຫຼິ້້�� ນ
… ທີ່່� ຜ່່ ານປະສົົບການມາຈັັກປີີແລ້້ວເກາະ?”
“ສິິບເດືືອນ.”
“ສິິບເດືືອນ. ແລະດ້້ວຍຄວາມໜ້້າເຊື່່� ອຖືືຂອງ … ນິິຍາຍເລື່່� ອງນີ້້� ທ່່ານຍັັງຢາກໃຫ້້
ຂ້້ອຍລົົງມືືສືບ
ື ທາວຫາກຸ່່ມທະຫານຮັັ
ບຈ້້າງອີີກຊັ້້�ນບໍໍ ແລະຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າຂໍ້້�ມູນ
ູ ຊຸຸ ມ
�
ນັ້້�ນມາຈາກໃສ ທ່່ານຍັັງຢາກໃຫ້້ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໄປຂັັດຂວາງການເຈລະຈາທັັງສອງຝ່່າຍດ້້ວຍ
ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງນາຍແພດພະຍາດວິິທະຍາທີ່່� ມີີປະສົົບການບໍ່່�ຊໍ່່�າຄົົນຝຶຶ ກງານຊໍ້້�າ. ອັັນນີ້້�ຂໍໍ
ເວົ້້�າແບບສັັດຊື່່� ຫັ້້� ນນະທ່່ານໝໍໍ.”
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ແລ້້ວວ່່າທ່່ານໝາຍເຖິິງຫຍັັງ.” ສີີຣິິເວົ້້�າ.
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ຕຸ້້ຍເຮັັ
ັ ແຂ້້ວເພາະແປກໃຈທີ່່� ຜູ້້�ເປັັ ນຫົົ ວໜ້້າບໍ່່�ຕອບ
� ດສຽງຮື່່� ມໆ ໃນຮູູຄໍໍ ທັັງຮູ້້�ສຶຶກຄັນ
ໂຕ້້ຫຍັັງ.
ສີີຣິິເວົ້້�າຕໍ່່�: “ຂ້້ອຍຕ້້ອງຍອມຮັັບວ່່າ ຖ້້າຈະເບິ່່�ງທຸຸກຢ່່ າງແບບເປັັ ນຮູູບປະທຳຳ�ແລ້້ວ
ມັັນກໍໍບໍ່່�ມີີຫຍັັງທີ່່� ພໍໍເປັັ ນຕາໜ້້າເຊື່່� ອຖືືໄດ້້ແທ້້.”
“ກະແມ່່ນຫັ້້� ນແຫຼຼະ. ສະນັ້້�ນ, ທ່່ານກໍໍາລັັງບອກຂ້້ອຍວ່່າບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ເທັັດຈິິງຫຍັັງທີ່່� ພໍໍຈະ
ໃຫ້້ຂ້້ອຍເຊື່່� ອຖືືໄດ້້ແມ່່ນບໍໍນິ.ິ ”
“ບໍ່່�ມີີເລີີຍ. ຂໍໍໂທດຫຼຼາຍໆ.”
“ອືືມ. ຢ່່າໄດ້້ຄິິດວ່່າພວກເຮົົາບໍ່່�ເຫັັ ນຄ່່າຂອງທຸຸກສິ່່�ງຢ່່າງໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່່�
ທ່່ານໄດ້້ເຮັັດໄປເລີີຍເດີີ. ເທວະດາຟ້້າແຖນພຸ້້� ນລະທີ່່� ຮູ້້�ດີີວ່່າ ພວກເຮົົາຈະເຮັັດທຸຸກຢ່່ າງ
ເພື່່� ອຫຼີີ�ກລ່່ຽງການກໍ່່�ສົງົ ຄາມກັັບພວກຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່່ານ
ຫັ້້� ນນະ ຢ່່າງໜ້້ອຍສຸຸດກໍໍເວົ້້�າໄດ້້ວ່່າ ເປັັ ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່່� ຍັັງອ່່ອນປະສົົບການຢູ່່�ດີີ.”
“ຂ້້ອຍເຂົ້້�າໃຈຢູ່່�.”
ຕຸ້້�ຍບໍ່່�ສາມາດຢັັ ບຢັ້້� ງອາລົົມໂມໂຫຂອງຕົົນໄດ້້ອີີກຕໍ່່�ໄປ. “ທ່່ານໝໍໍບອກວ່່າເຂົ້້�າໃຈ
ຊັ້້�ນບໍໍ?”
“ຕຸ້້ຍ,
� ທ່່ານນາຍພົົ ນເວົ້້�າຖືືກແລ້້ວ.”
ງາຄຳຳ�ຢືືນຂຶ້້�ນ ແລ້້ວງວາກໜ້້າໄປທາງຕຸ້້ຍ.
� “ເອົົາລະຜູ້້� ສາວ! ເຈົ້້�າມີີຫຍັັງຢາກຈະ
ເວົ້້�າຕື່່� ມໃສ່່ເລື່່� ອງນີ້້�ອີີກບໍໍ?”
ສີີຣິິແກ່່ວງຫົົ ວຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງ.
“ຄິິດວ່່າບໍ່່�ມີີດອກ.” ນາງຍອມຈໍໍານົົນ.
“ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍຂໍໍແນະນໍໍາໃຫ້້ເຈົ້້�າເຮັັດໜ້້າທີ່່� ນາງພະຍາບານຂອງຕົົນເອງສາເທາະ
ແລະກໍໍຢ່່ າໄດ້້ພະຍາຍາມທີ່່� ຈະເຮັັດວຽກແທນໜ້້າທີ່່� ຂ້້ອຍ.” ເຂົົາຍ່່າງເບັັດໜ້້າໄປທາງ
ປະຕູູກ່ອນຈະຢຸຸ
ດລໍໍຖ້້າໃຫ້້ນາຍສິິບໂທເປັັ ນຄົົນເປີີດມັັນໃຫ້້. “ຂ້້ອຍຈະບອກໃຫ້້ເດີີ ທັັງສອງ
່
ຄົົນພວກເຈົ້້�ານັ້້�ນແຫຼຼະ. ໃນສັັງຄົົມສະໄໝໃໝ່່ນີ້້�, ຍິ່່�ງມີີຄວາມທະເຍີີທະຍານກໍໍຍິ່່�ງຈະພົົບ
ແຕ່່ຄວາມເດືືອດຮ້້ອນ.” ແລະແລ້້ວເຂົົາກໍໍຍ່່າງໜີີໄປ. ນາຍທະຫານໜຸ່່ມແລ່່ນນຳຳ�ກົ້້�
ນ
�
ເຂົົາຢັ໋໋�ອກໆ.
ສີີຣິິຫັັນໃຈບໍ່່�ອອກ ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ສາວມືືຊອກຫາໜ້້າກາກອົົກຊີີ ຕຸ້້ຍຈິ່່�
� ງຟ້້າວມາຊ່່ວຍ
ເປີີດຝາຫົົ ວປໍ້້� າຖັັງອົົກຊີີ ໃນຂະນະທີ່່� ສີຣິ
ີ ກໍ
ິ າໍ ລັັງດີ້້� ນຮົົນເພື່່� ອບັັງຄັັບໃຫ້້ອາກາດເຂົ້້�າໄປໃນ
ປອດນັ້້�ນ ຕຸ້້ຍກໍໍ
� ເປັັ ນຜູ້້� ຈັັບຊີີບພະຈອນຂອງເຂົົາ ທັັງປອບໂຍນດ້້ວຍນໍ້້�າສຽງອັັນນິ້້�ມນວນ
ເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກສະຫງົົບລົົງ.
“ຄ່່ອຍໆ ໃຈເຢັັ ນໆ ທ່່ານໝໍໍ. ທໍໍາຕົົວສະບາຍໆ ຫັັ ນໃຈເຂົ້້�າ-ອອກຊ້້າໆ.” ສີີຣິິຢາກ
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ເວົ້້�າແຮງຈົົນໃຈຈະຂາດ ແຕ່່ຕຸ້້ຍກົົ
� ດໜ້້າກາກໄວ້້ພ້້ອມແກວ່່ງຫົົ ວ ໃນບໍ່່�ຊ້້າເປືືອກຕາຂອງ
ສີີຣິິກໍໍປິິດລົົງ ປ່່ອຍໃຫ້້ລະບົົບການທຳຳ�ງານພາຍໃນເຮັັດວຽກຊ້້າລົົງ. ເມື່່� ອຊີີບ ພະຈອນ
ຂອງສີີຣິກັ
ິ ບ
ັ ຄືືນມາເຕັ້້�ນເປັັ ນປົົ ກກະຕິິ ແລະຈັັງຫວະການຫັັ ນໃຈກໍໍສະໝໍ່່�າສະ ເໝີີແລ້້ວ,
ຕຸ້້ຍຈິ່່�
� ງຄ່່ອຍໆ ຍົົກໜ້້າກາກອົົກຊີີອອກ. “ເອົົາລະບັັດນີ້້�ທ່່ານໝໍໍຢາກເວົ້້�າຫຍັັງກໍໍເວົ້້�າອອກ
ມາເລີີຍ ແຕ່່ຖ້້າທ່່ານໝໍໍຍັັງຈະຕື່່� ນເຕັ້້�ນອີີກ ຂ້້ອຍຈະໂພະໜ້້າກາກນີ້້�ລົົງໃສ່່ໜ້້າທ່່ານໝໍໍ
ທັັນທີີ.”
“ຕຸ້້ຍຟັັ
� ງເດີີ ເລື່່�ອງນີ້້�ສໍາໍ ຄັັນຫຼຼາຍ. ຂ້້ອຍຢາກໃຫ້້ເຈົ້້�າໄປຫາສີີວິໄິ ລຢູ່່�ຫ້້ອງການສະພາ.
ກວດສອບໃຫ້້ແນ່່ໃຈ … [ເຂົົາສູູບເອົົາອາກາດຈາກໜ້້າກາກອົົກຊີີເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ], … ກວດ
ສອບໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າບໍ່່�ມີີໃຜຕິິດຕາມເຈົ້້�າ.”
“ທ່່ານຮູ້້�ບໍໍວ່່າຢູ່່�ຫ້້ອງນີ້້�ກໍໍມີີໂທລະສັັບ?”
“ບໍ່່�ໄດ້້! ໂທບໍ່່�ໄດ້້ … ໄປເອົົາລົົດຖີີບສາ ພ້້ອມຢືືນຢັັ ນຂໍໍພົົບສີີວິໄິ ລໃຫ້້ໄດ້້. ຖ້້າຈຳຳ�ເປັັ ນ
ກໍໍນອນຂວາງທາງຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າຫ້້ອງການຫັ້້� ນ ແລ້້ວສ້້າງຄວາມສົົນລະມຸຸນວຸ້້ນ
� ວາຍເລີີຍໂລດ.
ແຕ່່ແນວໃດກໍໍດີີ ບໍ່່�ວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງເຮັັດຫຍັັງກໍໍຕາມ ຈົ່່�ງລາກເອົົາເຂົົາອອກມາໃຫ້້ໄດ້້ ບໍ່່�ມີີ
ຫຍັັງໃນນັັດໝາຍຂອງເຂົົາຈະສຳຳ�ຄັັນໄປກວ່່າສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຈະບອກໃຫ້້ເຂົົາຕ້້ອງຮູ້້�ອີີກແລ້້ວ.
ບອກໃຫ້້ເຂົົາມາໂຮງໝໍໍພ້້ ອມກັັບເຈົ້້�າທັັນທີີ ແລະເຂົົາຕ້້ອງບໍ່່�ບອກໃຫ້້ໃຜຮູ້້�ນຳຳ�ອີີກ.”
“ວ້້າວ, ທ່່ານໝໍໍຈະບອກຂ້້ອຍນຳຳ�ແມ່່ນບໍ່່�?”
“ຮີີບໄປດຽວນີ້້�.”
ສີີຣິິຕ້້ອງໄດ້້ສູູບເອົົາອົົກຊີີເຈນອັັນບໍໍລິິສຸຸດອີີກສິິບຫ້້ານາທີີຈົນ
ົ ກວ່່າເຂົົາຈະຮູ້້� ສຶຶກດີີ
ແລະສະຫງົົບພໍໍທີ່່�ຈະຈັັບເອົົາຫູູໂທລະສັັບຂຶ້້�ນມາຟັັ ງ ມີີສຽງຂອງຜູ້້� ຊາຍຄົົນໜຶ່່ງ� ຕອບຮັັບ
ເຊິ່່�ງເຂົົາບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໝູູນເລກໂທໃຫ້້ຍາກຊາ.
“ວ່່າແນວໃດນໍໍ?”
“ແມ່່ນໃຜເວົ້້�ານໍໍ? ສະໝຽນໂຮງໝໍໍຢູ່່�ໃສ?”
“ຂ້້ອຍແມ່່ນຮ້້ອຍຕີີເດືືອນ ເປັັ ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ປະຈໍໍາໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ.
ພວກເຮົົາຖືືກສົ່່�ງໃຫ້້ມາປະຈໍໍາການຄວບຄຸຸມໂທລະສັັບເຄື່່� ອງນີ້້�ຕະຫຼຼອດຊາວສີ່່� ຊົ່່�ວໂມງ.
ມີີຫຍັັງໃຫ້້ຊ່່ວຍບໍ່່�ທ່່ານໝໍໍ?”
ສີີຣິຄິ
ິ ດ
ິ ຫາອຸຸບາຍວິິທີີໃໝ່່. “ຊ່່ວຍຕໍ່່�ສາຍໄປຍັັງຫ້້ອງການໃຫຍ່່ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດ
ໃຫ້້ແດ່່ໄດ້້ບໍ່່�?”
“ນີ້້�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ …?”
“ບໍ່່�ດອກ ມັັນແມ່່ນຄະດີີອື່່�ນ.”
“ດີີຫຼຼາຍຊັ້້�ນນະທ່່ານ.”
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ສີີຣິິເດົົາອອກວ່່າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງຜູ້້� ນັ້້�ນຈະຕ້້ອງດັັກຟັັງ ພ້້ອມຈົົດ
ບັັນທຶຶກສິ່່ງ� ທີ່່� ເຂົົາເວົ້້�າເອົົາໄວ້້. ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຕົົນເອງຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຈາກ
ໂພສີີແບບຮີີບດ່່ວນ. ເຂົົາຕ້້ອງການໃຜຄົົນໜຶ່ງ່� ພໍໍ ຈະສາມາດໄວ້້ໃຈໃນທີີມຂອງເຂົົາໄດ້້.
ເຂົົາຮູ້້�ດີີວ່່າຕົົນເອງບໍ່່�ສາມາດຂໍໍຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອແບບຕົົງໆ ໄດ້້ ເຂົົາຈິ່່�ງຕ້້ອງໄດ້້ໃຊ້້ຂໍ້້�ອ້້າງ
ເພື່່� ອໃຫ້້ໂພສີີມາພົົ ບເຂົົາທີ່່� ຫ້້ ອງພັັ ກຟື້້�ນໃນໂຮງໝໍໍ.”
ສຽງສັັນຍານດັັງຂຶ້້�ນເຖິິງໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ສອງຄັ້້�ງ ກ່ອນທີ່່�
ສຽງແບບຫງຸດ
ຸ ຫງິິດໃຈຂອງສິິບ
່
ເອກປະຈຳຳ�ໂຕະຈະດັັງມາຕາມຫຼັັ�ງ.
“ກອງບັັນຊາການຕໍໍາຫຼຼວດ.”
“ສະບາຍດີີ ຂ້້ອຍແມ່່ນທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ໄພບູູນ ຈາກໂຮງໝໍໍມະໂຫສົົດ ຂໍໍລົົມກັັບ
ສາລະວັັດໂພສີີໄດ້້ບໍ່່�?”
“ລົົມກັັບໃຜນໍໍ?”
“ສາລະວັັດໂພສີີ.” ສຽງນັ້້�ນງຽບໄປຄາວໜຶ່່ງ� .
“ລໍໍຖ້້າຈັັກໜ່່ອຍເດີີ.”
ສີີຣິລໍ
ິ ຖ້້
ໍ າປະມານສອງສາມນາທີີຈົນ
ົ ກວ່່າຜູ້້� ຊາຍຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເວົ້້�າສຽງດັັງແບບບໍ່່�ພໍໍໃຈ
ຕອບມາແຕ່່ປາຍສາຍ.
“ສະບາຍດີີທ່່ານໝໍໍຟັັງຢູ່່�ບໍໍ? ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າສາລະວັັດໂພສີີຈະບໍ່່�ຢູ່່�ຫ້້ອງການຊໍ້້�າ.”
“ໂອເວນກໍໍາ. ຊ່່ວຍຝາກຄວາມເຖິິງເຂົົາໄດ້້ບໍ່່�?”
“ອືືມ ຂ້້ອຍກໍໍບໍ່່�ແນ່່ໃຈວ່່າລາວຈະກັັບມາຕອນໃດ ຂ້້ອຍຈະລອງເບິ່່�ງເດີີ.”
“ຊ່່ວຍບອກໃຫ້້ເຂົົາຕິິດຕໍ່່�ຫາທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ຢູ່່
ິ � ໂຮງໝໍໍມະໂຫສົົດດ່່ວນ. ຫ້້ອງ 2ອີີ ເດີີ.”
“ໄດ້້ໆ! ຂ້້ອຍຈະຂຽນໄວ້້ເທິິງກະດານຂ່່າວ ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ກ້້າຮັັບປະກັັນວ່່າເຂົົາຈະເຫັັ ນ
ຫຼືື�ບໍ່່�.”
“ລອງຂຽນໃສ່່ເຈ້້ຍແລ້້ວໄປວາງໄວ້້ເທິິງໂຕະເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາ ຫຼືື�ອີ່່� ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງ
ໄດ້້ບໍ່່�?”
“ໂຕະເຮັັດວຽກຫວາ?” ສຽງຫົົ ວຂອງຜູ້້� ຊາຍດັັງຂຶ້້�ນມາແຕ່່ປາຍສາຍ. “ເຂົົາບໍ່່�ມີີ
ໂຕະເຮັັດວຽກດອກ. ‘ລາກ່ອນ’
ທ່່ານໝໍໍ.”
່
ສີີຣິິຖືືຫູໂູ ທລະສັັບອັັນມິິດຈີ່່�ລີ່່�ຄ້້າງໄວ້້ຢູ່່�ຄືືເກົ່່�າ.
“ບໍ່່�ມີີໂຕະເຮັັດວຽກຊັ້້�ນຫວາ?”
ສີີຣິິເອ່່ນຕົົວລົົງນອນໃສ່່ໝອນທີ່່� ບໍ່່�ໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍຈິິດສະບາຍໃຈແຕ່່
ຢ່່າງໃດ ພ້້ອມເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງເພດານສີີຟ້້າ. ກັັບແກ້້ສອງໂຕກໍໍາລັັງເຂົ້້�າເຂັັມເຂົ້້�າ
ດ້້າຍ ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍກຳຳ�ລັ
ໍ
ງັ ຕໍ່່�ສູ້້ກັັ
ັ ຊ່່າງຮຸຸນແຮງ
� ນ ເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າເຫດການໃນຍາມສະຫງົົບເສິິກມັນ
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ແລະວຸ້້�ນວາຍກວ່່າເຫດການໃນປາງສົົງຄາມຊໍ້້� າອີີກ. ເຂົົາເລີ່່� ມເຫງົົານອນຈົົນພອຍ
ເຊືືອບຫຼັັ�ບໄປ ແຕ່່ກໍໍຕ້້ອງສະເດີີດຕື່່� ນອີີກຄັ້້ງ� ເມື່່� ອສີີວິໄິ ລພວດພາດເຂົ້້�າມາທາງປະຕູູໂດຍ
ມີີຕຸ້້ຍຕິິ
� ດຕາມມານຳຳ�ຫຼັັ�ງ.
“ໃຫ້້ເປັັ ນເລື່່� ອງເປັັ ນລາວແດ່່ເດີີນ້້ອງຫຼ້້�າ. ຈະຕິິດຕັ້້�ງໂທລະສັັບໄວ້້ເຮັັດຫຍັັງຖ້້າ …”
“ມາພີ້້� ແລ້້ວນັ່່�ງລົົງກ່ອນ.
ເຈົ້້�າຄືືກັັນຕຸ້້ຍ
່
� ແລ້້ວຊ່່ວຍເບົົາໆ ສຽງລົົງນໍໍາແດ່່.”
ທັັງສອງລາກເອົົາຕັ່່�ງອີ້້�ມາໃກ້້ກັັບຂອບຕຽງ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາຕ່່າງກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັ ນທ່່າທາງ
ອັັນຈິິງຈັັງຂອງສີີຣິິຂະໜາດນີ້້�ມາກ່່ອນ ແລະດວງຕາຂອງເຂົົາກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍມີີສີີ ຂຽວຈາງໆ
ແບບນີ້້�. ສີີຣິິບືືນຕົົວຂຶ້້�ນແລ້້ວນັ່່�ງອີີງເທີ້້� ງໃສ່່ກັັບໝອນ.
“ເຮົົາຈະເລົ່່�າບາງຢ່່າງທີ່່� ພວກເຈົ້້�າສອງຄົົນຕ້້ອງຄິິດວ່່າມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງເຫຼືື�ອເຊື່່� ອໃຫ້້
ຟັັ ງ ແມ່່ນແຕ່່ຕົົວເອງກໍໍຍັັງຄິິດວ່່າມັັນເຫຼືື�ອເຊື່່� ອພີີ ລຶກ
ຶ . ພວກເຈົ້້�າອາດຈະຄິິດວ່່າຂ້້ອຍກິິນ
ຢາກະຕຸ້້ນປະສາດຫຼຼ
ອນແທ້້ແຫຼຼະ ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໍຄິິດວ່່າໄວຊະລາກໍໍາລັັງມາຢາມ ແຕ່່ຄວາມຈິິງ
�
ແລ້້ວ, ຕະຫຼຼອດຊີີວິດ
ິ ຜ່່ານມາ ສະຕິິສໍໍາປະຊັັນຍະຂອງຂ້້ອຍບໍ່່�ເຄີີຍສົົມບູູນ ຫຼືື�ແມ່່ນແຕ່່
ສະໝອງປອດໂປ່່ງກໍໍຍັັງບໍ່່�ເຄີີຍເປັັ ນແບບນີ້້�ມາກ່ອນ.
່
“ເຮົົາຈະບໍ່່�ເລົ່່�າຈົົນໝົົດເນື້້�ອເຊື້້� ອໄຂເພາະຖ້້າຂືືນເລົ່່�າໝົົດແລ້້ວ ແນ່່ນອນພວກເຈົ້້�າ
ສອງຄົົນຈະຕ້້ອງຫາທາງສົ່່�ງເຮົົາໄປໂຮງໝໍໍປິ່່� ນປົົ ວຄົົນໂລກຈິິດແທ້້ແຫຼຼະ ແຕ່່ຈະບອກ
ສະເພາະລາຍລະອຽດທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບຄະດີີນີ້້�.” ເຂົົາສູູບເອົົາອົົກຊິິເຈນຈຳຳ�ນວນໜຶ່ງ່� ເຂົ້້�າ
່
ປອດ. “ຫຼຼາຍປີີມາແລ້້ວທີ່່� ເຮົົາໄດ້້ເຫັັ ນຫຼຼາຍອັັນຫຼຼາຍແນວ.”
“ໂອສະຫວັັນ. ຄົົງບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງ …”
“ສີີວິໄິ ລບໍ່່�ຟ້້າວເວົ້້�າຫຍັັງເທື່່� ອ. ຖ້້າຫາກມິິດຕະພາບຂອງພວກເຮົົາມັັນຍັັງມີີຄວາມ
ໝາຍສຳຳ�ລັັບສະຫາຍ ເຮົົາຂໍໍໃຫ້້ສະຫາຍຮັັບຟັັ ງໃນສິ່່�ງທີ່່� ເຮົົາຢາກເວົ້້�າແດ່່ເທາະ.” ສີີວິໄິ ລ
ຍົົກບ່່າໄຫຼ່່�ທັັງຍົົກແຂນຂຶ້້�ນກອດເອິິກ. “ເຮົົາເຫັັ ນວິິນຍານຂອງຄົົນຕາຍ ເຮົົາເອງບໍ່່�ສາມາດ
ຄວບຄຸຸມໄດ້້ວ່່າພວກເຂົົາຈະມາຕອນໃດ ຫຼືື�ພວກເຂົົາຈະມີີວິທີ
ິ ີສື່່� ສານກັັບເຮົົາແນວໃດ
ແຕ່່ມັັນກໍໍເປັັ ນຄວາມຈິິງ, ໃນຊ່່ວງສອງອາທິິດຜ່່ານມາວິິນຍານເຫຼົ່່�� ານີ້້�ມາຫາເຮົົາຖີ່່� ຂຶ້້�ນ
ແລະກະບໍ່່�ຮູ້້�ແຫຼຼະ … ຄືືກັັບວ່່າມີີພະລັັງແຂງແກ່ນຂຶ້້�
ິ ີການຕ່່າງໆ ໃນ
່ ນ, ພວກເຂົົາມີີວິທີ
ການສົ່່�ງຂ່່າວຫາເຮົົາ.”
“ອ້້າຍ, ສະຫາຍເຄີີຍຖາມວ່່າເຮົົາຮູ້້�ເລື່່� ອງໝູູປ່່ າດຳຳ�ແນວໃດຫັ້້� ນ ຕອນນັ້້�ນເຮົົາບໍ່່�
ຢາກບອກຫຍັັງເລີີຍ ເພາະເຮົົາເຊື່່� ອວ່່າສະຫາຍຈະຕ້້ອງຫົົ ວເຍີ້້� ຍເຮົົາຄືືດັ່່�ງທີ່່� ເຄີີຍເຮັັດ
ເປັັ ນປະຈຳຳ� ແຕ່່ທີ່່� ເຮົົາຮູ້້�ກໍໍຍ້້ອນຄົົນຫວຽດນາມເປັັ ນຜູ້�້ ບອກເອງວ່່າ ຄົົນພວກນັ້້�ນຍັັງຢູ່່�
ບ່່ອນນີ້້�. ເຮົົາຄົົງເດົົາ ຫຼືື�ແຕ່່ງເລື່່� ອງຂຶ້້�ນມາເອງບໍ່່�ໄດ້້ດອກ ພວກເຂົົານັ້້�ນລະເປັັ ນຄົົນບອກ
ເຮົົາຈິ່່�ງຮູ້້�.”
249

ສີີວິໄິ ລເລີ່່� ມສັ່່�ນສະທ້້ານ. “ສະຫາຍເລີ່່� ມຊິິເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາຂົົນໜາວລຸຸກລະໃດ໋ນິິ
໋ .”
“ເຮົົາພຽງແຕ່່ຮູ້້�ສຶຶກຕະຫຼຼອດ ມີີເທື່່� ອໜຶ່່ງ� ທີ່່� ເຮົົາຝັັ ນວ່່າຄົົນຫວຽດນາມທີ່່� ຕາຍໄປ
ແລ້້ວຄອຍປົົ ກປ້້ ອງເຮົົາ ຂະນະທີ່່� ເດັັກນ້້ອຍຄົົົ�ນໜຶ່່ງ� ພະຍາຍາມຜ່່າວົົງລ້້ອມຈາກພວກ
ເຂົົາເພື່່� ອຈະເຂົ້້�າມາທຳຳ�ຮ້້າຍເຮົົາ ແຕ່່ກໍໍຖືືກຊາຍຫວຽດນາມທຸຸບຕີີຈົນ
ົ ຕາຍ ແລ້້ວໃບໜ້້າ
ຂອງເດັັກນ້້ອຍຄົົນນັ້້�ນກໍໍຄ່່ອຍໆ ປ່່ຽນເປັັ ນໃບໜ້້າຂອງຊາຍຊະລາຄົົນໜຶ່່ງ� ຈາກນັ້້�ນເຮົົາ
ກໍໍເຫັັ ນຊາຍຊະລາຄົົນນັ້້�ນໃນຄວາມຝັັ ນອີີກຄັ້້�ງຕອນໄປຄຳຳ�ມ່່ວນ. ເຂົົາຮວບຮວມເອົົາ
ວິິນຍານອັັນຊົ່່�ວຮ້້າຍເພື່່� ອມາທຳຳ�ລາຍປ່່າໄມ້້. ແລະແລ້້ວເຮົົາກໍໍຕົົກໃຈສຸຸດຂະໜາດເມື່່� ອ
ໄດ້້ເຫັັ ນໃບໜ້້າຂອງຜູ້້� ຊາຍຄົົນນີ້້�ແບບເຕັັມຕາໃນມື້້� ນີ້້�.”
“ເຂົົາຍ່່າງຢົ້້� ງໆ ເປັັ ນໂຕເຂົ້້�າມາໃນຫ້້ອງນີ້້�ແຫຼຼະ”
ຕຸ້້ຍເອີ່່�
� ຍຊື່່� ຂອງຊາຍຄົົນນັ້້�ນທັັນທີີ. “ພົົນຕີີງາຄຳຳ�. ຂ້້ອຍຮູ້້ວ່່າມີີ
� ບາງຢ່່າງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ.”
“ແມ່່ນແລ້້ວຕຸ້້ຍ!
� ແຫຼຼະ ເຊິ່່�ງເຮົົາເອງກໍໍບໍ່່ຮູ້້
� ວ່່າເປັັ
ນຫຍັັງ ທັັງທີ່່� ເຮົົາກໍໍ
� ທ່່ານພົົນຕີີນັ້້ນ
�
ບໍ່່�ມີຫຼັັ�ກຖ
ີ
ານຫຍັັງພໍໍເປັັ ນເຄື່່�ອງພິິສູດ
ູ ແຕ່່ເຮົົາເຊື່່� ອວ່່າ ພົົນຕີີງາຄໍໍາແມ່່ນທີ່່� ປຶຶກສາຂອງກອງ
ກຳຳ�ລັັງຕໍ່່�ຕ້້ານລັັດຖະບານ. ເຮົົາໝັ້້�ນໃຈວ່່າເຂົົາຄືືຜູ້້�ບົົງການກໍ່່�ເຫດທັັງໝົົດທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບ
່
ຄົົນຫວຽດນາມ. ແລະອາດຈະເປັັ ນຄົົນດຽວທີ່່� ກໍາໍ ລັັງພະຍາຍາມກຳຳ�ຈັັດຊີີວິດ
ິ ເຮົົານຳຳ�ອີີກ.”
ສີີວິໄິ ລລຸຸກຢືນ
ື ຂຶ້້�ນພ້້ອມຢຽດແຂ່່ງຢຽດຂາອັັນແກ່່ຊະລາຂອງຕົົນ. “ເຮົົາບໍ່່�ຮູ້້�ຊິິເວົ້້�າ
ເລື່່� ອງຫຍັັງ.” ເຂົົາຍ່່າງໄປຈ້້ອງເບິ່່�ງປະຕິິທິິນທີ່່� ຕິິດຢູ່່�ເທິິງຝາຫ້້ອງ ພ້້ອມກວດສອບເບິ່່�ງ
ວັັນທີີ ມັັນເປັັ ນປະຕິິທິິນເກົ່່�າແຕ່່ປີີກາຍ. “ມັັນເປັັ ນເລື່່� ອງແປກປະຫຼຼາດທີ່່� ສຸຸດເທົ່່�າທີ່່� ເຄີີຍ
ໄດ້້ຍິິນຈາກປາກສະຫາຍ ເທວະດາເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າສະຫາຍມັັກເວົ້້�າແຕ່່ເລື່່� ອງໄຮ້້ສາລະ
ໃນຊ່່ວງຫຼຼ າຍປີີຜ່່ ານມາ. ພົົ ນຕີີເປັັ ນບຸຸກຄົົນໜຶ່່�ງທີ່່� ໄດ້້ຕໍ່່�ສູ້້�ເພື່່� ອການປະຕິິວັັດເກືືອບ
ຕະຫຼຼອດຊີີວິດ
ິ ຂອງເຂົົາ.”
“ອ້້າຍ …”
“ແຕ່່ເຮົົາຮູ້້ວ່່າສະຫາຍເຊື່່�
ອເລື່່�ອງນີ້້� ແລະຍ້້ອນສະຫາຍເຊື່່� ອມັັນຫັ້້� ນລະ ແລະສະຫາຍ
�
ກໍໍແມ່່ນເພື່່� ອນສະໜິິດທີ່່� ສຸຸດທີ່່� ເຮົົາມີີ ນັ້້�ນກໍໍໝາຍຄວາມວ່່າເຮົົາເຊື່່� ອໃຈສະຫາຍ ແລະ
ດ້້ວຍເຫດຜົົ ນບາງຢ່່າງທີ່່� ບໍ່່�ອາດຢັ່່� ງຮູ້້�ໄດ້້ ເຊິ່່�ງເຮົົາກໍໍເຊື່່� ອແບບນັ້້�ນຄືືກັັນ.”
“ຂອບໃຈຫຼຼາຍໆ ສີີວິໄິ ລ.”
“ມັັນແມ່່ນຄວາມຈິິງແທ້້ໃດ໋.”
ັ ໃບໄມ້້ຕັ້້�ງແຕ່່ສີີຣິເິ ລີ່່� ມ
໋ ຕຸ້້ຍເວົ້້�
� າຂຶ້້�ນ ນາງນັ່່�ງຕົົວສັ່່�ນຄືືກັບ
ເລົ່່�າລາຍລະອຽດໃຫ້້ຟັັ ງ. “ຂ້້ອຍຮູ້້�ມາດົົນແລ້້ວ ແຕ່່ບໍ່່�ກ້້າເວົ້້�າຫຍັັງ ຕອນທີ່່� ທ່່ານໝໍໍໄປ
ຫາຢູ່່�ເຮືືອນ ແມ່່ຂ້້ອຍສັັງເກດໄດ້້ເລີີຍວ່່າທ່່ານໝໍໍມີີແວວໃນດ້້ານນີ້້�.”
“ມັັນອາດຈະເປັັ ນຄໍໍາສາບນະຕຸ້້ຍ.”
�
“ເບິ່່�ງແມ໋໋ສອງຄົົນພວກເຈົ້້�ານິິ.” ສີີວິໄິ ລຍ່່າງກັັບຄືືນມານັ່່�ງຂັ້້�ນລະຫວ່່າງກາງຂອງ
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ທັັງສອງ. “ເຫັັ ນໄດ້້ແຈ້້ງວ່່າ ພວກເຮົົາຄົົງບໍ່່�ມີີປັັນຍາເຮັັດຫຍັັງໄດ້້ພຽງເພາະອາໄສຄຳຳ�
ເວົ້້�າຈາກປາກຂອງອີ່່� ຕາເຖົ້້�າໜັັງຍານຜູ້້� ເຫັັ ນຜີີ ຄົົນນີ້້�. ເຮົົາຈະໃຫ້້ທະຫານຜູ້້�ເຮົົາໄວ້້ໃຈ
ກວດເບິ່່�ງວັັນທີີອີກຄັ້້
ີ ງ� ວ່່າຈະເປັັ ນໄປໄດ້້ບໍໍທີ່່�ພົົນຕີີງາຄຳຳ�ຈະໄປຢ້້ ຽມຢາມສູູນປະຕິິບັັດການ
ໃນຊ່່ວງທີ່່� ຮັັອກຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້�ນ ແລ້້ວກໍໍເບິ່່�ງຄືືນວ່່າຕອນມີີການສັັງຫານໝູ່່ຂອງກອງທະຫານ
�
ຫວຽດນາມຫັ້້� ນເຂົົາໄປມຸຸດຫົົ ວຢູ່່�ໃສ. ພວກເຮົົາຈະລອງກວດສອບປະຫວັັດຂອງເຂົົາ
ຕື່່� ມວ່່າມີີຫຍັັງພໍໍ ເປັັ ນຕາສັັງເກດເຫັັ ນໄດ້້ແດ່່ ຖ້້າທຸຸກຢ່່ າງສອດຄ່່ອງກັັນ ພວກເຮົົາຈິ່່�ງຈະ
ສາມາດດໍໍາເນີີນການໃນຂັ້້�ນຕອນທີີສອງໄດ້້.”
“ແບບນັ້້�ນຈິ່່�ງຍຸຸຕິິທໍໍາແດ່່.”
“ແລະເຮົົາກໍໍຢາກໃຫ້້ສະຫາຍຄືືນເງິິນທີ່່� ເຄີີຍຊະນະການພະນັັນໃຫ້້ເຮົົາທຸຸກກີີບ ຖ້້າ
ຮູ້້�ວ່່າສະຫາຍມີີວິນ
ິ ຍານໃນໂລກອື່່� ນຄອຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຢູ່່�ແນວນີ້້�ນະ ຈ້້າງຫົົ ວແຕກເຮົົາກະ
ບໍ່່�ຮັັບພະນັັນກັັບສະຫາຍແນ່່ນອນ.”
ທຸຸກຄົົນຫົົ ວຂຶ້້�ນພ້້ອມກັັນຈົົນກວ່່າສີີຣິິເລີ່່� ມໄອຄັັອກໆ ຂຶ້້�ນອີີກຄັ້້�ງ ເມື່່� ອເຊົົາໄອ ສີີຣິິ
ແນມເບິ່່�ງສະຫາຍທັັງສອງພ້້ອມເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມປາກົົດຢູ່່�ມຸຸມປາກ.
“ແຕ່່ລອງບອກຂ້້ອຍແດ່່ດູູພະຍາບານຕຸ້້ຍ.”
ູ ິບ
� ສີີວິໄິ ລຖາມຂຶ້້�ນ, “ເຈົ້້�າຄິິດວ່່າໝໍໍດູຢິ
ຊີີຄົນ
ົ ເກັ່່�ງຂອງພວກເຮົົາຈະປອດໄພຫຼຼາຍໜ້້ອຍພຽງໃດຫາກຮູ້້�ວ່່າຄົົນທີ່່� ພະຍາຍາມຈະ
ຂ້້າເຂົົານັ້້�ນເປັັ ນຜູ້້� ສົ່່�ງຄົົນຍາມມາເຝົ້້� າຢູ່່�ໜ້້າປະຕູູຄືືແນວນີ້້�?”
“ບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງດອກເລື່່� ອງນັ້້�ນລຸຸງ. ກຶ່່�ງກັັບບ້້ານໄປຂົົນເອົົາເຄື່່� ອງບ່່ອນນອນມາແລ້້ວ
ຄືືນມື້້�ນີ້້�ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ຈ
ິ ະມີີບໍໍດີກ
ີ າດສ່່ວນຕົົວ ຂ້້ອຍຈະເປັັ ນຄົົນປົົ ກປ້້ ອງທ່່ານໝໍໍເອງດອກ.”
ສີີວິໄິ ລຫົົ ວຂຶ້້�ນ. “ເຮົົາໂລດບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈເລີີຍສີີຣິິ ຂະໜາດອາຍຸຸເຈັັດສິິບສອງແລ້້ວຍັັງມີີ
ນາງພະຍາບານສາວມານອນເປັັ ນໝູ່່� ສະຫາຍເຮັັດໄດ້້ແນວໃດຫວາ?”
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ຄວາມຈິິງແລ້້ວ, ຄືືນມື້້� ນັ້້ນ
� ບໍ່່�ມີີໃຜໄດ້້ນອນແບບເຕັັມອີ່່� ມພໍໍ ເທົ່່�າໃດ ເຊິ່່�ງສີີຣິິເອງກໍໍນອນບໍ່່�
ຫຼັັ�ບຍ້້ອນຮູ້້�ສຶຶກເປັັ ນກະວົົນກະວາຍໃຈ ບວກກັັບອາການໄອຂອງເຂົົາ ເຮັັດໃຫ້້ບໍໍດີີກາດ
ທັັງສອງຄົົນຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງຕື່່� ນຂຶ້້�ນຕະຫຼຼອດຄືືນ ແຕ່່ກໍໍຍັັງດີີທີ່່�ຢ່່ າງໜ້້ອຍພວກເຂົົາກໍໍລອດ
ຊີີວິດ
ິ ມາໄດ້້ຈົົນເຖິິງຕອນເຊົ້້�າ.
ແຂກຜູ້້� ມາຢາມຄົົນທຳຳ�ອິິດຂອງເຂົົາມາພ້້ອມກັັບເຂົ້້�າຈີ່່�ປາເຕສອງກ້້ອນ ທີ່່� ຫໍ່່� ດ້້ວຍ
ເຈ້້ຍກະຊັັບຄວາມມັັນ.
“ຫຼ້້�າຫວາ?”
“ທ່່ານໝໍໍ. ຫາກໍໍມີີຄົົນບອກຂ້້ອຍວ່່າເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ. ຂ້້ອຍຈິ່່�ງຟ້້າວມາທັັນທີີ. ເປັັ ນ
ແນວໃດຕອນນີ້້�?”
“ດີີຂຶ້້�ນຫຼຼາຍນັັບແຕ່່ໄດ້້ເຫັັ ນໜ້້າເຈົ້້�າ.”
“ຈັ່່�ງແມ່່ນເຈົ້້�າປາກຫວານແທ້້ນໍໍ.” ນາງຍື່່� ນເຂົ້້�າຈີ່່�ປາເຕໃຫ້້ເຂົົາ. “ເດັັກນ້້ອຍຢູ່່�ຂ້້າງ
ນອກໄດ້້ກວດຄົ້້�ນຫາລະເບີີດໝົົດແລ້້ວແຕ່່ບໍ່່�ພົົບ ພວກເຂົົາຈິ່່�ງຄິິດວ່່າອາດຖືືກວາງຢາພິິດ
ຈິ່່�ງລອງຊີີມເຂົ້້�າຈີ່່�ທັັງສອງກ້້ອນ ເຫັັ ນບໍໍຮອຍແຂ້້ວທີ່່� ເຂົົາກັັດແລ້້ວຫັ້້� ນ.” ນາງເວົ້້�າແລ້້ວ
ກໍໍຍິ້້�ມ.
“ຈັ່່�ງແມ່່ນເຈົ້້�າໃຈດີີອີ່່�ຫຼີີ� .” ມີີຫຍັັງບາງຢ່່າງກ່ຽວກັັ
ບການມາຢ້້ ຽມຢາມຂອງປ້້ າຫຼ້້�າ
່
ບວກກັັບຄວາມຮູ້້ສຶຶ
ີ ຍັັງແນ່່ນອນໃນຊີີວິດ
ິ ໄດ້້ກະຕຸ້້ນເຕືື
� ກທີ່່�ວ່່າ ບໍ່່�ມີຫ
� ອນໃຫ້້ເຂົົາເກີີດຄວາມ
ຊື່່� ສັັດຕໍ່່�ຕົົນເອງຫຼຼາຍກວ່່າຜ່່ານມາ. “ເຈົ້້�າຮູ້້�ບໍໍນາງຫຼ້້�າ, ມື້້� ຄືືນນີ້້�ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າ ຖ້້າເຮືືອນ
ຫຼັັ�ງນັ້້�ນຖະຫຼົ່່�� ມລົົງມາທັັບຂ້້ອຍແທ້້ ຂ້້ອຍຈະເສຍໃຈກັັບເລື່່�ອງຫຍັັງແດ່່ ແຕ່່ມັັນກໍໍມີບໍ່່
ີ �ຫຼຼາຍ
ດອກ ແຕ່່ໜຶ່່ງ� ໃນນັ້້�ນກໍໍລວມມີີເຈົ້້�າຮ່່ວມຢູ່່�ນຳຳ�.”
“ຂ້້ອຍນີ້້�ຫວາ?”
“ແມ່່ນລະ ຂ້້ອຍໄດ້້ແຕ່່ຜັັ ດວັັນປະກັັນມື້້�ມາຫຼຼາຍຄັ້້�ງຫຼຼາຍຫົົ ນດົົນເຕີີບແລ້້ວ ຖ້້າອາທິິດ
ໜ້້າຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ທັັນຕາຍເທື່່� ອ ຂ້້ອຍຈະຮູ້້�ສຶຶກເປັັ ນກຽດຢ່່າງຍິ່່�ງຖ້້າເຈົ້້�າຍິິນດີີຈະໄປກິິນເຂົ້້�າ
ແລງກັັບຂ້້ອຍຈັັກມື້້�.”
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ຍິິງສາວໄວສິິບຫົົ ກປີີທີ່່�ຍັັງແອບແຝງຢູ່່�ໃນຕົົວຂອງປ້້ າຫຼ້້�າໄດ້້ເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມກວ້້າງ
ພາໃຫ້້ສົ່່�ງແສງສະຫວ່່າງສະໄຫວໄປທົ່່�ວຫ້້ອງ. ນາງຍ່່າງເຂົ້້�າມາພ້້ອມໂນ້້ມຕົົວລົົງໃສ່່ເທິິງ
ຫົົ ວຕຽງ ແລ້້ວຈູູບທີ່່� ແກ້້ມຂ້້າງໜຶ່່ງ� ຂອງສີີຣິິຢ່່ າງອົົບອຸ່່ນ.
�
“ເວົ້້�າແທ້້ເດີີທ່່ານໝໍໍ.” ນາງເກືືອບຈະເຕັ້້�ນຂ້້າມປະຕູູອອກໄປ ນາງຈັັບລູູກບິິດປະຕູູ
ແລ້້ວງວາກໜ້້າກັັບຄືືນໄປຫາສີີຣິິ. “ຖ້້າເຈົ້້�າຕາຍອາທິິດໜ້້າຂ້້ອຍຈະຂ້້າເຈົ້້�າຖິ້້�ມເດີີ.”
ສີີຣິິຍັັງບໍ່່�ຢຸຸດຍິ້້�ມເຖິິງແມ່່ນປ້້ າຫຼ້້�າຈະອອກໄປແລ້້ວກໍໍຕາມ ແຕ່່ແລ້້ວກໍໍມີີສຽງຄວນ
ຄາງມາແຕ່່ກ້້ອງຕຽງ.
“ຂ້້ອຍ … ຂ້້ອຍ … ຂ້້ອຍຈະຮູ້້�ສຶຶກເປັັ ນກະ … ກຽດຢ່່າງຍິ່່�ງຖ້້າເຈົ້້�າ …”
“ເກັັບເປັັ ນຄວາມລັັບໄວ້້ເດີີນ້້ອງກຶ່່�ງຢ່່າບອກໃຜໃດ໋.”
໋
ກຶ່່�ງພົ່່� ນລົົມຫັັ ນໃຈຟຶຶ ດຟັັ ດທັັງຫົົ ວຍິ້້�ມແບບກວນໆ. ຫົົ ກໂມງແລ້້ວ ເຊິ່່�ງເປັັ ນເວລາທີ່່�
ເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ຕື່່� ນ ສ່່ວນຕຸ້້ຍແມ່່ນອອກໄປເບິ່່�
ງແມ່່ຂອງນາງແຕ່່ເຊົ້້�າໆ.
�
ຢູ່່�ຕາມທ້້ອງຖະໜົົນ, ຜູ້້� ຄົົນຫ້້າງຫາກະກຽມສຳຳ�ລັັບງານບຸຸນນະມັັດສະການພະທາດ
ຫຼຼ ວງວຽງຈັັນແລ້້ວ ເຊິ່່� ງເປັັ ນວັັນໜຶ່່�ງໃນບໍ່່� ເທົ່່� າໃດວັັນສຳຳ�ລັັບປະຕິິທິິນຄົົນລາວຊາວ
ພຸຸ ດທະສານິິກະຊົົ ນທີ່່� ກ້້າຮັັບປະກັັນໄດ້້ວ່່າ ເປັັ ນວັັນບຸຸນທີ່່� ໄດ້້ຈຸຸດປະກາຍແຫ່່ງຄວາມ
ຕື່່� ນເຕັ້້�ນໃຫ້້ກັັບຄົົນທຸຸກຮຸ່່�ນທຸຸກໄວ ແລະທຸຸກຊາດພັັ ນ. ພະທາດຫຼຼວງສີີເຫຼືື�ອງທອງຕັ້້�ງ
ເດັ່່�ນສະຫງ່່າເຝົ້້� າແນມເບິ່່�ງລູູກຫຼຼານທີ່່� ປ່່ ຽມລົ້້�ນໄປດ້້ວຍຄວາມຕື່່� ນເຕັ້້�ນ ໃນທຸຸກໆ 13
ຄໍ່່�າຂອງເດືືອນ 12 ລາວສືືບທອດມານານແສນນານຕາບເທົ່່�າທີ່່� ຄົົນຜູ້້� ຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�ໃນ
ປັັ ດຈຸຸບັັນຈະສາມາດຈື່່�ຈຳຳ�ໄດ້້.
ນີ້້�ແມ່່ນງານສະເຫຼີີ�ມສະຫຼຼອງງານບຸຸນຄັ້້�ງທໍໍາອິິດນັັບແຕ່່ມື້້� ຂອງການປະຕິິວັດ
ັ ແລະ
ແນ່່ນອນວ່່າຈະຕ້້ອງມີີຂໍ້້�ຈຳຳ�ກັດ
ັ ຫຼຼາຍກວ່່າປົົ ກກະຕິິ. ລະບອບການປົົ ກຄອງແບບໃໝ່່ໄດ້້
ສັ່່�ງຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ມີີການສະແດງເກີີນຂອບເຂດ ເຊັ່່�ນການສະແດງແນວແປກໆ ທີ່່� ນິຍົ
ິ ົມກັັນ
ຢ່່າງກວ້້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ສ້້າງຄວາມບັັນເທີີງແກ່່ຝູູງຊົົນດ້້ວຍ
ການນຳຳ�ສະແດງແບ້້ຫ້້າຂາ ຫຼືື�ຜູ້້�ຍິິງນົົມສາມເຕົ້້�າ ທັັງຫ້້າມດື່່� ມເຫຼົ້້�� າແລະຫຼິ້້�� ນການພະນັັນ
ເພື່່� ອປ້້ ອງກັັນບໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດມີີການຍິິງກັັນ ເຊິ່່�ງຈະຕົົກເປັັ ນຂ່່າວໜ້້າໜຶ່່ງ� ໃນໜັັງສືືພິິມມື້້�ຖັດ
ັ ໄປ.
ນອກຈາກນີ້້�, ລັັດຖະບານຍັັງສັ່່�ງຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ມີີການສະແດງເຖິິງຄວາມມັ່່�ງຄັ່່�ງຫຼູູ�ຫຼຼາ. “ການ
ຄັ່່�ງໄຄ້້ໃນທາງສາສະໜາຈົົນເກີີນຄວາມພໍໍ ດີີ.” ເຊິ່່�ງຂໍ້້�ຫ້້ າມທັັງໝົົດນີ້້� ເຮັັດໃຫ້້ບາງຄົົນ
ສົົງໄສວ່່າຈະເຫຼືື�ອຫຍັັງແດ່່ໄວ້້ສຳຳ�ລັັບການສະເຫຼີີ�ນສະຫຼຼອງງານຄັ້້�ງນີ້້�.
ແຕ່່ຄົົນລາວຫຼຼາຍຄົົນກໍໍມີີຄວາມສາມາດພິິ ເສດໃນການຫາຄວາມລື່່� ນເລີີງບັັນເທີີງ
ໃຈໄດ້້ດ້້ວຍຕົົນເອງດ້້ວຍການຄົ້້�ນເອົົາເສື້້� ອຜ້້າງາມໆ ອອກຈາກຫີີ ບ ແລ້້ວສວມໃສ່່ພ້້ອມ
ອອກມາຍ່່າງປະປົົ ນຮ່່ວມກັັບຜູ້້� ຄົົນທ່່າມກາງບັັນຍາກາດທີ່່� ເຕັັມໄປດ້້ວຍຄວາມຕື່່� ນເຕັ້້�ນ
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ເຊິ່່�ງເທົ່່�ານີ້້�ກໍໍຖືືວ່່າພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ພວກເຂົົາອີ່່� ມເອີີບໃຈໄດ້້ຕໍ່່�ເປັັ ນອາທິິດ.
ຝ່່າຍແນວລາວຮັັກຊາດປະກາດວ່່າ ປີີນີ້້�ຈະເປັັ ນໂອກາດໃຫ້້ລາວໄດ້້ສະແດງຄວາມ
ສຳຳ�ເລັັດທາງດ້້ານເສດຖະກິິດ ແລະວັັດທະນະທໍໍາພາຍໃຕ້້ລະບອບການປົົ ກຄອງແບບ
ໃໝ່່. ແຕ່່ຄົົນຊ່່າງສັັງເກດແບບສີີຣິິຊໍ້້�າພັັ ດສົົງໄສວ່່າຜົົ ນສຳຳ�ເລັັດທີ່່� ຈະປາກົົດເປັັ ນຕົົວຕົົນ
ອອກມາໜ້້ອຍຫຼຼາຍຊໍ່່�າໃດ ສ່່ວນສີີວິໄິ ລຊໍ້້�າພັັ ດຄິິດວ່່າຄົົງຈະແມ່່ນພາວະເງິິນເຟີ້້�ຫຼຼາຍ
ກວ່່າ ບ່່ອນທີ່່� ເດັັກນ້້ອຍພາກັັນເປົ່່� າປູູມເປົ້້� າເຊິ່່�ງມີີໂຕໜັັງສືືຕິິດໃສ່່ວ່່າ “ເງິິນກີີບລາວ”.
ສີີຣິເິ ວົ້້�າຫຼິ້້�� ນແກມອີ່່� ຫຼີີ�ວ່່າ ໜ້້າຈະເປັັ ນການໂຊຮູູບຫຸ່່�ນເຊີີດແຫ່່ງວັັດຊຽງທອງຂອງຝ່່າຍ
ຂວາ ດ້້ວຍການຕິິດກາວແທັັບປິິ ດປາກເນົ່່�າໆ ໄວ້້ຫຼຼາຍກວ່່າ.
ບໍ່່�ວ່່າຈະເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນກໍໍຕາມ, ບຸຸນນະມັັດສະການພະທາດຫຼຼວງວຽງຈັັນກໍໍຍັັງແມ່່ນ
ເຫດການທາງວັັດທະນະທຳຳ�ປະຈຳຳ�ປີີທີ່່�ມີຄ
ີ ວາມໝາຍສຳຳ�ຄັັນສຳຳ�ລັັບສີີຣິິ ແຕ່່ດ້້ວຍປອດ
ຂອງເຂົົາຍັັງເຕັັມໄປດ້້ວຍຝຸ່່� ນຄວັັນ ໝາຍຄວາມວ່່າເຂົົາຄົົງພາດໂອກາດຈະໄປງານບຸຸນ
ປະຈຳຳ�ປີີນີ້້�ອີີກຄັ້້�ງ. ໃນຄວາມຈິິງແລ້້ວ, ກ່ອນໜ້້ານີ້້�
ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍໄດ້້ອາໄສຢູ່່�ວຽງຈັັນ ເຂົົາ
່
ຈິ່່�ງບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັ ນງານບຸຸນນະມັັດສະການນີ້້� ເລີີຍ ທັັງເຂົົາແລະບົົວຕ່່າງກໍໍຝັັນວ່່າຈະໄດ້້ໄປ
ງານບຸຸນນະມັັດສະການພະທາດຫຼຼວງພາຍຫຼັັ�ງມີີການປະຕິິວັດ
ັ ຊາດປະຊາທິິປະໄຕ ແຕ່່
ມັັນກໍໍກາຍເປັັ ນຄວາມຝັັ ນອັັນຫ່່ຽວແຫ້້ງຂອງນາງ.
ເວລາເຈັັດໂມງເຊົ້້� າ, ສີີຣິິເຫັັ ນພາບທີ່່� ຫາຍາກກວ່່າແບ້້ຫ້້າຂານັ້້�ນກໍໍຄືືພາບຂອງ
ທ່່ານໝໍໍໃນຊຸຸ ດຄຸຸມສີີຂາວທີ່່� ຖືືຟິິມເອັັກສ໌ເຣເຂົ້້�
າມາໃຫ້້ເຂົົາເບິ່່�ງໃນຫ້້ອງ.
໌
“ສະບາຍດີີບໍໍທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ.”
“ສະບາຍດີີທ່່ານໝໍໍເຫວີີຍ ຂ້້ອຍກໍໍາລັັງຄິິດຢູ່່�ວ່່າພວກເຂົົາເອົົາຂ້້ອຍມານອນພັັ ກຢູ່່�
ຫ້້ອງຂອງໂຮງແຮມລ້້ານຊ້້າງຊັ້້�ນດອກທີ່່� ແທ້້ກໍໍແມ່່ນຄິິດຜິິ ດເນາະ.”
“ເອົົາລະທ່່ານໝໍໍກະຢ່່າຟ້້າວເວົ້້�າປະຊົົດປະຊັັນກັັນຫຼຼາຍ ທ່່ານກໍໍຮູ້້�ຕິິວ່່າພວກເຮົົາ
ກຳຳ�ລັັງ …”
“ແພດໝໍໍບໍ່່�ພຽງພໍໍ . ແມ່່ນແລ້້ວຂ້້ອຍຮູ້້�ດີີ ແຕ່່ທ່່ານໝໍໍຄືືຊິິດີີໃຈທີ່່� ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ຕາຍ
ກ່ອນເພາະຖືື
ກໝໍໍລະເລີີຍມົົວແຕ່່ໄປໃສ່່ໃຈຄົົນປ່່ວຍຕົົວຈິິງ.”
່
“ພະຍາບານຂອງທ່່ານໝໍໍໄດ້້ລາຍງານໃຫ້້ພວກເຮົົາຮູ້້�ກ່ຽວກັັ
ບຄວາມຄືືບໜ້້າຂອງ
່
ອາການຂອງທ່່ານເປັັ ນປະຈຳຳ�. ມື້້� ວານນີ້້�ພວກເຮົົາມີີເຫດການສຸຸກເສີີນສອງສາມເລື່່� ອງ
ຈັ່່�ງຊັ້້�ນລະຈິ່່�ງວ່່າພາກັັນຫຍຸ້້�ງເອົົາແທ້້ເອົົາວ່່າ. ທ່່ານໄດ້້ຍິິນຂ່່າວເລື່່� ອງໄຟ ໄໝ້້ບໍໍ?”
“ໄດ້້ຍິິນຢູ່່� ໄຟໄໜ້້ເຮືືອນຄົົວຫັ້້� ນບໍໍ?”
“ແມ່່ນແຫຼຼ ະ ໄຟເລີ່່� ມ ໄໝ້້ຢູ່່� ບ່່ອນນັ້້�ນ ໂຊກຍັັ ງ ດີີ ທີ່່� ມັັ ນ ບໍ່່� ລ າມໄປໄໝ້້ຫ້້ອງຢາ.
ເທວະດາເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າພວກເຮົົາມີີຢາເຫຼືື�ອໜ້້ອຍພຽງໃດ ແຕ່່ພວກປຶ້້� ມທີ່່� ສະສົົມໄວ້້
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ຈຳຳ�ນວນໜ້້ອຍໜຶ່ງ່� ຖືືກໄຟໄໝ້້ຈົົນໝົົດກ້້ຽງ ແຕ່່ຄິິດວ່່າມັັນກໍໍເປັັ ນປຶ້້� ມທໍໍາມະດາບໍ່່�ມີີຄ່່າ
ລາຄາຫຍັັງດອກ.”
“ທ່່ານໝາຍເຖິິງຫຍັັງ?”
“ລອງນຶຶກເຖິິງທີ່່� ຕັ້້ງ� ຂອງໂຮງໝໍໍເບິ່່�ງແມສີີຣິ.ິ ເຮືືອນຄົົວຕັ້້�ງຢູ່່�ຊື່່� ກັບ
ັ ຫ້້ອງສະໝຸຸດເກົ່່�າ
ມັັນກໍໍເລີີຍວ່່າໄໝ້້ຈົົນໝົົດ ຈົົນບໍ່່�ມີີຫຍັັງເຫຼືື�ອເລີີຍນອກຈາກຂີ້້� ເຖົ່່�າກັັບຄວາມຊົົງຈຳຳ�.”
ຂະນະທີ່່� ທ່່ານໝໍໍເຫວີີຍເລື່່� ອນຫູູຟັັງຂອງເຂົົາໄປທີ່່� ໜ້້າເອິິກ ແລະຫຼັັ�ງຂອງສີີຣິ,ິ ຄົົນ
ເຈັັບກໍໍສູູບລົົມຫັັ ນໃຈເຂົ້້�າປອດບາດເລິິກໆ ທີ່່� ສຸຸດເທົ່່�າທີ່່� ຈະເຮັັດໄດ້້ ແຕ່່ຈິິດໃຈຂອງເຂົົາ
ຊໍ້້�າພັັ ດຄິິດນຳຳ�ແຕ່່ຫ້້ອງສະໝຸຸດພຸ້້� ນຫຼຼາຍກວ່່າ. ປິິ ດສະໜາຊິ້້�ນນີ້້�ຈະຕໍ່່�ເຂົ້້�າກັັບພາບໃຫຍ່່
ໄດ້້ແນວໃດ?”
ປະມານແປດໂມງ ສີີຣິກໍ
ິ ມີ
ໍ ກ
ີ ານຢ້້ ຽມຢາມທີ່່� ໜ້້າປະທັັບໃຈ. ນາງວົົງປ່່ອນຄໍໍເຂົ້້�າມາ
ທາງຊ່່ອງປະຕູູ ແລ້້ວກໍໍຍິ້້�ມ.
“ນາງວົົງເປັັ ນຫຍັັງບໍ່່�ເຂົ້້�າມາໃນພີ້້� ?”
ນາງຍັັງບໍ່່�ເຂົ້້�າໄປ. “ຍັັງແວ່່ບໍ່່�ໄດ້້ເທື່່� ອທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ເປັັ ນແນວໃດແລ້້ວ?”
“ກໍໍຄ່່ອຍດີີຂຶ້້�ນຢູ່່�.”
“ຂ້້ອຍຟ້້າວໄປວຽກ ປານນີ້້�ຄົົງຢູ່່�ຫ້້ອງການແລ້້ວລະ.”
“ເຈົ້້�າບໍ່່�ຢາກໄປແວ່່ຫ້້ອງການຂົົນຂວາຍກ່ອນບໍໍ
?”
່
“ຫ້້ອງການຂົົນຂວາຍຫວາ? ໄປເຮັັດຫຍັັງລະ?”
“ຂ້້ອຍກໍໍບໍ່່�ຢາກເວົ້້�າຫຍັັງດອກ ແຕ່່ກໍໍຄິິດວ່່າມັັນຄົົງບໍ່່�ໄດ້້ເປັັ ນພິິ ດເປັັ ນໄພຫຍັັງ. ມື້້�
ກ່ອນຫັ້້�
ນທ້້າວເກດແກ້້ວເຫັັ ນເຈົ້້�າຢູ່່�ກົົມສາມັັນສຶຶກສາ ພໍໍກັບ
ັ ອອກມາກໍໍເຕັ້້�ນຢັັ ອກໆ ຄືືກັບ
ັ
່
ໂຕໜູູ ທັັງໄດ້້ເລົ່່�າເລື່່�ອງສາວຄົົນງາມສະດຸຸດຕາທີ່່� ເຂົົາໄດ້້ເຫັັ ນໃຫ້້ພວກເຮົົາຟັັ ງກັັນທຸຸກຄົນ
ົ .
ເຂົົາຖາມຂ້້ອຍວ່່າຮູ້້�ຈັັກເຈົ້້�າ ຫຼືື�ບໍ່່�. ຕອນເຂົົາຖາມຫັ້້� ນ ສີີໜ້້າຂອງເຂົົາແຈ້້ງສະຫວ່່າງເປັັ ນ
ປະກາຍເລີີຍແຫຼຼະ. ຂ້້ອຍອາດບໍ່່�ແມ່່ນຊ່່ຽວຊານດ້້ານນີ້້� ແຕ່່ກໍໍພໍໍບອກໄດ້້ວ່່າເຂົົາຫຼົົ�ງ
ສະເໜເຈົ້້�າແລ້້ວ.”
“ຫຼົົ�ງສະເໜຂ້້ອຍຫວາ? ໂອຍຢ່່າເວົ້້�າບ້້າຫຼຼາຍເທາະ.” ນາງບໍ່່�ສາມາດຢຸຸດຮອຍຍິ້້�ມ
ທີ່່� ປາກົົດຢູ່່�ມຸຸມປາກໄດ້້. “ແນວໃດກໍໍຕາມແຕ່່, ຂ້້ອຍມານີ້້�ພ້້ອມກັັບແຟນໆ ທີ່່� ຄັ່່ງ� ໄຄ້້ທ່່ານໝໍໍ
ນຳຳ�ໃດນິິ. ມະໂນລີີກັັບນ້້ອງສອງຄົົນຢາກມາເບິ່່�ງອາການຂອງທ່່ານໝໍໍ.”
“ໂອຊ່່າງວິິເສດແທ້້. ພວກເຂົົາເປັັ ນແນວໃດລະ?”
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າເດັັກນ້້ອຍຍັັງທໍໍາໃຈບໍ່່�ໄດ້້ກັັບເລື່່� ອງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນ ພວກເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ງຽບບໍ່່�
ເວົ້້�າບໍ່່�ຈາຫຍັັງ.”
“ສົ່່�ງພວກເຂົົາເຂົ້້�າມາໃນພີ້້� .”
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ເມື່່� ອນາງວົົງອອກໄປ ເດັັກທັັງສາມກໍໍເກາະກັັນເຂົ້້�າມາເປັັ ນແຖວປານຕ່່ອງໂສ້້ ໂດຍ
ແມ່່ນມະໂນລີີເປັັ ນຜູ້້� ນຳຳ�ໜ້້າຂະບວນ. ຈັັງຫວະນັ້້�ນພໍໍ ດີີສີີຣິິກໍໍໄອໂຂກຂຶ້້�ນພ້້ອມບາດເຮັັດ
ໃຫ້້ພວກເດັັກໆ ພາກັັນຖອຍກັັບໄປຢືືນອີີງຂອບຝາຫ້້ອງພ້້ອມຈ້້ອງແນມເບິ່່� ງເຂົົ າ.
ເມື່່� ອເຊົົາໄອແລ້້ວ, ສີີຣິິກໍໍຍິ້້�ມ ແລ້້ວເອີ້້� ນເອົົາພວກເຂົົາເຂົ້້�າໄປຫາຕົົນ.
“ເປັັ ນແນວໃດສາວໆ ຊ່່າງດີີອີ່່�ຫຼີີ�ທີ່່�ມາຢາມລຸຸງ. ພວກຫຼຼານພາກັັນໄປຢູ່່�ໃສລະ?”
ມະໂນລີີເຮັັດໜ້້າທີ່່� ເປັັ ນໂຄສົົກ. “ເຮືືອນປ້້ າສຸຸກ, ລາວດີີກັບ
ັ ພວກເຮົົາຫຼຼາຍ ລາວຖ້້າ
ຢູ່່�ນອກ. ລຸຸງຢາກພົົ ບກັັບລາວບໍໍ?”
“ບໍ່່�ດອກ. ລຸຸງຢາກພົົ ບພວກຫຼຼານຫຼຼາຍກວ່່າ. ລຸຸງເປັັ ນຫ່່ວງພວກຫຼຼານທຸຸກຄົົນ.”
“ປ້້ າສຸຸກເວົ້້�າວ່່າ ລຸຸງກ້້າຫານຫຼຼາຍທີ່່� ເຂົ້້�າໄປຄົ້້�ນຫາແມ່່.”
“ມະໂນລີີ, ຫຼຼານຮູ້້�ບໍໍວ່່າຕອນນີ້້�ແມ່່ຂອງຫຼຼານຢູ່່�ໃສ?”
“ໂດຍຮູ້້�.”
“ຢູ່່�ໃສລະ?”
“ຢູ່່�ວັັດ.”
“ຄົົນນັ້້�ນບໍ່່�ແມ່່ນແມ່່ຫຼຼານດອກ.”
“ແມ່່ນແມ່່ຫຼຼານຫັ້້� ນລະ.”
“ບໍ່່�ແມ່່ນດອກ. ສິ່່�ງທີ່່� ຢູ່່�ໃນວັັດຫັ້້� ນເປັັ ນພຽງຮ່່າງທີ່່� ແມ່່ຂອງຫຼຼານອາໄສຢູ່່�ຊື່່� ໆ ດອກ.”
ນ້້ອງສາວຜູ້້� ນ້້ອຍສຸຸດຫົົ ວຄຶຶກຄັັກຂຶ້້�ນ ສ່່ວນມະໂນລີີເບິ່່�ງຄືືວ່່າກໍໍາລັັງໃຈຮ້້າຍ.
“ແມ່່ນແມ່່ຫຼຼານແທ້້.”
ສີີຣິິຍື່່�ນມືືໄປຈັັບເອົົາມືືຂອງມະໂນລີີແລ້້ວມາແປະໃສ່່ກັັບໃບໜ້້າຂອງຕົົນ.
“ນີ້້�ແມ່່ນຜິິ ວໜັັງ, ນີ້້�ແມ່່ນເສັ້້�ນຜົົ ມ ສິ່່�ງທັັງໝົົດທີ່່� ຢູ່່�ສ່່ວນນອກນີ້້�ບໍ່່�ແມ່່ນລຸຸງດອກ ມັັນ
ເປັັ ນພຽງຮ່່າງຊື່່� ໆ. ມັັນຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ເຈ້້ຍຫໍ່່� ເຂົ້້�າໜົົມຫັ້້� ນແຫຼຼະ ເຊິ່່�ງເຈ້້ຍຫໍ່່� ເຂົ້້�າໜົົມກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນ
ເຂົ້້�າໜົົມເດລະ. ຕົົວຕົົນທີ່່� ແທ້້ຈິິງຂອງພວກເຮົົາແມ່່ນຢູ່່�ໃນຮ່່າງທີ່່� ເປັັ ນເປືືອກຫຸ້້�ມຫໍ່່� ພຽງ
ພາຍນອກ. ທຸຸກຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຂອງພວກເຮົົາ ບໍ່່�ວ່່າຍາມໃຈດີີ ຫຼືື�ຍາມໃຈຮ້້າຍ. ທຸຸກຄວາມ
ນຶຶກຄິດ
ິ ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັ ນຄວາມສະຫຼຼຽວສະຫຼຼາດ, ຄວາມຮັັກ … ຊຸຸ ມນີ້້�ຕ່່າງຫາກທີ່່� ເປັັ ນຕົົວ
ຕົົນຂອງຄົົນເຮົົາ.
“ມັັນຖືືກເອີ້້� ນວ່່າວິິນຍານ. ວິິນຍານຂອງແມ່່ຫຼຼານພຽງແຕ່່ຫຼຸຸ�ດລອຍອອກໄປແລ້້ວ
ຖິ້້�ມຮ່່າງປະໄວ້້. ລຸຸງຍັັງໄດ້້ພົົ ບກັັບວິິນຍານຂອງແມ່່ຫຼຼານຕອນເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງຄືືນມື້້� ນັ້້ນ
� .”
“ມັັນຄືືກັັບຜີີ ຫັ້້� ນບໍ່່�?”
“ບໍ່່�ຄືືກັັນ. ຜີີ ເປັັ ນພຽງເລື່່� ອງທີ່່� ຄົົນສ້້າງຂຶ້້�ນມາໃຫ້້ເຊື່່� ອກັັນເອງຊື່່� ໆ. ສ່່ວນວິິນຍານ
ຂອງແມ່່ຫຼຼານແມ່່ນຄວາມຈິິງ. ບາງຄົົນກໍໍເຫັັ ນວິິນຍານ ແຕ່່ຄົົນສ່່ວນໃຫຍ່່ກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນ.”
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“ລຸຸງໄດ້້ລົົມກັັບລາວບໍ່່�?”
“ໄດ້້ລົົມ, ລາວເປັັ ນຫ່່ວງຫຼຼາຍ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງ?”
“ລາວເປັັ ນຫ່່ວງຢ້້ ານວ່່າພວກຫຼຼານບໍ່່�ຮັັກລາວ ເພາະບາງເທື່່� ອລາວກໍໍຮ້້າຍພວກ
ຫຼຼານ. ແຕ່່ສິ່່�ງທີ່່� ລາວຢາກໃຫ້້ລຸຸງບອກພວກຫຼຼານກໍໍແມ່່ນ ການທີ່່� ລາວຮ້້າຍນັ້້�ນກໍໍຍ້້ອນ
ວ່່າຮັັກ.”
“ລາວເວົ້້�າແບບນັ້້�ນຫວາ? ເວົ້້�າແທ້້ຊັ້້�ນບໍ່່�?”
“ລາວເວົ້້�າແທ້້ ແລະລາວກໍໍຍັັງບອກວ່່າ ລາວຮັັກພວກຫຼຼານທຸຸກຄົົນ ຮັັກຫຼຼາຍອີີກ
ລາວຈະຮັັກພວກຫຼຼານຕະຫຼຼອດໄປ.”
ດວງຕາຂອງມະໂນລີີອາບຟາຍໄປດ້້ວຍນໍ້້�າຕາ ແລະແລ້້ວນາງກໍໍເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມອອກ
ມາ. ສໍໍາລັັບນ້້ອງຂອງນາງສອງຄົົນນັ້້�ນຄົົງຈະເປັັ ນການຍາກທີ່່� ຈະເຂົ້້�າໃຈໄດ້້ ສະນັ້້�ນ
ທັັງສອງຈິ່່�ງໄດ້້ແຕ່່ພາກັັນຢືືນເສີີຍຢູ່່�.
ເດັັກຜູ້້�ນ້້ອຍກວ່່າປ່່ຽນຫົົ ວຂໍ້້�ສົົນທະນາ. “ລຸຸງສີີຣິິ ຫຼຼານເກືືອບຈະໄປໂຮງຮຽນໄດ້້
ແລ້້ວໃດ໋.໋ ເບິ່່�ງແມນີ້້�.” ນາງເອື້້� ອມມືືເບື້້� ອງຂວາຂ້້າມມາທາງຫົົ ວທັັງພະຍາຍາມໃຫ້້ປາຍ
ມືືແຕະໃສ່່ກັັບຫູູຂ້້າງຊ້້າຍ ມັັນເປັັ ນວິິທີີທີ່່�ພວກເຂົົາເຄີີຍໃຊ້້ໃນຕ່່າງແຂວງ. ຖ້້າປາຍມືືແຕະ
ເຖິິງຫູູ ສະແດງວ່່າສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້້ແລ້້ວ.
“ໂອ, ເກືືອບແຕະເຖິິງຫູູແລ້້ວນົົກ. ເປັັ ນຕາເສຍດາຍທີ່່� ຫຼຼານບໍ່່�ມີຫູ
ີ ຄື
ູ ກັ
ື ບ
ັ ກະຕ່່າຍ ຄັັນ
ຊັ້້�ນແມ່່ນໄປໂຮງຮຽນໄດ້້ລະເດນີ້້�.” ນາງຫົົ ວສະອິິກສະອ້້ອຍ ແລ້້ວໂດດຂຶ້້�ນໄປເທິິງຕຽງ
ຂອງສີີຣິິ.
ເມື່່�ອຕຸ້້ຍກັັ
� ບມາແຕ່່ເບິ່່�ງແມ່່ ນາງກໍໍພົົບກັັບເດັັກນ້້ອຍສາມຄົົນກໍໍາລັັງນອນຟັັ ງສີີຣິເິ ລົ່່�າ
ເລື່່� ອງກ່ຽວກັັ
ບພວກວິິນຍານທີ່່� ສິິງຢູ່່�ຕາມຕົ້້�ນໄມ້້ໃນຄຳຳ�ມ່່ວນ.
່
“ອະຮາ ພາກັັນເຮັັດຫຍັັງຢູ່່�ນໍໍ?”
“ເຈົ້້�າແມ່່ນນາງພະຍາບານແມ່່ນບໍໍ?” ນົົກຖາມ.
“ບໍ່່�ແມ່່ນ. ຂ້້ອຍແມ່່ນໂຕແຂ້້ທີ່່� ນຸ່່ງຊຸຸ
� ດນາງພະຍາບານ.”
“ເຈົ້້�າມາຍື່່� ນໃບສະໝັັກແມ່່ນບໍໍ?” ມະໂນລີີຖາມ.
“ໃບສະໝັັກຫຍັັງທີ່່� ຮັັກ?”
“ຈະມາສະໝັັກເປັັ ນເມຍອີີກຄົົນຂອງລຸຸງສີີຣິິບໍໍ?”
ຕຸ້້�ຍທຳຳ�ທ່່າເຮັັດກະອຶຶກກະອັັກ ພ້້ອມທຳຳ�ທ່່າຮາກອອກມາສຽງດັັງ. ເມື່່� ອປ້້ າສຸຸກກັັບ
ຄົົນຍາມເຂົ້້� າມາກໍໍພໍໍດີີເຫັັ ນຕຸ້້�ຍກຳຳ�ລັັງກົ້້�ມໜ້້າລົົງໃສ່່ກັັບພື້້� ນ ພວກເດັັກນ້້ອຍໄດ້້ແຕ່່
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ພາກັັນຫົົ ວຈົົນໄສ້້ຂົົດໄສ້້ໂຂຢູ່່�ເທິິງຕຽງ ສ່່ວນສີີຣິິໄດ້້ແຕ່່ໄອຄັ໋໋�ອກໆ ຈົົນຮ່່າງກາຍ ເໜັັງ
ຕີີງເພືື ອບໆ.
ເມື່່� ອທຸຸກຄົົນກັັບໄປໝົົດແລ້້ວ, ສີີຣິິກໍໍພະຍາຍາມໂທລະສັັບອີີກຄັ້້�ງ ແທນທີ່່� ເຂົົາຈະ
ໄດ້້ຍິິນສຽງຂອງພະນັັກງານຈາກໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ແຕ່່ສີີຣິຊໍ້້
ິ �າພັັດໄດ້້ຍິິນ
ສຽງພະນັັກງານຂອງໂຮງໝໍໍແທນ.
“ສະບາຍດີີ. ທະຫານຜູ້້� ນັ້້�ນໄປໃສລະ?”
“ເຂົົາໄປແລ້້ວເດ. ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຄົົງບໍ່່�ມີີເຫດຜົົ ນຫຍັັງທີ່່� ເຂົົາຕ້້ອງຢູ່່� ເພາະເຂົົາໄດ້້ຮັັບ
ສາຍໂທລະສັັບທີ່່� ເຂົົາຕັ້້�ງຕາລໍໍຖ້້າແລ້້ວໆ.”
“ສາຍມາແຕ່່ໃສ?”
“ສາຍມາແຕ່່ຫວຽດນາມ. ຕອນມີີສາຍໂທເຂົ້້�າມານັ້້�ນກໍໍແມ່່ນຕອນແລງມື້້� ວານຕອນ
ນັ້້�ນຂ້້ອຍພໍໍ ດີີກັັບບ້້ານ ເປັັ ນສາຍໂທເຂົ້້�າຈາກທ່່ານໝໍໍຫງຽນຫຍັັງບຸຸປະມານນີ້້� ແຫຼຼະ.
ທ່່ານຈື່່�ບໍ່່�ໄດ້້ບໍໍ?”
“ຂ້້ອຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບສາຍຈາກໃຜເລີີຍນະ.”
“ແປກແທ້້. ທະຫານຄົົນນັ້້�ນບອກວ່່າຈະໂອນສາຍໃຫ້້.”
“ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ໂອນສາຍມາທາງນີ້້�ໂດຍກົົງ. ໜ້້າສົົນໃຈແທ້້ ເອີີຟ້້າວກ່ອນ,
ຊ່່ວຍຕໍ່່�ສາຍ
່
ໄປທີ່່� ຫ້້ ອງການໃຫຍ່່ຕຳຳ�ຫຼຼວດໃຫ້້ຂ້້ອຍແດ່່ໄດ້້ບໍໍ? ແລະຂ້້ອຍຢາກໃຫ້້ເຈົ້້�າຊ່່ວຍຫາເລກ
ໂທຕິິດຕໍ່່�ພະແນກຊັັນນະສູູດສົົບຂັ້້�ນສູູນກາງປະຈຳຳ�ຮາໂນ່່ຍໃຫ້້ແດ່່.”
“ອັັນນັ້້�ນຢູ່່�ຫວຽດນາມພຸ້້� ນໃດ.”
“ເທົ່່�າທີ່່� ເຫັັ ນຄັ້້�ງຫຼ້້�າສຸຸດ ມັັນຍັັງຢູ່່�ຫັ້້� ນແນ່່ນອນ.”
“ທ່່ານໝໍໍຕ້້ອງໄດ້້ປະກອບຂໍ້້�ມູູນໃຫ້້ຄົົບສີ່່� ແຜ່່ນກ່່ອນ ຂ້້ອຍຈິ່່�ງສາມາດໃຫ້້ທ່່ານໂທ
ໄປຕ່່າງປະເທດໄດ້້ ຈາກນັ້້�ນຜູ້້� ອຳຳ�ນວຍການຈິ່່�ງໄດ້້ເຊັັນອະນຸຸມັັດ ແລະ …”
“ທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ຂ້້ອຍຢາກໄດ້້ຫັ້້� ນແມ່່ນເບີີໂທ. ສ່່ວນເລື່່� ອງລາຍເຊັັນຫັ້້� ນຄ່່ອຍວ່່າກັັນ
ຕາມຫຼັັ�ງກ່ອນ
ິ ປະຈໍໍາຫ້້ອງຊັັນນະສູູດ
່ ແລ້້ວຊ່່ວຍສົ່່�ງຄົົນໄປນຳຳ�ເອົົານ້້ອງກຶ່່�ງ ຊ່່າງເຕັັກນິກ
ສົົບມາພົົ ບຂ້້ອຍດ່່ວນໄດ້້ບໍໍ?”
ໃນທີ່່� ສຸຸດສີີຣິິກໍໍໄດ້້ລົົມກັັບສາລະວັັດສຽງແຫບຫ້້າວຄົົນເດີີມເຊິ່່�ງເຂົົາເຄີີຍລົົມກ່່ອນ
ໜ້້ານີ້້�ທີ່່�ສູູນບັັນຊາການຕຳຳ�ຫຼຼວດ.
“ສະບາຍດີີທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ຂ້້ອຍແມ່່ນສາລະວັັດໄຕ. ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ພວກເຮົົາໄດ້້ລົົມກັັນ
ມື້້�ວານນີ້້� ຂ້້ອຍຈິ່່�ງຫາກໍໍຮູ້້�ວ່່າທ່່ານໝໍໍເປັັ ນໃຜ ເຊິ່່�ງທ່່ານແມ່່ນທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບແມ່່ນ
ບໍໍ? ຂ້້ອຍຕັ້້�ງໃຈວ່່າຈະສົ່່�ງຄົົນໄປເບິ່່�ງວ່່າທ່່ານໝໍໍໄປເຮັັດຫຍັັງຢູ່່�ຫັ້້� ນ ຂ້້ອຍເກງວ່່າຄົົນທີ່່�
ທ່່ານຢາກພົົ ບຍັັງບໍ່່�ທັັນເຂົ້້�າຫ້້ອງການເທື່່� ອ.”
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“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ ຂ້້ອຍພຽງສົົງໄສໃນສິ່່�ງທີ່່� ເຈົ້້�າເວົ້້�າມື້້� ວານນີ້້�ວ່່າໂພສີີບໍ່່�ມີີໂຕະເຮັັດ
ວຽກແມ່່ນບໍໍ?”
“ແມ່່ນແລ້້ວ.”
“ເປັັ ນໄປໄດ້້ແນວໃດທີ່່� ຕໍໍາຫຼຼວດສືືບສວນຂອງເຈົ້້�າບໍ່່�ມີີໂຕະເຮັັດວຽກປະຈຳຳ�?”
“ອໍໍ ຄວາມຈິິງແລ້້ວ ເຂົົາບໍ່່�ແມ່່ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຂອງພວກເຮົົາດອກ.”
“ບໍ່່�ແມ່່ນຊັ້້�ນຫວາ?”
“ບໍ່່�ແມ່່ນ. ຄ້້າຍກັັບວ່່າເຂົົາໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໃຫ້້ມາປະຕິິບັັດພາລະກິິດພິິ ເສດບາງ
ຢ່່າງ ເຂົົາລົົງມາແຕ່່ເມືືອງວຽງໄຊເພື່່� ອສືືບຄະດີີບາງຢ່່າງ ເຂົົາເຂົ້້�າມາຫ້້ອງການເປັັ ນຊ່່ວງ
ແຕ່່ສ່່ວນໃຫຍ່່ເຂົົາຈະວຸ້້ນແຕ່່ຢູ່່
�
� ນອກຫຼຼາຍກວ່່າ.”
“ມາແຕ່່ວຽງໄຊຫວາ?”
“ມີີປັັນຫາຫຍັັງບໍໍນໍ?
ໍ ”
“ບໍ່່�ມີີຫຍັັງດອກ. ພຽງແຕ່່ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ບອກເລີີຍວ່່າເຂົົາມາແຕ່່ທາງພາກເໜືືອ.”
“ທ່່ານຈະບໍ່່�ຮູ້້�ຂໍ້້�ມູນ
ູ ຫຍັັງຈາກຄົົນຜູ້້�ນັ້້�ນດອກ ເຂົົາເກືືອບຈະບໍ່່�ປາກບໍ່່�ເວົ້້�າກັັບໃຜເລີີຍ.
ໝໍໍຫ່່ ານັ້້�ນມັັນມັັກປະພຶຶ ດຕົົວລຶຶກລັັບ, ຂໍໍໂທດເດີີທີ່່�ເວົ້້�າແບບນີ້້�.”
“ບໍ່່�ດອກ. ເອີີ, ແນວໃດກໍໍຂອບໃຈເດີີ.”
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງ.”
ສີີຣິວ
ິ າງຫູູໂທລະສັັບລົົງຄ່່ອຍໆ. ກຶ່່�ງມາເຖິິງແລ້້ວ ເຂົົາຢືືນໂຍກຕົົວໄປມາເລັັກໜ້້ອຍ
ຢູ່່�ຂ້້າງປະຕູູ. ສີີຣິເິ ງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນເບິ່່�ງ ແຕ່່ຊໍ້້�າພັັດລືືມໄປຊົ່່�ວຂະນະວ່່າເປັັ ນຫຍັັງ ກຶ່່�ງຈິ່່�ງຢືືນຢູ່່�
ບ່່ອນນັ້້�ນ.
“ນ້້ອງກຶ່່�ງບໍໍ? ໂອ ແມ່່ນໃດເນາະ ວ່່າຈະໃຫ້້ນ້້ອງເອົົາຈົົດໝາຍສະບັັບ ນີ້້� …” [ເຂົົາ
ກົ້້�ມຂຽນຈົົດໝາຍຂະນະທີ່່� ກໍໍາລັັງເວົ້້�າຢູ່່� ] “… ແລ້້ວເອົົາໄປສົ່່�ງໃຫ້້ສະຫາຍສີີວິິໄລຢູ່່�
ຫ້້ອງການສະພາ ນ້້ອງເຄີີຍໄປບ່່ອນນັ້້�ນມາແລ້້ວແຫຼຼະ.”
“ໂດຍເຄີີຍໄປແລ້້ວ.”
“ຢ່່າເອົົາຈົົດໝາຍສະບັັບນີ້້�ໃຫ້້ໃຜເດັັດຂາດ ແມ່່ນແຕ່່ຈະຖືືກຈັັບມາດຶຶງເລັັບມືືເລັັບ
ຕີີນອອກກໍໍຢ່່ າໄດ້້ຍອມ. ນ້້ອງເຂົ້້�າໃຈບໍໍ?”
“ເຂົ້້�າໃຈ.” ກຶ່່�ງພົ່່�ນລົົມຫັັ ນໃຈຟຶຶ ດຟັັ ດ ແລ້້ວອອກຈາກຫ້້ອງໄປພ້້ອມກັັບສຽງຫົົ ວອິິກໆ.
“ຖານປະຕິິບັັດການຢູ່່�ເມືືອງວຽງໄຊຊັ້້�ນບໍໍ? ເປັັ ນໄປໄດ້້ແນວໃດ?”
ເວລາລ່່ວງເລີີຍໄປຈົົນເຖິິງຕອນບ່່າຍ ສີີວິໄິ ລຈິ່່�ງມາຮອດພ້້ອມກັັບຊາຍອາ ວຸຸໂສຄົົນ
ໜຶ່່ງ� ທີ່່� ມີີທ່່າທາງແຂງແຮງເຊິ່່�ງສວມຊຸຸ ດອັັນຍັັບຍໍ່່� ທ່່າທາງຊາຍທັັງສອງຄືືຮູ້້� ສຶຶກເມື່່� ອຍ
ອ່່ອນຄ້້າຍກັັບວ່່າພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ນອນໝົົດຄືືນ.
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“ສີີຣິິຮູ້້�ສຶຶກໄຄແດ່່ແລ້້ວບໍໍ?”
“ສະຫາຍໄດ້້ຮັັບຈົົດໝາຍຂອງເຮົົາ ຫຼືື�ບໍ່່�?”
“ຍັັກກຸຸມພັັ ນນ້້ອຍປະຈໍໍາຫ້້ອງເກັັບສົົບຂອງສະຫາຍເກືືອບຖືືກຍິິງຕາຍເພາະເອົົາ
ຈົົດໝາຍໄປສົ່່�ງນີ້້�ແຫຼຼະ. ທະຫານຄົົນຍາມກັ້້�ນບໍ່່�ໃຫ້້ເຂົົາຜ່່ານປະຕູູ. ສະນັ້້�ນ, ເຂົົາຈິ່່�ງຢືືນ
ຈ່່ອງຂອບຮົ້້�ວພ້້ອມຮ້້ອງຊື່່� ຂອງເຮົົາບັັກດັັງໆ ຈົົນເຮົົາຍ່່າງອອກມາສ່່ອງເບິ່່�ງທາງໜ້້າ
ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມ.”
“ເຂົົາເຮັັດຫຼ້້�ອນໜ້້າທີ່່� ຕາມມອບໝາຍໄດ້້ດີີພໍໍຄວນຊັ້້�ນນະ.” ສີີຣິເິ ລີ່່� ມໄອຈົົນຕົົວສັ່່�ນ
ຖ້້າຈະວ່່າໄປແລ້້ວ ອາການຂອງເຂົົາຂີ້້� ຮ້້າຍລົົງກວ່່າມື້້� ຜ່່ ານມາຊໍ້້�າອີີກ.
“ສີີຣິິ ນີ້້�ແມ່່ນດົົງວັັນ, ຜູ້້� ບັັນຊາການທະຫານສູູງສຸຸດປະຈຳຳ�ໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມ
ໝັ້້�ນຄົົງ ເຂົົາຢາກພົົບສະຫາຍກ່ອນທີ່່�
ສະຫາຍຈະຫັັ ນໃຈບໍ່່�ອອກແລ້້ວຂາດ ໃຈຕາຍກ່ອນ.”
່
່
“ເບິ່່�ງຄືືວ່່າຈະມາຕົົງເວລາເປະເລີີຍລະຊັ້້�ນນະ ສະບາຍດີີບໍໍທ່່ານຜູ້້� ບັັນຊາການ?”
“ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກສັບ
ັ ສົົນເລັັກໜ້້ອຍທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ິ ທັັງເປັັ ນຊ່່ວງທີ່່� ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກລຳຳ�ບາກໃຈບໍ່່�
ໜ້້ອຍເລີີຍລະ. ພົົ ນຕີີງາຄຳຳ� ຄືືໜຶ່ງ່� ໃນເພື່່� ອນຮ່່ວມງານທີ່່� ຂ້້ອຍໄວ້້ໃຈໄດ້້ໃນຫຼຼາຍປີີມານີ້້�.”
“ພວກເຮົົາຈັັບຕົົວເຂົົາໄດ້້ແລ້້ວແມ່່ນບໍໍ?” ສີີຣິຊົ
ິ ົກກຳຳ�ປັ້້� ນກາງອາກາດ ຂະນະທີ່່� ສີວິ
ີ ໄິ ລ
ຊູູ ຫົົວໂປ້້ມືື ແຕ່່ດົົງວັັນເຫັັ ນວ່່າມັັນຍັັງບໍ່່�ແມ່່ນໄຊຊະນະເທື່່� ອ.
“ຕອນທີ່່� ເພື່່� ອນຂອງທ່່ານ, ສະຫາຍສີີວິໄິ ລໄປພົົ ບຂ້້ອຍກ່່ຽວກັັບເລືືອງນີ້້� ທຳຳ�ອິິດ
ຂ້້ອຍຮອດບໍ່່�ຢາກເຊື່່� ອໃນສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາເວົ້້�າແມ່່ນແຕ່່ຄຳຳ�ດຽວ. ແລະຍິ່່�ງເຂົົາບໍ່່�ຍອມເປີີດ ເຜີີ ຍ
ແຫຼ່່�ງທີ່່� ມາຂອງຂໍ້້�ມູູນຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ຂາດຄວາມໜ້້າເຊື່່� ອຖືືເພີ່່� ມຂຶ້້�ນອີີກ ແມ່່ນແຕ່່ຕອນເຂົົາ
ເລີ່່�ມຈະຫາຫຼັັ�ກຖານມາຢືືນຢັັ ນຂ້້ອຍກໍໍຍັັງບໍ່່�ຍອມເຊື່່� ອ ແຕ່່ສີີວິໄິ ລກໍໍເປັັ ນຄົົນລະອຽດລະອໍໍ
ເຂົົ າ ລົົ ງ ມືື ກ ວດສອບແຟ້້ ມເອກະສານຕ່່າງໆ ເພື່່� ອຢືືນ ຢັັ ນຄວາມຖືື ກຕ້້ ອງ ທັັ ງ ຍັັ ງ
ທຽວປຸຸກຄົົນຜູ້້� ນັ້້�ນຜູ້້� ນີ້້�ໃຫ້້ຕື່່� ນຂຶ້້�ນມາໃຫ້້ປາກຄຳຳ�ຕະຫຼຼອດຄືືນຈົົນຊອດແຈ້້ງ.”
“ສຸຸດຍອດຫຼຼາຍອ້້າຍ.”
ສີີວິໄິ ລອົົດໃຈລໍໍຖ້້າບໍ່່�ໄຫວທີ່່� ຈະຊີ້້� ແຈງເພີ່່� ມຕື່່� ມ. “ເຫດການທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນມັັນ
ຊ່່າງບັັງເອີີນກ່ຽວຂ້້ອງເກາະກ່
າຍກັັ
ນເກີີນໄປ ພົົນຕີີງາຄໍໍາໄດ້້ຮັັບຄໍໍາສັ່່�ງໃຫ້້ໄປປະຈຳຳ�ການ
່
່
ຢູ່່�ຫ້້ອງບັັນຊາການໃຫຍ່່ຕອນທີ່່� ຮັັອກຢູ່່�ຫັ້້� ນພໍໍ ດີີ. ເຂົົາຮູ້້�ລາຍລະອຽດທຸຸກຢ່່ າງກ່່ຽວກັັບ
ປະຕິິບັັດການລັັບຂອງຫວຽດນາມ. ຕອນທີ່່� ທຣັັນ, ທຣັັນ ກັັບຮັັອກເດີີນທາງມານີ້້�
ໜ່່ວຍງານຂອງເຂົົາກໍໍມີໜ້້
ີ າທີ່່� ຮັັບຜິິ ດຊອບເລື່່� ອງການຮັັກສາຄວາມປອດໄພ ເຂົົາມີີສິດ
ິ
ໃນການເຂົ້້�າເຖິິງລະບົົບການສື່່� ສານທັັງໝົົດ.
“ແລະຖ້້າຫາກຫຼັັ�ກຖານພະຍານແວດລ້້ອມຊຸຸ ມນັ້້�ນຍັັງບໍ່່�ມີເີ ຫດຜົົ ນພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະຈັັບ
ເຂົົາເຂົ້້�າຄຸຸກ ແລ້້ວໂຍນກະແຈຖິ້້�ມແລ້້ວ ລອງເດົົາເບິ່່�ງດູູວ່່າແມ່່ນໃຜເປັັ ນຄົົນສຳຳ�ຫຼຼວດ
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ເສັ້້�ນທາງບິິນໄປຍັັງດອນດັັດສ້້າງໃນເຂື່່� ອນນໍ້້�າງື່່ມ
� ? ພະນັັນໄດ້້ເລີີຍວ່່າທ່່ານເຈົ້້�າ ເມືືອງຢູ່່�
ຫັ້້� ນສາມາດຊີ້້� ຕົົວໄດ້້ແບບບໍ່່�ມີີຜິິດພາດແນ່່ນອນ.”
“ແລະຕອນນີ້້� …” ຜູ້້� ບັັນຊາການກ່າວຕື່່�
ມ. “… ພວກເຮົົາກໍໍມີີຫຼັັ�ກຖານວ່່າ ເຂົົາເປັັ ນ
່
ຄົົນສັ່່�ງໃຫ້້ໂອນສາຍທີ່່� ໂທຈາກຫວຽດນາມໄປຫ້້ອງເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາ ແຕ່່ພວກເຮົົາບໍ່່�
ຮູ້້�ວ່່າຫົົ ວຂໍ້້�ສົົນທະນານັ້້�ນເວົ້້�າກັັນກ່ຽວກັັ
ບຫຍັັງ.”
່
“ຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼ້້�ວພວກເຮົົາຈິ່່�ງຢາກໃຫ້້ສະຫາຍໂທໄປຮາໂນ່່ຍ.” ສິິວີໄີ ລຍົົກຫູໂູ ທລະສັັບ
ຂຶ້້�ນ.
“ຄິິດວ່່າພະນັັກງານສາວທີ່່� ຮັັບໂທລະສັັບຂອງໂຮງໝໍໍຈະຮູ້້�ເບີີໂທຂອງສະຖາບັັນນິິຕິິ
ເວດແລ້້ວ ແຕ່່ເຮົົາກໍໍພໍໍຮູ້້�ຢູ່່�ວ່່າຫງຽນຫົົ ງຢາກຈະບອກຫຍັັງກັັບເຮົົາ.”
ການໂທຕ້້ອງໄດ້້ເສຍເວລາດົົນເປັັ ນຊາດກວ່່າຈະຕໍ່່�ສາຍໄປຫາເພື່່� ອນຮ່່ວມງານຂອງ
ເຂົົາໄດ້້ນັ້້�ນ, ສີີຣິິຈຳຳ�ຕ້້ອງໄດ້້ລົົມກັັບຄົົນຫວຽດນາມຫຼຼາຍຕໍ່່�ຫຼຼາຍຄົົນຈົົນເກີີດຄວາມອົົນ
ລະວົົນວຸ້້ນວາຍຫຼຼ
າຍເຕີີບ.
�
“ສະບາຍດີີ ແມ່່ນຫງຽນຫົົ ງກໍໍາລັັງເວົ້້�າ.”
“ທ່່ານໝໍໍຫງຽນຫົົ ງບໍໍ? ນີ້້�ແມ່່ນສີີຣິິເດີີ.” ມີີການຢຸຸດສະຫງັັກຊົ່່�ວຄາວ. “ຫງຽນຫົົ ງ
ຟັັ ງຢູ່່�ບໍໍ?”
“ກະດຽວວ່່າມີີຄົົນບອກວ່່າເຈົ້້�າຕາຍແລ້້ວເດນິິ!”
“ຂ້້ອຍຍັັງບໍ່່�ທັັນຕາຍ ແລງວານນີ້້�ເຈົ້້�າໄດ້້ໂທຫາຂ້້ອຍແມ່່ນບໍ່່�?”
“ໂອຍເທວະດາຟ້້າແຖນຂ້້ອຍເອີີຍ, ຂ້້ອຍລະຕົົກໃຈໝົົດ. ແມ່່ນແຫຼຼະຂ້້ອຍໂທຫາເຈົ້້�າ
ແຕ່່ສາຍຖືືກໂອນໄປທີ່່� … ເອີ້້�ນວ່່າຫຍັັງນະ? ເອີີໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງນີ້້�ແຫຼຼະ.”
“ໃຜຮັັບສາຍ?”
“ເອີີ ເຂົົາກະບອກຊື່່� ຢູ່່�ໃດ໋໋ ຊື່່� ຄົນ
ົ ລາວຂອງພວກເຈົ້້�າລະຟັັ ງຄ້້າຍຄືືກັນ
ັ ເກືືອບໝົົດ ແຕ່່
ເຂົົາບອກວ່່າເຂົົາເປັັ ນຜູ້້� ບັັນຊາການ.”
“ພະນັັນໄດ້້ເລີີຍວ່່າເຂົົາຕ້້ອງເວົ້້�າແນວນັ້້�ນ ແລະເຂົົາກໍໍບອກເຈົ້້�າອີີກວ່່າຂ້້ອຍຖືືກ
ລະເບີີດຂ້້າຕາຍແມ່່ນຕິິ.”
“ແມ່່ນແຫຼຼະ ເຂົົາບັັນທຶຶກລາຍລະອຽດທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ຂ້້ອຍຢາກບອກເຈົ້້�າ ທັັງບອກອີີກ
ວ່່າຂໍ້້�ມູນ
ູ ຊຸຸ ມນັ້້�ນເປັັ ນປະໂຫຍດຢ່່າງຍິ່່�ງ ເຂົົາຍັັງບອກເບີີໂທສາຍຕົົງໃຫ້້ຂ້້ອຍອີີກ ເພື່່� ອວ່່າ
ມີີລາຍລະອຽດເພີ່່� ມເຕີີມກໍໍພໍໍຈະໄດ້້ໂທຫາເຂົົາໂດຍກົົງ.”
“ດີີຫຼຼາຍ. ນັ້້�ນຄືືເຫຼັັ�ກຕະປູູດອກສຸຸດທ້້າຍທີ່່� ຈະຕອກຝາໂລງເຂົົາໃຫ້້ແໜ້້ນ. ຜູ້້� ຊາຍ
ທີ່່� ເຈົ້້�າລົົມນຳຳ�ທາງໂທລະສັັບມື້້� ວານນີ້້�ຫັ້້� ນກໍໍແມ່່ນຄົົນດຽວກັັນກັັບຜູ້້� ທີ່່� ຮັັອກເດີີນທາງມາ
ຊີ້້� ຕົົວຫັ້້� ນແຫຼຼະ.”
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“ບໍ່່�ໜ້້າເຊື່່� ອ!”
“ຂ້້ອຍຈະຂຽນທຸຸກຢ່່ າງແລ້້ວສົ່່�ງໃຫ້້ອ່່ານດອກ. ແຕ່່ກ່ອນຈະວາງສາຍ
ຊ່່ວຍບອກ
່
ທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ເຈົ້້�າພົົ ບກ່ອນໄດ້້ບໍໍ
ລະ.”
່
ສິິບນາທີີຕໍ່່ມ
� າ ສີີຣິກໍ
ິ ວ
ໍ າງສາຍ. ເຂົົາແນມເບິ່່�ງຊາຍສອງຄົົນຢູ່່�ຂ້້າງຕຽງແລ້້ວກໍໍເຜີີ ຍ
ຮອຍຍິ້້�ມປາກົົດເທິິງໃບໜ້້າ.
“ຢ້້ ຽມຫຼຼາຍ, ຍອດຢ້້ ຽມອີ່່� ຫຼີີ� . ຄົົນພວກນັ້້�ນເກືືອບໄຫວຕົົວທັັນແລ້້ວນະ ແຕ່່ກໍໍມາ
ໂຊກຮ້້າຍຍ້້ອນພໍ້້� ຄົົນແບບເຮົົາກັັບຫງຽນຫົົ ງ.”
“ເອົົາເທາະນ້້ອງຊາຍ. ເລົ່່�າໃຫ້້ກັັນຟັັ ງແດ່່ຕິິລະ.”
“ເຮົົາເຫັັ ນວ່່າເຫດການໜ້້າຈະເປັັ ນແບບນີ້້� . ພົົ ນຕີີງາຄໍໍາໄດ້້ຮັັບຂ່່າວລັັບຈາກຮາ
ໂນ່່ຍທີ່່� ໄດ້້ລາຍງານວ່່າ ຮັັອກພ້້ອມກັັບທີີມງານຂອງເຂົົາຈະເດີີນທາງມາຊີ້້� ຕົວ
ົ ກະ ບົົດທີ່່�
ຮັັອກເຫັັ ນໃນມື້້�ທີ່່�ເກີີດເຫດການສັັງຫານໝູ່່.� ງາຄໍໍາຈິ່່�ງຫາທາງສະກັັດກັ້້�ນບໍ່່�ໃຫ້້ພວກເຂົົາ
ເດີີນທາງໄປຮອດວຽງຈັັນ ດັ່່�ງນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງສັ່່�ງໃຫ້້ແກັ໊໊�ງໝູູປ່່ າດໍໍາດັັກໂຈມຕີີລົົດຈິິບຄັັນນັ້້�ນ
ກ່ອນ
ເຂົົາຮູ້້�ຈັັກເສັ້້�ນທາງ ແລະຈຸຸດປະຈໍໍາການຂອງທະຫານຍາມແຖວນັ້້�ນເປັັ ນຢ່່າງດີີ
່
ສະນັ້້�ນ, ມັັນຈິ່່�ງບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງຍາກສຳຳ�ລັັບເຂົົາ.
“ພວກນັ້້�ນພົົ ບຄົົນຫວຽດນາມທັັ ງສາມ ເຊິ່່� ງພວກມັັນມີີໂອກາດທີ່່� ຈະເລືືອກຂ້້າ
ປິິ ດປາກ ແລ້້ວຖິ້້�ມສົົບທັັງສາມໄວ້້ກໍໍໄດ້້ ແຕ່່ພັັ ດມີີຄົົນໃດຄົົນໜຶ່່ງ� ສະເໜີີຄວາມຄິິດທີ່່� ດີີ
ກວ່່ານັ້້�ນອີີກ.”
ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງສີີຣິຫຼຸຸ�ຫຼັ່່�
ິ � ງອອກມາຈາກປາກໄວເກີີນໄປໂດຍບໍ່່�ທັັນໄດ້້ຢຸຸດພັັກເລີີຍ ເນື່່�ອງ
ຈາກມີີອາການຕື່່� ນເຕັ້້�ນແບບບອກບໍ່່�ຖືືກ ຈົົນເຂົົາເອງກໍໍເກືືອບຫັັ ນໃຈນຳຳ�ບໍ່່�ທັັນຈິ່່�ງສູູບເອົົາ
ອົົກຊີີແຊນເຂົ້້�າປອດສອງສາມຄັ້້�ງ ພ້້ອມຖືືໜ້້າກາກໄວ້້ໃນມືືເພື່່� ອກຽມ ພ້້ອມໃຊ້້ງານ.
“ຖືືວ່່າເປັັ ນໂອກາດອັັນດີີໃນການສ້້າງຄວາມປັ່່� ນປວນເລັັກໆ ນ້້ອຍໆ ເພື່່� ອສັ່່�ນຄອນ
ຄວາມສຳຳ�ພັັ ນທາງການທູູດ ຖ້້າຫາກພວກເຂົົາສາມາດເຮັັດໃຫ້້ຝ່່າຍຫວຽດນາມເຊື່່� ອ
ວ່່າຄົົນຂອງພວກເຂົົາຖືືກຈັັບກຸຸມ ແລະຖືືກທໍໍລະມານ ມັັນກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເປັັ ນການຍາກທີ່່� ພວກ
ເຂົົ າຈະຄິິດວ່່າຝ່່ າຍລາວຕ້້ອງຮັັ ບຜິິ ດຊອບກັັບເຫດການທີ່່� ເກີີດຂຶ້້� ນ ທັັ ງເລື່່� ອງການ
ສັັງຫານໝູ່່ກໍໍ
� ເຊັ່່�ນກັັນ ແລ້້ວລອງຄິິດເບິ່່�ງວ່່າຈະເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ.
“ສະນັ້້�ນພວກໝູູປ່່ າດໍໍາຈິ່່�ງລົົງມືືຂ້້າຊາຍທັັງສາມດ້້ວຍວິິທີີການທີ່່� ບໍ່່�ງ່່າຍເກີີນໄປເພື່່� ອ
ໃຫ້້ໂລກໄດ້້ຈົົດ ຈຳຳ�ໄປອີີ ກດົົ ນ ດ້້ວຍການຈັັດ ສາກໃຫ້້ຄ້້າຍກັັ ບ ວ່່າຊາຍທັັ ງ ສາມຖືື ກ
ທໍໍລະມານຈົົນຕາຍ. ພວກມັັນນໍໍາເອົົາສົົບຂຶ້້�ນຍົົນແລ້້ວມຸ່່ງໜ້້າໄປອ່່າງເກັັ
ບນໍ້້�າງື່່ມ
� ເຊິ່່�ງໃກ້້
�
ບໍໍລິເິ ວນສະຖານທີ່່� ດັດ
ັ ສ້້າງ ກ່ອນຈະຖິ້້�
ມສົົບຂອງພວກເຂົົາລົົງໄປໃນອ່່າງເກັັບນໍ້້�າ. ພວກ
່
ມັັນໃຊ້້ເປືືອກນອກສະນວນຂອງລູູກລະເບີີດເປັັ ນຕົົວຖ່່ວງສົົບໃຫ້້ຈົົມລົົງໄປໃນພື້້� ນນໍ້້�າ
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ແລ້້ວໃຊ້້ເຊືືອກລາຄາຖືືກມັດ
ັ ຈ່່ອງທັັງສອງສົົບ ເພາະຕັ້້�ງໃຈຈະໃຫ້້ສອງສົົບລອຍຂຶ້້�ນເທິິງ
ໜ້້ານໍ້້�າເມື່່� ອເວລາຜ່່ານໄປ. ທຣັັນຄົົນທີີສອງແມ່່ນຖືືກຜູູກຕິິດດ້້ວຍສາຍໄຟ ເພື່່� ອໃຫ້້ມີີ
ຄົົນມຸຸດນໍ້້�າລົົງໄປແລ້້ວພົົ ບເປືືອກລະເບີີດທີ່່� ເປັັ ນຂອງຈີີນ ເພາະພວກມັັນຮູ້້�ວ່່າສິ່່�ງນີ້້� ຈະ
ເຮັັດໃຫ້້ຫວຽດນາມຍິ່່�ງຮູ້້�ສຶຶກແຄ້້ນເຄືືອງໃຈ.
“ງາຄໍໍາບໍ່່�ໄດ້້ ‘ບັັງເອີີນ’ ໄປສຳຳ�ຫຼຼວດບໍໍລິິເວນອ່່າງເກັັບນໍ້້�າຕາມທີ່່� ແອບອ້້າງໃນຂະນະ
ທີ່່� ມີຜູ້
ີ ້� ພົົ ບເຫັັ ນສອງສົົບທຳຳ�ອິິດທີ່່� ຟູູຂຶ້້�ນເທິິງໜ້້ານໍ້້�າ ແລະເຂົົານັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ‘ຈື່່�ໄດ້້’ ວ່່າຮອຍ
ສັັກນັ້້ນ
� ເປັັ ນຮອຍສັັກຂອງຄົົນຫວຽດນາມທີ່່� ນິຍົ
ິ ົມກັັນ. ເຂົົາຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຍອມເຮັັດທຸຸກຢ່່ າງ
ເພື່່� ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າ ທາງສະຖານທູູດຫວຽດນາມຈະຕ້້ອງຍື່່� ນມືືມາກ່່ຽວຂ້້ອງ. ແນ່່ນອນ
ວ່່າລັັກສະນະຂອງສົົບເຫຼົ່່�� ານີ້້�ຈະຕ້້ອງຖືືກຈັັດສາກໄວ້້ຄັັກແດ່່ເພາະຕອນທີ່່� ທຣັັນເດີີນທາງ
ອອກຈາກຮ່່າໂນ່່ຍນັ້້�ນ ເຂົົາບໍ່່�ມີີຮອຍສັັກຫຍັັງເລີີຍ.”
“ບໍ່່�ມີີຮອຍສັັກຫວາ?”
“ບໍ່່�ມີີແມ່່ນແຕ່່ອັັນດຽວ. ເມຍຂອງເຂົົາບໍ່່�ຮູ້້�ຫຍັັງເລີີຍເລື່່� ອງຮອຍສັັກ ຄົົນພວກນັ້້�ນ
ຈັັກສາກສັັກລາຍໃສ່່ຮ່່າງຂອງຊາຍຜູ້້� ໜ້້າສົົງສານຄົົນນີ້້�ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ເຂົົາຕາຍໄປແລ້້ວ.”
ສີີວິໄິ ລແກ່່ວງຫົົ ວຊ້້າໆ. “ທີ່່� ຈິງິ ແລ້້ວຄົົນພວກນັ້້�ນຂ້້າຊາຍສາມຄົົນດ້້ວຍວິິທີີໃດແທ້້
ເກາະ?”
“ຫງຽນຫົົ ງເຊື່່� ອວ່່າມີີສອງຄົົນຖືືກສີດ
ີ ຟອງອາກາດເຂົ້້�າເສັ້້�ນເລືືອດ ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດເສັ້້�ນ
ເລືືອດອຸຸດຕັັນໃນອາກາດ ເຊິ່່�ງເປັັ ນຕົົວຂັັດຂວາງລະບົົບການໄຫຼຼວຽນຂອງເສັ້້�ນເລືືອດ
ຜ່່ານສູ່່�ຫົົ ວໃຈ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່� ສົົບຈົົມລົົງໃນນໍ້້�າຮອດສອງສາມອາທິິດ ຮ່່ອງຮອຍທີ່່� ເຫຼືື�ອຢູ່່�ກໍໍ
ມີີໜ້້ອຍຫຼຼາຍ ເກືືອບບໍ່່�ເຫຼືື�ອພໍໍຈະໃຫ້້ຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ. ມັັນເປັັ ນການເຮັັດວຽກແບບ
ມືືອາຊີີບທີ່່� ແນບນຽນພໍໍ ສົົມຄວນ ແຕ່່ກໍໍມີີຂໍ້້�ຜິິດພາດບາງຢ່່າງເລັັກໜ້້ອຍ.”
“ຜິິ ດພາດແນວໃດ?”
“ປາກົົດວ່່າທຣັັນຄົົນຂັັບລົົດຫັ້້� ນເສຍຊີີວິດ
ິ ເພາະເສັ້້�ນເລືືອດແດງບໍໍລິເິ ວນໜ້້າເອິິກມີີ
ຮອຍຈີີກຂາດຂະໜາດໃຫຍ່່ພໍໍ ສົົມຄວນ ມີີຢູ່່�ວິິທີີໜຶ່ງ່� ທີ່່� ພໍໍຈະເຮັັດໃຫ້້ເກີີດເລື່່� ອງແນວນີ້້�
ໄດ້້ ພຽງແຕ່່ຈິິນຕະນາການຊື່່� ໆ ມັັນກໍໍຍັັງເປັັ ນຕາຢ້້ ານແລ້້ວ. ທຣັັນບໍ່່�ໄດ້້ເສຍຊີີວິດ
ິ ພ້້ອມ
ກັັບເພື່່� ອນຮ່່ວມຊາດຂອງເຂົົາ, ຮູູບຮ່່າງຂອງເຂົົາຕຸ້້ຍພີີ
� ກວ່່າສອງຄົົນຫັ້້� ນອີີກ. ສະຫາຍ
ຄິິດວ່່າແນວໃດ ຖ້້າຄົົນພວກນັ້້�ນຫາກສີີດຟອງອາກາດເຂົ້້�າໄປບໍ່່�ສຳຳ� ເລັັດ?”
“ຖ້້າເປັັ ນແນວນັ້້�ນກໍໍໝາຍຄວາມວ່່າຕອນທີ່່� ຄົນ
ົ ພວກນັ້້�ນລົົງມືືຊັັອດໄຟຟ້້ານັ້້�ນ ເຂົົາ
ຍັັງບໍ່່�ຕາຍແມ່່ນບໍໍ?”
“ເຮົົາໄດ້້ແຕ່່ພາວັັນນາວ່່າເຂົົາພຽງໝົົດສະຕິິ ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໍພຽງເຮັັດຕິິຕາຍ ແຕ່່ເຫັັ ນໄດ້້
ແຈ່່ມແຈ້້ງວ່່າ ແມ່່ນແຕ່່ຈະຖືືກທໍໍລະມານພຽງໃດ ເຂົົາກໍໍຍັັງບໍ່່�ຕາຍໃນທັັນທີີ. ສີີວິິໄລ,
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ຕອນທີ່່� ສົົບຂອງເຂົົາມາຮອດຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບຫັ້້� ນ ພວກເຮົົາຍັັງທັັນສັັງ ເກດເຫັັ ນ
ສີີໜ້້າຂອງເຂົົາທີ່່� ປາກົົດເຖິິງຄວາມຫວາດກົົວສຸຸດຂີີດ. ມີີພຽງເຫດຜົົ ນດຽວທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້
ສີີໜ້້າຂອງເຂົົາປາກົົດເປັັ ນແບບນັ້້�ນໄດ້້.”
“ເຂົົາຕົົກລົົງມາຈາກເຮລີີຄັັອບແຕ”
“ໜ້້າຈະພໍໍສະຫຼຸຸ�ບໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າຕອນທີ່່� ຄົນ
ົ ພວກນັ້້�ນຍູ້້�ເຂົົາລົົງມາຈາກເຮືືອ ບິິນຫັ້້� ນ
ເຂົົາຍັັງບໍ່່�ທັັນຕາຍເທື່່� ອ.”
“ຄືືຊິບໍ່່
ິ ມີ
� ຄ
ີ ວາມຕາຍປະເພດໃດເປັັ ນຕາຢ້້ານກວ່່ານີ້້�ອີກ
ີ ແລ້້ວແຫຼຼະ.” ທ່່ານຜູ້້�ບັັນຊາການ
ເວົ້້�າຂຶ້້�ນ.
“ເຮົົາພຽງແຕ່່ສົົງໄສວ່່າຄົົນພວກນັ້້�ນຈົົງໃຈເຮັັດ ຫຼືື�ພຽງແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈ ຄົົນອາເມລິິກາ
ຄືືຊິິບໍ່່�ມີີເປົ້້� າໝາຍອັັນໂຫດຮ້້າຍສາມານຄືືແນວນັ້້�ນດອກຕິິເນາະ. ເຮົົາໝາຍຄວາມວ່່າ
ຖ້້າພວກເຂົົາຢາກໃຫ້້ເບິ່່�ງແບບນຽນແທ້້ໆ ຫັ້້� ນມັັນຊິິໄປຍາກຊາຫຍັັງ ພຽງແຕ່່ທໍໍລະມານ
ຄົົນທັັງສາມໃຫ້້ຕາຍບາດດຽວກໍໍແລ້້ວເລື່່� ອງ.”
ທ່່ານຜູ້້�ບັັນຊາການຖອນຫັັ ນໃຈໃຫຍ່່ຮູູດໜຶ່ງ່� . “ພວກເຮົົາຕ້້ອງນໍໍາຈັັບກຸ່່�ມຄົົນເຫຼົ່່�� າ
ນີ້້�ມາລົົງໂທດໃຫ້້ໄດ້້ ຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ຍອມປ່່ອຍໃຫ້້ພວກທະຫານຮັັບຈ້້າງຊຸຸ ມນີ້້�ອອກອາລະວາດ
ທົ່່�ວຜືື ນແຜ່່ນດິິນເດັັດຂາດ. ແຕ່່ຕອນນີ້້�ພວກເຮົົາຕ້້ອງໄດ້້ລົົງມືືເຮັັດໃນເລື່່� ອງທີ່່� ຄວນເຮັັດ
ເປັັ ນອັັນດັັບທຳຳ�ອິິດກ່ອນ.
ຂ້້ອຍຕ້້ອງຈັັບຕົົວບັັກທໍໍລະຍົົດນັ້້�ນໃຫ້້ໄດ້້ ພວກທ່່ານເຮັັດໃຫ້້
່
ຂ້້ອຍໝັ້້�ນໃຈແລ້້ວທ່່ານສຸຸພາບບຸຸລຸດ
ຸ ເອີີຍ ເທວະດາເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າ ມີີຈັກຊີ
ັ ີວິດ
ິ ທີ່່� ຕ້້ອງ
ສູູນເສຍຍ້້ອນການກະທຳຳ�ອັັນປ່່າເຖື່່� ອນຂອງພວກຜີີ ປ່່ າຊຸຸ ມນີ້້� . ຂ້້ອຍຂໍໍລາກັັບກ່່ອນເນີີ
ຕ້້ອງໄດ້້ຮີີບໄປເຮັັດວຽກອັັນແສນເຈັັບປວດໃຈນີ້້�ໃຫ້້ຈົົບສິ້້�ນ.”
ທ່່ານຜູ້້� ບັັນຊາການຈັັບມືືກັັບທັັງສອງຢ່່າງອົົບອຸ່່�ນກ່່ອນຈະເອີ້້� ນເອົົາຄົົນຍາມກັັບໄປ
ພ້້ອມຕົົນ. ເພື່່� ອນເກົ່່�າທັັງສອງຄົົນຢູ່່�ໃນຫ້້ອງງຽບໆ ນຳຳ�ກັັນສອງຕໍ່່�ສອງ. ສີີວິໄິ ລນັ່່�ງເກົົາ
ຫົົ ວຍັັອກໆ ຄືືຄົນ
ົ ໝົົດເຫື່່� ອໝົົດແຮງ ສ່່ວນສີີຣິກໍ
ິ ໄໍ ດ້້ແຕ່່ສູູບເອົົາອົົກຊີີແຊນຈາກໜ້້າກາກ
ທີ່່� ຖືືໄວ້້ໃນມືື ໂດຍບໍ່່�ມີກ
ີ ານໂອ້້ລົົມກັັນເປັັ ນເວລາຫຼຼາຍນາທີີ. ແຕ່່ແລ້້ວທັັງສອງກໍໍພາກັັນຍິ້້�ມ
ຄ່່ອຍໆ ແລ້້ວປ່່ຽນເປັັ ນສຽງຫົົ ວ ສີີວິໄິ ລຍ່່າງມາທີ່່� ຕຽງພ້້ອມຈັັບມືືເບື້້� ອງຂວາຂອງສີີຣິຂຶ້້
ິ �ນ
ມາກຸຸມໄວ້້ ທັັງສອງບີີບມືືກັນ
ັ ໄວ້້ແໜ້້ນຈົົນຂໍ້້�ມືກ
ື າຍເປັັ ນສີີຂາວ ຈາກນັ້້�ນຕ່່າງຝ່່າຍຕ່່າງກໍໍ
ລະເບີີດສຽງຫົົ ວອອກມາຄ້້າຍກັັບວ່່າຫາກໍໍໄດ້້ພົົບພໍ້້�ກັບ
ັ ເລື່່�ອງເປັັ ນ ຕາຫົົ ວທີ່່� ສຸດ
ຸ ໃນໂລກ.
“ພວກເຮົົາພາກັັນຫົົ ວຫຍັັງລະບັັດນິິ?” ສີີຣິິຖາມທັັງນໍ້້�າຕາຊຶຶມປໍ້້� .
“ມັັນເປັັ ນປະຕິິກິລິ
ິ ຍ
ິ າຢ່່າງໜຶ່ງ່� ຂອງລະບົົບປະສາດດອກ ສະແດງວ່່າພວກເຮົົາທັັງຄູ່່�
ຕ່່າງກໍໍຢ້້ ານຈົົນຕົົວສັ່່�ນ.”
“ຊໍ່່�ານີ້້�ກໍວ່່
ໍ າເປັັ ນຕາຢ້້ ານແລ້້ວຊັ້້�ນເບາະ ຄັັນຊັ້້�ນລໍໍຖ້້າເຮົົາເລົ່່�າອີີກຄະດີີໜຶ່ງ່� ໃຫ້້ຟັັ ງ.”
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ເຄນ ນາລີີ ບໍ່່�ເຄີີຍຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວແບບເສຍທ່່າແນວນີ້້� ມາກ່່ອນ ເຂົົາເຈັັບແຄ້້ນແໜ້້ນໃຈສຸຸດ
ຂະໜາດກັັບຄວາມອັັບອາຍຂາຍໜ້້າ ເຖິິງວ່່າການແກ້້ແຄ້້ນຈະບໍ່່�ແມ່່ນເປົ້້� າໝາຍຂອງ
ມືືອາຊີີບ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີີຫຍັັງອີີກແລ້້ວທີ່່� ເຂົົາຈະຕ້້ອງການຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້�ນ.
ເຂົົາອາດມີີໂອກາດໄດ້້ແກ້້ມືືອີີກຄັ້້�ງໜຶ່່ງ� ເນື່່� ອງຈາກຄວາມຜິິ ດພາດໃນຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດທີ່່�
ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າມັັນມືືດຫຼຼາຍ, ຮ່່າງຂອງສີີຣິິປາກົົດເຫັັ ນເປັັ ນພຽງເງົົາພຸຸ ມພູ່່� ຢູ່່�ປະຕູູ
ໜ້້າບ້້ານ ເຂົົາຄວນເຂົ້້�າໄປເບິ່່�ງຮ່່າງອັັນໄຮ້້ວິິນຍານຂອງສີີຣິິຕັ້້�ງແຕ່່ຕອນນັ້້�ນພຸ້້� ນແຫຼຼະ
ແຕ່່ກໍໍມີນ
ີ າງໜຶ່່ງ� ຫັ້້� ນຄອຍຢືືນຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຂອງຜ້້າກັ້້�ງຕະຫຼຼອດເວລາ ຈົົນຮອດຕອນເຊົ້້�າ
ຂອງມື້້� ຕໍ່່�ມາ ເຂົົາຈິ່່�ງໄດ້້ຍິິນຂ່່າວວ່່າທ່່ານໝໍໍຄົົນນັ້້�ນຍັັງບໍ່່�ຕາຍ.
ເມື່່�ອຮອດຕອນທີ່່� ສີຣິ
ີ ເິ ດີີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼຼວງໄປແລ້້ວ ສະນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງຕ້້ອງ
ຈົົບປັັ ນຫານີ້້�ດ້້ວຍວິິທີີອື່່�ນ. ເຂົົາຄົົບຫາເບິ່່�ງໃຈກັັບສາວທີ່່� ເປັັ ນຊ່່າງເຮັັດຜົົ ມ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ເຖິິງ
ຂັ້້�ນຈະຈິິງຈັັງຫຍັັງໃນຄວາມສຳຳ�ພັັ ນຊໍ້້�າດອກ ເຂົົາອາໄສສວຍໃຊ້້ສັັງຄົົມປາກປາແດກໃນ
ເມືື ອ ງວຽງຈັັນ ເພື່່� ອ ປ່່ອຍຂ່່າວລືື ວ່່ານາງສາວຜູ້້� ນັ້້�ນ ເປັັ ນເມຍນ້້ອຍຂອງສະຫາຍຄຳຳ�
ຂ່່າວລືືນັ້້ນ
� ໄດ້້ແຜ່່ກະຈາຍຢ່່າງວ່່ອງໄວ ແລະມັັນໄດ້້ຢ້້ ອນກັັບມາເຂົ້້�າຫູູເຂົົາໃນທັັນທີີພຽງ
ເວລາອັັນສັ້້�ນ. ໄໝບໍ່່�ເຄີີຍຮູ້້�ຈັັກ ແລະຍັັງບໍ່່�ເຄີີຍພົົ ບໜ້້າພໍ້້� ຕາຂອງສະຫາຍຄຳຳ�ແມ່່ນແຕ່່
ຄັ້້�ງດຽວ ແຕ່່ເລື່່� ອງນັ້້�ນກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ສໍໍາຄັັນຫຍັັງພີີລຶກ
ຶ ເພາະນາງມີີຊາຍຮຸ່່�ນພໍ່່�ລຸມ
ຸ ຈີີບບໍ່່�ເວັ້້�ນວັັນ
ຈິ່່�ງບໍ່່�ໜ້້າແປກໃຈເລີີຍທີ່່� ຄົົນອື່່� ນຈະຕ້້ອງລະແວງສົົງໄສຫຍັັງອີີກ.
ວິິທີີທີ່່�ເຂົົາເລືືອກເພື່່� ອເປັັ ນສາກບັັງໜ້້າໃຫ້້ຄ້້າຍກັັບວ່່າເປັັ ນການຂ້້າຕົົວຕາຍນັ້້�ນກໍໍ
ແມ່່ນວິິທີີດຽວທີ່່� ເຂົົາເຄີີຍເຫັັ ນໃນຊ່່ວງຫຼຼາຍປີີກ່ອນ.
ເມຍຂອງຊາຍຜູ້້� ທີ່່� ເຄນ ນາລີີ ເຄີີຍ
່
ຂ້້າຕາຍນັ້້�ນ ນາງໄດ້້ໃຊ້້ມີີດປາດຂໍ້້�ມືືຕົົນເອງ ແລ້້ວເນັ້້�ນຈຸ່່ມລົົ
� ງໃນນໍ້້�າທີ່່� ຍັັງຮ້້ອນໆ ມັັນ
ຊ່່າງເປັັ ນເລື່່� ອງໜ້້າຕື່່� ນເຕັ້້�ນພີີ ລຶຶກ ເຊິ່່�ງເໝາະສົົມສໍໍາລັັບຍິິງສາວທີ່່� ພາຍໃນຈິິດໃຈເຕັັມ
ໄປດ້້ວຍຄວາມຜິິ ດຫວັັງເສຍໃຈທັັງໝົົດອາໄລຕາຍຢາກໃນຄວາມຮັັກ. ເຂົົາຈິ່່�ງຈັັດສາກ
ໃນການກະທຳຳ�ຜິິ ດດ້້ວຍວິິທີີທີ່່�ເຂົົາຈື່່�ຈົນ
ົ ຕິິດສະໝອງທຸຸກຢ່່ າງ … ທຸຸກໆ ຢ່່າງເລີີຍແຫຼຼະ.
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕໍໍາຫຼຼວດໃນເມືືອງວຽງຈັັນໄດ້້ເຂົ້້�າໄປກວດສອບເຫດການ ທັັງຖ່່າຍຮູູບທັັງ
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ສອບປາກຄຳຳ� ເມື່່� ອພວກເຂົົາພົົ ບຈົົດໝາຍລາຕາຍ ທຸຸກຄົົນຈິ່່�ງປັັ ກໃຈເຊື່່� ອວ່່າ ນາງເປັັ ນ
ຄົົນລົົງມືືຂ້້າເມຍໃຫຍ່່ຂອງຜູ້້� ເປັັ ນສາມີີກ່ອນຈະປິິ
ດຊີີບຕົົນເອງຕາມໄປ.
່
ມັັນເປັັ ນໄປຕາມແຜນການທີ່່� ສົມ
ົ ບູູນຄົົບຖ້້ວນທຸຸກຢ່່ າງ ບໍ່່�ມີໃີ ຜລະແວງສົົງ ໄສອັັນໃດ
ຈົົນກວ່່າເຂົົາຄົົນນັ້້�ນກັັບມາ … ເຊິ່່�ງກໍໍແມ່່ນອີ່່� ຕານັັກສືືບຫຼັັ�ງກະສຽນບຳຳ�ນານ … ອີ່່� ຕາ
ເຖົ້້�າຜູ້້� ສະຫຼຼອກກອກສອດຮູ້້�ສອດເຫັັ ນ … ເຊິ່່�ງເປັັ ນຜູ້້� ທີ່່� ບໍ່່�ຍອມໃຫ້້ເລື່່� ອງອີ່່� ຫຍັັງກໍໍຕາມ
ຜ່່ານໄປໄດ້້ແບບງ່່າຍໆ … ເຂົົາເປັັ ນຜູ້້� ເດ່່ຮູູດັັງເຂົ້້�າມາ … ຄ່່ອຍໆ ຖອດຊັ້້�ນນອກຂອງ
ໜ້້າກາກແຫ່່ງຄວາມຫຼຼອກລວງອອກເທື່່� ອລະໜ້້ອຍຈົົນເຫັັ ນຄວາມຈິິງ ແລ້້ວກໍໍໄປນັ່່�ງ
ຄຸຸຍໂມ້້ໂອ້້ອວດຢ່່າງພາກພູູ ມຢູ່່�ແຄມແມ່່ນໍ້້�າພຸ້້� ນ.
ເຄນ ນາລີີ ຄິິດວ່່າບໍ່່�ມີີຄັ້້�ງໃດທີ່່� ເຂົົາຈະຄິິດກຽດຊັັງສີີຣິິເທົ່່�າກັັບຄືືນມື້້� ນັ້້ນ
� ອີີກແລ້້ວ
ເຂົົາຈິ່່�ງລົົງມືືເກີີນຄຳຳ�ສັ່່�ງຂອງເຈົ້້�ານາຍ ມັັນກາຍເປັັ ນເລື່່� ອງສ່່ວນຕົົວໄປແລ້້ວ ເພາະຄົົງ
ບໍ່່�ມີີບັັກເຖົ້້�າໜັັງຍານປາກບອນຄົົນໃດທີ່່� ກ້້າປະພຶຶ ດຕົົວເຍີ້້� ຍຫຍັັນເຂົົາໄດ້້.
ກ່ອນໜ້້ານັ້້�
ນເຂົົາໄດ້້ກັັບຄືືນໄປທີ່່� ຄັງັ ອາວຸຸດຂອງຕົົນ ແລະພົົ ບກັັບຢາຂະໜານເອກ
່
ຊັ້້�ນດີີສຳຳ�ລັັບການປິ່່� ນປົົ ວພະຍາດສອດຮູ້້�ສອດເຫັັ ນຂອງທ່່ານໝໍໍຄົົນນັ້້�ນໄດ້້ ເຂົົາຈິ່່�ງຕັ້້�ງ
ຕາລໍໍຄອຍຢ່່າງໃຈຈົົດຈໍ່່� ເຂົົາຮູ້້�ຮອດໂມງເວລາທີ່່� ສີີຣິິກັັບບ້້ານ, ສະນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງໃຫ້້ເວລາ
ສີີຣິໄິ ດ້້ມີີໂອກາດເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງໃຫ້້ຮຽບຮ້້ອຍເສຍກ່ອນ.
ຕາເຖົ້້�າຜູ້້� ນີ້້�ດື່່�ມເຫຼົ້້�� າມາແດ່່ແລ້້ວ
່
ສະນັ້້�ນມັັນຄົົງຈະເຂົ້້�ານອນໄວເຕີີບ. ເຄນ ນາລີີ ຍ່່າງຜ່່ານເດີ່່� ນວັັດທີ່່� ງຽບສະຫງັັດ ແລ້້ວ
ແນມຂຶ້້�ນໄປເທິິ ງປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທີ່່� ເປີີດອ້້າຢູ່່� ແສງໄຟດັັບສະໜິິດ ໝາຍຄວາມວ່່າ
ຕາເຖົ້້�ານັ້້�ນຄົົງນອນຫຼັັ�ບໄຫຼຼໄປແລ້້ວ. ໜ້້າເສຍດາຍທີ່່� ມັັນຄົົງບໍ່່�ມີີໂອ ກາດໄດ້້ຕື່່� ນຕົົກໃຈ
ພຽງແຕ່່ສອງສາມວິິນາທີີເມື່່� ອຮູ້້�ຕົົວວ່່າເຮືືອນຂອງຕົົນຖືືກລະເບີີດ.
ເຂົົາດຶຶງເຂັັມລູູກລະເບີີດມືືອອກ ແລ້້ວໂຍນຄໍໍາອໍໍາລາຂອງຕົົນເຂົ້້�າທາງໜ້້າປະຕູູ
ປ່່ອງຢ້້ ຽມ. ເຂົົາບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງລໍໍຖ້້າເບິ່່�ງຜົົ ນງານໃດໆ ເພາະເຂົົາຮູ້້�ດີີວ່່າມັັນຈະສ້້າງຄວາມ
ຫາຍະນະໄດ້້ໜ້້ອຍຫຼຼາຍພຽງໃດ ລະເບີີດເຮັັດວຽກເມື່່� ອເຂົົາຍ່່າງເກືືອບຈະຮອດປະຕູູ
ໂຂງວັັດ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍບໍ່່�ຄິິດຮອດຈະງວາກໜ້້າກັັບຄືືນມາເບິ່່�ງອີີກຊໍ້້�າ.
ເຂົົາຄິິດວ່່າງານຄັ້້�ງນີ້້�ຄົົງບໍ່່�ພາດທີ່່� ຈະພາກຊີີວິດ
ິ ຍິິງສາວຄົົນນັ້້�ນ ພ້້ອມກັັບຜີີ ບ້້າຜູ້້�
ບໍ່່�ຮູ້້ອີ່່�
� ໂໜ່່ອີ່່�ເໜ່່ຫຍັັງເຊິ່່�ງເຮັັດວຽກຢູ່່�ຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບຕາມທີ່່� ເຈົ້້�ານາຍຂອງເຂົົາແນະນຳຳ�
ແຕ່່ແມ່່ນໃຜລະຈະໄປຟັັ ງຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງສອງຄົົນນັ້້�ນ? ບໍ່່�ມີີຈັັກຄົົນເລີີຍ. ທີ່່� ເຫຼືື�ອກໍໍແມ່່ນ
ກຳຳ�ຈັັດຫຼັັ�ກຖານໃຫ້້ໝົົດກ້້ຽງ. ເຮືືອນຄົົວຂອງໂຮງໝໍໍບໍ່່�ໄດ້້ລັັອກກະແຈໄວ້້ ແລະນໍ້້�າມັັນ
ສຳຳ�ລັັບປຸຸງແຕ່່ງອາຫານລາຄາຖືືກກໍໍຊໍ້້�າພັັ ດຕິິດໄຟແບບງ່່າຍໆ ແປວໄຟລາມໄໝ້້ໄປຈົົນ
ຮອດຫ້້ອງສະໝຸຸດຊັ້້�ນເທິິງ ແລະໃນບໍ່່�ຊ້້າແປວໄຟຊຸຸ ມນັ້້�ນກໍໍໄດ້້ກືືນກິິນບັັນດາປຶ້້� ມເກົ່່�າໆ
ທີ່່� ແຫ້້ງກະແດ້້ງ. ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ຢືືນເບິ່່�ງ ເພາະມັັນເປັັ ນການຈົົບສິ້້�ນທີ່່� ໜ້້າເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈສຳຳ�ລັັບ
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ໜ້້າທີ່່� ຂອງຄໍ່່�າຄືືນອັັນສະຫງ່່າລາສີີນີ້້�. ໃນທີ່່� ສຸຸດທຸຸກຢ່່ າງກໍໍຈົບ
ົ ລົົງ.
ເຂົົາຍັັງໄດ້້ໄປລາຍງານໃຫ້້ຜູ້້� ເປັັ ນເຈົ້້�ານາຍຮູ້້�. ສະຫາຍຄໍໍາໄປພົົບກັັບເຂົົາຢູ່່�ຕູູບນ້້ອຍ
ຫຼັັ�ງບ້້ານຂອງຕົົນເອງ ເຊິ່່�ງແມ່່ນໜຶ່່ງ� ໂມງເຊົ້້�າພໍໍ ດີີ ແຕ່່ຕອນນີ້້�ສະຫາຍອາວຸຸ ໂສກໍໍເກືືອບ
ຈະບໍ່່�ໄດ້້ຫຼັັ�ບໄດ້້ນອນຄືືແຕ່່ກ່່ອນ ຊາຍສອງຄົົນເຄີີຍຖ່່າຍທອດຂໍ້້�ມູູນໃຫ້້ກັັນຟັັ ງໃນຕອນ
ເຊົ້້�າຕູ່່ຄືື
� ແນວນີ້້�ມາຫຼຼາຍຕໍ່່�ຫຼຼາຍຄັ້້�ງ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ມີີຄັ້້�ງໃດຖືືເປັັ ນເລື່່� ອງສ່່ວນຕົົວຄືືແນວນີ້້�.
**********

ສະຫາຍຄຳຳ�ໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງໜ່່ວຍປະຕິິບັັດການລັັບສະເພາະເມື່່�ອຊາວປີີກ່ອນ
່ ສະໄໝທີ່່� ເຂົົາ
ຍັັງເຮັັດວຽກໃນເຄື່່� ອງແບບ. ເບື້້� ອງຕົ້້�ນ, ໜ່່ວຍງານນີ້້�ເປັັ ນພຽງພະແນກນ້້ອຍໆ ເຊິ່່�ງ
ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ໃນການຮວບຮວມ ແລະວິິເຄາະຂໍ້້�ມູູນຄ້້າຍຄືືໜ່່ວຍງານຊີີໄອເອທີ່່� ບໍ່່�ມີີຄວາມ
ສຳຳ�ຄັັນຫຍັັງສຳຳ�ລັັບກອງທັັບປົົ ດປ່່ອຍປະຊາຊົົນລາວ. ເຖິິງແມ່່ນໜ້້ອຍຄົົນຈະຮູ້້�ວ່່າຍັັງ
ມີີໜ່່ວຍງານນີ້້�ເຄື່່� ອນໄຫວຢູ່່� ແຕ່່ກໍໍມີກ
ີ ານຮວບຮວມແຟ້້ມປະຫວັັດຂອງການນຳຳ�ຂັ້້�ນສູູງ
ຈຳຳ�ນວນໜຶ່່�ງ ແລະກຸ່່�ມຄົົນທີ່່� ສະແດງຕົົນແບບ “ບໍ່່�ໃຫ້້ຄວາມຮ່່ວມມືື” ຫຼືື�ມີີພຶຶດຕິິກຳຳ�
“ທີ່່� ໜ້້າສົົງໄສ”.
ມີີບາງຄັ້້�ງຄາວທີ່່� ເຫັັ ນວ່່າໝາກມ່່ວງໝົົດພົ້້�ວເນົ່່�າເສຍຈົົນຈຳຳ�ຕ້້ອງນຳຳ�ໃຊ້້ມາດຕະການ
ເດັັດຂາດ. ເບື້້� ອງຕົ້້�ນ, ພວກເຂົົາພຽງລະມັັດລະວັັງທັັງກຳຳ�ຈັັດສະເພາະອົົງປະກອບທີ່່�
ອາດເປັັ ນພິິ ດເປັັ ນໄພຕໍ່່�ການເຄື່່� ອນໄຫວ ແຕ່່ອໍໍານາດຍ່່ອມນຳຳ�ຄວາມແປດເປື້້�ອນມາສູ່່�
ກຽດຊື່່� ສຽງໄດ້້ສະເໝີີ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນອີີກບໍ່່�ດົົນກໍໍມີີສຽງເລົ່່�າລືືກັັນຈົົນໜາຫູູວ່່າ ເຫດຜົົ ນ
ທີ່່� ຄໍໍາໄດ້້ເລື່່� ອນຕໍໍາແໜ່່ງຂຶ້້�ນແບບວ່່ອງໄວນັ້້�ນກໍໍຍ້້ອນຄູ່່�ແຂ່່ງທາງການເມືືອງຂອງເຂົົາ
ຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງ� ຫຼືື�ສອງຄົົນ “ຫາຍຕົົວໄປ”.
ຂະນະທີ່່� ກຸຸມແນວລາວຮັັ ກຊາດໄດ້້ເຕີີບໃຫຍ່່ຂະຫຍາຍຕົົວຈົົນກາຍເປັັ ນຜູ້້� ທີ່່� ມີີ
ອິິດທິິ ພົົນທາງການເມືືອງ ການເຮັັດວຽກຂອງໜ່່ວຍປະຕິິບັັດການລັັບກໍໍຍິ່່�ງເຄັ່່�ງຄັັດ
ເພີ່່� ມຂຶ້້�ນ. ມີີພະແນກໜຶ່ງ່� ໄດ້້ແຍກຕົົວອອກມາເປັັ ນທີີມສັັງຫານລະບອບເຄິ່່�ງການປົົ ກ
ຄອງຢ່່າງເປັັ ນອິິດສະຫຼຼະ ແລະເຄນ ນາລີີ ກໍໍຖືືກແຕ່່ງຕັ້້�ງໃຫ້້ເປັັ ນຫົົ ວໜ້້າພະແນກໃນປີີ
1970. ເຂົົາມີີຄຸນ
ຸ ສົົມບັັດເໝາະສົົມສຳຳ�ລັັບໜ້້າວຽກນີ້້�ແບບບໍ່່�ມີບ່່
ີ ອນຮິິບ່່ອນຕິິເລີີຍຈັັກ
ໜ້້ອຍ … ເຂົົາເປັັ ນຄົົນສະຫຼຼຽວສະຫຼຼາດທັັງອຸຸທິິດຕົົນຮັັບໃຊ້້ໃຫ້້ກັັບກຸ່່ມແນວໂຮມ,
ເຂົົາ
�
ເຄີີຍສັັງຫານຜູ້້� ຄົົນຕັ້້�ງແຕ່່ຕອນເປັັ ນໄວໜຸ່່ມຕາມຄຳຳ�ສັ່່�
ງຂອງເຈົ້້�ານາຍ. ທີ່່� ສຳຳ�ຄັັນສຸຸດ,
�
ເຂົົາແມ່່ນສຸຸດຍອດນັັກປະຕິິບັັດພາລະກິິດລັັບ. ຕະຫຼຼອດຫຼຼາຍປີີຜ່່ ານມາ, ເຂົົາເຄີີຍຜ່່ານ
ການຕັ້້�ງຊື່່� ໃນຫຼຼາຍນາມ ລວມທັັງປ່່ຽນແປງບຸຸກຄະລິິກຕະຫຼຼອດ ແມ່່ນແຕ່່ລູູກນ້້ອງຂອງ
ເຂົົາກໍໍຍັັງບໍ່່�ສາມາດບອກໄດ້້ວ່່າ ຮູ້້�ຈັັກກັັບເຂົົາຄົົນນີ້້�.
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ເຄນ ນາລີີ ອຸຸທິິດຕົົນທັັງຈົົງຮັັກພັັກດີຕໍ່່
ີ ຜູ້
� ້� ກໍ່່�ຕັ້້ງ� ກຸ່່ມແລະເຮັັ
ດຕາມຄໍໍາສັ່່�ງຂອງຄຳຳ�ທຸຸກ
�
ຢ່່າງໂດຍປັັ ດສະຈາກຂໍ້້�ອ້້າງໃດໆ, ເຂົົາຮູ້້�ດີີວ່່າວຽກທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ເຂົົາເຮັັດນັ້້�ນກໍໍເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້
ຂະບວນການເຄື່່� ອນໄຫວກ້້າວໜ້້າ. ແຕ່່ເມື່່� ອຄໍໍາບອກຄວາມລັັບຂອງຕົົນໃຫ້້ເຂົົ າຮູ້້�
ທ່່າມກາງບັັນຍາກາດອັັນໜາວເຢັັ ນຈົົນເຂົ້້�າກະດູູກຢູ່່�ບໍໍລິເິ ວນເດີ່່�ນບິິນຊຽງຂວາງ, ຄວາມ
ສຳຳ�ພັັນລະຫວ່່າງຄົົນທັັງສອງຈິ່່�ງມີີການປ່່ຽນແປງ ເນື່່�ອງຈາກສະຫາຍຄຳຳ�ຂ້້າເມຍຕົົນເອງ
ແລະເຂົົາຕ້້ອງການໃຫ້້ເຄນຊ່່ວຍຈັັດການໃຫ້້ເຂົົາຫຼຸຸ�ດພົ້້� ນຈາກຄວາມຜິິ ດ.
ບໍ່່�ມີເີ ຫດຈູູງໃຈດັ່່�ງທີ່່� ເຄີີຍພົົບເຫັັ ນເປັັ ນປະຈຳຳ�, ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່�ອງຂອງຄວາມຫຶຶ ງຫວງ
ທາງຊູ້້ �ສາວ, ບໍ່່�ມີກ
ີ ານຮຽກຮ້້ອງຄ່່າປະກັັນຈາກພາກສ່່ວນໃດໆ. ຄຳຳ�ພຽງຮູ້້�ສຶຶກກຽດຊັັງ
ເມຍຂອງຕົົນຂຶ້້�ນມາເອງ, ເຂົົາກຽດຊັັງໃນສິ່່�ງທີ່່� ນາງເປັັ ນນັັບແຕ່່ມື້້� ທີ່່�ພວກເຂົົາຍ້້າຍມາຢູ່່�
ນະຄອນຫຼຼວງ. ເມື່່� ອບ້້ານເມືືອງມີີຄວາມສະຫງົົບສຸຸກ, ສະຫະພັັ ນແມ່່ຍິິງລາວກໍໍໄດ້້ກັັບ
ມາມີີບົົດບາດທາງການເມືືອງອີີກຄັ້້�ງ. ນາງນິິດນ້້ອຍເປັັ ນບຸຸກຄົົນສຳຳ�ຄັັນທີ່່� ທາງສຳຳ�ນັັກ
ຂ່່າວສານປະເທດລາວນັັດສຳຳ�ພາດ. ນາງເປັັ ນຄົົນໜຶ່ງ່� ທີ່່� ມີໂີ ອກາດເວົ້້�າຜ່່ານວິິທະຍຸຸ ແລະ
ນາງກໍໍເປັັ ນບຸຸກຄົນ
ົ ທີ່່� ທາງວິິທະຍາໄລຄູູດົງົ ໂດກເຊີີນໄປປາໄສໃຫ້້ນັັກຮຽນຟັັ ງ ແລ້້ວເຂົົາເດ,
ເຂົົາເປັັ ນໃຜ? ເຂົົາເປັັ ນສາມີີຂອງສະຫາຍນາງນິິດນ້້ອຍ. ບໍ່່�ມີີໃຜຈື່່�ຊື່່�ຂອງເຂົົາໄດ້້ເລີີຍ.
ສະນັ້້�ນ, ເຂົົາຈິ່່�ງຂ້້ານາງ. ຢາໄຊຢາໄນດ໌ຊະນິິ
ດເມັັດທີ່່� ຕົກ
ົ ມາຢູ່່�ໃນຄອບຄອງຈິ່່�ງເປັັ ນ
໌
ສິ່່�ງລໍ້້�ລວງໃຈ. ມັັນເປັັ ນໂຊກຊາຕາຟ້້າລິິຂິິດທີ່່� ສອງຜົົ ວເມຍຜູ້້� ບໍ່່�ລົົງລອຍກັັນກັັບມາຈາກ
ງານລ້້ຽງຂອງພັັ ກໃນສະພາບເມົົາຈົົນເງີີຍຫົົ ວບໍ່່�ຂຶ້້�ນເຊິ່່�ງເຂົົາມີີຕຳຳ�ແໜ່່ງເປັັ ນສະຫາຍ
ອາວຸຸໂສ ແຕ່່ນາງຊໍ້້�າພັັດເປັັ ນດາວເດັ່່�ນໃນງານລ້້ຽງ, ເຂົົາເປັັ ນຄົົນຊ່່ວຍພະຍຸຸງນາງກັັບມາ
ແລະນາງກໍໍເມົົາໝົົດສະຕິິຢູ່່�ເທິິງຕຽງ ແລ້້ວເຂົົາກໍໍເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງເຮັັດວຽກ ພ້້ອມເອົົາ
ຢາເມັັດປອມເຂົ້້�າໃສ່່ໃນຂວດຢາຂອງນາງ.
ແຕ່່ວ່່າມັັນຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຈົົບພຽງເທົ່່�ານັ້້�ນ, ຈົົນຮຸ່່�ງເຊົ້້�າຂອງມື້້�ຕໍ່່ມ
� າ ເມື່່�ອນາງນິິດນ້້ອຍອອກ
ຈາກເຮືື ອ ນພ້້ອມຢາເມັັ ດ ໃນກະເປົົ າຂອງຕົົ ນ ແລະເຂົົ າ ຈິ່່�ງ ເລີ່່� ມ ໃຊ້້ຄວາມຄິິ ດ ຢ່່າງ
ຮອບຄອບ ເພາະຈະເຮັັດໃຫ້້ນາງຕາຍຢ່່າງດຽວຍັັງບໍ່່�ພໍໍ ເຂົົາຈະຕ້້ອງສ້້າງສະຖານະການ
ເພື່່� ອໃຫ້້ຕົົນເອງພົ້້� ນຄວາມຜິິ ດນຳຳ�ອີີກ. ຄໍໍາຈິ່່�ງເດີີນທາງໄປຊຽງຂວາງໜຶ່່ງ� ອາທິິດ ທີ່່� ນັ້້ນ
�
ເຂົົາໄດ້້ພົົ ບກັັນເຄນ ນາລີີ ແລະຊີ້້� ແຈງສິ່່�ງທີ່່� ຕົົນໄດ້້ລົົງມືືກະທຳຳ�. ລູູກນ້້ອງຜູ້້� ບອກໄດ້້ໃຊ້້
ຟັັ ງຂອງເຂົົາກໍໍໄດ້້ໃຫ້້ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາວ່່າຈະຈັັດການທຸຸກຢ່່ າງໃຫ້້ສຳຳ�ເລັັດຮຽບຮ້້ອຍດັ່່�ງທີ່່�
ເຄີີຍເຮັັດມາ. ເຄນຈິ່່�ງເດີີນທາງເຂົ້້�າມາ ແລ້້ວລໍໍຖ້້າຢູ່່�ນະຄອນຫຼຼວງ. ສາມວັັນຕໍ່່�ມາ, ຂ່່າວ
ການຕາຍຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍກໍໍໄປຮອດຫູູຂອງຄຳຳ� ສິ່່�ງທີ່່� ເຄນ ນາລີີຕ້້ອງເຮັັດກໍໍຄືື
ສວມຊຸຸ ດເຄື່່�ອງແບບ ແລ້້ວເຂົ້້�າໄປເກັັບເອົົາຫຼັັ�ກຖານອອກມາຈາກສູູນກາງສະຫະພັັນແມ່່
ຍິິງລາວ.
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ແຕ່່ເຫດການກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ລາບລື່່� ນເໝືືອນກັັບທີ່່� ສະຫາຍຄຳຳ�ຄາດຫວັັງ ຢາຂວດນັ້້�ນຊໍ້້�າ
ພັັ ດບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່່�ໃນກະເປົົ າຂອງນາງ ແລະເຄນກໍໍບໍ່່�ກ້້າຢ້້ ອນກັັບຄືືນເຂົ້້�າໄປສູູນກາງສະຫະພັັ ນ
ແມ່່ຍິິງເປັັ ນຄັ້້�ງທີີສອງເພາະຢ້້ ານຈະເສຍລັັບ. ຄໍໍາຈິ່່�ງໄດ້້ແຕ່່ຫວັັງເລິິກໆ ວ່່າປັັ ນຫາຈະ
ຄ່່ອຍຜ່່ອນຄາຍລົົງເມື່່� ອເວລາຜ່່ານໄປ. ແຕ່່ເຂົົາກໍໍເບິ່່�ງຂ້້າມເຖິິງຄວາມສາ ມາດຂອງສີີ
ຣິິເກີີນໄປ, ເຂົົາຄິິດພຽງຄົົນດຽວວ່່າ ທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຜູ້້� ຝືືນໃຈເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຄົນ
ົ ນີ້້�ຍັັງ
ຂາດຄວາມຊຳຳ�ນານງານທັັງອ່່ອນປະສົົບການ ແຕ່່ສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາຄິິດນັ້້�ນຊໍ້້�າພັັດບໍ່່�ແມ່່ນຄວາມ
ຈິິງອີີກຕໍ່່�ໄປ. ຖ້້າເຂົົາທັັນໄດ້້ສັັງເກດເບິ່່�ງຄວາມມຸ່່�ງໝັ້້�ນຂອງສີີຣິິກ່່ອນໜ້້ານີ້້� ເຂົົາຄົົງບໍ່່�
ປະເມີີນຄວາມສາມາດຂອງທ່່ານໝໍໍເຖົ້້�າຄົົນນີ້້�ຕໍ່່�າເກີີນໄປ.
ເຂົົາຮູ້້�ວ່່າທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຜູ້�້ ນັ້້�ນຮູ້້�ຄວາມຈິິງແລ້້ວສ່່ວນໜຶ່ງ່� ແລະຄຳຳ�ກໍໍຢ້້ ານ
ວ່່າຕົົນເອງບໍ່່�ສາມາດເຮັັດໃຫ້້ທ່່ານໝໍໍນັ້້ນ
� ປິິ ດປາກງຽບໄດ້້ ເມື່່� ອພົົ ບກັັບທາງເລືືອກອັັນ
ເລັັກໜ້້ອຍຄືືແນວນັ້້�ນ ເຂົົາຈິ່່�ງສັ່່�ງໃຫ້້ເຄນ ນາລີີຂ້້າປິິ ດປາກທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບກ່ອນ
່
ສິ່່�ງທີ່່� ມັັນໄດ້້ພົົ ບນັ້້�ນຈະຖືືກເປີີດເຜີີ ຍ.
ສະຫາຍຄຳຳ�ເປັັ ນຄົົນເຊື່່� ອໃນເລື່່�ອງໂຊກຊາຕາມາໂດຍຕະຫຼຼອດ, ເຂົົາຈະເລີ່່�ມປະຕິິບັດ
ັ
ງານໃນທຸຸກໆ ໂຄງການສະເພາະໃນວັັນທີ່່� ເປັັ ນສີີລິມຸ
ິ ງຸ ຄຸຸນ ແລະດູູມໍເໍ ບິ່່�ງດວງຊາຕາກ່ອນ
່
ສະເໝີີ. ໂຊກຊາຕາໄດ້້ເປັັ ນຜູ້້� ກໍໍານົົດໃຫ້້ຢາໄຊຢາໄນດ໌ຕົົ
ກ
ມາຢູ່່
ໃນມືື
ເ
ຂົົ
າ
ແລະກໍໍ
ຍ້້
ອນ
໌
�
ໂຊກຊາຕາອີີກເຊັ່່�ນເຄີີຍທີ່່� ດົົນບັັນດານໃຫ້້ນາງນິິດນ້້ອຍກິິນຢານັ້້�ນເຂົ້້�າໄປໃນບໍ່່�ຊ້້າ ເມື່່� ອ
ເຖິິງຈຸຸດນັ້້�ນ ດວງຊາຕາກໍໍຍັັງຢູ່່�ຂ້້າງເຂົົາສະເໝີີ. ມືືສັງັ ຫານຜູ້�້ ທີ່່� ບໍ່່�ເຄີີຍເຮັັດວຽກຜິິ ດພາດ
ຈັັກຄັ້້�ງ…ເມື່່� ອລູູກປືືນແລ່່ນຜ່່ານຫົົ ວຂອງສີີຣິິໃນຄືືນມື້້� ນັ້້ນ
� ມັັນໄດ້້ເປັັ ນສັັນຍານເບື້້� ອງຕົ້້�ນ
ທີ່່� ບົ່່�ງບອກວ່່າ ໂຊກຊາຕາບໍ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າຂ້້າງເຂົົາອີີກຕໍ່່�ໄປ. ສີີຣິິມີີໂອກາດລອດຊີີວິດ
ິ ເປັັ ນຄັ້້�ງ
ທີີສອງ ຄຳຳ�ຈິ່່�ງຊອກຫາວິິທີີອື່່�ນ.
ເຂົົາສັ່່�ງໃຫ້້ເຄນ ນາລີີເປັັ ນຄົົນຈັັດສາກເລື່່� ອງການຂ້້າຕົົວຕາຍຂຶ້້�ນ. ສັັງ ຫານຊີີວິດ
ິ
ຍິິງສາວຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ບໍ່່�ມີຄ
ີ ວາມສຳຳ�ຄັັນຫຍັັງ ແລະມັັນອາດຈະເປັັ ນວິິທີີທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເລື່່� ອງທຸຸກ
ຢ່່າງຈົົບສິ້້�ນລົົງ. ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງໜ້້າອັັບອາຍທີ່່� ຍິິງສາວຄົົນໜຶ່ງ່� ຈະເທີີດທູູນບູູຊາຊາຍ
ຜູ້້� ມີີອຳຳ�ນາດເຊິ່່�ງເປັັ ນສາມີີລັັບຂອງຕົົນ ແລະມັັນກໍໍຍັັງບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງແປກໃຈທີ່່� ນາງຈະ
ລົົງມືືຂ້້າຄູ່່ແຂ່່ງຂອງຕົົ
ນ ກ່ອນຈະຂ້້າໂຕຕາຍຕາມໄປເພື່່�
ອໜີີຄວາມຜິິ ດ. ທາງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
�
່
ຕຳຳ�ຫຼຼວດກໍໍຈະບໍ່່�ໄດ້້ລະແວງສົົງໄສຫຍັັງ ສ່່ວນເຂົົາກໍໍພຽງແຕ່່ໃຫ້້ສຳຳ�ພາດຕໍ່່�ສື່່�ມວນຊົົນ
ພ້້ອມເຮັັດນໍ້້�າຕາຫຼໍ່່�� ເປົ້້� າ ແລ້້ວທຸຸກຢ່່ າງມັັນກໍໍຈົບ
ົ .
ແຕ່່ແລ້້ວ, ສີີຣິິກໍໍກັັບມາພ້້ອມເຮັັດໃຫ້້ແຜນການທຸຸກຢ່່ າງພັັ ງບໍ່່�ເປັັ ນທ່່າອີີກຄັ້້�ງ. ເບິ່່�ງ
ຄືືວ່່າມີີວິທີ
ິ ີດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຈະເອົົາຊະນະໂຊກຊາຕາໄດ້້ແທ້້. ເຫດຜົົ ນທັັງໝົົດໃນໂລກນີ້້�
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ໄດ້້ຊີ້້� ວ່່າ ສີີຣິິບໍ່່�ສາມາດລອດພົ້້� ນຈາກມືືສັັງຫານຮອບທີີສອງນີ້້�ໄດ້້, ບໍ່່�ມີີມະນຸຸດໜ້້າໃດທີ່່�
ຈະເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�ຕໍ່່�ໄດ້້ອີີກ.
ແຕ່່ຂະນະນີ້້�ເຊິ່່�ງເປັັ ນເວລາຊ່່ວງຕອນບ່່າຍ ສະຫາຍອາວຸຸໂສນັ່່�ງຊຶຶງຢູ່່�ໃນເຮືືອນອັັນ
ເປົ່່� າປ່່ຽວ ເຂົົາຍ່່າງອອກຈາກງານລ້້ຽງສະຫຼຼອງວິິລະບຸຸລຸດ
ຸ ແຫ່່ງການປະຕິິ ວັັດທີ່່� ສະພາ
ແຫ່່ງຊາດ ໂດຍບໍ່່�ສົົນໃຈຕອບຄຳຳ�ຖາມໃດໆ ຈາກນັ້້�ນເຂົົາກໍໍໄລ່່ຄົົນຂັັບລົົດໜີີ ແລ້້ວກໍໍຂັັບ
ລົົດລີີມູູຊິິນກັັບບ້້ານເອງ. ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຫຼັັ�ບໄດ້້ນອນເປັັ ນເວລາສີ່່� ຄືືນລຽນຕິິດ ການເດີີນທາງ
ກັັບບ້້ານຈິ່່�ງເປັັ ນແບບສະລຶຶມສະລືື.
ເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍຫວັ່່�ນໄຫວທີ່່� ຈະແຂ່່ງກັັບມະນຸຸດດ້້ວຍກັັນ ເຊິ່່�ງເຂົົາກໍໍໄດ້້ພິິ ສູດ
ູ ໃຫ້້ເຫັັ ນມາ
ແລ້້ວຫຼຼາຍຄັ້້�ງ ແຕ່່ທີ່່� ນີ້້�, ເຂົົາກຳຳ�ລັັງປະເຊີີນໜ້້າກັັບຫຍັັງບາງຢ່່າງທີ່່� ມີີພະລັັງອຳຳ�ນາດ
ເຊິ່່�ງເຂົົາເອງກໍໍຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກ. ສັັດຕູູຂອງເຂົົາແມ່່ນວິິນຍານ ແລະທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍກໍໍບໍ່່�
ຍອມປ່່ອຍໃຫ້້ເຂົົາລືືມໃນສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາປະພຶຶດຕໍ່່�ນາງ. ນາງຍັັງມາປາກົົດຕົົວໃນຝັັ ນຮ້້າຍຂອງ
ເຂົົາຕະຫຼຼອດ ທັັງຢູ່່�ຂ້້າງຫຼັັ�ງເພື່່� ອຄອຍປົົ ກປ້້ ອງສີີຣິິ. ມີີບາງສິ່່�ງຢ່່າງບອກເຂົົາໃຫ້້ຮູ້້�ວ່່າ
ເຂົົາອາດຈະບໍ່່�ໄດ້້ຫຼັັ�ບນອນແບບມີີຄວາມສຸຸກອີກ
ີ ເລີີຍ ແລະພໍໍເມື່່�ອຄິິດເຊັ່່�ນນັ້້�ນຂຶ້້�ນມາ ເຂົົາ
ກໍໍບໍ່່�ອາດອົົດທົົນໄດ້້ອີີກຕໍ່່�ໄປ.
ສະຫາຍຄຳຳ�ໝູູນປຸ່່�ມປັັ ບສຽງວິິທະຍຸຸໃຫ້້ດັັງຂຶ້້�ນຈົົນເຖິິງຂີີດສູູງສຸຸດ ພ້້ອມໝູູນຫາຄື້້�ນ
ວິິທະຍຸຸແຫ່່ງປະເທດໄທ. ຜູ້້� ຊ່່ຽວຊານດ້້ານວົົງຕະກຸຸນກໍໍາລັັງໂອ້້ລົົມກັັນເຖິິງເຫດ ຜົົ ນທີ່່�
ເຮັັດໃຫ້້ລັັກສະນະໂຄງສ້້າງຄອມມູູຍນິິດລາວຊ່່າງໜ້້າອັັບປະລັັກ. ເຂົົາຈິ່່�ງຕັ້້�ງໃຈຟັັ ງເພື່່� ອ
ຈະໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າເຫດໃດຮູູບຮ່່າງໜ້້າຕາຂອງຕົົນຈິ່່�ງເຮິິະຮ້້າຍ ພໍໍ ເມື່່� ອສຽງເພງປິິ ດລາຍການ
ດັັງຂຶ້້�ນແລ້້ວເຂົົາກໍໍລັ່່�ນໄກປືືນເຂົ້້�າໃສ່່ຫົົ ວຕົົນເອງ.
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ຕາຍຄັ້້ງທີີສາມ

ເຄນ ນາລີີ ຍັັງບໍ່່�ທັັນຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວ … ຍັັງເທື່່� ອ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າຜູ້້� ທີ່່� ເຂົົາໝາຍປອງຈະເອົົາຊີີວິດ
ິ
ຍັັງມີີໂຊກຊາຕາຊ່່ວຍປົົ ກປ້້ ອງເອົົາໄວ້້ໃນເຫດການຄັ້້�ງກ່່ອນໆ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ແປວ່່າເຂົົາຈະ
ຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວ. ຫົົ ວໜ້້າຂອງເຂົົາບອກໃຫ້້ເຂົົາເດີີນທາງກັັບຄືືນໄປພາກເໜືືອ ແລະຍອມ
ປະລາໄຊໃນງານນີ້້� ແຕ່່ພາລະກິິດຂອງເຂົົາຍັັງບໍ່່�ສິ້້ນ
� ສຸຸດພຽງເທົ່່�ານີ້້� ມັັນຍັັງບໍ່່�ທັັນເຖິິງຂັ້້�ນ
ຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວ ພຽງແຕ່່ມັັນຫຼ້້�າຊ້້າເລັັກໜ້້ອຍເທົ່່�ານັ້້�ນ.
ເຂົົານັ່່�ງເຊັັດປືືນດ້້ວຍນໍ້້�າມັັນ ແລະທໍໍາຄວາມສະອາດເຄື່່�ອງອຸຸປະກອນເກັັບສຽງຢ່່າງ
ພິິ ຖີີພິິຖັັນຢູ່່� ໃນຫ້້ອງທີ່່� ມີີແຕ່່ຄວາມເປົ່່� າວ່່າງ ພ້້ອມຄິິດທົົ ບທວນເຖິິ ງແຜນການໃໝ່່
ອີີກຄັ້້ງ� . ເວລານີ້້�ກໍແ
ໍ ມ່່ນຊ່່ວງຕອນຄໍ່່�າຂອງງານບຸຸນນະມັັດສະການພະທາດຫຼຼວງວຽງຈັັນ
ທາງໂຮງໝໍໍໜ້້າຈະມີີພວກແພດໝໍໍເຝົ້້� າຍາມເຫຼືື�ອຢູ່່� ບໍ່່�ພໍໍເທົ່່� າໃດຄົົນ ຫາກພວກເຂົົາ
ສາມາດເກ້້ຍກ່່ອມໃຫ້້ຄົົນໃດຄົົນໜຶ່່ງ� ຢູ່່�ຕໍ່່�ຈົນ
ົ ໝົົດຄືືນ ພວກນາງພະຍາບານຄົົງພາກັັນ
ແຕ່່ງໜ້້າທາປາກແດງແຈ່່ວແວ່່ວຄືືກັັບຕຸຸກຕາເຄືືອບເຫຼື້້�� ອມ ແລ້້ວກໍໍພາກັັນອອກໄປຍ່່າງ
ເປັັ ນຂະບວນເພື່່� ອອວດໂສມຕໍ່່�ໜ້້າບ່່າວໆ ໃນງານບຸຸນ. ບາງທີີກະໂຕ ເຄນ ນາລີີເອງກໍໍ
ອາດຈະໄປຊອກໝ່່າຍສາວຈັັກຄົົນຢູ່່�ຫັ້້� ນເມື່່� ອພາລະກິິດຂອງເຂົົາສຳຳ�ເລັັດ.
ໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງໄດ້້ຮຽກເອົົາພວກທະຫານຍາມກັັບໄປໝົົດແລ້້ວ
ສະນັ້້�ນ, ສີີຣິຈ
ິ ະຕ້້ອງຢູ່່�ຄົົນດຽວໃນຫ້້ອງຂອງໂຮງໝໍໍ. ບໍ່່�ມີໂີ ຊກວາສະໜາທັັງບໍ່່�ມີຄ
ີ ວາມ
ບັັງເອີີນໃດໆ ອີີກແລ້້ວທີ່່� ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ເຂົົາລອດຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�ໄດ້້ເປັັ ນຄັ້້�ງທີີສາມ.
ເມື່່� ອລົົດຈັັກຄັັນເກົ່່�າໝອງຂອງເຂົົາແລ່່ນລົົງມາແຕ່່ທາງຄ້້ອຍເນີີນທີ່່� ຫ່່ າງຈາກອົົງ
ພະທາດອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່ຄ້້າຍກັັບວ່່າເຂົົາກຳຳ�ລັັງສວນທາງກັັນກັັບຄື້້� ນມະນຸຸດ. ຜູ້້� ຄົົນພາກັັນ
ມຸ່່ງໜ້້າແຫ່່ແຫນໄປຕາມເສັ້້�
ນທາງທີ່່� ບໍ່່�ມີີເລນຊ້້າຍແລະຂວາ ເຊິ່່�ງບາງຄົົນກໍໍຍ່່າງ, ບາງ
�
ຄົົນກໍໍຂີ່່�ລົົດຖີີບ ແລະບາງຄົົນກໍໍຈູງູ ລົົດຈັັກປະປົົ ນກັັນທ່່າມກາງຝູູ ງຊົົນເປັັ ນກຸ່່�ມໃຫຍ່່ທີ່່� ມີີ
ຫຼຼາຍສີີສັັນ. ເຄນ ນາລີີ ໃຊ້້ຜ້້າພັັ ນຄໍໍປິິດປາກປິິ ດດັັງ ພ້້ອມບີີບແກໄລ່່ຝູູ ງຊົົນຕະຫຼຼອດ
ທາງຈົົນຮອດປະຕູູໄຊ. ຜູ້�້ ຄົົນຕ່່າງກໍໍພາກັັນຫົົ ວເຍີ້້� ຍທັັງຮ້້ອງດ່່າຄົົນແປກໜ້້າສາລະພັັ ດ
ນາມຜູ້້� ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຂັັບລົົດສວນທາງຕ່່າງໝູ່່.�
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ການເດີີນທາງເປັັ ນໄປຢ່່າງເຊື່່� ອງຊ້້າຈົົນມາເຖິິງຖະໜົົນລ້້ານຊ້້າງ ບ່່ອນທີ່່� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ຕຳຳ�ຫຼຼວດເປີີດຊ່່ອງທາງໄວ້້ໜຶ່ງ່� ເລນ ເພື່່� ອອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ບັັນດາສະມາຊິິກ
ພັັ ກທີ່່�ເດີີນທາງກັັບມາຈາກພິິ ທີີລະນຶຶກ. ພໍໍ ແຕ່່ຫວິິດພົ້້� ນຈາກຖະໜົົນໃຫຍ່່ເຂົົາກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນ
ໃຜຈັັກຄົົນອີີກ. ເຂົົາເອົົາລົົດຈັັກໄປຈອດໄວ້້ຢູ່່�ໃກ້້ໆ ກັັບກົົມສາມັັນສຶຶກສາ ແລ້້ວກໍໍຍ່່າງລົົງ
ໄປທີ່່� ເສົົາປະຕູູຄອນກຣິິດຕໍ່່�ໜ້້າໂຮງໝໍໍມະໂຫສົົດ ແມ່່ນແຕ່່ທະຫານກໍໍຍັັງບໍ່່�ຢູ່່�ເຝົ້້� າຍາມ
ແມ່່ນແຕ່່ຄົົນດຽວ.
ດວງຕາເວັັນລາລັັບສູ່່�ຂອບຟ້້າຫວ່່າງບໍ່່�ດົົນມານີ້້�, ອາຄານບ້້ານເຮືືອນຫຼຼາຍຫຼັັ�ງຈິ່່�ງ
ຖືືກຄວາມມືືດມິິດກືືນກິິນເທື່່� ອລະໜ້້ອຍ ແສງໄຟຈາກຕຶຶກຄົນ
ົ ເຈັັບທົ່່�ວໄປໄດ້້ຕັ້້�ງລຽນລາຍ
ເປັັ ນຈຸຸດຫ່່າງອອກໄປ ຂະນະທີ່່� ຫ້້ ອງເຄົົາເຕີີຂອງນາງພະຍາບານກໍໍມີຫຼ
ີ ຼອດໄຟພຽງໜຶ່ງ່�
ດວງ. ເຄນ ນາລີີ ກ້້າວເຂົ້້�າໄປໃນຕຶຶກຫ້້ ອງພັັກສ່່ວນຕົົວ ກ່ອນຈະປົົ
ດເກີີບອອກແລ້້ວຜ່່ານ
່
ປະຕູູເຂົ້້�າໄປທາງໃນ. ຊ່່ອງທາງຍ່່າງປາກົົດເປັັ ນສາຍຍາວຢູ່່�ທາງກາງລະຫວ່່າງຫ້້ອງ
ພັັກຂອງຄົົນເຈັັບທັັງສອງຟາກຂ້້າງ, ບໍໍລິເິ ວນໂຖງທາງຍ່່າງແມ່່ນມືືດສະໜິິດ ອາໄສພຽງ
ແສງໄຟສາດສ່່ອງມາຈາກປ່່ອງປະຕູູແກ້້ວເທິິງປະຕູູສອງບານເທົ່່�ານັ້້�ນ ສ່່ວນຫ້້ອງອື່່� ນໆ
ນັ້້�ນເຫັັ ນໄດ້້ວ່່າເປົ່່� າວ່່າງບໍ່່�ມີີໃຜຢູ່່�ຈັັກຄົົນ.
ຫ້້ອງ 2ອີີ ຢູ່່�ເຄິ່່�ງກາງຂອງທາງຍ່່າງ. ເຄນ ນາລີີຢຸຸດຢູ່່�ທາງນອກຂ້້າງປະຕູູ ພ້້ອມ
ດັັກຟັັງສຽງໃດໜຶ່ງ່� ທີ່່� ອາດເລັັດລອດອອກມາ ປາກົົດວ່່າມັັນມິິດອິ້້�ມສິ້້�ມຢູ່່�. ເຂົົາໃຊ້້ມືືໝູນ
ູ
ລູູກບິິດປະຕູູດ້້ວຍແຮງເບົົາໆ ກ່ອນຈະເປີີ
ດມັັນອອກໂດຍປັັ ດສະຈາກສຽງລັ່່�ນອອດແອດ
່
ເຂົົາຄ່່ອຍຢອງບາດຕີີນເຂົ້້�າໄປຂ້້າງໃນຈິ່່�ງເຫັັ ນສີີຣິນ
ິ ອນຫຼັັ�ບຢູ່່�ເທິິງຕຽງໃຕ້້ຜ້້າຫົ່່� ມສີີຂາວ
ປົົ ກຢູ່່� ໂດຍມີີໜ້້າກາກອົົກຊີີຄຸມ
ຸ ໄວ້້ເທິິງປາກ ມີີແສງສາດສ່່ອງມາຈາກໂຄມໄຟທີ່່� ຖືືກປົົກ
ຄຸຸມດ້້ວຍຜ້້າແພສີີແດງ.
ເຄນ ນາລີີຫັັນໜ້້າສອດສ່່ອງເບິ່່�ງເສັ້້�ນໂຖງທາງຍ່່າງທີ່່� ໄຮ້້ຜູ້້�ຄົົນອີີກຄັ້້ງ� ກ່ອນຈະກ້້າວ
່
ຂາເຂົ້້� າໄປໃນຫ້້ອງ ໂດຍປິິ ດປະຕູູຂ້້ າງຫຼັັ�ງໄວ້້ພ້້ອມຊັັ ກປືືນອອກຈາກຊອງໜັັງທີ່່� ຢູ່່�
ດ້້ານໜ້້າຂອງຊຸຸ ດຫຸ້້�ມເກາະກັັນກະສຸຸນແລ້້ວໝູູນອຸຸປະກອນເກັັບສຽງເຂົ້້�າໃສ່່ ແຕ່່ໃນຍາມ
ອົົນລະວົົນຂອງຄໍ່່�າຄືືນເຊັ່່�ນນີ້້� ແມ່່ນແຕ່່ເຂົົາຈະໃຊ້້ປືືນໃຫຍ່່ລັ່່�ນໄກກໍໍຄົົງບໍ່່�ມີີໃຜໄດ້້ຍິິນ.
ເຂົົາຄ່່ອຍສາວບາດຕີີນໄປທີ່່� ປາຍຕຽງ ພ້້ອມເລັັງປືືນໄປທີ່່� ຫົົວໃຈຂອງທ່່ານໝໍໍຊັັນ
ນະສູູດສົົບ ແລ້້ວລັ່່�ນໄກ ເຂົົາລັ່່�ນກະສຸຸນລູູກປືືນອອກໄປເຖິິງຫົົ ກນັດ
ັ ຊ້້ອນແບບລະດັັບມືື
ອາຊີີບ ໂດຍບໍ່່�ມີີການສົົນທະນາໃດໆ ທັັງບໍ່່�ມີີຄຳຳ�ສາລະພາບ ຫຼືື�ອະທິິບາຍຫຍັັງເລີີຍໃນ
ນາທີີສຸດ
ຸ ທ້້າຍ. ເຂົົາຖອນຫັັ ນໃຈຢ່່າງໂລ່່ງອົົກ ເມື່່�ອລູູກປືນ
ື ພຸ່່�ງອອກໄປຈົົນໝົົດໃນລຳຳ�ກ້້ອງ
ໃນທີ່່� ສຸຸດໂຊກກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າຂ້້າງຊາຍຄົົນນີ້້�ອີີກຕໍ່່�ໄປ.
ເຂົົາລໍໍຖ້້າເບິ່່�ງເລືືອດສີີແດງທີ່່� ຈະໄຫຼຼຜ່່ ານແຜ່່ນແພສີີຂາວຢ່່າງຊ້້າໆ ດ້້ວຍຄວາມ
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ເພິ່່� ງພໍໍ ໃຈ ແຕ່່ມັັນກໍໍບໍ່່� ເກີີດຂຶ້້� ນ. ທັັ ນໃດນັ້້�ນ, ເຂົົ າກໍໍສະເດືືອກຮູ້້�ວ່່າມີີຫຍັັ ງບາງຢ່່າງ
ຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ. ເຂົົາສາວບາດຕີີນໄປຂ້້າງໜ້້າ ທັັງໃຊ້້ມືືກະຊາກເອົົາສົ້້�ນຜ້້າຫົ່່� ມອອກຈາກ
ຕຽງ.
ໝອນສາມໜ່່ວຍນອນລຽນລາຍຢູ່່�ກາງເສື່່� ອ … ໜ່່ວຍໜຶ່່ງ� ຖືືກຍິິງຈົົນມຸ່່ນອຸ້້
� ຍປຸ້້
� �ຍ
… ສ່່ວນທີ່່� ຢູ່່�ກ້້ອງໜ້້າກາກອົົກຊີີແມ່່ນໜ້້າກາກຊະນິິດໜຶ່່ງ� ທີ່່� ແຕກຕ່່າງອອກໄປ ເນື່່�ອງ
ຈາກເປັັ ນເຄື່່� ອງບັັນນາການພິິ ເສດທີ່່� ມອບໃຫ້້ກັັບລະບອບການປົົ ກຄອງແບບໃໝ່່ ຈິ່່�ງ
ມີີການຜະລິິດໜ້້າກາກເຈ້້ຍອັັດຮູູບໃບໜ້້າທ່່ານນາຍົົກລັັດຖະມົົນຕີີອອກມາຈຳຳ�ໜ່່າຍ
ໃນງານບຸຸນນະມັັດສະການພະທາດຫຼຼວງ ແລະເມື່່� ອນໍໍາຂົົນໄກ່່ສີີ ຂາວມາແຕ່່ງແຕ້້ມຕື່່� ມ
ເລັັກໜ້້ອຍກໍໍຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເບິ່່�ງຄືືກັັບວ່່າແມ່່ນທ່່ານໝໍໍສີີຣິິອ້້ອຍຕ້້ອຍ.
ເຄນ ນາລີີ ຮູ້້�ສຶຶກປຸ້້�ນທ້້ອງປວດຮາກຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ ເຂົົາລ້້ວງມືືເຂົ້້�າກະເປົົ າເພື່່� ອຈະ
ຢິິ ບເອົົາລູູກປືືນນັັດໃໝ່່ອອກມາ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຮູ້້�ວ່່າບໍ່່�ມີີເວລາເຫຼືື�ອພໍໍ ທີ່່�ຈະໃຊ້້ມັັນອີີກແລ້້ວ.
ປະຕູູຖືືກກະຊາກໃຫ້້ເປີີດອອກ ແລະແລ້້ວໂພສີີພ້້ອມກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດອີີກສອງຄົົນ
ຜູ້້� ຮ່່າງໃຫຍ່່ຈຶຶກຄຶກ
ຶ ກໍໍພາກັັນພຸ່່� ງພວດພາດເຂົ້້�າມາໃນຫ້້ອງພ້້ອມປືືນພົົ ກຂອງໃຜລາວທີ່່�
ກຳຳ�ລັັງຢູ່່�ໃນທ່່າກຽມພ້້ອມ ທັັງສາມຄາດວ່່າຈະມີີການຍິິງຕໍ່່�ສູ້້�ກັັນ ແຕ່່ເຫດການບໍ່່�ເປັັ ນ
ເຊັ່່�ນນັ້້�ນ. ເຄນ ນາລີີ ວາງປືືນຂອງເຂົົາລົົງ ພ້້ອມເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນເບິ່່�ງເທິິງເພດານທັັງຫົົ ວ
ກາກໆ ອອກມາ ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນສຽງຫົົ ວທີ່່� ເກີີດຈາກເລື່່� ອງຕະຫຼົົ�ກຂົົບຂັັນ ແຕ່່ມັັນເປັັ ນສຽງ
ຫົົ ວແຫ່່ງຄວາມປະລາໄຊຢ່່າງຄົົນອັັບອາຍຂາຍຂີ້້� ໜ້້າ.
ຕຳຳ�ຫຼຼວດໃສ່່ກະແຈມືືເຄນ ນາລີີ ໄວ້້ພ້້ອມກວດຄົ້້�ນກະເປົົ າຂອງເຂົົາ ທັັງບອກເຂົົາ
ປິິ ດປາກງຽບຈົົນກວ່່າຈະຖືືກສອບສວນ. ໃນເມື່່� ອລັັດຖະທໍໍາມະນູູນຖືືກຍົົກ ເລີີກໄປແລ້້ວ
ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີກ
ີ ານອ່່ານຄຳຳ�ປະກາດກ່ຽວກັັ
ບສິິດຂອງຜູ້້� ຕ້້ອງຫາ ເຊິ່່�ງກໍໍຖືືວ່່າເປັັ ນເລື່່�ອງດີີຢູ່່�ແລ້້ວ
່
ເພາະພວກເຂົົາກໍໍບໍ່່�ມີີຫຍັັງຈະໃຫ້້ສິິດແກ່ເຄນ
ນາລີີຈັກຢ່່
ັ າງເຊັ່່�ນກັັນ.
່
ໂພສີີສະໂງກໜ້້າເຂົ້້�າໄປຈົົນເກືືອບຈຳຳ�ກັັບຮູູດັງັ ຂອງຜູ້້�ຕ້້ອງຫາ. “ຮູ້້�ບໍໍວ່່າເຮົົານຳຳ�ຫາ
ໂຕຕັ້້�ງດົົນແລ້້ວ ເຮົົາລະຄິິດວ່່າຜ່່ານມາຍ້້ອນເຮົົາໃຫ້້ຄວາມເຄົົາລົົບໂຕຫຼຼາຍເກີີນໄປ ແຕ່່
ຖ້້າເຮົົາຮູ້້�ວ່່າໂຕເຮັັດວຽກສົົກກະປົົ ກແນວນີ້້� ເຮົົາລາກຄໍໍໂຕເຂົ້້�າຄຸຸກແຕ່່ດົົນແລ້້ວແຫຼຼະ.”
ເຄນ ນາລີີ ມືືນຕາເມົ້້�າໆ ແນມເບິ່່�ງໜ້້າຜາກຂອງໂພສີີ ເຂົົາບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນຈະສະເທືືອນຈິິດ
ສະເທືືອນໃຈກັັບຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງໃຜງ່່າຍໆ. “ກ່່ອນພາສະຫາຍໄປຢູ່່�ເຮືືອນຫຼັັ�ງໃໝ່່ ພວກ
ເຮົົາພາກັັນໄປທັັກທາຍທ່່ານໝໍໍສີີຣິິກ່່ອນດີີບໍໍ?”
ຕຳຳ�ຫຼຼວດທັັງສາມພາເຂົົາໄປທີ່່� ຫ້້ ອງໜຶ່່ງ� ຂ້້າງໂຖງທາງຍ່່າງ ທ່່ານໝໍໍສີຣິ
ີ ຕົ
ິ ວ
ົ ຈິິງກຳຳ�ລັັງ
ນັ່່�ງອົົມຍິ້້�ມອີີງໝອນຢູ່່�ເທິິງຕຽງແບບເຄິ່່�ງນັ່່�ງເຄິ່່�ງນອນ ທ່່າມກາງການຫຸ້້�ມລ້້ອມຂອງຄົົນ
ມາກໜ້້າຫຼຼາຍຕາທີ່່� ມາຢ້້ ຽມຢາມເຂົົາ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕໍໍາຫຼຼວດຄຸຸມຕົົວເຄນ ນາລີີ ມາຢືືນຢູ່່�
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ປາຍຕຽງ, ເຂົົາແນມເບິ່່�ງສີີຣິິທັັງແກວ່່ງຫົົ ວໄປມາຢ່່າງຊ້້າໆ.
“ອືືມ ສະຫາຍເກດແກ້້ວ. ດີີໃຈທີ່່� ໄດ້້ພົົ ບສະຫາຍອີີກຄັ້້�ງ ມັັນຊ່່າງໜ້້າຜິິ ດຫວັັງອີ່່� ຫຼີີ�
ຂ້້ອຍເກືືອບຈະຍົົກນາງວົົງໃຫ້້ສະຫາຍແລ້້ວໃດ໋໋ ບັັດນີ້້�ຂ້້ອຍເອງຄືືຊິິໜີບໍ່່
ີ �ມົ້້�ມນາງແລ້້ວຕິິ
ຊັ້້�ນ.” ເຄນ ນາລີີ ຍິ້້�ມ. “ໂອ, ແຕ່່ຊື່່� ຂອງສະຫາຍບໍ່່�ແມ່່ນເກດແກ້້ວຕິິເນາະ? ຕ້້ອງຂໍໍ
ຍົົກຍ້້ອງຈາກໃຈວ່່າສະຫາຍຕົົບຕາຄົົນໄດ້້ເກັ່່�ງອີ່່� ຫຼີີ� ໃຜໆ ກໍໍເຊື່່� ອວ່່າສະຫາຍແມ່່ນຄົົນນັັບ
ໄກ່ຜູ້້
ົ ໜຶ່ງ່� . ຂໍໍໂທດເດີີທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ແຜນການທຸຸກຢ່່ າງຂອງສະຫາຍພັັງບໍ່່�ເປັັ ນ
່ � ໜ້້າເຊື່່� ອຖືືຄົນ
ທ່່າຈົົນໝົົດ ແຕ່່ສະຫາຍກໍໍາລັັງຕໍ່່�ຕ້້ານກັັບພະລັັງອຳຳ�ນາດທີ່່� ບໍ່່ມີ
� ຕົ
ີ ວ
ົ ຕົົນເທິິງໂລກໜ່່ວຍນີ້້�
ຢ່່າໄດ້້ໂທດໂຕເອງເລີີຍ.”
ເຄນ ນາລີີ ບໍ່່�ມີີຫຍັັງຈະເວົ້້�າຕໍ່່�ອີີກ. ເຂົົາບໍ່່�ຄິິດຮອດຈະຖາມ ທັັງບໍ່່�ມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັ ນ
ຫຍັັງທີ່່� ຈະມາເຮັັດເປັັ ນຕີີສະໜິິດອີີກແລ້້ວ ເຂົົາໄດ້້ແຕ່່ກວາດສາຍຕາແນມເບິ່່�ງຜູ້້� ຄົົນ
ຮອບໆ ຕົົວ ເຊິ່່�ງມີີທັັງຕຸ້້ຍ,
� ນ້້ອງກຶ່່�ງ, ຜູ້້�ພິິພາກສາແຫງ, ສີີວິໄິ ລ, ທ່່ານໝໍໍພອນສະຫວັັນ,
ລວມທັັ ງເອື້້� ອຍຂອງໄໝ. ເຂົົາມາຢູ່່� ທ່່າມກາງວົົງລ້້ອມຂອງກຸ່່�ມຄົົນທີ່່� ແຕກຕ່່າງທາງ
ຊົົນຊັ້້�ນເຫຼົ່່�� ານີ້້� ແນວໃດ? ເຂົົາຫັັ ນໜ້້າໄປທາງໂພສີີພ້້ ອມສະແດງໃຫ້້ໂພສີີຮູ້້�ວ່່າຕົົນເອງ
ຕ້້ອງການອອກຈາກບ່່ອນນີ້້�ໄປ.
“ຖ້້າເປັັ ນເຮົົານີ້້� ເຮົົາຄືືຊິິບໍ່່�ຟ້້າວຢາກໄປບ່່ອນທີ່່� ສະຫາຍຢາກໄປດອກ.” ໂພສີີບອກ
ເຂົົາ.
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດອີີກສອງຄົົນຍ່່າງເຂົ້້�າມາ ພ້້ອມຊວ້້ານເອົົາແຂນທັັງສອງຂ້້າງ
ຂອງເຄນ ນາລີີ ແລ້້ວພາເຂົົາຍ່່າງອອກໄປທີ່່� ລົົດຕູ້້� ຮັັບຮອງວ່່າອະນາຄົົດຂອງເຂົົາຕ້້ອງ
ສັ້້�ນແນ່່ນອນ.
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ອາຫານທ່່ຽງສະດຸຸດີີທ່່ານໝໍໍຊັັັ�ນນະສູູດສົົບ
ຜູ້້�ລອດຕາຍ

ໜຶ່່ງ� ອາທິິດຜ່່ານໄປພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ສີີຣິິລອດຕາຍເປັັ ນຄັ້້�ງທີີສາມ. ສີີວິໄິ ລເລີ່່� ມເຊື່່� ອວ່່າເພື່່� ອນ
ຂອງເຂົົາເປັັ ນອຳຳ�ມະຕະແບບຂ້້າບໍ່່�ຕາຍຢ່່າງແທ້້ຈິິງ. ສະນັ້້�ນ, ໃນເມື່່� ອສີີຣິິເອງກໍໍບໍ່່�ຢາກ
ຖືືກຕັັດສິິດອອກຈາກຄວາມສຸຸກ ເຂົົາຈິ່່�ງປະກາດວ່່າອາຫານທ່່ຽງໃນມື້້� ວັັນສຸຸກນັ້້�ນຈະ
ເປັັ ນການໄຫວ້້ອາໄລຄົົນຕາຍ ເຂົົາຍັັງຈະຫາເຫຼົ້້�� າໄວອັັດລົົມໜຶ່ງ່� ຂວດມາລ່່ອງຄໍໍພໍໍສ້້າງ
ບັັນຍາກາດໃຫ້້ອາຫານທ່່ຽງຄັ້້�ງນີ້້�ມີີຊີີວິດ
ິ ຊີີວາ. ເນື່່�ອງຈາກວ່່າເປັັ ນມື້້� ສັັນວັັນດີີ, ເຂົົາຈິ່່�ງ
ເຊີີນສາລະວັັດໂພສີີມາຮ່່ວມວົົງນຳຳ� ເພາະເຫດການອັັນເຫຼືື�ອເຊື່່� ອທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນອາທິິດ
ຜ່່ານມານັ້້�ນ ຍັັງມີີເລື່່� ອງລາວທີ່່� ຍັັງຄາລັັງຄາຊັັງເປັັ ນໜຶ່ງ່� ຫຼືື�ສອງຢ່່າງທີ່່� ຕ້້ອງການຄວາມ
ກະຈ່່າງແຈ້້ງ.
ສີີວິໄິ ລ ແລະໂພສີີພາກັັນມາທັັນເວລາພໍໍ ດີີ ທັັງສອງຍົົກເລີີກນັດ
ັ ໝາຍຂອງໃຜລາວ
ຕະຫຼຼອດຊ່່ວງຕອນບ່່າຍວັັນນັ້້�ນ ພ້້ອມນັ່່�ງລົົງທີ່່� ຂອນໄມ້້ທ່່ອນເດີີມ ເພື່່� ອລໍໍຖ້້າດື່່� ມດຳຳ�ກັັບ
ອາຫານທ່່ຽງອັັນແສນຍາວນານແບບສະບາຍເປັັ ນກັັນເອງ. ສີີວິໄິ ລກຳຳ�ລັັງກຸຸມປໍ້້� າໄຂຝາ
ຂວດເຫຼົ້້�� າວາຍແບບທຸຸລັັກທຸເຸ ລ.
“ຄືືຊິິບໍ່່�ໃຫ້້ຖ້້າຄົົນຕາຍມາດື່່� ມນໍໍາກັັນກ່່ອນຕິິເບາະ?”
“ໂອຍ ບໍ່່�ຖ້້າດອກ.”
“ຄັັນຊັ້້�ນມາພີ້້� ຂ້້ອຍຊິິຊ່່ວຍ.” ໂພສີີຄວ້້າຈັັບເອົົາຂວດເຫຼົ້້�� າມາເປີີດເອງ.
“ເອີີໂພສີີ, ສີີຣິິຄືືຊິິບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້�າຕິິວ່່າທີ່່� ຈິງິ ແລ້້ວສະຫາຍມາເຮັັດຫຍັັງຢູ່່�ບອນນີ້້�?”
“ເຂົົາຮູ້້�ພຽງແຕ່່ວ່່າຂ້້ອຍເຮັັດວຽກກັັບຕໍໍາຫຼຼວດ ເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ລະແວງສົົງໄສຫຍັັງເລີີຍ
ວ່່າຂ້້ອຍຕັ້້�ງໃຈມາສືືບເລື່່� ອງຂອງຄຳຳ�ກັັບພັັ ກພວກຂອງເຂົົາ. ພໍໍ ແຕ່່ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າເຂົົາຫາກໍໍ
ເລີ່່� ມທຳຳ�ການຊັັນນະສູູດສົົບຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ ແລ້້ວຂ້້ອຍກໍໍຄິິດວ່່າຄົົງຈະຮູ້້�ຂໍ້້�ມູູນ
ບາງຢ່່າງຈາກປາກເຂົົາ ຖ້້າລອງໄດ້້ດື່່�ມເຫຼົ້້�� ານຳຳ�ກັັນຈັັກເລັັກຈັັກໜ້້ອຍ. ຍ້້ອນຈັ່່�ງຊັ້້�ນແຫຼຼະ,
ຜູ້້� ພິິ ພາກສາຈິ່່�ງໄດ້້ແນະນໍໍາວ່່າຂ້້ອຍເປັັ ນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕຳຳ�ຫຼຼວດທີ່່� ມາປະ ສານງານກັັບ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບ ບໍ່່�ຄິິດບໍ່່�ຝັັນວ່່າຂ້້ອຍຊິິໂຊກດີີປານນັ້້�ນ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງຄືືປ່່ ອຍໃຫ້້ດົົນແທ້້ກວ່່າຊິິເອົົາຫຼັັ�ກຖານຊຸຸ ມນັ້້�ນອອກມາໃຊ້້?”
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“ອືືມ! ທໍໍາອິິດກໍໍຄືືວ່່າ ຍັັງບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ສະຫຼຸຸ�ບຫຍັັງເທື່່� ອ. ອັັນທີີສອງກໍໍແມ່່ນ ຂ້້ອຍຕັ້້�ງໃຈ
ຢາກຈັັບເຄນ ນາລີີ ນຳຳ� ຂ້້ອຍນຳຳ�ໄລ່່ລ່່າເຂົົາມາຫຼຼາຍປີີ ແຕ່່ເຂົົາປ່່ຽນເອກະລັັກ ແລະ
ລັັກສະນະທ່່າທາງດຸຸໂພດ ຂ້້ອຍໂລດນຳຳ�ເຂົົາບໍ່່�ທັັນຈັັກເທື່່� ອ. ຂ້້ອຍໝັ້້�ນໃຈວ່່າ ຖ້້າຜູ້້� ເປັັ ນ
ເຈົ້້�ານາຍຫາກລົົງມືືຂ້້າເມຍຂອງຕົົນເອງ ເຂົົາກໍໍຕ້້ອງໃຊ້້ລູູກນ້້ອງຜູ້້�ບອກໄດ້້ໃຊ້້ຟັັ ງເປັັ ນ
ຄົົນຈັັດການທຸຸກຢ່່ າງໃຫ້້ກ້້ຽງເອີີດເຕີີດບໍ່່�ເຫຼືື�ອແມ່່ນແຕ່່ຮອຍ ຂ້້ອຍພຽງຕ້້ອງ ການຫາ
ເວລາສືືບໃຫ້້ຮູ້້�ຄັັກແນ່່ວ່່າເຂົົາແມ່່ນໃຜກັັນແທ້້ ເຂົົາເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຕົົກໂງ່່ມາຕັ້້�ງດົົນ.” ສີີວິໄິ ລ
ເຫຍ້້ນເຫຼົ້້�� າວາຍໃສ່່ຈອກແກ້້ວສີ່່� ໜ່່ວຍ. “ແມ່່ນໃຜຄົົນທີ່່� ສີ່່�?”
“ແລ້້ວຈະຮູ້້�ດອກ. ສະຫາຍເລີ່່� ມສົົງໄສວ່່າຊາຍຄົົນນັ້້�ນແມ່່ນເກດແກ້້ວຕັ້້�ງ ແຕ່່ຕອນ
ໃດ?”
“ກໍໍ ຍ້້ ອນມີີ ຫ ຍັັ ງ ຫຼຼ າ ຍຢ່່າງທີ່່� ມັັ ນ ບໍ່່� ລົົ ງ ຕົົ ວ ຈົົນ ກວ່່າສີີ ຣິິ ບ ອກວ່່າຄົົ ນ ພວກນັ້້�ນ ສົ່່� ງ
ອາຈານອູ້້ມຈາກລີີ
ເຊໄປເມືືອງວຽງໄຊ.”
�
“ບ້້າຄັັກແທ້້. ຂ້້ອຍຄວນຈະນໍໍາສືືບເລື່່� ອງນັ້້�ນ.”
“ບໍ່່�ເປັັ ນຫຍັັງດອກ ຂ້້ອຍຈັັດການແລ້້ວແຫຼຼະ. ຫ້້ອງການຂອງສະຫາຍຄໍໍາເປັັ ນຝ່່າຍ
ເຊັັ ນໜັັງສືືນຳຳ�ສົ່່�ງ ແຕ່່ກໍໍມີີອີີກເລື່່� ອງຫັ້້� ນກໍໍຄືື ພວກເຂົົາມີີໜ້້າທີ່່� ອອກເອກະສານເປັັ ນ
ສ່່ວນໃຫຍ່່. ແຕ່່ເກດແກ້້ວເປັັ ນຄົົນສົ່່�ງລາຍງານສະບັັບນັ້້�ນມາ ຈັ່່�ງຊັ້້� ນລະຈິ່່�ງເປັັ ນຈຸຸດ
ທຳຳ�ອິິດທີ່່� ພວກເຮົົາຄິິດວ່່າສອງຄົົນນັ້້�ນອາດຈະມີີຄວາມກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ນບໍ່່�ທາງໃດກໍໍທາງໜຶ່່ງ�
່
ແຕ່່ມັັນກໍໍບໍ່່�ມີີຫຍັັງສຳຳ�ຄັັນພີີ ລຶຶກ ເພາະເອກະສານທີ່່� ເຂົົາລາຍງານກ່່ຽວກັັບທຸຸກຄົົນນັ້້�ນ
ລ້້ວນແຕ່່ໄຮ້້ສາລະບ້້າບໍໍ ຍິ່່�ງໄປກວ່່ານັ້້�ນເຂົົາຍັັງປະພຶຶ ດຕົົນຄືືຄົນ
ົ ໂງ່່ງ່່າວເປັັ ນປະຈຳຳ� ຂ້້ອຍ
ເລີີຍບໍ່່�ຄິິດຈະສົົງໄສຫຍັັງເຂົົາແມ່່ນແຕ່່ໜ້້ອຍດຽວ.
“ແຕ່່ຈາກນັ້້�ນຂ້້ອຍກໍໍພົົບສັັນຍານເຊື່່� ອມໂຍງກັັນເປັັ ນເທື່່� ອທີີສອງ ໃນລັັກສະ ນະວົົກ
ວົົນສຳຳ�ພັັນກັັນ. ຂ້້ອຍມີີຮູບ
ູ ຖ່່າຍຂອງທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍ ເຊິ່່�ງມີີບາງອັັນກໍໍເປັັ ນຮູູບເກົ່່�າໆ
ທີ່່� ຕັດ
ັ ມາຈາກໜັັງສືືພິິມ ແຕ່່ພໍໍ ມາສັັງເກດເບິ່່�ງຄັັກໆ ແລ້້ວຂ້້ອຍກໍໍພໍໍສະດຸ້້ງອອກວ່່າ
ນາງ
�
ບໍ່່�ແມ່່ນແມ່່ຍິິງປະເພດທີ່່� ມັັກແຕ່່ງຕົົວເອ້້ເພດເກີີນໜ້້າເກີີນຕາໃນລະດັັບປະເທດຈັັກດີ້້�.”
“ເຈົ້້�າຊ່່າງໃຊ້້ຄໍໍາເວົ້້�າໄດ້້ສຸຸພາບຫຼຼາຍ. ຂ້້ອຍເຄີີຍໄດ້້ຍິິນຄົົນປຽບທຽບນາງໃສ່່ກັັບກົ້້�ນ
ແບ້້ຂົົນຍາວພຸ້້�ນຕະວາ.” ທັັງສອງຍົົກຈອກວາຍຂຶ້້�ນມາຕຸຸບບາດໜຶ່ງ່� ພ້້ອມດື່່�ມອວຍພອນ
ໃຫ້້ກັັນແລະກັັນ ມັັນເປັັ ນການຮ່່ວມສັັງສັັນທີ່່� ຫາໄດ້້ຍາກ.
“ເອົົາລະ ເຖິິງແມ່່ນນາງຈະເປັັ ນສ່່ວນໃດຂອງແບ້້ກໍໍຕາມແຕ່່ ຂ້້ອຍກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນວ່່ານາງ
ຈະແມ່່ນແມ່່ຍິິງປະເພດທີ່່� ພໍໍຈະມັັກແວ່່ເຂົ້້�າຮ້້ານເສີີມສວຍປານໃດດອກ.”
“ມີີແຕ່່ເທວະດາຟ້້າແຖນພຸ້້� ນແຫຼຼະຮູ້້�ນະ.”
“ແຕ່່ໃນລາຍງານການຄາຕະກໍໍາຂຽນໄວ້້ແບບນັ້້�ນ ຂ້້ອຍກໍໍເລີີຍຕິິດຕາມນຳຳ�ຫາຄົົນ
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ຜູ້້� ທີ່່� ຂຽນມັັນອອກມາແນວນັ້້�ນ. ພໍໍຈັບ
ັ ໄດ້້ໄລ່່ທັັນເຂົົາກໍໍບອກວ່່າມີີພະຍານຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຮູ້້ເຫັັ
� ນ
ເຫດການເປັັ ນຄົົນບອກເຂົົາວ່່າເຫັັ ນທ່່ານນາງນິິດນ້້ອຍໄປຮ້້ານເສີີມສວຍບ່່ອນໄໝເຮັັດ
ວຽກອາທິິດລະຄັ້້�ງ.”
“ນາງຄວນຈະໄດ້້ຮັັບເງິິນຄ່່າເສີີມສວຍຄືືນໝົົດແຫຼຼະແນວນີ້້�.”
“ຂ້້ອຍກັັບໄປສອບຖາມກັັບຄົົນຢູ່່�ໃນຮ້້ານຈິ່່�ງຮູ້້�ວ່່າມັັນບໍ່່�ແມ່່ນຄວາມຈິິງ. ບໍ່່�ມີີໃຜໃນ
ຮ້້ານເຄີີຍເຫັັ ນນາງໄປຫັ້້� ນຈັັກເທື່່� ອ. ເຈົ້້�າກໍໍຮູ້້�ຢູ່່�ຕິິວ່່າ ການທີ່່� ເຮົົາຄິິດຈະຕິິດຕາມຄົ້້�ນຫາ
ຄວາມຈິິງຈາກຂ່່າວລືືໃນເມືືອງໃຫຍ່່ຫັ້້� ນ ມັັນກໍໍບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງກັັບການໄລ່່ຈັັບຫາງກະປອມ
ທີ່່� ກຳຳ�ລັັງປຽກນໍ້້�າໝາດໆ ນັ້້�ນແຫຼຼະ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕໍໍາຫຼຼວດຄົົນນີ້້�ພຽງແຕ່່ໄດ້້ຟັັ ງເລື່່� ອງເລົ່່�າ
ຈາກປາກເພື່່� ອນບ້້ານຂອງໄໝ ແລະນາງເພື່່� ອນບ້້ານຫັ້້� ນກໍໍຮູ້້�ມາຈາກເພື່່� ອນຊາຍຂອງ
ໄໝອີີກຕໍ່່ໜຶ່
� ງ່� . ຂ້້ອຍແປກໃຈບ່່ອນທີ່່� ວ່່າເປັັ ນຫຍັັງໝໍໍນັ້້ນ
� ຈິ່່�ງເລືືອກຈະບອກຂໍ້້�ມູນ
ູ ສ່່ວນຕົົວ
ຕົົນເອງໃຫ້້ຄົົນແປກໜ້້າຮູ້້�ນຳຳ�ແບບລະອຽດລະອໍໍ ແລ້້ວຂ້້ອຍຈິ່່�ງສົົນໃຈເພື່່� ອນຊາຍຂອງ
ໄໝຄົົນນັ້້�ນເປັັ ນພິິ ເສດ.
“ໂຊກຍັັງດີີທີ່່�ຢູ່່�ຫໍໍ ພັັກຫັ້້� ນມີີແຕ່່ສາວໂສດ ເຊິ່່�ງກໍໍຈະມີີຜູ້້�ສອດຮູ້້�ສອດເຫັັ ນເມື່່�ອມີີແຂກ
ມາຢາມສາວຫ້້ອງອື່່� ນໂດຍສະເພາະໃນຍາມກາງຄໍ່່�າກາງຄືືນ ຂ້້ອຍເອີ້້� ນເອົົາຍິິງເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນ
ມາລວມຕົົວກັັນທັັ ງພະຍາຍາມຮວບຮວມລາຍລະອຽດເບົ້້�າໜ້້າຂອງຜູ້້� ທີ່່� ເຮົົາກຳຳ�ລັັງ
ຕິິດຕາມຕົົວ. ແລະແລ້້ວກໍໍມີີໜຶ່ງ່� ໃນຄົົນກຸ່່�ມນັ້້�ນເປັັ ນຜູ້້�ໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນສຳຳ�ຄັັນ ເຊິ່່�ງນາງເອງກໍໍ
ບັັງເອີີນວ່່າທຽວໄປໂຮງໝໍໍມະໂຫສົົດຕະຫຼຼອດເພື່່� ອປິ່່� ນປົົ ວພະຍາດບາງຢ່່າງທີ່່� ນາງບໍ່່�
ປະສົົງຢາກຈະບອກໃຫ້້ຮູ້້�.
“ນາງບອກວ່່າ ຖ້້າຄົົນຜູ້້� ນີ້້�ແມ່່ນຄົົນດຽວກັັບຜູ້້� ທີ່່� ຄົນ
ົ ອື່່�ນໆ ເວົ້້�າເຖິິງແລ້້ວ ນາງກໍໍເຫັັ ນ
ເຂົົາຢູ່່�ແຖວໂຮງໝໍໍປະມານສອງສາມຄັ້້�ງ. ທ່່າທາງເຂົົາບໍ່່�ຄືກັ
ື ບ
ັ ທ່່ານໝໍໍ ແຕ່່ແນ່່ນອນເຂົົາ
ເອງກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນຄົົນປ່່ວຍເຊັ່່�ນກັັນ. ‘ຄືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ອີ່່�ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງທຳຳ�ນອງນີ້້�’ ນາງບອກ
ຈັ່່�ງຊັ້້�ນ ຂ້້ອຍກໍໍເລີີຍບອກທີ່່� ຢູ່່�ຂອງຕົົນໃຫ້້ນາງຮູ້້�ເພື່່� ອວ່່າຈະໄດ້້ຕິິດຕໍ່່�ຫາຂ້້ອຍຕະຫຼຼອດ
ເວລາຖ້້ານາງເຫັັ ນຜູ້້�ຊາຍຄົົນນັ້້�ນອີີກຄັ້້�ງ. ຄວາມຈິິງແລ້້ວ, ຂ້້ອຍກໍໍບອກທີ່່� ຢູ່່�ໃຫ້້ສາວໆ
ທຸຸກຄົົນຮູ້້�ນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ພະນັັນໄດ້້ເລີີຍວ່່າສະຫາຍຕ້້ອງເຮັັດແບບນັ້້�ນຢູ່່�ແລ້້ວ.”
“ກະຈັ່່�ງຊັ້້� ນແຫຼຼະ, ຄືືນມື້້� ທີ່່� ສີີຣິິຖືືກລະເບີີດຂວ້້າງໃສ່່ ພໍໍ ແຕ່່ຂ້້ອຍກັັບບ້້ານກໍໍເຫັັ ນ
ຈົົດໝາຍຈາກເພື່່� ອນບ້້ານຄົ້້�ນນີ້້�. ມື້້� ນັ້້ນ
� ນາງໄປໂຮງໝໍໍ ແລະກໍໍພົົບຊາຍຜູ້້� ທີ່່� ພວກເຮົົາ
ຕ້້ອງການຕົົວຢູ່່�ຫັ້້� ນອີີກຄັ້້�ງ. ນາງສອບຖາມນາງພະຍາບານວ່່າເຂົົາເປັັ ນໃຜ ແລະກໍໍໄດ້້
ຄຳຳ�ຕອບວ່່າ ເຂົົາເປັັ ນສາຍລັັບຂອງລັັດຖະບານ ຫຼືື�ອີ່່� ຫຍັັງຈັັກຢ່່ າງເຊິ່່�ງເຮັັດວຽກຢູ່່�ຂ້້າງ
ຫຼັັ�ງຫ້້ອງເກັັບສົົບ.
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“ຄໍໍາຕອບນັ້້�ນໄດ້້ເປັັ ນຕົົວກະຕຸ້້�ນຈຸຸດສົົນໃຈຂອງຂ້້ອຍຂຶ້້�ນມາທັັນທີີ ສີີຣິິເຄີີຍບອກ
ກ່ຽວກັັ
ບຄົົນນັັບໄກ່ຜູ້້
່
່ � ນີ້້� ແຕ່່ຂ້້ອຍກໍໍບໍ່່�ເຄີີຍພົົ ບໜ້້າເຂົົາ. ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ຊໍ້້�າວ່່າໜ້້າຕາທ່່າທາງ
ຂອງເຂົົາເປັັ ນແນວໃດ ກໍໍເລີີຍຄິິດວ່່າຈະຈອບເຂົ້້�າໄປໃນຫ້້ອງເຮັັດວຽກຂອງເຂົົາ ບາງທີີ
ພໍໍຈະໄດ້້ເຫັັ ນຮູູບຕິິດບັັດເກົ່່�າໆ ຫຼືື�ຮູູບຖ່່າຍຈັັກໃບຢູ່່�ໃນຫ້້ອງ ແລ້້ວຈະເກັັບເອົົາໄປໃຫ້້ເພື່່� ອນ
ບ້້ານຄົົນນັ້້�ນເບິ່່�ງ.
“ແຕ່່ພໍໍ ເມື່່� ອຂ້້ອຍໄປຮອດໂຮງໝໍໍປຸຸບ ກໍໍມີີເລື່່� ອງອົົນລະວົົນເກີີດຂຶ້້�ນ ແພດໝໍໍທີ່່�ເຂົ້້�າ
ເວນຕອນກາງຄືືນເຄິ່່�ງໜຶ່ງ່� ພາກັັນຖືືຄຸນໍ້້
ຸ າ� ເກົ່່�າໆ ກັັບອີ່່�ງ້້ຽງອອກມາ ທັັງພະຍາຍາມມອດ
ໄຟຢູ່່� ເຮືືອນຄົົວ. ຂ້້ອຍກໍໍເລີີຍຊ່່ວຍພວກເຂົົາເປັັ ນຊົ່່� ວໂມງຈົົນສາມາດຄວບຄຸຸມໄຟໄດ້້
ໃນເວລານັ້້�ນເອງທີ່່� ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າຫ້້ອງຄົົວນັ້້�ນຕັ້້�ງຢູ່່�ໃຕ້້ຫ້້ອງສະໝຸຸດພໍໍດີີ ຈິ່່�ງສະເດືືອກຮູ້້�ທັັນທີີ
ວ່່າມັັນບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງບັັງເອີີນຫຍັັງອີີກແລ້້ວ.
“ດັ່່�ງນັ້້�ນ ຂ້້ອຍຈິ່່�ງຟ້້າວໄປຫ້້ອງການຂົົນຂວາຍທີ່່� ຢູ່່�ເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຫ້້ອງເກັັບສົົບທັັນທີີ.
ມັັນເປັັ ນອາຄານທີ່່� ສ້້າງແບບງ່່າຍໆ ຫາຄວາມປອດໄພບໍ່່�ມີເີ ລີີຍເທົ່່�າທີ່່� ຂ້້ອຍເຄີີຍເຫັັ ນມາ
ເພາະບໍ່່�ມີີຫຍັັງຫຼຼາຍກວ່່າໄມ້້ໃຜ່່ກັັບໃບຕອງ ເຊິ່່�ງມັັນກໍໍງ່່າຍທີ່່� ຈະເຂົ້້�າໄປຂ້້າງໃນໄດ້້ແບບ
ສະບາຍ. ຂ້້ອຍບໍ່່�ແປກໃຈຫຍັັງດອກທີ່່� ບໍ່່�ພົົບເຫັັ ນຫຼັັ�ກຖານບາງຢ່່າງແມ່່ນແຕ່່ຊິ້້�ນດຽວ
ໃນຫັ້້� ນ ແຕ່່ຂ້້ອຍກໍໍພໍໍຮູ້້�ສຶຶກໄດ້້ວ່່າມີີຫຍັັງບາງຢ່່າງຜິິ ດປົົ ກກະຕິິ. ຂ້້ອຍນັ່່�ງທີ່່� ໂຕະເຮັັດວຽກ
ແລ້້ວກວດສາຍຕາເບິ່່�ງລັັກສະນະການຈັັດຫ້້ອງ.
“ແລະແລ້້ວຂ້້ອຍກະສະເດືືອກຮູ້້�ທັັນທີີ. ພາຍໃນຫ້້ອງມີີປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມທັັງດ້້ານໜ້້າ
ແລະດ້້ານຫຼັັ�ງ ແຕ່່ໂຕະເຮັັດວຽກຊໍ້້�າພັັ ດບໍ່່�ຕັ້້ງ� ຢູ່່�ຊື່່� ໜ້້າປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມປ່່ອງໃດເລີີຍ ຫ້້ອງ
ນັ້້�ນບໍ່່�ມີຮ
ີ ອດພັັ ດລົົມ ແລ້້ວເປັັ ນຫຍັັງເຂົົາຈິ່່�ງບໍ່່�ນັ່່ງ� ຢູ່່�ຊື່່� ປະຕູູປ່່ ອງຢ້້ ຽມບ່່ອນທີ່່� ພໍໍຈະໄດ້້ຮັັບ
ລົົມຈາກທຳຳ�ມະຊາດແດ່່ແຫຼຼະ? ໂຕະເຮັັດວຽກຕັ້້�ງແບບແນບຕິິດກັັບຝາຂ້້າງໜຶ່່ງ� ຂ້້ອຍ
ລອງຍ້້າຍມັັນອອກ ແຕ່່ຂາຂ້້າງໜຶ່ງ່� ພັັດຕິິດຄາຢູ່່� ຂະນະນັ້້�ນເອງທີ່່� ຂ້້ອຍເຫັັ ນລວດສາຍໄຟ
ມັັດຕິິດກັັບຂາໂຕະດ້້ານຫຼັັ�ງ ເຊິ່່�ງມັັນຖືືກຕໍ່່�ສາຍມາຈາກພື້້� ນດິິນທີ່່� ເຊື່່� ອມຈອດກັັບສ່່ວນ
ໜຶ່່ງ� ຂອງອຸຸປະກອນຂະໜາດສິິບຊັັງຕີີແມັັດ, ແລະຂ້້າງເທິິງເປັັ ນປັັ ກເຊື່່� ອມຕໍ່່�ຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ
ປັັ ກລວດສາຍໄຟ.”
“ເຂົົາດັັກຟັັງທຸຸກເລື່່� ອງໃນຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບ.” ສີີວິໄິ ລເວົ້້�າ.
“ເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າ ເຂົົາຖອດອຸຸປະກອນຫຼັັ�ກກັັບເມືືອບ້້ານນໍໍາ, ແຕ່່ຂ້້ອຍໄດ້້ຂຸຸດເບິ່່�ງ
ວ່່າເສັ້້�ນລວດນັ້້�ນຢູ່່�ໃສກັັນແທ້້ ຈິ່່�ງເຫັັ ນວ່່າສາຍເສັ້້�ນນັ້້�ນຖືືກສົ່່�ງຜ່່ານໄປທາງພື້້� ນດິິນຈົົນ
ເຖິິງທາງອອກຂອງທໍ່່�ລະບາຍນໍ້້�າເບື້້� ອງຫຼັັ�ງຫ້້ອງເກັັບສົົບ.”
“ສະນັ້້�ນເຂົົາກໍໍເລີີຍຮູ້້�ທຸຸກຢ່່ າງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຫ້້ອງນັ້້�ນ.”
“ທຸຸກຄໍາໍ ເວົ້້�າທີ່່� ສີຣິ
ີ ບ
ິ ອກໃຫ້້ຜູ້�້ ຊ່່ວຍຂອງເຂົົາຈົົດໄວ້້ ລວມທັັງການທີ່່� ຜູ້�້ ຊ່່ວຍຊັັນນະສູູດ
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ສຸຸດທ້້າຍ ?

ສົົບສອງຄົົນລົົມກັັນ ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າມັັນຕ້້ອງເສັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍແທ້້ຄາວນີ້້� ແຕ່່ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າເຂົົາພັັກ
ຢູ່່�ໃສ. ຈຸຸດດຽວທີ່່� ຂ້້ອຍສາມາດຈັັບກຸຸມເຂົົາໄດ້້ກໍໍຄືື ບ່່ອນເຮັັດວຽກ. ຂ້້ອຍຈິ່່�ງປຸຸກລູກນ້້
ູ ອງ
ສອງສາມຄົົນໃຫ້້ຕື່່�ນຂຶ້້�ນມາເຝົ້້� າຍາມ ຈາກນັ້້�ນກໍໍໄປປຸຸກຜູ້້� ພິິພາກສາຂຶ້້�ນມາຈາກບ່່ອນນອນ
ເພື່່� ອອອກໝາຍຈັັບ ແລະວາງກັັບດັັກໄວ້້ທົ່່�ວທຸຸກແຫ່່ງຄືືກັັບດັັກໜູູ ເພື່່� ອວ່່າເຂົົາຈະໂຜ່່
ໜ້້າມາ ແຕ່່ໝໍໍຫ່່ ານັ້້�ນຊໍ້້�າພັັດບໍ່່�ມາອີີກເລີີຍ. ພວກເຮົົາໄດ້້ແຕ່່ລໍໍຖ້້າຢູ່່�ຫັ້້� ນໝົົດມື້້�ໝົດ
ົ ເວັັນ,
ແມ່່ນແຕ່່ຍາມປວດຍ່່ຽວ ຫຼືື�ຍາມຈະອອກໄປກິິນເຂົ້້�າກໍໍຍັັງບໍ່່�ກ້້າໄປເພາະຢ້້ ານຈະພາດ
ທ່່າບໍ່່�ທັັນໝໍໍນັ້້ນ
� ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ເຫັັ ນວີ່່�ແວວຂອງເຂົົາອີີກ.”
ສີີວິໄິ ລສັັງເກດເຫັັ ນວ່່າວາຍໃນຈອກຂອງເຂົົາທັັງສອງໝົົດແລ້້ວ ຈິ່່�ງຈັັບເອົົາອີີກສອງ
ຈອກທີ່່� ເຫຼືື�ອຂຶ້້�ນມາແລ້້ວຍື່່� ນໃຫ້້ຕຳຳ�ຫຼຼວດຈອກໜຶ່່ງ� .
“ມັັນຊິິເສຍລົົດຊາດໝົົດ.” ເຂົົາຍົົກຈອກຂຶ້້�ນ. “ໂຊກດີີ.”
“ໂຊກດີີ.”
“ແລ້້ວສະຫາຍພົົ ບຕົົວເຂົົາແນວໃດ?”
“ສູຸຸ�ດທ້້າຍແລ້້ວເຂົົາກໍໍມາຫາພວກເຮົົາເອງ ພວກເຮົົາພາກັັນເຝົ້້� າຍາມຫ້້ອງການ
ເຂົົາໝົົດມື້້�ໝົດ
ົ ຄືືນ ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າເຂົົາຈະໂຜ່່ມາຕອນພວກເຮົົາພາກັັນຫຼັັ�ບຢູ່່� ກໍໍເລີີຍແບ່່ງ
ທີີມເວນຍາມອອກເປັັ ນສອງກະ ຂ້້ອຍຢູ່່�ທີີມທີີໜຶ່ງ່� ທີ່່� ໄດ້້ພັັ ກຜ່່ ອນງີີບຫຼັັ�ບເລັັກໜ້້ອຍ.
ຈາກນັ້້�ນຂ້້ອຍກໍໍໄດ້້ຕິິດຕໍ່່�ຫາຜູ້້� ພິິ ພາກສາແຫງເພື່່� ອລາຍງານໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ວ່່າເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນ
ຕອນນັ້້�ນເອງທີ່່� ຂ້້ອຍຮູ້້�ຂ່່າວເລື່່� ອງອື້້� ສາວພາຍໃນໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ແລະ
ການຈັັບກຸຸມພົົ ນຕີີງາຄຳຳ� ລວມທັັງຂ່່າວທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຕົົກໃຈເກືືອບ ຊັ໋໋�ອກກໍໍຄືື ເຮືືອນພັັ ກ
ຂອງສີີຣິິຖືືກລະເບີີດຈົົນມຸ່່�ນອຸ້້�ຍປຸ້້�ຍ.
“ຂ້້ອຍພົົ ບສະຫາຍຮ່່າງນ້້ອຍຄັ້້�ງສຸຸດທ້້າຍຕອນເຂົົາກໍໍາລັັງຍ່່າງເຂົ້້�າໄປໃນບ້້ານ.
ເທວະດາເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ວ່່າ ເຂົົາລອດພົ້້� ນຈາກການຖືືກລະເບີີດໄດ້້ແນວໃດ. ເບື້້� ອງຕົ້້�ນໃຈ
ຂ້້ອຍກໍໍສັ່່�ງໃຫ້້ໄປຈອບເບິ່່�ງເຂົົາຕັ້້�ງແຕ່່ທຳຳ�ອິິດທີ່່� ໄດ້້ຍິິນຂ່່າວ ແຕ່່ຂ້້ອຍກໍໍຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງໄດ້້
ຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງສິ່່�ງຕ່່າງໆ ເຊິ່່�ງຂ້້ອຍເອງກໍໍບໍ່່ຕ່່
� າງຫຍັັງກັັບສີີຣິທີ່່
ິ � ຄິດ
ິ ວ່່າ ການທີ່່� ມີຄົ
ີ ນ
ົ ພະຍາຍາມ
ຂ້້າເຂົົານັ້້�ນກໍໍລ້້ວນແຕ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄະດີີຂອງຄົົນຫວຽດນາມ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າເຄນ ນາລີີ
ບໍ່່�ເຄີີຍເຮັັດວຽກພາດແມ່່ນແຕ່່ຄັ້້�ງດຽວ.
“ແຕ່່ພໍໍ ຮອດມື້້� ວັນ
ັ ຄານ ສີີຣິິກໍໍໄດ້້ບອກຂໍ້້�ມູູນກ່ຽວກັັ
ບຄະດີີຂອງຄົົນຫວຽດນາມໃຫ້້
່
ຫຼຼາຍຕໍ່່�ຫຼຼາຍຄົົນຮູ້້�ນຳຳ� ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີຄ
ີ ວາມຈໍໍາເປັັ ນອັັນໃດເລີີຍທີ່່� ຄົນ
ົ ພວກນັ້້�ນຈະມຸ່່ງຂ້້າເຂົົ
າພຽງ
�
ຜູ້້� ດຽວ. ມີີພຽງຄະດີີດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່� ສີີຣິິກໍໍາຫຼັັ�ກຖານໄວ້້ໃນມືື. ເຄນ ນາລີີ ຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�
ວ່່າຂ້້ອຍແມ່່ນໃຜ ທັັງກ່່ຽວຂ້້ອງແນວໃດກັັບຄະດີີນີ້້� ເນື່່�ອງຈາກຂ້້ອຍລະມັັດລະວັັງຕົົວ
ເປັັ ນຢ່່າງດີີ ທັັງບໍ່່�ໄດ້້ປ່່າວປະກາດໃຫ້້ໃຜຮູ້້� ສະນັ້້�ນເຂົົາຈິ່່�ງຄິິດແຕ່່ວ່່າ ມີີພຽງສີີຣິຄົ
ິ ນ
ົ ດຽວ
279

ເທົ່່�ານັ້້�ນສາມາດຫາຫຼັັ�ກຖານເພື່່� ອເອົົາຜິິ ດຄຳຳ�ໄດ້້. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຂ້້ອຍຈຳຳ�ຕ້້ອງຄາດເດົົາເອົົາ
ເອງວ່່າ ເລື່່� ອງທີ່່� ບໍ່່�ໜ້້າເປັັ ນໄປໄດ້້ຫັ້້� ນມັັນເກີີດຂຶ້້�ນແລ້້ວ. ນັັກຂ້້າມືືອາຊີີບເຮັັດວຽກພາດ
ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນພຽງຄັ້້�ງດຽວ ແຕ່່ເປັັ ນສອງຄັ້້�ງຊ້້ອນ.
“ຂ້້ອຍຕິິດຕາມຕົົວເຂົົາມາຕັ້້�ງດົົນ, ເຄີີຍເຫັັ ນຜົົ ນງານຈາກຄວາມສາມາດຂອງເຂົົາ
ມາແລ້້ວຫຼຼາຍຄັ້້�ງ, ຂ້້ອຍເລີ່່� ມຈະຄິິດຄືືກັັບເຂົົາ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າການທີ່່� ເຂົົາເຮັັດວຽກພາດ
ສອງຄັ້້�ງລຽນຕິິດແບບນີ້້�ມັນ
ັ ຕ້້ອງທຳຳ�ລາຍຄວາມພາກພູູ ມໃຈໃນຕົົນເອງ. ຂ້້ອຍເລີີຍໝັ້້�ນ
ໃຈກວ່່າສິ່່�ງໃດໃນຊີີວິດ
ິ ທີ່່� ວ່່າເຂົົາຈະຕ້້ອງກັັບມາແກ້້ມືືໃໝ່່ອີີກຄັ້້�ງ.”
“ແລະຄືືນງານບຸຸນນະມັັດສະການພະທາດຫຼຼວງກໍໍເປັັ ນເວລາອັັນເໝາະເຈາະພໍໍ ດີ.ີ ”
ສີີວິໄິ ລເວົ້້�າ.
“ທະຫານຍາມຈາກໜ່່ວຍງານຮັັກສາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງຖືືກເອີ້້�ນກັັບຄືືນກົົມກອງ ແລະ
ຍິ່່�ງມີີຄົນ
ົ ຢູ່່�ໜ້້ອຍດຽວຊໍ້້�າອີີກ ຂ້້ອຍຈິ່່�ງຄ່່ອຍນໍໍາເອົົາອ້້າຍນ້້ອງເຂົ້້�າໄປໃນຫັ້້� ນເທື່່� ອລະຄົົນ
ເພາະຢ້້ ານວ່່າເຂົົາຈະທັັນສັັງເກດເຫັັ ນ…ຕໍ່່�ຈາກນັ້້�ນກໍໍເປັັ ນຄືືສິ່່�ງທີ່່� ເຈົ້້�າຮູ້້�ນັ້້�ນແຫຼຼະ.”
“ແມງວັັນບິິນເຂົ້້�າມາຕິິດກັັບໃຍແມງມູູມແລ້້ວຮຽບຮ້້ອຍ. ຕອນນີ້້�ເຂົົາຢູ່່�ໃສລະ?”
“ຂ້້ອຍຢ້້ ານວ່່າຕົົນເອງຄົົງບໍ່່�ມີີສິິດຈະເວົ້້�າຫຍັັງໄດ້້ແລ້້ວລະ ແຕ່່ເມື່່� ອບໍ່່�ມີີຄຳຳ�ຢູ່່�ໝູູນ
ຫຼັັ�ງເຂົົາ ແລະເຄນ ນາລີີເອງກໍໍບໍ່່�ສາມາດເຮັັດຫຍັັງໄດ້້ອີີກແລ້້ວ ມັັນກໍໍບໍ່່�ແມ່່ນເລື່່� ອງຍາກ
ທີ່່� ຈະຍຸຸບທີີມລ່່າສັັງຫານ ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າມັັນເປັັ ນສັັນຍານບໍ່່�ດີີພໍໍເທົ່່�າໃດດອກ.”
“ເປັັ ນຫຍັັງຄືືວ່່າແນວນັ້້�ນ?”
“ຂ້້ອຍເຮັັດວຽກມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍໂພດຈົົນເຮັັດໃຫ້້ຕົົນເອງຕ້້ອງຕົົກງານ. ຂ້້ອຍ
ບໍ່່�ມີີວຽກເຮັັດແລ້້ວຕອນນີ້້�.”
“ບໍ່່�ເວົ້້�າແນວນັ້້�ນນະ. ຄິິດເສຍວ່່າຕົົນເອງໄດ້້ວຽກໃໝ່່ກະແລ້້ວກັັນ. ເຮົົາມີີວຽກຮ້້ອຍ
ແປດໃຫ້້ຄົົນໜຸ່່ມຜູ້້
� � ມີີໄຫວພິິ ບຄືືສະຫາຍເຮັັດຢູ່່� ເອົົາລະພາກັັນດື່່� ມຂວດນີ້້�ໃຫ້້ໝົົດແລ້້ວ
ເອົົາຂວດເປົ່່� າໄປເຊື່່� ອງໄວ້້ ກ່ອນທີ່່�
ສົົບຍ່່າງໄດ້້ຂອງພວກເຮົົາຈະມາຮອດ ພວກເຮົົາຈະ
່
ເຮັັດເປັັ ນວ່່າມັັນຖືືກຂີ້້�ລັັກຫຼຼອຍໄປແລ້້ວ.”
ທັັງສອງຫາກໍໍຈັດ
ັ ການກັັບຫຼັັ�ກຖານຊິ້້�ນສຸຸດທ້້າຍສຳຳ�ເລັັດກໍໍພໍໍດີີສີີຣິິ ກັັບຊາຍແປກ
ໜ້້າທີ່່� ທັັງສອງບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັ ນຍ່່າງຂ້້າມຖະໜົົນມານຳຳ�ກັັນ. ທ່່ານໝໍໍຫິ້້� ວຖົົງຢາງ ພລາສຕິິກ
ເຊິ່່�ງສົ່່�ງສຽງຄັັອກແຄັັກອອກມາແຕ່່ຂ້້າງໃນຍາມທີ່່� ເຂົົາຍ້້າຍບາດຕີີນ.
“ສະບາຍດີີຕອນບ່່າຍທ່່ານສຸຸພາບບຸຸລຸດ
ຸ .”
“ໜ້້າຈະເວົ້້�າວ່່າຕອນຄໍ່່�າຫຼຼາຍກວ່່າ.”
“ຂໍໍໂທດທີ່່� ມາຊ້້າ ຍ້້ອນເສຍເວລານໍໍາຂັັດຂີ້້� ໄຄເພື່່� ອປ່່ຽນຮູູບໂສມທ້້າວໜຸ່່ມຄົົ
� ນຜູ້�້ ນີ້້�
ບໍ່່�ຄິດ
ິ ວ່່າມັັນຊິິດົນ
ົ ປານນັ້້�ນ.” ຊາຍໜຸ່່ມທີ່່�
ື ທາງຂ້້າງສີີຣິໃິ ສ່່ເສື້້� ອແຂນຍາວສີີບົົວ, ໂສ້້ງ
� ຢືນ
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ສະແລັັກແບບຂາໃຫຍ່່, ແລະເກີີບກີີລາເກືືອບຢາກວ່່າຍັັງໃໝ່່ອ່່ຽມ. ຜົົ ມຂອງເຂົົາຜ່່ານ
ການສະ, ຕັັດເລັັມ ທັັງແບ່່ງເປັັ ນຊົົງຮຽບຮ້້ອຍ ມີີບາງສິ່່�ງຢ່່າງເທິິງໃບໜ້້າສີີນໍ້້າ� ຕານຂອງ
ເຂົົາໄດ້້ເປັັ ນສິ່່�ງສະດຸຸດຕາ.
“ສະບາຍດີີຕອນບ່່າຍທ່່ານເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດຣາຈິິດ. ມັັກບຸຸກຄະລິິກໃໝ່່ຂອງ
ທ່່ານຢູ່່�ບໍໍ?” ຣາຈິິດຜູ້້�ບໍ່່�ເຕັັມບາດສະແດງທ່່າທາງແບບງຸນ
ົ ຄວນ.
ຸ ງົົງ ແຕ່່ກໍໍຕື່່�ນເຕັ້້�ນພໍໍ ສົມ
ສີີຣິິຈັບ
ັ ມືືກັັບສະຫາຍທັັງສອງຂອງຕົົນ.
“ຜົົ ນການກວດສຸຸຂະພາບປາກົົດວ່່າຜ່່ານທຸຸກຢ່່ າງ ຂ້້ອຍລະຄິິດວ່່າເຂົົາຊິິມີພ
ີ ະຍາດ
ຮ້້ອຍແປດລຸຸມກິິນຢູ່່� ຊັ້້�ນດອກ ແຕ່່ນອກຈາກພວກເຫົົ າກັັບຮອຍບາດແຜສຽດສີີເລັັກ
ໜ້້ອຍສອງສາມຈຸຸດແລ້້ວ ຖືືໄດ້້ວ່່າເຂົົາເປັັ ນນາຍແບບໂຄສະນາຜູ້້� ໂດ່່ງດັັງໄດ້້ເລີີຍແຫຼຼະ
ສຳຳ�ລັັບຄົົນທີ່່� ຊອກຫາກິິນຕາມຖັັງຂີ້້� ເຫຍື້້� ອ ແລະຫຼັັ�ບນອນໃນທໍ່່�ລະບາຍນໍ້້�າແນວນີ້້�.”
“ບາງເທື່່� ອພວກເຮົົາກໍໍຄວນລອງເຮັັດເບິ່່�ງໃດລະ.” ໂພສີີກ່າວ.
່ ຣາຈິິດກຽມຈະຍ່່າງ
ອອກໄປເມື່່� ອທຸຸກຄົົນປ້້ າຍກົ້້�ນລົົງນັ່່�ງເອົົາຂາໄຂ່່ວຫ້້າງອ້້ອມຂອນໄມ້້ຄ້້າຍກັັບວ່່າມັັນເປັັ ນ
ໂຕະສູູງ.
“ຈະໄປໃສຫັ້້� ນນະທ່່ານເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດ? ມາໆ ເຂົ້້�າມາຮ່່ວມວົົງກັັບພວກເຮົົາ
ພີ້້� ກ່ອນ.”
ຊາຍອິິນເດຍງວາກໜ້້າຄືືນຫຼັັ�ງຊົົງຄິິດຢູ່່�ຄາວໜຶ່ງ່� ຈາກນັ້້�ນກໍໍຍ່່າງມານັ່່�ງຮ່່ວມ
່
ກັັບທຸຸກຄົົນ. ເຂົົາອ້້າປາກຫົົ ວຂຶ້້�ນງາບໆ ແບບບໍ່່�ມີີສຽງເພື່່� ອສະແດງໃຫ້້ທຸຸກຄົົນເຫັັ ນວ່່າ
ເຂົົາມີີຄວາມສຸຸກ. ສີີວິໄິ ລກວດສາຍຕາເພື່່� ອສັັງເກດເບິ່່�ງເສື້້� ອໄໝຜືື ນງາມໂຕນັ້້�ນ.
“ສະຫາຍໄປຫາເສື້້� ອຜ້້າແບບພໍໍ ເໝາະພໍໍ ດີີກັັບໂຕເຂົົາແນວໃດ?”
“ເຮົົາເຮັັດວຽກຢູ່່�ຫ້້ອງຊັັນນະສູູດສົົບເດອ້້າຍ. ຍັັງຊິິຖາມອີີກຢູ່່�ຫວາ? ຈະຖິ້້�ມໃຫ້້
ເສຍຂອງ …”
“ປອດຂອງທ່່ານໝໍໍເປັັ ນແນວໃດລະ?” ໂພສີີຖາມ.
“ຂ້້ອຍຫາກໍໍກວດຮ່່າງກາຍແລ້້ວແບບທີ່່� ວ່່າຂ້້ອຍເປັັ ນຄົົນຈັັດການເອງ.”
“ກໍໍດີີແລ້້ວເດ ທ່່ານໝໍໍໂຊກດີີຫຼຼາຍໃດ.”
“ໂຊກດີີແມ່່ນຊື່່� ກາງຂອງຂ້້ອຍດອກ. ເອີີເກືືອບລືືມລະເດ ຂ້້ອຍໄປຫາແມ່່ໝໍໍເຖົ້້�າ
ຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຮູ້້�ຈັັກ …”
“ແມ່່ໝໍໍທີ່່�ວ່່ານີ້້�ຍັັງມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່�ຕິິ?”
“ແນ່່ນອນທີ່່� ສຸດ
ຸ . ນາງດີີໃຈຂະໜາດທີ່່� ເຫັັ ນຂ້້ອຍ ທັັງຍັັງຫຼຸຸ�ດລາຄາເປັັ ນພິິ ເສດຂອງ
ຊຸຸ ມນີ້້�ໃຫ້້ນຳຳ�ອີີກ.” ສີີຣິິຈັບ
ັ ເອົົາຂວດທີ່່� ມີີຮູູບຊົົງປະຫຼຼາດທີ່່� ຍັັງຕິິດຂີ້້� ເຜິ້້� ງສາມຂວດອອກ
ມາຈາກຖົົງຢາງພລາສຕິິກ ພາຍໃນຂວດບັັນຈຸຸຂອງແຫຼຼວສີີແດງຄືືໝາກເຊີີຣີີ. “ກະຄືື
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ວ່່ານັ້້�ນແຫຼຼະ ແນວສອງຄົົນພວກເຈົ້້�າລະພາກັັນດື່່� ມຂອງດີີຈົນ
ົ ໝົົດບໍ່່�ຈົ່່ງ� ໄວ້້ໃຫ້້ເຮົົາຊີີມ
ນຳຳ�ຈັັກດີ້້� ນີ້້�ແມ່່ນເຫຼົ້້�� າສາໂທປະສົົມໝາກເໝົ້້�າ.”
ສີີວິໄິ ລຈັັບຂວດແກ້້ວໜຶ່ງ່� ແລ້້ວຂວ້້າມປາກລົົງ ກ່ອນທັັ
ນສັັງເກດເຫັັ ນຕະ ກອນລອຍ
່
ຟູູ ຂຶ້້�ນໄປເບື້້� ອງເທິິງ. “ໂພສີີ ຖ້້າແມ່່ນສະຖານະການປົົ ກກະຕິິນີ້້�ຂ້້ອຍຈະບອກເຈົ້້�າວ່່າຢ່່າ
ໄດ້້ຮັັບເຄື່່� ອງດື່່� ມສີີແດງເລືືອດທີ່່� ບໍ່່�ມີີເຄື່່� ອງໝາຍການຄ້້າຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຊັັນນະສູູດສົົບ
ແຕ່່ໃນເມື່່� ອບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກຄືືຈັ່່�ງຊີ້້� ພວກເຮົົາກໍໍເຮັັດຫຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ນອກຈາກໄວ້້ວາງໃຈເຂົົາ
ກ່່ອນ. ຫຼືື�ສະຫາຍຄິິດວ່່າແນວໃດ?”
“ຂ້້ອຍວ່່າໃຫ້້ລາວລອງດື່່�ມຂວດທໍໍາອິິດກ່ອນ
ິ ຍ
ິ າຈັັກສິບ
ິ ນາທີີ.”
່ ແລ້້ວລໍໍຖ້້າເບິ່່�ງປະຕິິກິລິ
ສີີຣິິເປີີດຂວດແກ້້ວໜຶ່່ງ� ໂພສີີທໍໍາການຈັັດຢາຍກ້້ອນເຂົ້້�າຈີ່່�ປາເຕຂະໜາດພໍໍ ດີີຄໍໍາ
ວາງລົົງເທິິງຂອນໄມ້້ ສ່່ວນຣາຈິິດຜູ້້� ບໍ່່�ສົົມປະກອບໄດ້້ແຕ່່ດົົມ ທັັງຊີີມເບິ່່�ງເກີີບກີີລາຂອງ
ຕົົນເອງ ຂະນະທີ່່� ຍັັງຫັ່່� ນເຂົ້້�າຈີ່່�ປາເຕຢູ່່�ນັ້້�ນ ສີີວິໄິ ລກໍໍຄິິດພໍ້້� ຂ່່າວສັ້້�ນທີ່່� ຖືືກວາງໄວ້້ຢູ່່�ໜ້້າ
ໂຕະເຮັັດວຽກຂອງຕົົນໃນມື້້� ນັ້້ນ
� .
“ມື້້� ນີ້້�ເຮົົາໄດ້້ອ່່ານເລື່່� ອງຕະຫຼົົ�ກສຸຸດໆ ຂ່່າວໜຶ່ງ່� . ໄຕ້້ຫວັັນຈະຍົົກເລີີກສັັນຍາຮັັບຊື້້�
ໄມ້້ທ່່ອນນຳຳ�ຄະນະກອງທະຫານລາວ.”
“ບໍ່່�ດອກ!” ສີີຣິິໜ້້າແດງກໍ່່�າ.
“ສະຫາຍຄືືຊິິບໍ່່�ຮູ້້�ບໍ່່�ເຫັັ ນກ່ຽວກັັ
ບເລື່່� ອງນັ້້�ນແມ່່ນບໍໍ?”
່
“ເຮົົານີ້້�ຫວາ? ບໍ່່�ຮູ້້�ແທ້້ແຫຼຼະ. ເຮົົາບໍ່່�ເຄີີຍໄດ້້ຍິິນຂ່່າວຫຍັັງກ່່ອນສະຫາຍເລີີຍນາ.
ແຕ່່ວ່່າ…”
“ເຫັັ ນບໍໍ ວ່່າລະນາ.”
“ບໍ່່�ນາ ເຮົົາພຽງແຕ່່ໄດ້້ຍິິນມາວ່່າ ຈີີນເປັັ ນຄົົນທີ່່� ເຊື່່� ອເລື່່� ອງໂຊກລາງແບບພິິ ຖີີພິິຖັັນ
ເລີີຍແຫຼຼະ. ຄິິດວ່່າຖ້້າພວກເຂົົາຫາກຮູ້້�ເລື່່�ອງທີ່່� ວິນ
ິ ຍານຖືືກຂັັບໄລ່່ໄສໜີີຈາກຕົ້້�ນໄມ້້ບ່່ອນ
ທີ່່� ຕົນ
ົ ສິິງຢູ່່�ໃນຄຳຳ�ມ່່ວນແລ້້ວ, ພວກເຂົົາຕ້້ອງກັັງວົົນຢູ່່�ແລ້້ວວ່່າໄມ້້ຊຸຸ ມນັ້້�ນອາດເປັັ ນ…ອືືມ,
ພວກເຈົ້້�າກໍໍານາຍເວນບໍ່່�ທາງໃດກໍໍທາງໜຶ່່ງ� .”
“ໂດຍສະເພາະເມື່່� ອພວກວິິນຍານເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນຫາກສະແດງອິິດທິິ ພົົນເລັັກໜ້້ອຍພໍໍ
ສຳຳ�ຜັັ ດໄດ້້ ສະຫາຍຄິິດວ່່າພວກໄຕ້້ຫວັັນໄດ້້ຍິິນຂ່່າວເລື່່�ອງວິິນຍານຖືືກຂັັບໄລ່່ໃນຄຳຳ�ມ່່ວນ
ໄດ້້ແນວໃດ ທັັງທີ່່� ກໍໍຢູ່່�ໄກຄົົນລະຟາກຟ້້າ?” ໂພສີີຖາມ.
ສີີຣິິແກວ່່ງຫົົ ວ. “ເຮົົາເອງກໍໍຄິິດບໍ່່�ອອກຄືືກັັນ.”
“ອືືມ. ພະນັັນໄດ້້ເລີີຍວ່່າມີີບໍ່່�ມີີຫຍັັງດອກທີ່່� ເຈົ້້�າຈະຄິິດບໍ່່�ອອກ.” ໂພສີີຫົົວຂຶ້້�ນ.
ໃນທີ່່� ສຸຸດແຂກທີ່່� ມາຮ່່ວມງານກໍໍພ້້ ອມທີ່່� ຈະກິິນດື່່� ມໃຫ້້ກັັບຄົົນຕາຍ. ເປັັ ນພິິ ທີີທີ່່�ສັ້້�ນ
ກະທັັດຮັັດ ທຸຸກຄົົນພາກັັນຢືືນ ແລ້້ວຍົົກຈອກແກ້້ວໃຫ້້ສູູງຂຶ້້�ນ. ສີີວິໄິ ລໄອອະແຮັັມຂຶ້້�ນ
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ບາດໜຶ່່ງ� ກ່ອນຈະເປັ່່�
ງຄຳຳ�ເວົ້້�າດ້້ວຍນໍ້້�າສຽງອັັນມ່່ວນຫູູທີ່່�ສຸຸດຕາມແບບຂອງພັັ ກ.
່
“ທ່່ານສຸຸພາບບຸຸລຸດ
ຸ ທີ່່� ມາຮ່່ວມອາຫານທ່່ຽງຕໍ່່�ໜ້້າສົົບຂອງທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ
ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນມາຮ່່ວມຕົົວກັັນຢູ່່�ບ່່ອນນີ້້� ໃນມື້້� ນີ້້� ກໍໍເພື່່� ອເປັັ ນກຽດແດ່່ບຸຸກຄົົນຜູ້້�ຊື່່� ສັັດ
ແລະເປັັ ນທີ່່� ຮັັກຂອງພວກເຮົົາເຊິ່່�ງເຂົົາໄດ້້ຈາກໄປຢ່່າງໜ້້າເສົ້້�າໃຈທີ່່� ສຸຸດ.”
“ເອີີ ແມ່່ນໆ.”
“ງຽບເທາະແມສີີຣິິ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າເຂົົາຈະໃຊ້້ຊີີວິດ
ິ ແບບໂງ່່ໆ ແຕ່່ເຂົົາກໍໍຕາຍແບບ
ຮີີໂຣຢ່່າງບໍ່່�ຕ້້ອງສົົງໄສ.”
“ຕາຍສາມເທື່່� ອນໍໍາອີີກ.” ໂພສີີເວົ້້�າຕື່່� ມ.
“ຕາຍເຖິິງສາມຄັ້້�ງ … ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ໄພບູູນ ຜູ້້� ເຊິ່່�ງເປັັ ນທັັງທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ,
ຜູ້້� ປ່່ຽມລົ້້�ນໄປດ້້ວຍຄວາມຮູ້້�, ເປັັ ນທັັງໝໍໍຜີີ. ພວກເຮົົາຂໍໍສະດຸຸດີີແດ່່ທ່່ານ. ຂໍໍໃຫ້້ທ່່ານ
ໂຊກດີີ.”
“ໂຊກດີີ.”
“ໂຊກດີີ.”
“… ໂຊກດີີ.”
ທັັງສາມຫັັ ນໄປເບິ່່�ງຣາຈິິດດ້້ວຍຄວາມປະຫຼຼາດໃຈ.
“ໂຕເວົ້້�າໄດ້້ແມ່່ນບໍໍນິ?
ິ ”
“ໄດ້້ບາງຄັ້້�ງ.”
ອາຫານທ່່ຽງຍືືດຍາວໄປຈົົນຮອດຫ້້າໂມງແລງ. ເຄື່່� ອງນຸ່່ງຊຸຸ
� ດໃໝ່່ຂອງຣາຈິິດກອງ
ປະໄວ້້ຢ່່າງເປັັ ນລະບຽບຢູ່່�ແຄມຝັ່່� ງແມ່່ນໍ້້�າ, ແຕ່່ບໍ່່�ເຫັັ ນເຂົົາປາກົົດຕົົວຢູ່່�ໃກ້້ໆ ແຖວນັ້້�ນ.
ໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ ຜູ້້� ອື່່�ນໆ ທີ່່� ເຫຼືື�ອຢູ່່�ໃນງານກໍໍລຸກຂຶ້້
ຸ �ນກ່າວຄຳຳ�ອຳຳ�ລາ.
ສີີວິໄິ ລຕ້້ອງກັັບໄປຮ່່ວມຊຸຸ ມນຸຸມ
່
ກັັບສະມາຊິິກຄອບຄົົວຢູ່່�ບ້້ານເຮືືອນຂອງຕົົນ ສ່່ວນອີີກສອງສະຫາຍຕ່່າງຄົົນຕ່່າງກໍໍບໍ່່�ມີີ
ຄອບຄົົວໃຫ້້ກັັບໄປພົົ ບປະ, ສະນັ້້�ນໂພສີີຈິ່່ງ� ຖາມສີີຣິິວ່່າຢາກໄປຊອກດື່່� ມສັັງສັັນກັັນຕໍ່່�ຢູ່່�
ບ່່ອນໃໝ່່ ຫຼືື�ບໍ່່�?
“ອືືມ ຢ້້ ານວ່່າຄືືຊິິໄປນໍໍາບໍ່່�ໄດ້້ດອກ.”
“ໄປບໍ່່�ໄດ້້ຊັ້້�ນຫວາ?”
“ຂ້້ອຍມີີ … ມີີນັດ
ັ ຕອນແລງມື້້� ນີ້້�.”
ສີີວິໄິ ລອຸຸທານສຽງຫຼົົ�ງ ທັັງເຕັ້້�ນຂຶ້້�ນເຕັ້້�ນລົົງຈົົນພວກກະປອມພາກັັນແລ່່ນປົົ ບໄປລີ້້�
ຫາທີ່່� ກຳຳ�ບັັງ.
“ການທີ່່� ວ່່າ ‘ນັັດ’ ນີ້້�ບໍ່່�ແມ່່ນໄປກັັບສາວຂາຍເຂົ້້�າຈີ່່�ປາເຕຜູ້້� ງາມຄົົນນັ້້�ນແມ່່ນບໍ່່�ນິ?
ິ ”
“ໂອຍໄປກິິນເຂົ້້�ານໍໍາກັັນຊື່່� ໆ.”
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“ຄືືກັັນກັັບເສິິກໂຈມຕີີໃນສົົງຄາມຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່່ຕີີກັັນຊື່່� ໆ ຫັ້້� ນຕິິ. ຫວັັງວ່່າຄືື
ຊິິຍັັງບໍ່່�ລືືມຕິິເນາະວ່່າອັັນໃດຢູ່່�ບ່່ອນໃດແດ່່.”
“ຢ່່າສູ່່ລາມົົ
ກຫຼຼາຍເທາະ. ຊໍ່່�າກິິນເຂົ້້�າຊື່່� ໆ ແຕ່່ຄວາມຈິິງເຮົົາກະຮູ້້�ສຶຶກປະມ່່າໜ້້ອຍ
�
ໜຶ່່ງ� .”
“ບໍ່່�ຕ້້ອງຫ່່ວງດອກ ເຮົົາໝັ້້�ນໃຈວ່່ານາງຈະເປັັ ນຝ່່າຍບຸຸກກ່ອນແນ່່ນອນ.”
່
ໂພສີີເບັັດໜ້້າໄປຫາກະເປົົ າເອກະສານທີ່່� ວາງຢູ່່�ຂ້້າງຕົົວຕະຫຼຼອດເວລາຕອນກິິນເຂົ້້�າ
ທ່່ຽງ ແລະດຶຶງເອົົາແຟ້້ມເອກະສານອັັນໜາຕຶຶບອອກມາຈາກຂ້້າງໃນ.
“ຄັັນຊັ້້�ນຂ້້ອຍກໍໍຄວນເອົົາແຟ້້ມນີ້້�ໃຫ້້ທ່່ານໝໍໍຕອນນີ້້�ເລີີຍ.”
“ແມ່່ນຫຍັັງນີ້້�?”
“ຊີີວະປະຫວັັດຂອງທ່່ານໝໍໍ.”
“ຊີີວະປະຫວັັດຂ້້ອຍນີ້້�ຫວາ?”
“ພວກເຮົົາພົົ ບແຟ້້ມປະຫວັັດຫຼຼາຍສະບັັບທີ່່� ສະຫາຍຄໍໍາ ແລະພັັ ກພວກຂອງເຂົົາ
ເກັັບຂໍ້້�ມູນ
ູ ກ່ຽວກັັ
ບສະມາຊິິກອາວຸຸໂສ ພວກເຮົົາກໍໍບໍ່່�ແນ່່ໃຈວ່່າພວກນັ້້�ນເຮັັດຫຍັັງແດ່່ກັັບ
່
ສະມາຊິິກອາວຸຸໂສເຫຼົ່່�� ານີ້້�. ຜູ້້� ພິິ ພາກສາຂອງທ່່ານແນະນໍໍາໃຫ້້ພວກເຮົົາເອົົາມາສົ່່�ງເຈົ້້�າ
ຂອງແຟ້້ມໃຫ້້ໝົົດ ແລ້້ວໃຫ້້ທ່່ານເປັັ ນຄົົນຕັັດສິິນໃຈເອງ. ຜູ້້�ພິິພາກສາບອກວ່່າ ‘ລະບອບ
ສັັງຄົົມນິິຍົົມນັ້້�ນປຽບເໝືືອນລະບົົບຈັັກກະວານອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່ ແລະຄວາມໄວ້້ວາງໃຈກໍໍຄືື
ບັັນຍາກາດທີ່່� ໂອບອ້້ອມໝູ່່ດວງດາວເຂົ້້�
າຮ່່ວມກັັນ.’”.
�
“ເຖິິງຈະເປັັ ນຄໍໍາຂວັັນທີ່່� ບໍ່່�ເຂົ້້�າທ່່າປານໃດ ແຕ່່ກໍໍເຫັັ ນໄດ້້ຊັັດເຈນວ່່າ ຜູ້້� ພິິ ພາກສາ
ແຫງເລີ່່� ມມີີສາມັັນສຳຳ�ນຶຶກຂຶ້້�ນມາແດ່່ແລ້້ວ.” ສີີຣິິເວົ້້�າ.
“ຂ້້ອຍລະບໍ່່�ເຂົ້້�າໃຈເລີີຍ.” ໂພສີີກ່າວ.
່
“ບໍ່່�ເຄີີຍມີີໃຜເຂົ້້�າໃຈດອກ. ໃຫ້້ຂ້້ອຍຢືືມກະເປົົ າເອກະສານຂອງເຈົ້້�າໄດ້້ບໍໍ? ຂ້້ອຍ
ຢ້້ ານເຈົ້້�າຈະເປັັ ນໄສ້້ລົົງຫຳຳ�ສາກ່ອນ.”
່
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ເມື່່ອຄິິດວ່່າມັັນຈົົບແລ້້ວ …

ສີີຣິິອາໄສຢູ່່�ເຮືືອນພັັ ກຊົ່່�ວຄາວທີ່່� ຕັ້້�ງຢູ່່�ໃກ້້ກັັບອານຸຸສາວະລີີ. ເຮືືອນຫຼັັ�ງນັ້້�ນອ້້ອມຮອບໄປ
ດ້້ວຍທິິວທັັດອັັນງົົດງາມ ທັັງເປັັ ນມິິດກັັບສິ່່�ງແວດລ້້ອມ ເຂົົາຈິ່່�ງບໍ່່�ຄິິດລັັງກຽດຫຍັັງເລີີຍ
ຖ້້າຈະຢູ່່�ເຮືືອນຫຼັັ�ງນັ້້�ນໄປຕະຫຼຼອດ ແຕ່່ຊື່່� ຂອງເຂົົາກໍໍຫຍັັບຂຶ້້�ນມາຢູ່່�ອັັນດັັບຕົ້້�ນໆ ໃນບັັນຊີີ
ລາຍຊື່່� ຜູ້້�ມີີສິດ
ິ ຄອບຄອງເຮືືອນຫຼັັ�ງນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງແມ່່ນລາງວັັນຕອບແທນແຫ່່ງຄວາມກ້້າຫານ
ຂອງເຂົົາເອງ ພາຍໃນໜຶ່ງ່� ເດືືອນເຂົົາກໍໍຈະມີີເຮືືອນຢູ່່�ເປັັ ນຂອງຕົົນເອງແລ້້ວ ເຂົົາຈະບໍ່່�
ໄດ້້ໃຊ້້ປະຕູູຫ້້ ອງໂຖງ ຫຼືື�ຫ້້ອງນໍ້້�າຮ່່ວມກັັບຄົົນອື່່� ນອີີກ ຟັັ ງເບິ່່�ງແລ້້ວຄົົງຈະໂດດດ່່ຽວປ່່ຽວ
ພອຍບໍ່່�ໜ້້ອຍ.
ຍັັງຕັ້້�ງສອງສາມຊົ່່�ວໂມງກ່່ອນຈະເຖິິງເວລານັັດໝາຍ ເຂົົາຈິ່່�ງພໍໍ ມີີເວລາພັັ ກຜ່່ ອນ
ແລະອາບນໍ້້�າທຳຳ�ຄວາມສະອາດຮ່່າງກາຍ ໃນເມື່່� ອສີີຣິິມີີເສື້້� ອຜ້້າຜັັ ດປ່່ຽນພຽງຊຸຸ ດດຽວ
ເຂົົາຈິ່່�ງບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງມາເສຍເວລາທີ່່� ຈະຕ້້ອງຕັັດສິິນໃຈວ່່າຈະນຸ່່ງຫຍັັ
ງດີີ. ເຂົົາລົ້້�ມຕົົວ
�
ລົົງນອນເທິິ ງຕຽງ ທັັ ງເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມຈົົນແກ້້ມທັັ ງສອງຂ້້າງຍ້້ອຍອອກມາ. ກະເປົົ າ
ເອກະສານວາງແນບຢູ່່�ຂ້້າງຕົົວ ເຂົົາຈິ່່�ງປົົ ດລັັອກອອກກ່ອນດຶຶ
ງເອົົາແຟ້້ມເອກະສານລັັບ
່
ສຸຸດຍອດອອກມາ ເລື່່� ອງລາວຊີີວິດ
ິ ຂອງເຂົົາທີ່່� ກັ່່�ນກອງພາຍໃນເອກະສານສະບັັບນັ້້�ນມີີ
ຄວາມໜາກວ່່າເຈັັດຊັັງຕີີແມັັດ.
ມັັນຄົົງເຮັັ ດໃຫ້້ເຂົົ າເພີີ ດເພີີ ນກັັບການອ່່ານຈົົນຮອດເດືືອນໜ້້າ, ເຂົົ າເປີີດເບິ່່� ງ
ເອກະສານພາຍໃນແຟ້້ມ ມີີທັັງໜ້້າພິິມທີ່່� ເປັັ ນລະບົົບລະບຽບ, ບັັນທຶຶກທີ່່�ຂຽນດ້້ວຍລາຍ
ມືືແບບຟ້້າວຟັ່່� ງ (‘ທ່່ານໝໍໍສີີຣິິຫາກໍໍຮ້້ອງຮອງຜູ້້�ບັັນຊາການວ່່າບັັກພາກ.’), ລວມທັັງ
ຮູູບຖ່່າຍ, ລາຍງານໃໝ່່ ແລະຂ່່າວຫຼ້້�າສຸຸດ. ຈາກນັ້້�ນເຂົົາກໍໍພົົບຈົົດໝາຍສະບັັບໜຶ່່ງ� ເຊິ່່�ງ
ສອດໄວ້້ຢູ່່�ທາງກາງຂອງແຟ້້ມຫົົ ວນັ້້�ນ ເຊິ່່�ງລົົງວັັນທີີ 9.6.1965 ມັັນເປັັ ນແຜ່່ນເຈ້້ຍ
ທີ່່� ຈີກ
ີ ອອກຈາກປຶ້້� ມບັັນທຶຶກແບບຝຶຶ ກຫັັ ດເກົ່່�າໆ. ລາຍມືືນັ້້ນ
� ຊ່່າງຄຸ້້�ນຕາປຽບສະເໝືືອນ
ຂອງເຂົົາເອງ ເຊິ່່�ງມີີຕົົວອັັກສອນຂະໜາດໃຫຍ່່ ແລະສະຫຼຼະກໍໍຂົົດມ້້ວນຕົົວເຂົ້້�າຄືືກັັບ
ປູູມເປົ້້� າ ນີ້້�ຄືືແບບລາຍມືືຂອງບົົວ.
ຫົົ ວໃຈຂອງເຂົົາຄ້້າຍຄືືຈະຢຸຸດເຕັ້້�ນ ຂະນະກຳຳ�ລັັງອ່່ານຂໍ້້�ຄວາມເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນ:
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ສີີຣິິຍອດຮັັກ,
ເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນກັັບຂ້້ອຍແລ້້ວນີ້້� ? ຂ້້ອຍເອງກໍໍຍັັງອະທິິບາຍບໍ່່�ໄດ້້ ເປັັ ນຫຍັັງ
ຂ້້ອຍຈິ່່�ງທຳຳ�ລາຍທຸຸກສິ່່ງ� ຢ່່າງທີ່່� ຍິ່່�ງໃຫຍ່່ເຊິ່່�ງພວກເຮົົາມີີຮ່່ວມກັັນ? ເປັັ ນຫຍັັງຂ້້ອຍ
ຈິ່່�ງຕອບແທນຄວາມຮັັກ ແລະຄວາມອົົດທົົນຂອງເຈົ້້�າດ້້ວຍຄວາມໂກດເຄືືອງຂອງ
ຕົົນເອງ? ເປັັ ນຫຍັັງພວກເຮົົາຈິ່່�ງບໍ່່�ສາມາດໂອ້້ລົົມກັັນໃຫ້້ເປັັ ນທຳຳ�ມະຊາດຄືືກັັບ
ຕອນພວກເຮົົາເຄີີຍລົົມກັັນໄດ້້ຄືືເກົ່່�າ?
ຂ້້ອຍບໍ່່�ສາມາດຄວບຄຸຸມຄວາມຮູ້້�ສຶຶກອັນ
ັ ຫົົ ດຫູ່່�ແບບນີ້້�ໄດ້້, ມັັນຄ້້າຍຄືືກັບ
ັ ເຄືືອ
ໄມ້້ກ້້ຽວກອດອ້້ອມຮ່່າງຄີີງເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ອຍຂາດໃຈຕາຍ, ມັັນຄືືພະຍາດຮ້້າຍທີ່່�
ປິິ ດກັ້້�ນບັັງຕາບໍ່່�ໃຫ້້ຂ້້ອຍແນມເຫັັ ນສິ່່�ງດີີງາມຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າ. ສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍແນມເຫັັ ນໄດ້້ກໍໍ
ມີີແຕ່່ຄວາມຫຼົ້້�� ມເຫຼຼວຂອງການຕໍ່່�ສູ້້ທາງການເມືື
ອງເທົ່່�ານັ້້�ນ, ເຖິິງແມ່່ນຂ້້ອຍຍັັງເຊື່່� ອ
�
ວ່່າອາດມີີບາງຢ່່າງຈະປະສົົບຜົົ ນສຳຳ�ເລັັດ. ຂ້້ອຍແນມເຫັັ ນແຕ່່ສະມາຊິິກພັັກທີ່່�
ມາກລົ້້�ນໄປດ້້ວຍຄວາມເຫັັ ນແກ່່ຕົົວ ແລະຄວາມທຸຸດຈະລິິດອ້້ອມຮອບຕົົວ ແຕ່່
ຂ້້ອຍກໍໍຍັັງເຊື່່� ອວ່່າຈະຕ້້ອງມີີຄົົນດີີໆ ຢູ່່�ບ່່ອນໃດຈັັກແຫ່່ງ.
ແຕ່່ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນທີ່່� ສຸຸດທີ່່� ຂ້້ອຍເຫັັ ນນັ້້�ນກໍໍຄືືສາມີີຜູ້້�ໜ້້າລຳຳ�ຄານຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່� ຄອຍ
ກ່່າວເຕືືອນໃຫ້້ຂ້້ອຍລະນຶຶກເຖິິງຍິິງສາວຄົົນງາມຜູ້້�ເຕັັມໄປດ້້ວຍຄວາມຫວັັງອັັນ
ເຕັັມປ່່ຽມທີ່່� ກຳຳ�ລັັງຫຼົົ�ງທາງຢູ່່�ໃນປ່່າອັັນໄຮ້້ຈຸຸດໝາຍຢ່່າງບໍ່່�ມີີມື້້�ຈົບ
ົ ສິ້້�ນ. ແຕ່່ຂ້້ອຍກໍໍ
ຮູ້້�ວ່່າເຈົ້້�າຄືືສິ່່�ງມີີຄ່່າທີ່່� ດີີທີ່່�ສຸຸດໃນຊີີວິດ
ິ ຂອງຂ້້ອຍ.
ເຈົ້້�າພໍໍ ຈະຍົົກໂທດໃນສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍປະພຶຶ ດຕໍ່່�ເຈົ້້�າໃຫ້້ຂ້້ອຍແດ່່ໄດ້້ບໍໍ ແລະສຳຳ�ລັັບ
ສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້ອຍຈຳຳ�ເປັັ ນຕ້້ອງເຮັັດໃນຄືືນມື້້�ນີ້້�? ມັັນຄືືທາງອອກວິິທີີດຽວສຳຳ�ລັັບພວກເຮົົາ
ສອງຄົົນ.
ແດ່່ສາມີີຜູ້້�ເປັັນທີ່່� ຮັັກ ແລະຮັັກດຽວຂອງຂ້້ອຍ,
ບົົວ
**********

ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງເອກະສານສະບັັບນີ້້� ມີີລາຍມືືຂອງໃຜບາງຄົົນຂຽນໄວ້້ວ່່າ “ເອກະສານ
ອາຍັັດ-ຫ້້າມເປີີດເຜີີ ຍ.”
ຄົົນພວກນັ້້�ນພົົ ບຈົົດໝາຍລາຕາຍຂອງນາງ. ພວກເຂົົາພົົ ບກຸຸນແຈດອກສຳຳ�ຄັັນທີ່່�
ອາດກຳຳ�ຈັັດຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຜິິດ ລວມທັັງຂໍ້້�ສົົງໄສບາງຢ່່າງທີ່່� ຈະເປັັ ນຕົົວຜູູ ກມັັດສີີຣິິໃຫ້້ຈົົມ
ກັັບຄວາມທຸຸກໂສກຕະຫຼຼອດສິິບເອັັດປີີຜ່່ ານມາ ແລະຄົົນພວກນັ້້�ນກໍໍປົົກປິິດບໍ່່�ໃຫ້້ເຂົົາໄດ້້
ອ່່ານມັັນເພາະເປັັ ນເອກະສານ “ຫ້້າມເປີີດເຜີີ ຍ.”
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ຄົົນພວກນັ້້�ນບໍ່່�ຮູ້້�ດອກວ່່າຊີີວິດ
ິ ຂອງເຂົົາຈະຖືືກອາຍັັດຫຼຼາຍໜ້້ອຍຊໍ່່�າໃດທີ່່� ບໍ່່�ໄດ້້ອ່່ານ
ຈົົດໝາຍສະບັັບນັ້້�ນ.
ນໍ້້�າຕາທັັງສອງຂ້້າງຂອງສີີຣິຂຸ
ິ ຍ່່
ຸ າວລົົງມາອາບສອງພວງແກ້້ມໂດຍບໍ່່�ມີສິ່່
ີ ງ� ໃດຢຸຸດຢັ້້� ງ
ມັັນໄວ້້ ເຊິ່່�ງບາງສ່່ວນກໍໍແມ່່ນນໍ້້�າຕາແຫ່່ງຄວາມເສົ້້�າໂສກ ເຂົົາເສຍໃຈທີ່່� ບໍ່່�ສາມາດຢຸຸດຢັ້້� ງ
ຄວາມທຸຸກຂອງນາງໄດ້້ດ້້ວຍວິິທີີອື່່�ນ…ເສຍໃຈທີ່່� ບໍ່່�ສາມາດນຳຳ�ພານາງກ້້າວອອກມາຈາກ
ຂອບແຫ່່ງຄວາມທຸຸກນັ້້ນ
� ໄດ້້.
ແຕ່່ອີີກສ່່ວນໜຶ່ງ່� ກໍໍແມ່່ນນໍ້້�າຕາແຫ່່ງຄວາມປຶ້້� ມປິິ ຕິິຍິິນດີີ. ນາງຮັັກເຂົົາ ແມ່່ນແຕ່່ລົົມ
ຫັັ ນໃຈສຸຸດທ້້າຍນາງກໍໍຍັັງຮັັກເຂົົາ ແລະນາງເອງກໍໍຮູ້້�ວ່່າເຂົົາຮັັກນາງ ພຽງເທົ່່�ານີ້້�ເອງທີ່່�
ເຂົົາຕ້້ອງການຢາກຮູ້້�.
**********

ເຂົົາຮ້້ອງໄຫ້້ເປັັ ນເວລາໜຶ່່ງ� ຊົ່່�ວໂມງເຄິ່່�ງພຽງເພາະມີີສາຍລົົມພັັ ດຜ່່ານໃບໜ້້າຈິ່່�ງເຮັັດ
ໃຫ້້ນໍ້້�າຕາຂອງເຂົົາເຫືື ອດແຫ້້ງໄປໃນທີ່່� ສຸດ
ຸ . ທາງພະແນກຍຸຸຕິທຳຳ�
ິ ໄດ້້ທຳຳ�ການສ້້ອມແປງ
ຄາບູູເຣເຕີີໃຫ້້ເຂົົາຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວ ເຂົົາຈິ່່�ງພາລົົດຈັັກຄູ່່ໃຈແລ່່ນມຸ່່
ງໜ້້າໄປຕາມເສັ້້�
ນທາງ
�
�
ດົົງໂດກ ຜ່່ານທົ່່�ງນາທີ່່� ຍັັງຄົົງສະພາບເດີີມ ມັັນຄືືພາບຂອງຄວາມແຕກຕ່່າງພຽງຄືືບ
ດຽວທີ່່� ຫ່່ າງໄກຄວາມຈະເລີີນເມື່່� ອທຽບກັັບໃນຕົົວເມືືອງ. ເຂົົາຮ້້ອງຂຶ້້�ນຈົົນສຸຸດສຽງເພື່່� ອ
ໃຫ້້ປະສານກັັນກັັບສຽງລົົດຈັັກຂອງຕົົນວ່່າ ເຂົົາເປັັ ນອິິດສະຫຼຼະແລ້້ວ.
ເມື່່� ອເຂົົາລ້້ຽວກັັບເຂົ້້�າໄປທາງໃນເມືືອງ ທຸຸກຢ່່ າງກໍໍຢູ່່�ໃນຄວາມສະຫງົົບອີີກຄັ້້ງ� . ບໍ່່�ມີີ
ຄວາມບັັງເອີີນຫຍັັງໃນຊີີວິດ
ິ ຂອງເຂົົາອີີກຕໍ່່�ໄປ. ແຟ້້ມເອກະສານສະບັັບນັ້້�ນໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້
ເຂົົາກັັບມາເປັັ ນຕົົວຂອງຕົົນເອງ … ຈົົດໝາຍຂອງບົົວໄດ້້ປ່່ຽນແປງໃຫ້້ເຂົົາກາຍເປັັ ນ
ຄົົນໃໝ່່ໃນມື້້� ນີ້້�, ຂະນະທີ່່� ນີ້້�. ບົົວກໍໍາລັັງບອກໃຫ້້ເຂົົາຮູ້້�ວ່່າ ສິ່່�ງທີ່່� ເຂົົາເຮັັດໄປນັ້້�ນຖືືກຕ້້ອງ
ແລ້້ວ. ເຂົົາບໍ່່�ຈໍາໍ ເປັັ ນທີ່່� ຈະຮູ້້�ສຶຶກຜິິດທີ່່� ມີີແມ່່ຍິິງຄົົນອື່່� ນເຂົ້້�າມາຢູ່່�ໃນຫົົ ວໃຈອີີກຕໍ່່�ໄປ.
ສີີຣິິອວ່່າຍລົົດລ້້ຽວກັັບໄປຕາມຖະໜົົນສາມແສນໄທ ຈິ່່�ງເຫັັ ນຫຼ້້�າຢືືນຢູ່່�ທ້້າຍເສັ້້�ນ
ທາງຊອຍ ທັັນທີີທີ່່�ແນມເຫັັ ນສີີຣິິເຊິ່່�ງນັ່່�ງຄ້້ອມກັັບລົົດຈັັກຄັັນເກົ່່�າອັັນທົົນທານຂອງເຂົົາ
ດ້້ວຍທ່່າທາງຄ້້າຍຄືືກັັບອັັດສະວິິນຜົົ ມຂາວ ນາງຈິ່່�ງສົ່່�ງຍິ້້�ມອັັນສະຫວ່່າງສົົດໃສກວ່່າ
ດອກໄຟເຍືືອງທາງຊໍ້້�າອີີກ. ນາງນຸ່່ງສິ້້�
� ນສີີມ່່ວງປະສົົມສີີທອງ ແລະເສື້້� ອສີີຂາວຮັັດຮູູບ
ຮອບຊວງອົົກ. ສະຫວັັນເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່� ຮູ້້�ວ່່ານາງເສຍເວລາຈັັກຊົ່່�ວໂມງກັັບການຫວີີຜົົມຊົົງ
ໝວກທະຫານໄທປະຈຳຳ�ພະລາຊະວັັງ ປະດັັບເອ້້ດ້້ວຍດອກລິິນລີ້້� ເບິ່່�ງທ່່າທາງຂອງ
ນາງຊ່່າງງົົດງາມປານຮູູບແຕ້້ມ.
ເຂົົາຢຸຸດລົົດຈັັກທີ່່�ຂອບແຄມທາງຕໍ່່�ໜ້້ານາງ ພ້້ອມເຜີີ ຍຮອຍຍິ້້�ມອັັນລະມຸຸນອອກ
287

ມາ. ນາງຍ່່າງຕົົງເຂົ້້�າມາຫາເຂົົາແບບບໍ່່�ຄຸ້້ນເຄີີ
� ຍກັັບເກີີບສົ້້�ນສູູງ ແລະປະທັັບຮອຍຈູູບ
ໃສ່່ທີ່່� ແກ້້ມຂ້້າງໜຶ່່ງ� ຂອງເຂົົາ. ມືືຊ້້າຍຂອງນາງມີີກະເປົົ າງາມປະດັັບອັັນຍະມະນີີທຽມ
ອັັນປານີີດ ສ່່ວນມືືເບື້້� ອງຂວາຖືືກ່ອງນ້້ອຍໆ
ທີ່່� ຫໍ່່� ດ້້ວຍເຈ້້ຍສີີຂຽວເຊິ່່�ງເຂົ້້�າກັັບສີີດວງຕາ
່
ຂອງສີີຣິິ ແລະຜູູ ກດ້້ວຍໂບສີີຂຽວແກ່.່
“ເຈົ້້�າເອົົາແຊນວິິດມານໍໍາແມ່່ນບໍໍ?”
“ຂອງຂວັັນ.”
“ໃຫ້້ຂ້້ອຍບໍໍ? ຂໍໍເປີີດເບິ່່�ງໄດ້້ບໍໍ?”
“ໄດ້້ແນ່່ນອນ ຂ້້ອຍຈະບໍ່່�ຂຶ້້�ນໄປນັ່່�ງລົົດເດັັດຂາດຈົົນກວ່່າເຈົ້້�າຈະເປີີດເບິ່່�ງກ່ອນ.”
່
ເຂົົາບໍ່່�ສາມາດຢຸຸດຍິ້້�ມໄດ້້ຂະນະທີ່່� ກຸຸມແກະໂບ ແລະຈີີກເຈ້້ຍອອກ. ຂ້້າງໃນມີີກ່ອງ
່
ເຈ້້ຍແຂງເຊິ່່�ງມີີຝາປິິ ດ ເຂົົາເງີີຍໜ້້າຂຶ້້�ນແນມເບິ່່�ງນາງດ້້ວຍຄວາມຕື່່� ນເຕັ້້�ນບໍ່່�ຕ່່າງຫຍັັງ
ກັັບເດັັກນ້້ອຍໃນງານວັັນເກີີດ. ນາງຈັ່່�ງແມ່່ນງົົດງາມອີ່່� ຫຼີີ� . ນາງແນມເບິ່່�ງເຂົົາແລ້້ວເຫຼືື�ອ
ບຕາໄປທີ່່� ກ່ອງຂອງຂວັັ
ນ. “ໄວໆ ແດ່່ຂ້້ອຍຢາກກິິນເຂົ້້�າລະ ນິິ.”
່
ພໍໍແຕ່່ຝາກ່ອງຖືື
ກເປີີດອອກ ຮອຍຍິ້້�ມຂອງເຂົົາກໍໍຈາງຫາຍໄປຈາກໃບໜ້້າໃນທັັນທີີ.
່
ຄວາມສຸຸກທີ່່�ຫຸ້້�ມລ້້ອມວ່່າງກີ້້� ນີ້້�ກໍພ
ໍ ອຍວ່່າມະຫັັ ບມະຫາຍໄປຄືືກັບ
ັ ຄວັັນທູູບ. ສິ່່�ງທີ່່� ນອນ
ຢູ່່�ໃນກ່ອງຄ້້າຍຄືື
ກັບ
ັ ສົົບຄົົນຕາຍທີ່່� ໄໝ້້ແຫ້້ມນອນຢູ່່�ໃນໂລງ ເຊິ່່�ງກໍໍແມ່່ນເຄື່່� ອງລາງສີີດຳຳ�
່
ທີ່່� ຮ້້ອຍຕິິດກັັບເຊືືອກໜັັງ. ບໍ່່�ແມ່່ນເຄື່່�ອງລາງສີີດຳຳ�ແທ່່ງອື່່�ນໃດ ແຕ່່ເປັັ ນເຄື່່�ອງລາງທີ່່� ເຄີີຍ
ຜ່່ານມືືຜູ້�້ ສວມໃສ່່ມາເປັັ ນເວລາຫຼຼາຍປີີ … ເປັັ ນເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນດຽວກັັບໂຕທີ່່� ເຄີີຍຖືືກ
ທໍໍາລາຍ ແລະກໍໍາຈັັດຈົົນບໍ່່�ເຫຼືື�ອຊາກພ້້ອມຖືືກຫວ່່ານລົົງເທິິງຜືື ນດິິນໃນຄຳຳ�ມ່່ວນ.
“ຂ້້ອຍຄິິດວ່່າຊ່່ວງຜ່່ານມານີ້້�ເຈົ້້�າພົົ ບແຕ່່ໂຊກຮ້້າຍຕະຫຼຼອດ ຂ້້ອຍເລີີຍຄິິດວ່່າເຈົ້້�າ
ຄວນຈະໃສ່່ເຄື່່� ອງລາງຊິ້້�ນນີ້້�ພໍໍຈະມີີໂຊກມີີລາບນຳຳ�ເພິ່່� ນແດ່່. ຖືືກໃຈຢູ່່�ບໍໍລະ?”
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Message from the Author:

ຈັັກກະວານແຫ່່ງຄວາມຢາກຮູ້້�ຢາກເຫັັນ

ຍິິນດີີຕ້້ອນຮັັບແດ່່ບັັນດາອ້້າຍເອື້້�ອຍນ້້ອງທຸຸກຄົນ
ົ ເພື່່� ອເຂົ້້�າສູ່່ການອ່່ານປຶ້້�
ມຂອງຂ້້າພະເຈົ້້�າ
�
ທີ່່� ໄດ້້ມີີການແປເປັັ ນພາສາລາວເຫຼັ້້�� ມນີ້້� , ໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ (The Coroner’s
Lunch) ແມ່່ນໜັັງສືືເຫຼັ້້�� ມທຳຳ�ອິິດທີ່່� ນອນໃນນະວະນິິຍາຍຍາວຈຳຳ�ນວນ 15 ເຫຼັ້້�� ມ ເຊິ່່�ງ
ໄດ້້ເວົ້້�າເຖິິງເລື່່� ອງລາວທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບຕົົວລະຄອນເອກຢ່່າງທ່່ານໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບຂອງ
່
ລາວໃນນາມທ່່ານໝໍໍ ສີີຣິິ ໄພບູູນ. ປຶ້້� ມດັ່່�ງກ່າວກໍໍ
ໄດ້້ຮັັບຄວາມນິິຍົົມຊົົມຊອບຈາກບັັນດາ
່
ນັັກອ່່ານທົ່່�ວທຸຸກມູູມໂລກ ມາເປັັ ນເວລາດົົນນານແລ້້ວ. ສ່່ວນໜັັງສືືທີ່່�ເປັັ ນສະບັັບພາສາ
ອັັງກິິດກໍໍໄດ້້ຮັັບລາງວັັນ Dylis ໃນສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ໃນປີີ 2006 ແລະລາງວັັນ
ກຽດຕິິຄຸນ
ຸ ແຫ່່ງ “CWA Dagger in the Library Award” ສໍໍາລັັບຊຸຸ ດປຶ້້� ມ
ນະວະນິິຍາຍທີ່່� ໄດ້້ຮັັບຄວາມນິິຍົົມສູູງສຸຸດຂອງກຸ່່ມຜູ້້
ິ ານຫ້້ອງສະໝຸຸດ ໃນສະຫະ
� � ໃຊ້້ບໍໍລິກ
ຣາຊະອານາຈັັກອັງັ ກິິດ ປີີ 2009 ແລະຍັັງຖືືກຄັດ
ັ ເລືືອກເຂົ້້�າໃນລາຍຊື່່� ກຸ່່ມຜູ້
� �້ ຮັັບລາງວັັນ
ໜັັ ງ ສືື ລຶຶ ກລັັ ບ ອື່່� ນ ໆ ນຳຳ�ອີີ ກ . ນອກຈາກນີ້້� ກໍໍ ຍັັ ງ ມີີ ກ ານແປເປັັ ນຫຼຼ າ ຍພາສາເຊັ່່� ນ
ເຢຍລະມັັນ, ຝຣັ່່�ງເສດ, ສະວີີເດັັນ, ຍີ່່� ປຸ່່�ນ, ໄທ ແລະອີີຕາລີີ ແລະເລື່່� ອງດັ່່�ງກ່່າວຍັັງໄດ້້
ຮັັບການທາບທາມເພື່່� ອອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ ແລະໃນຂະນະນີ້້�ກໍໄໍ ດ້້ມີີການແປ
ເປັັ ນພາສາລາວຮຽບຮ້້ອຍແລ້້ວ.
ເລື່່� ອງລາວທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນຈາກການເຮັັດວຽກ ຮ່່ວມກັັບຜູ້້�ລີ້້� ໄພຊາວລາວໃນປະເທດ
ອົົດສະຕາລີີໃນຊ່່ວງສະຕະວັັດທີີ 18 ແລະຊ່່ວງປີີຫຼັັ� ງໆ ມານີ້້�, ຂ້້າພະເຈົ້້�າກໍໍໄດ້້ເຮັັດວຽກ
ໃນໂຄງການການສຶຶກສາສາຂາຕ່່າງໆ ໃນລາວ. ຍິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້�າແປກໃຈທີ່່� ບໍ່່�ມີນັ
ີ ກ
ັ
ຊ່່ຽວຊານຊາວຕາເວັັນຕົົກຄົົນໃດລົົງມືືຂຽນນະວະນິິຍາຍ ທີ່່� ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບປະເທດທີ່່�
ສວຍງາມ ເຊັ່່�ນສີີສັັນແຫ່່ງປະຫວັັດສາດ ແລະຄວາມໜ້້າອັັດສະຈັັນແຫ່່ງນີ້້�ເປັັ ນພາສາ
ອັັງກິິດເລີີຍ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າຊື່່� ນຊົົມຍິິນດີີກັບ
ັ ຜູ້�້ ຄົົນທີ່່� ຕົນ
ົ ໄດ້້ພົົບເຫັັ ນ ແລະເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັນ
ໃນທີ່່� ນີ້້� ແລະຂ້້າພະເຈົ້້�າກໍໍຢາກແບ່່ງປັັ ນປະສົົບການທີ່່� ເຫຼືື�ອຂອງຕົົນດ້້ວຍຄວາມສັັດຊື່່� ຕໍ່່�
ວັັດທະນະທຳຳ�ເທົ່່�າທີ່່� ສາມາດເຮັັດໄດ້້. ຜົົ ນທີ່່� ປາກົົດນັ້້�ນກໍໍຄືືການເດີີນທາງຢ່່າງມີີຄວາມ
ສຸຸກດ້້ວຍໄວອາຍຸຸເຈັັດສິິບສອງປີີຂອງສີີຣິິ ແລະເພື່່� ອນຮ່່ວມງານລວມທັັງມິິດສະຫາຍ
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ຂອງເຂົົາ ເຊິ່່�ງພວກເຮົົາຈະເຫັັ ນປະເທດຊາດໜຶ່ງ່� ທີ່່� ກ້້າວອອກມາຈາກເຮືືອນຮັັງແຫ່່ງ
ຄວາມມືືດມົົນ ແລ້້ວຄ່່ອຍໆ ເປີີດປະຕູູກ້້າວສູ່່�ວັັດທະນະທຳຳ�ແຫ່່ງໂລກຕາເວັັນຕົົກ.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າຢາກສະແດງໃຫ້້ໂລກເຫັັ ນວ່່າຄົົນລາວມີີສັັກກາຍະພາບພິິ ເສດຫຼຼາຍກວ່່າສິ່່�ງ
ທີ່່� ຊາວໂລກໄດ້້ເຫັັ ນ ຜ່່ານສາກລະຄອນທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບສົົງຄາມຫວຽດນາມ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າ
່
ຕ້້ອງການໃຫ້້ຕົົວລະຄອນໃນປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້� ເປັັ ນສຽງສະທ້້ອນແຫ່່ງຄວາມສົົມຈິິງ, ແຕ່່
ຂ້້າພະເຈົ້້�າກໍໍຕ້້ອງໄດ້້ຕຶຶກຕວງຊັ່່�ງຊາເພື່່� ອໃຫ້້ມີີຄວາມດຸ່່ນດ່່ຽງກັັ
ບຄວາມຄິິດເຫັັ ນ ແລະ
�
ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກເພື່່� ອໃຫ້້ເກີີດມູູມມອງທີ່່� ຫຼຼາກຫຼຼາຍ. ເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້� າໝາຍນີ້້� ໄດ້້,
ຕົົວລະຄອນຫຼັັ�ກສອງຄົົນໃນລາວຕ້້ອງໃຊ້້ເວລາຫຼຼາຍປີີໃນປະເທດຝຣັ່່�ງເສດ ເຊິ່່�ງເປັັ ນ
ບ່່ອນທີ່່� ທັັງສອງໄດ້້ເຂົ້້�າຮ່່ວມເຄື່່�ອນໄຫວໃນພັັກຄອມມູູຍນິິດ ກ່ອນທີ່່�
ຈະກັັບຄືືນບ້້ານເກີີດ
່
ເມືືອງນອນເພື່່� ອທຳຳ�ການຕໍ່່�ສູ້້�ກອບກູ້້�ເອົົາເອກະລາດຈາກການຄອບຄອງຂອງພວກລ່່າ
ເມືືອງຂຶ້້�ນຝຣັ່່�ງ. ຜ່່ານຕົົວລະຄອນສີີຣິິແລະສີີວິໄິ ລແລ້້ວ ພວກເຮົົາໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ
ປັັ ນຫາສ້້ຽນໜາມ ທີ່່� ປົ່່� ງຊ້້ອນຂຶ້້�ນມານຳຳ�ລະບອບການປົົ ກ ຄອງແບບໃໝ່່ ແລະຄວາມ
ຫຍຸ້້�ງຍາກລຳຳ�ບາກຂອງປະຊາຊົົນບໍ່່�ເວັ້້�ນໃນແຕ່່ລະວັັນ ໃນຊ່່ວງທີ່່� ປະເທດຊາດໄດ້້ຮັັບ
ການປົົ ດປ່່ອຍຕອນຕົ້້�ນ. ແຕ່່ບໍ່່�ວ່່າເຫດການຈະຂີ້້� ຮ້້າຍປານໃດ, ຄົົນລາວກໍໍຍັັງຄົົງເດັັດ
ດ່່ຽວດ້້ວຍການສ້້າງຮອຍຍິ້້�ມ ແລະຢຶຶ ດໝັ້້�ນໃນປັັ ດຊະຍາຂອງຕົົນກັັບຄຳຳ�ທີ່່� ວ່່າ ‘ບໍ່່�ເປັັ ນ
ຫຍັັງ’.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າໄດ້້ລອງວາດພາບກ່ຽວກັັ
ບປະເທດລາວໃນປີີ 1976 ເຊິ່່�ງທ່່ານຜູ້�້ ອ່່ານ
່
ທີ່່� ອາວຸຸໂສແດ່່ອາດຈະຍັັງຈື່່�ຈຳຳ�ໄດ້້ດີີ. ພໍໍແຕ່່ອາເມລິິກາຍ້້າຍໜີີອອກຈາກປະເທດ, ບັັນດາ
ຮ້້ານຄ້້າກໍໍວ່່າງເປົ່່� າ ລວມທັັງຖະໜົົນຫົົ ນທາງກໍໍງຽບເຫງົົາທັັງແປດເປື້້�ອນໄປດ້້ວຍຂີ້້� ຝຸ່່� ນ.
ບາດກ້້າວຍ່່າງແຫ່່ງຊີີວິດ
ິ ເລີ່່� ມເຄື່່� ອນທີ່່� ຊ້້າລົົງ ແລະສາກເບື້້� ອງຫຼັັ�ງທີ່່� ສວນກະແສກັັນນີ້້�
ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້�າເລີ່່� ມຂຽນນະວະນິິຍາຍຂອງຕົົນ. ຄວາມລຶຶກລັບ
ັ ທີ່່� ເຊື່່� ອງຊ້້ອນເລີ່່� ມ
ເຜີີ ຍແບທາດແທ້້ອອກເທື່່� ອລະໜ້້ອຍ ແລະທ່່ານໝໍໍສີີຣິິກໍໍໄດ້້ຄົ້້�ນພົົ ບຄວາມສາມາດທີ່່�
ເກີີດຂຶ້້�ນເອງໂດຍທຳຳ�ມະຊາດໃນຖານະນັັກສືບ
ື . ແຕ່່ກໍໍມີສິ່່
ີ ງ� ອື່່� ນອີີກທີ່່�ເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ຮຽນຮູ້້�.
ຖ້້າຈະວ່່າໄປແລ້້ວ, ການຂຽນນະວະນິິຍາຍກ່ຽວກັັ
ບປະເທດລາວ ແມ່່ນຂາດບໍ່່�ໄດ້້ທີ່່� ຈະ
່
ບໍ່່�ມີອົ
ີ ງົ ປະກອບທາງຈິິດວິິນຍານທີ່່� ມີຕໍ່່
ີ ເ� ລື່່�ອງລາວ. ບ້້ານເຮືືອນສ່່ວນໃຫຍ່່ລ້້ວນແຕ່່ມີີການ
ຕັ້້�ງສານພະພູູ ມ ແລະຫຼຼາຍຄອບຄົົວກໍໍມີີຮ້້ານບູູຊາພະພາຍໃນເຮືືອນ ແລະຄົົນລາວ
ສ່່ວນໃຫຍ່່ກໍໍມີເີ ລື່່� ອງລາວກ່ຽວກັັ
ບຜີີ ປະຈຳຳ�ຕົົວຂອງໃຜລາວ ແມ່່ນແຕ່່ທ່່ານໝໍໍສີີຣິເິ ອງກໍໍ
່
ຍັັງບໍ່່�ເວັ້້�ນ ເຂົົາເປັັ ນຮ່່າງຊົົງແຫ່່ງວິິນຍານຂອງໝໍໍຜີີຊາວມົ້້�ງອາຍຸຸໜຶ່ງ່� ພັັ ນປີີ ແລະຍັັງຕໍ່່�ສູ້້�
ກັັບໂລກແຫ່່ງວິິນຍານຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ພວກເຮົົາຈະມີີຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ງສ່່ວນຕົົວລະຫວ່່າງ
ວິິທະຍາສາດກັັບສິ່່�ງທີ່່� ຢູ່່�ເໜືືອທຳຳ�ມະຊາດ ເຊິ່່�ງສີີຣິຈ
ິ ະຕ້້ອງໄດ້້ປະເຊີີນໜ້້າກັັບສອງສິ່່�ງນີ້້�.
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ຜີີ ຂອງເຂົົາອາດຈະມາບອກເປັັ ນລາງທີ່່� ກ່ຽວ
່ ຂ້້ອງກັັບການກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ� ທີ່່� ສີີຣິິເອງກໍໍ
ລ້້ວນແຕ່່ມີີສ່່ວນກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບເລື່່�ອງດັ່່�ງກ່າວ
ັ ະລົົງເອີ່່�ຍກັັບທ່່ານໝໍໍເພື່່� ອແກ້້ໄຂ
່
່ ແຕ່່ກໍໍມັກຈ
ປິິ ດສະໜາເຫຼົ່່�� ານັ້້�ນ.
ນະວະນິິຍາຍ ເປັັ ນຜູ້້�ໃຫ້້ສິິດແກ່່ນັກ
ັ ຂຽນໃນການຫຼິ້້�� ນກັັບຄວາມຈິິງ ແລະເຖິິງແມ່່ນວ່່າ
ເຫດການໃນປະຫວັັດສາດຂອງຊ່່ວງເວລານັ້້�ນຈະຖືືກຕ້້ອງ ລວມທັັງຕົົວລະຄອນ ແລະ
ສະຖານະການທີ່່� ພວກເຂົົາພົົບວ່່າຕົົນເອງເປັັ ນຈິິນຕະນາການຂອງຂ້້າພະເຈົ້້�າ. ບໍ່່�ມີຄ
ີ ວາມ
ຄ້້າຍຄຽງກັັນໂດຍເຈຕະນາກັັບບຸຸກຄົົນທີ່່� ມີີຊີີວິດ
ິ ຢູ່່� ຫຼືື�ຕາຍໄປແລ້້ວ ຫຼືື�ເຫດການທີ່່� ອາດ
ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຊີີວິດ
ິ ຈິິງໃນຊ່່ວງເວລານັ້້�ນໆ.
ບໍ່່�ແມ່່ນວ່່າທຸຸກຄົນ
ົ ຈະເຫັັ ນດີີກັບ
ັ ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກທີ່່�ສະແດງອອກໃນປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້�. ບາງຄົົນ
ອາດພົົ ບວ່່າສິ່່�ງທີ່່� ຂ້້າພະເຈົ້້�າຂຽນນັ້້�ນຈະເຮັັດໃຫ້້ຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່�ສະບາຍໃຈ ຫຼືື�ມີີຄວາມຜິິ ດຢ່່າງ
ສິ້້�ນເຊີີງ. ແຕ່່ນັ້້�ນກໍໍເປັັ ນພຽງສິ່່�ງມະຫັັ ດສະຈັັນໃນນະວະນິິຍາຍ … ມັັນເປັັ ນທັັງແຮງ
ບັັນດານໃຈ ແລະຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ງ … ບໍ່່�ແມ່່ນການຕີີຄວາມໄປໃນທາງດີີ ຫຼືື�ຮ້້າຍ … ບໍ່່�ມີີການ
ຂຽນນະວະນິິຍາຍໃນປະເທດໃດໆ ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການຍົົກຍ້້ອງສັັນລະເສີີນໃນລະດັັບສາກົົນ.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າຫວັັງວ່່າ ມື້້�ໃດມື້້�ໜຶ່ງ່� ພາກວິິຊາວັັນນະຄະດີີຂອງມະຫາວິິທະຍາໄລແຫ່່ງຊາດ
ຈະຮວບຮວມເລື່່� ອງ ໝໍໍຊັັນນະສູູດສົົບ (The Coroner’s Lunch) ເຂົ້້�າໃນຫຼັັ�ກສູູດ
ການຮຽນ-ການສອນດັ່່�ງທີ່່� ຂ້້າພະເຈົ້້�າຫວັັງໄວ້້ ແລະຍິິນດີີຕ້້ອນຮັັບທຸຸກຄຳຳ�ຕຳຳ�ນິິຕິິຊົົມ.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າຫວັັງວ່່າປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້�ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ທ່່ານຜູ້້� ອ່່ານເກີີດຄວາມເພີີ ດເພີີ ນ ແລະເປັັ ນ
ແຮງບັັນດານໃຈໃຫ້້ບັັນດານັັກຂຽນໜຸ່່ມນ້້ອຍຂອງລາວໄດ້້ສຳຳ�ຜັັ
ດແລະສາມາດສ້້າງ
�
ຕົົວລະຄອນຂອງພວກເຂົົາເອງດ້້ວຍຄວາມໝັ້້�ນໃຈ ແລະກຽມຄວາມພ້້ອມທີ່່� ຈະຂ້້າມ
ໄປສູ່່ແນວທາງຮູູ
ບການປະດິິດແຕ່່ງໃນແບບຂອງຕົົນເອງ. ຈິິນຕະນາການເປັັ ນຂອງຂວັັນ
�
ອັັນໜ້້າອາເຫຍືື ອງ ແລະມີີຄວາມສຸຸກຢ່່ າງລົ້້�ນເຫຼືື�ອທີ່່� ໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນໂລກແຫ່່ງ
ຈິິນຕະນາການ ທີ່່� ຖືືກຖ່່າຍທອດອອກມາຈາກຈິິດວິິນຍານຂອງຜູ້້� ອ່່ານເອງ.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າຂໍໍຂອບໃຈບັັນດາເພື່່� ອນມິິດສະຫາຍຄົົນລາວທຸຸກຄົນ
ົ ທີ່່� ໄດ້້ຊ່່ວຍເຮັັດໃຫ້້
ປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້� ຍືືນຍົົ ງຄົົງຢູ່່� ຈົົນທຸຸກວັັນນີ້້� . ຂ້້າພະເຈົ້້�າຢາກຂອບໃຈຜູ້້�ຄົົນທີ່່� ຕົົນພົົ ບຕອນ
ເດີີນທາງດ້້ວຍລົົດຖີີບ ທີ່່� ໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມມ່່ວນຊື່່� ນລ່່າເລີີງເລັັກໆ ນ້້ອຍໆ. ແລະຂ້້າພະເຈົ້້�າ
ກໍໍຂໍໍຂອບໃຈບັັນດາທ່່ານຜູ້້�ອ່່ານແລະດັັດແປງຮ່່າງຕົ້້�ນສະບັັບ. ແຕ່່ໂດຍສະເພາະຢ່່າງຍິ່່�ງ
ຂ້້າພະເຈົ້້�າຂໍໍຂອບໃຈມາຍັັງນາງ ໄພບູູນ ທະນະບົົວສີີ ນາຍແປພາສາລາວຂອງຂ້້າພະເຈົ້້�າ
ຖ້້າບໍ່່�ມີີເຂົົາແລ້້ວປຶ້້� ມອ່່ານສະບັັບທີ່່� ຖອດກ່່າຍເປັັ ນພາສາລາວຄົົງບໍ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ. ເປັັ ນເວລາ
ເນີີນນານຫຼຼາຍປີີມາແລ້້ວ ທີ່່� ຂ້້າພະເຈົ້້�າໄຝ່່ຝັັ ນທີ່່� ຈະຫາຄົົນທີ່່� ສາມາດເຂົ້້�າໃຈພາສາອັັງກິິດ
ອັັນແປກປະຫຼຼາດ ທັັ ງຫຍຸ້້�ງເຫຍີີງຂອງຂ້້າພະເຈົ້້�າແລະສາມາດເຮັັດໃຫ້້ມັັນເຂົ້້�າເຖິິງ
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ອາລົົມຄວາມຮູ້້�ສຶຶກ ຂອງຜູ້້� ອ່່ານທີ່່� ເປັັ ນຄົົນລາວໄດ້້ແບບເຕັັມອາລົົມ. ເບິ່່� ງຄືືວ່່າຍິ່່� ງ
ພະຍາຍາມຊອກຫາກໍໍຍິ່່�ງພົົບແຕ່່ຄວາມຜິິ ດຫວັັງຫຼຼາຍຄັ້້�ງຫຼຼາຍຫົົ ນ. ໃນຄວາມຈິິງແລ້້ວ,
ຂ້້າພະເຈົ້້�າພ້້ອມທຸຸກຢ່່ າງ ແຕ່່ກໍໍຍອມປະລາໄຊໃນການຊອກຫາບຸຸກຄົົນຜູ້້�ທີ່່� ມີີຄວາມ
ສາມາດເຂົ້້�າໃຈທັັງພາສາອັັງກິິດ ແລະພາສາລາວ ແລະມີີຄວາມສາມາດໃນການປັັ ບແປ
ຄວາມສົົມດູູນທັັງສອງຢ່່າງໃຫ້້ກໍ້້�າເກິ່່�ງກັັນ ແລະຍັັງຄາດຫວັັງຢ່່າງຈິິງຈັັງຈາກອາລົົມ
ຕະຫຼົົ�ກແບບສຽດສີີ. ແລະແລ້້ວນາງໄພບູູນ ກໍໍປາກົົດຕົົວຄືືກັບ
ັ ຜີີ ສາດທີ່່� ໂຜ່່ອອກມາຈາກ
ປ່່າ. ນາງລອງແປຕົົວຢ່່າງຜົົ ນງານຂອງຕົົນແລ້້ວສົ່່�ງມາໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້�າອ່່ານ ແລະໃນບໍ່່�
ຊ້້າກໍໍເຫັັ ນແຈ້້ງຊັັດເຈນວ່່າ ນາງເປັັ ນນັັກຂຽນສີີມືດີ
ື ໃີ ນການນຳຳ�ໃຊ້້ພາສາທີ່່� ເປັັ ນເອກະລັັກ
ຂອງຕົົນເອງ ເຊິ່່�ງຜົົ ນໄດ້້ຮັັບກໍໍຄືືບົົດແປອັັນໜ້້າອັັດສະຈັັນທີ່່� ຢູ່່�ໃນປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້�.
ໃນປະເທດລາວ ມີີການແປປຶ້້� ມພາສາຕ່່າງປະເທດຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງ� ແຕ່່ຂ້້າພະເຈົ້້�າເຊື່່� ອ
ວ່່ານີ້້�ເປັັ ນນະວະນິິຍາຍຍາວຊຸຸ ດທຳຳ�ອິິດຂອງປະເທດທີ່່� ຂຽນໂດຍນັັກປະພັັນຊາວຕາເວັັນ
ຕົົກທີ່່�ໄດ້້ມີີການແປພາສາອັັງກິິດເປັັ ນພາສາລາວ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າຮູ້້�ສຶຶກພູູມໃຈເປັັ ນຢ່່າງຍິ່່�ງ
ທີ່່� ໄດ້້ເປັັ ນບຸຸກຄົົນນັ້້�ນ, ແຕ່່ຈະເຮັັ ດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້�າພູູ ມໃຈຫຼຼ າຍຍິ່່� ງຂຶ້້� ນຖ້້າໃນອີີກສິິບປີີ
ຂ້້າງໜ້້າຫາກມີີປຶ້້� ມອ່່ານທີ່່� ສວຍງາມຫຼຼາຍເຫຼັ້້�� ມ ເຊິ່່�ງຂຽນໂດຍນັັກຂຽນຄົົນລາວແລ້້ວ
ແປເປັັ ນພາສາຕ່່າງປະເທດ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າຫວັັງວ່່າທ່່ານຜູ້້� ອ່່ານບາງຄົົນທີ່່� ອ່່ານບົົດແນະນຳຳ�
ນີ້້�ຈະມ່່ວນຊື່່� ນ ແລະເພີີ ດເພີີ ນໄປກັັບເນື້້�ອເລື່່� ອງຂອງປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້� ແລະເກີີດມີີແຮງກະຕຸ້້ນ
�
ຢາກເຂົ້້�າໄປນັ່່�ງຢູ່່�ໜ້້າຈໍໍຄອມພິິ ວເຕີີ ເພື່່� ອຕື່່� ມເຕັັມຊ່່ອງອັັນເປົ່່� າວ່່າງໃຫ້້ເກີີດເປັັ ນເລື່່� ອງ
ເປັັ ນລາວໜ້້າທຳຳ�ອິິດ ກ່່ອນຈະຄ່່ອຍໆ ສືືບຕໍ່່�ໃຫ້້ມັັນກາຍເປັັ ນຈັັກກະວານແຫ່່ງຄວາມ
ປະຫຼຼາດໃຈຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າຂອງທ່່ານເອງ.
ເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ທຸຸກຄົົນໃນລາວມີີໂອກາດໄດ້້ອ່່ານປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້� , ພວກເຮົົາຈະທຳຳ�ການ
ແຈກຢາຍພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍ່່�ມີີການເສຍຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃດໆ. ພ້້ອມຍັັງຈະມີີໃຫ້້ດາວ
ໂຫຼຼດແບບບໍ່່�ເສຍຄ່່າທາງອິິນເຕີີເນັັດນຳຳ�ອີີກ ເນື່່� ອງຈາກຂ້້າພະເຈົ້້�າຢາກຈະມອບຂອງ
ຂວັັນໃຫ້້ກັັບຄົົນລາວທຸຸກຄົົນ ໂດຍສະເພາະກໍໍແມ່່ນຜູ້້� ທີ່່� ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້�າໄດ້້ພົົ ບພໍ້້� ກັັບ
ປະສົົບການດີີໆ ທີ່່� ໜ້້າປະທັັບໃຈ.
ຂໍໍຂອບໃຈທຸຸກທ່່ານທີ່່� ກຳຳ�ລັັງອ່່ານປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມນີ້້� ແລະຍອມຮັັບໃນຖານະຜູ້້�ເລົ່່�າເລື່່� ອງ
ຂອງທ່່ານ.
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ປະຫວັັດຂອງ ຄໍໍລິິນ ຄັັອດເທິິຣິິນ

ຄໍໍລິິນ ຄັັອດເທິິຣິິນ (Colin Cotterill) ເກີີດປີີ 1952 ທີ່່� ລອນດອນ. ເຂົົາໄດ້້ຮັັບ
ການຝຶຶ ກຝົົ ນຮຽນຮູ້້�ຈົົນໄດ້້ກາຍເປັັ ນອາຈານສອນ ແລະເຮັັ ດວຽກໃນອິິສຣາແອວ,
ອົົດສະຕາລີີ, ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ແລະຍີ່່� ປຸ່່�ນ ກ່່ອນຈະກາຍເປັັ ນຄູູຝຶຶກໃນປະເທດໄທ
ແລະເຂດຊາຍແດນປະເທດມຽນມາ. ເຂົົາໄດ້້ຂຽນແລະຜະລິິດຊຸຸ ດການສອນພາສາເຖິິງ
40 ລາຍງານ, ພາສາອັັງກິິດເພື່່� ອອຸຸບັັດຕິິເຫດສຳຳ�ລັັບໂທລະພາບແຫ່່ງຊາດໄທ ແລະ
ໃຊ້້ເວລາຫຼຼາຍປີີອາໄສຢູ່່�ປະເທດລາວ ເຊິ່່�ງເບື້້� ອງຕົ້້�ນກໍໍແມ່່ນເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບອຸຸຍເນັັສ
ໂກ. ຄໍໍລິິນເລີ່່� ມມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນວຽກງານປົົ ກປ້້ ອງເດັັກໃນເຂດພູູ ມີີພາກ ແລະຍັັງຄົົງມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມໃນໜ້້າວຽກທີ່່� ກ່ຽວຂ້້ອງກັັ
ບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສັັງຄົົມ. ເຂົົາລົົງມືືຂຽນປຶ້້� ມເຫຼັ້້�� ມ
່
ໜຶ່່ງ� ພ້້ອມກັັບໂຄງການສະໜອງທຶຶ ນການສຶຶກສາສຳຳ�ລັັບປະເທດລາວອັັນເປັັ ນທີ່່� ຮັັກ
ພ້້ອມຍັັ ງ ດຳຳ�ເນີີ ນ ການສະໜັັບ ສະໜູູນ ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້້ອຍສອງແຫ່່ງສຳຳ�ລັັ ບ
ເດັັກນ້້ອຍຊາວມຽນມາທີ່່� ອົົບພະຍົົບໃນເຂດໃກ້້ຄຽງກັັບທີ່່� ພັັກອາໄສຂອງເຂົົາ.
ຕະຫຼຼອດເວລາທີ່່� ຄໍໍລິິນຍັັງຄົົງສືືບຕໍ່່�ໝົກໝົ້້
ົ
ນ
� ກັັບສິ່່�ງທີ່່� ຕົົນຮັັກໃນສອງຢ່່າງບໍ່່�ວ່່າຈະ
ເປັັ ນ ການຂຽນ ແລະການແຕ້້ມພາບກາຕູູນ. ຜ່່ານການເຮັັດວຽກກ່່ຽວກັັບການຄ້້າ
ມະນຸຸດສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍ ໄດ້້ກະຕຸ້້ນໃຫ້້ເຂົົ
າສາມາດຮວບຮວມນະວະນິິຍາຍເຫຼັ້້�� ມທຳຳ�ອິິດ
�
ຊື່່� ວ່່າ Night Bastard (Suk's Editions. 2000). ນັັບແຕ່່ເດືືອນຕຸຸລາ 2001
ເຂົົາໄດ້້ຂຽນປຶ້້� ມເພີ່່� ມອີີກຫຼຼາຍກວ່່າ 14 ເຫຼັ້້�� ມ ສິ່່�ງທີ່່� ໄດ້້ຮັັບຄວາມນິິຍົົມຫຼຼາຍທີ່່� ສຸຸດກໍໍຄົົງ
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ແມ່່ນຊຸຸ ດອາຊະນາກຳຳ�ທີ່່� ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບທ່່ານໝໍໍສີີຣິິໃນລາວ ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການແປເຖິິງ 8
ພາສາ ພ້້ອມກັັບປິິ ດສະໜາລັັບຂອງ Jimm Juree ໃນໄທ.
ນັັບແຕ່່ປີີ 1990, ຄໍໍລິນ
ິ ໄດ້້ກາຍເປັັ ນນັັກຂຽນກາຕູູນປະຈຳຳ�ໃຫ້້ກັັບໜັັງສືືພິິມລະດັັບ
ຊາດ ແລະຍັັງຜະລິິດປຶ້້� ມກາຕູູນທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການແປເປັັ ນພາສາໄທສອງເລື່່�ອງ. ເຂົົາຍັັງເປັັ ນ
ຜູ້້� ອອກແບບໜ້້າປົົ ກ ແລະແຕ້້ມພາບປະກອບໃຫ້້ກັັບເພື່່� ອນນັັກຂຽນຈຳຳ�ນວນໜຶ່່�ງ.
ຄໍໍລິິນອາໄສຢູ່່�ຊຸຸ ມພອນ ເຊິ່່�ງຕັ້້�ງຢູ່່�ທາງພາກໃຕ້້ຂອງປະເທດໄທ ກັັບພັັ ນລະຍາຊື່່� ກຽວ
ໂກະ. ເຂົົາມັັກຂີ່່�ລົົດຖີີບເລາະລຽບຕາມຊາຍຝັ່່� ງທະເລ, ມີີຄວາມສຸຸກໄປກັັບການໂຄ່່ນ
ໝາກພ້້າວ, ກິິນປາມຶຶກເປັັ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ, ບາງຄັ້້�ງກໍໍຫຼິ້້�� ນກັັບໝາທັັງແປດໂຕ ແລ້້ວກໍໍ
ນັ່່�ງຂຽນໜັັງສືືເມື່່� ອຍາມຈຳຳ�ເປັັ ນ.
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ຫນັັງສືືເຫລັ້້ມອື່່ນໆ ໂດຍ ຄໍໍລິິນ ຄັັອດເທິິຣິິນ

Dr. Siri Paiboun series (ເລື່່�ອງລາວກ່່ຽວກັັບທ່່ານໝໍໍສີີຣິິ ໄພບູູນ)
The Coroner’s Lunch (2004)
Thirty-Three Teeth (August 2005)
Disco For the Departed (August 2006)
Anarchy and Old Dogs (August 2007)
Curse of the Pogo Stick (August 2008)
The Merry Misogynist (August 2009)
Love Songs from a Shallow Grave (August 2010)
Slash and Burn (October 2011)
The Woman Who Wouldn’t Die (January 2013)
Six and a Half Deadly Sins (May 2015)
I Shot the Buddha (July 2016)
The Rat Catcher’s Olympics (2017)
Don’t Eat Me (2018)
The Second Biggest Nothing (2019)
The Delightful Life of a Suicide Pilot (July 2020)

The Jimm Juree series (ເລື່່�ອງລາວກ່ຽວກັັ
ບຈິມ
ິ ຈູູຣີີ)
່
Killed at the Whim of a Hat (July 2011)
Grandad, There’s a Head on the Beach (June 2012)
The Axe Factor (April 2014)
The Amok Runners (2016)
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Other publications (ເລື່່�ອງອື່່�ນໆ ທີ່່�ໄດ້ຮັັ
້ ບການຈັັດພິິມ)
Ageing Disgracefully (October 2009)
Cyclelogical (2006) (ขัับช้้าชิิดซ้้าย)
Pool and its Role in Asian Communism (2005)
Ethel and Joan Go to Phuket (2004) (ภููเก็็ตพัั งแน่่ แม่แม่
่ กำำ
่ �ลัังมา)
Evil in the Land Without (2003)
Bleeding in Black and White (2015)
Famous Last Selfies (2018)
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