
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ້ອຍມີຊືື່ ວື່ າ ຄືນິຮິໂກະ ລິດະ, 

ຂ້ອຍເປັນຄົນຍີື່ ປ ື່ ນແຕື່ ໄດ້ເກີດໃນປີ 1942 

ຢ ື່ທາງພາກຕະເວັນອອກສື່ຽງເໜືອຂອງປະເ

ທດຈີນ ເຊີື່ ງປະຈ ບັນເພີື່ ນເອ້ີນເມືອງນ້ັນວື່າ 

(ແມນຈ ເລຍ) 

ຂ້ອຍໄດ້ດ າລົງຊີວິດຢື່າງມີຄວາມສ ກ 

ທີື່ ໄດ້ຢ ື່ ກັບ ແມື່ , ພ ື່ , ແລະ ເອ້ືອຍ. 

 

 

 

ແຕື່ພ ື່ ຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາຮື່ວມສົງຄາມ ແລະ 

ໄດ້ເສຍຊີວິດ....ເຊີື່ ງພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈກັບຄືນສ ື່ບ້ານເກີດຂອງແມື່  ເຊີື່ ງກ ື່ ແມື່ ນເມືອງ 

ຮີໂຣຊິມາ. ພວກເຮົາໄດ້ຍື່ າງຕາມເສ້ັນທາງທີື່ ຍາວໄກ ຈົນໃນທີື່ ສ ດກ ື່ ໄດ້ມາຮອດທີື່ ເມືອງ ທື່ າເຮືອ. 

ພວກເຮົາບ ື່ ມີແມ້ແຕື່  ອາຫານ ແລະ ເຄືື່ ອງດືື່ ມຫ ົ ງເຫ ື ອໄວ້ໃຫ້ເລີຍ. 

ພວກເຮົາກ ື່ ໄດ້ຂີື່ ກ າປັນຈົນມາຮອດ ເມືອງຮີໂຣຊິມາ. 

ໃນເວລາ 8:15 ນາທີ ຂອງຕື່ອນເຊ້ົາວັນທີ 6 ສິງຫາ 1945, 

ໄດ້ມີການຖ້ີມລ ກລະເບີດ ປະຣະມະນ  ຢ ື່ ເມືອງ ຮີໂຣຊິມາ ແລະ 

ຂ້ອຍເອງກ ື່ ໄດ້ຖືກລ ກລະເບີດທີື່ ແຕກນ້ັນ 

ຈົນຝ້ົງຂ ້ ນສ ື່ເທິງອາກາດ. “ອະ.... ຊື່ວຍຂ້ອຍແນື່ ”. 

ແມື່  ແລະ ເອ້ືອຍຂອງຂ້ອຍໄດ້ເສຍຊີວິດ ຈາກລ ກລະເບີດແຕກ 

ເຊີື່ ງໃນຕື່ອນນ້ັນ ຂ້ອຍເອງມີອາຍ ໄດ້ພຽງ 3 ປີ. ຂ້ອຍໄດ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ 

ເປັນໄຂ້ເນືື່ ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ ສານກ າມັດຕະລັງສີ. 

ຂ້ອຍໄດ້ຮັບບາດແຜໄໝ້ຢ ື່ນ າຕົນໂຕຢື່າງສາຫັດ ຍ້ອນ ສານລັງສີ 

       ທີື່ ແຜື່ ນຄວາມຮ້ອນ 

ຖືກຕົນໂຕຂອງຂ້ອຍຢື່າງຮ ນແຮງ. 

 

ແມື່ ເຖ້້ົາຂອງຂ້ອຍໄດ້ເບີື່ ງແຍງດ ແລຂ້ອຍ 

ແຕື່ຕອນນ້ັນຂ້ອຍກ ື່ ຍັງບ ື່ ທັນຈະສາມາດນັື່ ງເອງໄດ້.  

ເຊີື່ ງອີກບ ື່ ດົນຕ ື່ ມາ ແມື່ ເຖ້ົາຂອງຂ້ອຍກ ື່ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ.  

ຂ້ອຍໄດ້ຖືກຢ ື່ຢື່າງໂດດດື່ຽວ 

ພາສາລາວ    Lao ラオス語 

ແປໂດຍ: ແສງອາລຸນ 
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ດຣ. ຄືນິຮິໂກະ ລິດະ ປະຈ ບັນມີອາຍ ໄດ້ 75 ປີ (2017).  

ລາວໄດ້ມີຄອບຄົວເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ 

ລາວກ ື່ ພາກພ ມໃຈທີື່ ສ ດຕ ື່ ກັບຄ ຂອງລາວ ທື່ ານ ອາຈານ ຟ ກ ຮາຣາ.  

ດຣ. ລິດະ ໂອລົມເລືື່ ອງເລົື່ າປະສົບການກື່ຽວກັບລະເບີດ 

ປະຣະມະນ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ຢື່  ູ ສື່ວນສາທາລະນະ ສັນຕິພາບ (PEACE PARK) 

ລາວຫວັງວື່ າພ ດພັນແຫື່ງສັນຕິພາບ 

ຈະເກີດດອກອອກຜົນໄປຍັງຈິດໃຈຂອງທ ກໆ ຄົນ.  

 

ແຕື່ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ລ ງຂອງຂ້ອຍກ ື່ ໄດ້ກັບມາຈາກສົງຄາມ. 

ຂ້ອຍໄດ້ເລີື່ ມ 

ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ຂ້ອຍກ ື່ ມີຄວາມສ ກຫ າຍເມືື່ ອເຫັນລ ງ 

ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຊ້ືກະເປົາໃສື່ປ ້ ມໃຫ້.  

ແຕື່ ຂ້ອຍເອງກ ື່ ບ ື່ ສາມາດໄປໂຮງຮຽນຢື່າງເປັນປົກກະຕິ 

ເນືື່ ອງຈາກຄວາມເຈັບປວດ. ດັື່ ງນ້ັນ, 

ຂ້ອຍບ ື່ ເຂ້ົາໃຈກື່ຽວກັບບາງວິຊາທີື່ ຮຽນ. 

ຂ້ອຍຖືກຂ ກຄາມຈາກຄວາມຢ້ານກົວ 

ຍ້ອນແຜໄໝ້ຢ ື່ຕາມຕົນໂຕຂອງຂ້ອຍ, 

ແຕື່ວື່ າຂ້ອຍກ ື່ ຍັງຕ້ອງການໄປໂຮງຮຽນຢ ື່ .  

ຄ າເວ້ົາຈາກອາຈານ ຟ ກ ຮາຣະ 

ທີື່ ເປັນແຮງກະຕ ກຊ ກຍ ້ ຂ້ອຍໃນຄ້ັງນ້ັນ 

ຂ້ອຍກ ື່ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກຢື່າງໜັກຂ ້ ນຕືື່ ມ 

ຂ້ອຍໄດ້ຕ້ັງໃຈຮຽນໜັງສືທ ກໆ ມ້ື. ຈົນໃນທີື່ ສ ດ 

ຂ້ອຍກ ື່ ໄດ້ກາຍເປັນນັກຮຽນທີື່ ດີເດັື່ ນຂອງໂຮງຮຽນ.  

ຕື່ອນທີື່ ຂ້ອຍມີອາຍ ໄດ້ 13 ປີ. ວັນໜືື່ ງ 

ຂ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາຮື່ວມເຮັດກິດຈະກ າອະນາໄມໂຮງຮຽນ. ອາຈານຂອງຂ້ອຍເຊີື່ ງມີຊືື່ ວື່ າ ອາຈານ 

ຟ ກ ຮາຣະ ໄດ້ໃຫ້ຄ າສັນລະເສີນ ຂ້ອຍໄວ້ວື່ າ “ທ້າວ ລິດະ 

ຂ້ອຍເຫັນເຈ້ົາເປັນຄົນທີື່ ດ ໝັື່ ນເຮັດວຽກຫ າຍນ ”  

ນ້ັນແມື່ນຄ້ັງທ າອິດໃນຊີວິດ ທີື່ ມີຄົນເອີື່ ຍຄ າຍ້ອງຍ ໃຫ້ຂ້ອຍ.  

ຂ້ອຍໄດ້ມີຄວາມສ ກເປັນຢື່າງຍິື່ ງເຊັນດຽວກັບວື່ າມີບາງສິື່ ງບາງຢື່າງໄດ້ສອດສື່ອງ 

ແສງສະຫວື່າງ 

ເຂ້ົາມາຍັງຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ.  

 




