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武瑞 绘



      ປີ 1959, ທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ເລຂາທິການໃຫຍ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນ

ປະຕິວັດລາວເດີນທາງຢຽມຢາມ ສປ 

ຈີນ ຢາງເປັນທາງການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 

ບັນດາຜູນຳພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ໄດເດີນທາງມາປະເທດຈີນເພື່ອພົບປະ

ເຈລະຈາປຶກສາຫາລື ໃຫປະເທດຈີນຊວຍ

ເຫຼືອການປະຕິວັດຂອງປະເທດລາວ. 

ສອງພັກລາວ-ຈີນໄດສາງຕ້ັງການຕິດຕ

ພົວພັນໂດຍກົງນຳກັນ.

     ວັນທີ 25 ເມສາ 1961, 

ປະເທດລາວ ກັບ ສປ ຈີນ 

ໄດສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງ

ການທູດນຳກັນ.

      ປີ 2000, ສອງປະເທດ

ລາວ-ຈີນໄດ ກຳນົດ ທິດທາງ

ການ ພົວພັນທ່ີວາ  “ໝ້ັນຄົງຍາວ

ນານ, ເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງ

ທ່ີດີ, ໄວ ເນ້ືອ ເຊ່ືອ ໃຈ ກັນ, ຮວມ 

ມື ຮອບດານ”. 

   ປີ 2009, ການ ພົວພັນ ລະ

ຫວາງ ສອງ ປະເທດ ໄດ ຮັບ

 ການ ຍົກ ລະດັບ ຂຶ ້ນ ເປັນຄູ  

ຮ ວມມ ື  ຍ ຸດທະສາດຮອບ

ດານ.

1959 1961 2000 2009
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时间里的中老友谊
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      ວັນທີ 25 ເມສາ 2021, 

ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ຈະ

ຕອນຮັບວັນສາງຕັ ້ງສາຍ

ພົວພັນທາງການທູດລາວ-

ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ.

      ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2015, ພິທີ

ລົງນາມສັນຍາວາດວຍການກສາງ

ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ,

ເດືອນທັນວາ  2016 ໂຄງການດ່ັງ

ກ່າວໄດເປີດການກສາງຢາງຮອບ

ດານ.

   ວັນທີ 30 ເມສາ 2019, ສອງ

ພັກລາວ-ຈີນໄດລົງນາມ  “ແຜນ

ແມບົດວາ ດວຍ ການສາງ ຄູ  

ຮວມ ຊາຕາກຳລາວ - ຈີນ” ທ່ີນະ

ຄອນຫຼວງປັກກິ ່ງ ຢາງເປັນ

ທາງການ.

      ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021, ທານ

ສີຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍສູນກາງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດ

ຈີນ ໄດລົມໂທລະສັບກັບ ທານ ທອງ

ລຸນ ສີສຸລິດ ຕາມການເຊ້ືອເຊີນ. ທານ 

ສີຈ້ິນຜິງ ກັບ ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ເລຂາທິການໃຫຍ ຄະນະບ�ລິຫານ

ງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິ

ວັດລາວ ໄດຮວມກັນຖະແຫຼງການ

ເປີດປີມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ຢາງ

ເປັນທາງການ, ເຊິ ່ງຈະຈັດການ

ເຄື ່ອນໄຫວກິດຈະກຳສະເຫຼ ີມສະ

ຫຼອງຕາງໆ ເພື ່ອເສີມຂະຫຍາຍ

ຄວາມຮັກແພງ ແລະ ມິດຕະພາບ

ລາວ-ຈີນເຂ້ົາສູລວງເລິກ.

2015 2019 2021 2021
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发源于中国青藏高原，一路向南蜿蜒千里的澜沧江—湄公河流经老挝，浇灌出一片勃勃

生机。同饮一江水、命运紧相连。2021 年 4 月 25 日，是中老建交 60 周年的日子 , 建交 60

年来，中老两国风雨兼程、守望相助，彼此之间的友谊正如澜沧江—湄公河水，不断奔流向前。

      ກຳເນີດຈາກພູພຽງຊິງໄຮ-ຕິເບດປະເທດຈີນ, ແມນ�້າ

ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງມີຄວາມຍາວລະອິດລະອຽວໄປສູທາງ

ໃຕ ແລະ ໄຫຼຜານດິນແດນປະເທດລາວເຊິ່ງໄດເກີດມີພາບ

ໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດວຍກຳລັງຊີວິດຊີວາ. ດື່ມນ�້າສາຍດຽວກັນ ມີ

ຊາຕາກຳຕິດພັນກັນແໜນແກນ. ວັນທີ 25 ເມສາ 2021, ເປັນ

ວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ແຫງການສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດ

ລະຫວາງລາວ-ຈີນ.  60 ປີທ່ີສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນມານ້ີ, ສອງ

ປະເທດລາວ ແລະຈີນ ໄດ້ຜ່ານຜ່າພາຍຸລົມແດງໃຫ້ການຮ່ວມ

ມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ມິດຕະພາບລະຫວາງ

ສອງປະເທດເຮົາ ກ�ປຽບເໝືອນແມນ�າ້ລານຊາງແມນ�າ້ຂອງ

ນ້ີ ສືບຕໄຫຼໄປສູທາງໜາຢາງບຢຸດຢ້ັງ.

      ປະເທດລາວ-ຈີນ ເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງທ່ີດີ ໝູເພ່ືອນທ່ີດີ 

ສະຫາຍທ່ີດີ ແລະ ຄູຮວມມືທ່ີດີ, ຍ່ິງເປັນຄູຮວມຊາຕາກຳອີກດວຍ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ວັນທີ 26 ມິຖນາ 2020, ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູເຂ້ົາແຂງຂັນຜູ
ໜຶ່ງສະແດງສິລະປະໃນງານແຂງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ເຂດປະເທດລາວ 
ການແຂງຂັນພາສາຈີນຂັ້ນນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ “ຂົວພາ
ສາຈີນ” ຊດທີ 19 

图①  2020年6月26日，在老挝万象，一名选手在第19届“汉语桥”

世界大学生中文比赛老挝赛区决赛中进行才艺表演 新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 29 ມີນາ 2020, ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນປະເທດລາວ ຄະນະຊຽວຊານການແພດຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 
ຍາງລົງຈາກຍົນ

图②  2020年3月29日，老挝万象瓦岱国际机场，中国抗疫医疗

专家组成员走下飞机  新华社 图

ຮູບ ③ ວັນທີ 27 ມີນາ 2020, ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ ກຳມະ
ກອນກຳລັງເຮັດວຽກທີ່ພາກສະໜາມປູລາງລົດຂອງໂຄງການກສາງເສັ້ນ
ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

图③  2020年3月27日，在老挝首都万象，工人在中老铁路铺轨现场

工作 新华社 图

① ②
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      60 ປີກອນນ້ີ, ຜູນຳລຸນເກ່ົາຂອງສອງປະເທດ ກ�ຄື ທານ

ເໝົາເຈີຕົງ ທານ ໂຈວເອິນຫຼາຍ ແລະ ທານ ໄກສອນ ພົມວິ

ຫານ ພົວພັນຮັກແພງກັນດວຍຈິງໃຈ, ເບ່ິງແຍງດູແລເອົາໃຈ

ໃສ່ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊ່ິງໄດວາງພ້ືນຖານອັນໝ້ັນຄົງໃຫແກ

ມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ໃນລຸນຕມາ. ເມ່ືອກາວເຂ້ົາສູຍຸກສະໄໝ

ໃໝ, ຜູນຳສູງສຸດຂອງສອງພັກ ສອງລັດ ໄດຮັກສາການແລກ

ປຽນ ແລະ ການຢຽມຢາມເຊ່ິງກັນຢາງສະໜິດແໜນ, ທຸກລະ

ດັບກ�ມີການຕິດຕພົວພັນກັນເລື້ອຍໆ, ການພົບປະແລກປຽນ

ຢາງຮອບດານ ຫຼາຍລຳດັບ ແລະ ລັກສະນະກົນໄກສືບຕດຳ

ເນີນຕໄປຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ເຂັ້ມແຂງໝັ້ນ

ຍືນ ແລະ ສອງແສງກຳລັງຊີວິດຊີວາອັນໃໝອຽມອອກມາ.

      ໃນປີ 2019, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍສູນກາງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດຈີນ ແລະ ທານ ບຸນຍັງ ວ�ລະ

ຈິດ ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ ຄະນະບ�ລິຫານງານສູນກາງພັກປະ

ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ອະດີດປະທານປະເທດລາວ ໄດລົງນາມ

ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ ທີ່

ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ. ນ້ີເປັນເອກະສານການຮວມມືສອງຝາຍ

ກຽວກັບການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກຳຂອງມະນຸດ ສະ

ບັບທຳອິດ ທ່ີປະເທດຈີນ ໄດລົງນາມໃນນາມຂອງພັກ.

     ພາຍໃນຄຳນຳຂອງ “ແຜນແມບົດ” ນ້ີ ມີຄຳປະໂຫຍກໜ່ຶງ

ທ່ີວ່າ: ລາວ ແລະ ຈີນ ມີ ອຸດົມການ ທ່ີ ສອດຄອງ ກັນ, ມີ ລະບອບ 

ການເມືອງ ຄາຍຄື ກັນ, ມີເສັ້ນທາງ ການ ພັດທະນາ ທີ່ ໃກຄຽງ 

ກັນ ແລະ ມີ ຊາຕາກຳ ທ່ີ ກຽວພັນ ກັນ. ບ ວາ ຈະ ຢູ ໃນ ໄລຍະ ການ 

ປະຕິວັດ ປົດ ປອຍ ຊາດ ໃນ ເມື່ອ ກອນ ກ� ຄືໃນ ໄລຍະ ການ  ສາງ

ສາ ພັດທະນາ ສັງຄົມ ນິຍົມ ໃນ ປັດຈຸບັນ, ສອງ ພັກ, ສອງ ລັດ ແລະ

ປະຊາຊົນ ສອງ ຊາດ ຕາງ ກ� ໄດ ມີ ຄວາມ ຜູກ ແໜນ  ສາຍສຳພັນ 

ມິດຕະພາບ ອັນ ດູດດ່ືມ ທ່ີ ກາຍເປັນ ແບບຢາງ ທ່ີ ດີ ຂອງ ການ ຢູ ຮວມ 

ກັນ ໂດຍ ສັນຕິ, ນ�າ ເອົາ ຜົນ ປະໂຫຍດ ຕົວ ຈິງ ມາ ໃຫ ກັນ ແລະ ກັນ

ແລະ ພອມ ກັນ ໄດ ຮັບ ໄຊ ຊະນະ. 

      ປະໂຫຍກທ່ີສ້ັນໆເຫ່ົຼານ້ີ, ໄດຂຽນອອກປະຫວັດສາດ ແລະ 

ຮາກຖານຕົວຈິງຂອງການກສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.

ຄວາມປາຖະໜາສະແຫວງຫາຄຸນຄາອັນດຽວກັນ ສາຍພົວພັນ

ດານການເມືອງອັນພົ້ນເດັ່ນ ຄວາມຮັກແພງມິດຕະພາບອັນ

ພິເສດ ໄດກາຍເປັນຄຸນລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນໃນການກສາງຄູ

ຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.

      60 ປີມານ້ີ, ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ໃຫການຮ່ວມມື ແລະ

ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. ເມ່ືອປະເຊີນໜາກັບພະຍາດ

ລະບາດໂຄວິດ-19 ທ່ີເກີດຂ້ຶນຢາງກະທັນຫັນນ້ັນ, ປະເທດລາວ

ແລະ ຈີນອຳນວຍການຊວຍເຫືຼອ ແລະ ສ່ົງສຽງສະໜັບສະໜູນ

ໃຫເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ສອງປະເທດສາມັກຄີກັນ ແລະ ຮວມສູ

ຊົນຜານຜາວັນເວລາອັນລຳບາກ, ເຊ່ິງຄອຍໆຄວບຄຸມສະພາບ

ການລະບາດຢາງມີປະສິດທິພາບ.  ໃຊການເຄ່ືອນໄຫວຕົວຈິງ 

ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປົກຄອງປະເທດ ແລະ 

ແນວຄິດການປົກຄອງທີ່ຖືເອົາຄົນເປັນສຳຄັນ ຂອງສອງພັກ 

ສອງລັດລາວ-ຈີນ. ໃຊສີມືຄວາມຊ�ານານ ແລະ ຈິດໃຈເມດ

ຕາຂອງທີມການແພດໃນນາມເປັນ “ຂະບວນລົດສັນຕິພາບ” ພັນ

①
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ລະນາອອກເຖິງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ, ເຊ່ັນ:ອາສາສະໝັກຂອງ

ປະເທດຈີນທ່ີໄດສ່ົງຄວາມຮັກໄປເຖິງປະຊາຊົນປະສົບໄພແຂວງ

ອັດຕະປື ເປັນຕົ້ນ ແມນຍິ່ງໄດສອງແສງໃຫເຫັນເຖິງຈິດໃຈຄູ

ຮວມຊາຕາກຳທ່ີສອງປະເທດຮວມທຸກຮວມສຸກກັນຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ.

      60 ປີມານ້ີ, ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ຈູງມືກັນກາວໜາຕ

ໄປ. ຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ຂອງຈີນ ແລະ ຍຸດທະ

ສາດ “ຫັນຈາກປະເທດບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາເປັນປະ

ເທດທ່ີເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັບພາກພ້ືນ” ຂອງລາວ ໄດເຊ່ືອມ

ຕກັນຢາງແໜນແຟນ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທາງດວນ

ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດປຽນພູຜາປາໄມໃຫເປັນເສັ້ນທາງໄປ

ມາຫາສູກັນຢາງສະດວກສະບາຍ, ດາວທຽມສື່ສານ “ລາວ

ເລກ1”(LAOSAT-1) ການແລກປຽນດານເຕັກນິກ ແລະ ການ

ສຶກສາທີ່ມີເນື້ອໃນອັນອຸດົມສົມບູນ ເຮັດໃຫຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ການພັດທະນາໃນຍຸກສະໄໝ ໄດເຜີຍແຜໄປເຖິງທຸກຂົງເຂດ, 

ການກສາງແລວເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ ການໄປມາຫາສູກັນ

ດານເສດຖະກິດການຄາ ເຮັດໃຫປະຊາຊົນສອງປະເທດໄດ

ຊົມໃຊໂອກາດພັດທະນາຮວມກັນ, ຍິ່ງບັນເລງເພງດົນຕີແຫງ

ຄູຮວມຊາຕາກຳທ່ີຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະ

ເທດອອກມາ.

      60 ປີມານ້ີ, ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ເຊ່ືອໝ້ັນເຊ່ິງກັນຢາງ

ແໜນແຟນ. ສອງຝາຍຮວມກັນຄັດຄານລັດທິທະວີພາຄີ ແລະ 

ການເມືອງມະຫາອຳນາດ, ຮັກສາລັດທິພະຫຸພາຄີ ແລະ ສັນຕິ

ພາບຍຸຕິທຳຂອງສາກົນ. ປະຕິບັດລົງເລິກການຮວມມື ແລະ 

ການປະສານສົມທົບໃນກົນໄກພາຍໃນພາກພື້ນ ເປັນຕົ້ນແມນ 

ການຮວມມືຈີນ-ອາຊຽນ ການຮວມມືແມນ�້າລານຊາງ-ແມ

ນ�າ້ຂອງ ແລະ ກອງປະຊມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ,ຊກຍູເສດ

ຖະກິດພາກພື້ນໃຫເປັນອັນດຽວກັນ, ເພື່ອປະກອບສວນກຳລັງ

ເຂົ້າໃນການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກຳຂອງມະນຸດໃຫ

ຍ່ິງກວາງຂວາງຂ້ຶນ.

      ມີຊາຕາກຳຮວມກັນ, ນ້ີກ�ຄືຄວາມຮູສຶກນຶກຄິດທ່ີແທຈິງ

ຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ, ທັງເປັນກຳລັງ

ຊກດັນອັນພື້ນຖານຂອງການຮວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວາງ

ລາວ ແລະ ຈີນ. ແບກຫາບພາລະໜາທ່ີດຽວກັນ ໂອບອູມຄວາມ

ໃຝຝັນດຽວກັນ, ຂ�ໃຫພວກເຮົາດຳເນີນຕາມຮອງຮອຍຂອງ 
60 ປີ ແລະ ກາວເຂ້ົາສູເສ້ັນທາງສາຍໃໝ ເພ່ືອພັນລະນາສາກ

ໃໝແຫງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນຕໄປ.
本刊综合

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ທັດສະນີຍະພາບຂອງວັງວຽງ

图①  老挝万荣风光   新华社 图

ຮູບ ② ໂຄງການກ່ັນນ�າ້ມັນສຳເລັດຮູບທ່ີມີກຳລັງການຜະລິດ 3 ລານ ໂຕນ/ປີ
ໄລຍະທີໜ່ຶງ ຂອງບ�ລິສັດ ເປໂຕຼເຄມີ ລາວ ຈຳກັດ ໄດເລ່ີມການຜະລິດ, ເຊ່ິງ
ເປັນໂຮງກ່ັນນ�າ້ມັນແຫງທຳອິດທ່ີລົງທຶນ ແລະ ກສາງໂດຍວິສາຫະກິດລາວ-
ຈີນ.

图②  老挝石油化工股份有限公司300万吨年炼化项目一期工程

投产，这是由中老企业共同投资建设的老挝首个石油炼化项目 

新华社 图

ຮູບ ③ ໂຄງການແສງສະຫວາງໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ
ທ່ີຊວຍເຫືຼອໂດຍປະເທດຈີນ

图③  中国援老挝首都万象市中心城区点亮工程 新华社 图

ຮູບ ④ ຫອງໂຖງສູນບັນຊາ ຂອງທາງດວນລາວ-ຈີນ ຈາກນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

图④  中老高速公路万象至万荣段中心监控室 新华社 图

②

③

④
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高层引领，指引方向。近年来，中老两党两国最高领导人亲自担当构建中老命运共同体的

引航者，密切开展交流互访，留下了不少让人难忘的瞬间。这些故事，正是两国友好的最佳写照。

      ການນຳພາຂັ້ນສູງ ຊີ້ບອກທິດທາງ. ຊມປີມໆມານີ້, ຜູນຳສູງສຸດຂອງສອງພັກ ສອງລັດ ລາວ 

ແລະ ຈີນ ໄດຮັບໜາທີ່ດວຍຕົນເອງເປັນຜູກຳນົດທິດທາງຂອງການສາງຕັ້ງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-

ຈີນ, ດຳເນີນການແລກປຽນຢຽມຢາມເຊິ່ງກັນຢາງສະໜິດແໜນ, ໄດຈາລຶກໄລຍະເວລາທີ່ລືມຍາກ

ໄວຈຳນວນບໜອຍ. ເລ່ືອງລາວເຫ່ົຼານ້ີ, ຄອມພ�ດີແມນພາບບັນຍາຍທ່ີດີທ່ີສຸດແຫງມິດຕະພາບຂອງສອງ

ປະເທດ.

3
高层引领
dkooe0ahol6' 

新华社 图
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      ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ກອນອອກເດີນທາງໄປ ສປປ

ລາວ ເພ່ືອດຳເນີນການຢຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ, ທານ ສີຈ້ິນ

ຜິງ ໄດລົງບົດຄວາມໃນນາມທານເອງທີ່ສື່ມວນຊົນຂອງປະ

ເທດລາວໃນຫົວຂ� ້“ຈັບມືຮວມກັນກສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-

ຈີນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ” ນ້ັນ ກາວວາ: “ລູກຫຼານຂອງ

ທານ ກິນິມ ພົນເສນາ ຜູນຳທ່ີສຳຄັນຂອງປະເທດລາວເຄີຍມາ

ສຶກສາຮາຮຽນຫຼາຍປີຢູປະເທດຈີນ, ພວກເພ່ິນໄດຈາລຶກຮອງ

ຮອຍໄວໜຸມທີ່ງົດງາມໄວຢູປະເທດຈີນ, ທັງກາຍເປັນສັກຂີພິ

ຍານ ເປັນຜູສືບທອດ ແລະ ເປັນຜູສ່ົງເສີມມິດຕະພາບອັນເປັນ

ມູນເຊ້ືອລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ.”

      ໃນໄລຍະຢຽມຢາມປະເທດລາວ, ທາມກາງແຜນການ

ເຄື່ອນໄຫວຢຽມຢາມທາງລັດຖະກິດທີ່ເຕັມປຽມນັ້ນ ທານ ສີ

ຈິ້ນຜິງ ກ�ຍັງໄດຈັດເວລາສະເພາະ ເພື່ອພົບປະກັບຕົວແທນ

ຄອບຄົວຕະກຸນ ພົນເສນາ ອີກຄ້ັງໜ່ຶງ ຫັຼງຈາກເວລາຜານກາຍ

ມາຕັ້ງ 7 ປີ. ໃນເວລາພົບພ�້ກັບທານນາງ ເຂັມວຽງ ພົນເສ

ນາ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ກາວຂ້ຶນວາ: “ເຂັມວຽງ ສຸຂະພາບເຈ້ົາ

ຍັງແຂງແຮງດີຫຼາຍຢູນ�!” ເຊິ່ງເຮັດໃຫການພົບປະກັນເຕັມ

习近平与老挝奔舍那家族的友情

7;k,Iadcr']ts;jk' mjko lu9yhozy' da[ 
7v[7q;8td5o rqoglok 0v'xtgmf]k;

      ຈີນ-ລາວ ເປັນປະເທດບານໃກເຮືອນຄຽງທ່ີດີ ໝູເພ່ືອນທ່ີດີ ສະຫາຍທ່ີດີ ແລະ ຄູຮວມມືທ່ີດີ, ແຮງເປັນຄູຮວມຊາຕາກຳນຳກັນ,

ຕອງຂີ່ເຮືອລຳດຽວກັນ ແລະ ຈັບມືຄຽງບາຄຽງໄຫຼໄປນຳກັນ, ຮວມກັນປົກປອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດ ກ�ຄືຂອງບັນ

ດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທັງຫຼາຍ.”

      ——ທານ ສີຈ້ິນຜິງ  ເລຂາທິການໃຫຍ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດແຫງ ສປ ຈີນ.

“中老是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，更是命运共同体，要同舟共济、携手并肩，共同维护两国以及广大

发展中国家共同利益。”

——中共中央总书记、国家主席 习近平

ໃນຊມປີ 60 ສະຕະວັດທີ 20, ຮູບຖາຍລະລຶກທີ່ຄອບຄົວຕະກຸນ ພົນເສນາ
ຖາຍຢູບອນພັກທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

20世纪60年代，奔舍那家族在北京的住所合影 供图

2017 年 11 月 13 日，中国国家主席习近平赴老挝进行国事访问前夕，在老挝媒体发表题为《携手打造中

老具有战略意义的命运共同体》的署名文章中说 ：“老挝重要领导人贵宁·奔舍那的后人曾在中国求学多年，他

们在中国留下了青春的足迹，也成为中老传统友谊的见证者、传承者、推动者。”
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ໄປດວຍຄວາມອົບອຸນແບບຄອບຄົວ.

      ຫວນຄືນເວລາໄປສູຊມປີ 60 ສະຕະວັດແລວນ້ີ. ໃນໝູຄູ່

ຄອບຄົວຕະກຸນ ພົນເສນາ ທ່ີເຂ້ົາຮວມໃນການພົບປະນ້ີ ມີ 8 ຄົນ

ແມນອາຍເອື້ອຍນອງດຽວກັນທີ່ເຄີຍດຳລົງຊີວິດຢູປະເທດຈີນ

ມາແລວ. ທານກິນິມ ພົນເສນາທ່ີເປັນພຂອງພວກເພ່ິນ ເປັນ ນັກ

ການເມືອງ ນັກການທູດທ່ີດີເດ່ັນຂອງປະເທດລາວ ທ່ີຊກຍູການ

ສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ. ປີ 1961 

ກອນສາງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດ, ທານກິນິມ ທີ່ດຳລົງຕຳ

ແໜງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕາງປະເທດຂອງປະເທດລາວໃນ

ເວລານັ້ນ ໄດເດີນທາງຢຽມຢາມຈີນຫຼາຍເທື່ອ, ໄດສາງມິດ

ຕະພາບອັນເລິກເຊິ່ງກັບນັກການເມືອງຈີນຮຸນກອນເຊັ່ນກັບ

ທານ ເໝົາເຈີຕົງ (Mao Zedong) ທານ ໂຈວເອິນຫລາຍ 
(Zhou Enlai) ແລະ ທານເສິນອ້ີ (Chen Yi). ຊມປີ 60 ສະຕະ

ວັດກອນນີ້, ລູກເຕົ້າຈຳນວນ 8 ຄົນຂອງ ທານ ກິນິມ ໄດມາ

ເລ່ີມຕ້ົນດຳລົງຊີວິດຢູປັກກ່ິງຫຼາຍປີ, ຈົນຮອດປີ 1969 ຈ່ຶງຈາກ

ປັກກ່ິງໄປ. ໃນໄລຍະເວລານ້ີ, ພວກເພ່ິນກັບ ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ທ່ີ

ໃນເວລານ້ັນຍັງເປັນນັກຮຽນຢູນ້ັນ ກ�ໄດຮູຈັກກັນ ແລະ ແຮກ

ເປັນໝູເພ່ືອນກັນ, ເຊ່ິງໄດເລ່ີມຕ້ົນມິດຕະພາບຄວາມຮັກແພງ

ຂາມສະຕະວັດຂ້ຶນມາ.

      ໃນເວລາເກືອບເຄ່ິງຊ່ົວໂມງແຫງການພົບປະນ້ັນ, ທານ 

ສີຈິ້ນຜິງ ໄດຫວນຄືນຄວາມຊົງຈ�າເປັນແຕລະເລື່ອງກຽວກັບ

ຄົນໃນຄອບຄົວ ພົນເສນາ ໃນເວລາດຳລົງຊີວິດຢູປັກກ່ິງ ແລະ 

ຮາຮຽນຢູໂຮງຮຽນ “8-1”(Beijing Bayi School). ເພິ່ນເວົ້າ

ວາ: “ມິດຕະພາບລະຫວາງຄອບຄົວ ພົນເສນາ ກັບ ປະເທດຈີນ 

ໄດກາຍເປັນຄຳກາວທີ່ດີງາມແຫງມິດຕະພາບຂອງສອງປະ

ເທດຈີນ-ລາວ, ແມນແບບຢາງທີ່ດີລະຫວາງປະເທດທີ່ເວົ້າ

ເຖິງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເອົາໃຈໃສຄວາມຮັກແພງ

ກັນ. ພວກທານຮັບຮູເຂ້ົາໃຈປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ

ຂອງສອງປະເທດຈີນ-ລາວ, ປັດຈຸບັນນ້ີຊ�າ້ຍັງແມນຜູເຂ້ົາຮວມ

ໂດຍກົງໃນພາລະກິດແຫງມິດຕະພາບຂອງສອງປະເທດ, ພວມ

ຮັບພາລະເຮັດບົດບາດເປັນຂົວຕ ແລະ ເປັນທູດວັດທະນະທຳ

ມິດຕະພາບລະຫວາງຈີນ-ລາວ.”

      ເມ່ືອການພົບປະສ້ິນສຸດລົງ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເອົາຮູບຖາຍ

ແຜນໜຶ່ງທີ່ຕິດຢູໃນກອບເປັນຢາງດີອອກມາ ແລະ  ມອບໃຫ

ເປັນຂອງຂວັນແກເພ່ືອນມິດຄອບຄົວ ພົນເສນາ, ເຊ່ິງເປັນຮູບ

ຖາຍໃນເວລາເພິ່ນພົບປະກັບຄອບຄົວຕະກຸນ ພົນເສນາ ໃນປ ີ
2010 ນ້ັນ.

     ທ້າວ ຂວັນຄຳ ທ່ີເປັນລູກຊາຍຂອງ ທານນາງ ເຂັມມະນີ 

ພົນເສນາ ສະມາຊິກຄອບຄົວຮຸນທີສາມຂອງຕະກຸນ ພົນເສນາ

ໄດເວ້ົາຂ້ຶນໃນເວລາສ້ິນສຸດການພົບປະວາ: “ພວກເຮົາຂ�ຖືເອົາ

ທານເລຂາທິການໃຫຍ ສີຈ້ິນຜິງ ເປັນແບບຢາງທ່ີດີ, ຈົດຈ�າຄຳ

ສັ່ງສອນທີ່ດີຂອງເພິ່ນ, ເພື່ອສືບທອດມິດຕະພາບລາວ-ຈີນຕໆ

ໄປ.”

vtmy[kpI6[rk[

ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ພົບປະກັບໝູເພ່ືອນຄອບຄົວຕະກຸນ ພົນເສນາ

习近平会见老挝奔舍那家族友人 新华社 图
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      ຝາຍລາວຂ�ຂອບອົກຂອບໃຈຢາງຈິງໃຈຕຝາຍຈີນ ທ່ີໄດສະໜອງການຊວຍເຫືຼອ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນອັນລ�າ້ຄາໃນແຕ

ລະໄລຍະການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ ກ�ຄື ໃນໄລຍະການປະເຊີນໜາກັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ຝາຍລາວຈະສືບຕຊກ

ຍູສ່ົງເສີມວຽກງານການປະຕິບັດ “ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນ” ແລະ ຮວມກັບຝາຍຈີນ ເພ່ີມທະວີ

ການຮວມມືໃນຂົງເຂດຕາງໆ ເປັນຕ້ົນແມນການຮວມກັນກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”,  ຊກຍູການແລກປຽນທ່ີເປັນມິດໃນ

ທຸກລະດັບ.

    ——ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ ຄະນະບ�ລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

老方衷心感谢中方在老挝发展的各个时期包括在应对新冠肺炎疫情上向老方提供的宝贵支持和帮助，将继续推进

老中命运共同体行动计划的落实工作，同中方加强共建“一带一路”等领域的合作，促进各层面友好交流。

——老挝人民革命党中央总书记、国家主席 通伦·西苏里

mjko mv']5o lul5]yf da[ glahomk']qfw2]k;{9uo
通伦与老中铁路

不到 3 年半时间，6 次考察中老铁路建设进度，可见通伦对中老铁路的关心和支持。通伦尤其

对中老铁路精心优化设计方案和现场施工组织表示赞赏，为铁路开工建设以来取得的每一次阶段性

成果感到由衷高兴。

ວັນທີ 30 ກ�ລະກົດ 2020, ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລົງຢຽມຢາມກວດກາພາກສະໜາມສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໄດຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ

2020年7月30日，通伦·西苏里视察中老铁路万象站施工现场并听取中老铁路推进情况汇报  新华社 图
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①

      ໃນລະຫວາງວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 1 ທັນວາ 2016 , 

ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດມາຢຽມຢາມປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງເທ່ືອ

ນີ້ເປັນການຢຽມຢາມຢາງເປັນທາງການເທື່ອທ�າອິດພາຍຫຼັງ

ທີ່ທານໄດຮັບຕ�າແໜງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດລາວ

ເມ່ືອເດືອນ ເມສາ ຂອງປີນ້ັນ. ຈຸດປະສົງສຳຄັນຂອງການເດີນ

ທາງຄ້ັງນ້ີຂອງທານ ກ�ຄື ພົບປະເຈລະຈາກັບ ທານ ຫີຼເຄ້ີສຽງ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດຈີນ ເພ່ືອຊກຍູການກສາງເສ້ັນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນໂດຍສຸດຄວາມສາມາດ. “ເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຕການພັດທະນາຂອງປະ

ເທດລາວ, ຝາຍລາວຈະອອກແຮງຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງ

ຕົນເພ່ືອຊກຍູການຮວມມືໃນໂຄງການທ່ີກຽວຂອງ.”

      ໂດຍພາຍໃຕການຊກຍູສ່ົງເສີມຢາງຫາວຫັນຂອງສອງ

ຝາຍ ສອງເດືອນຕມາ ພິທີເປີດການກສາງທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນຢ່າງຮອບດ້ານ ໄດຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນເດືອນ 

ກຸມພາ ປີ 2017. ທານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດເຂ້ົາຮວມພິທີເປີດ

ໂຄງການຄ້ັງນ້ີ ເພ່ືອສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການຖືຄວາມສ�າຄັນຕ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຂອງຝາຍລາວ.

      ໃນວັນທີ 30 ກ�ລະກົດ 2020, ໃນໄລຍະສ�າຄັນຂອງການ

ປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19, ທານ ທອງລຸນ ສີ

ສຸລິດ ໄດໄປທັດສະນະພາກສະໜາມກສາງສະຖານີນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ຮັບຟັງ ການ

ລາຍງານສະພາບຄວາມຄືບໜາຂອງການກສາງ ແລະ ໄດຕີ

ລາຄາສູງຕຜົນສ�າເລັດການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

“ເທື່ອນີ້ເປັນເທື່ອທີຫົກຂອງຂາພະເຈົ້າ ໄດມາເຖິງສະຖານທ່ີ

ກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ,” ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກາວ

ໃນກອງປະຊມສົນທະນາວາ: ຕັ້ງແຕເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-
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ຈີນ ເລີ່ມເປີດການກສາງເປັນຕົ້ນມາ, ໄດສົ່ງເສີມໃຫເກີດມີ

ການປຽນແປງຕໂສມໜາຂອງບານເມືອງທີ່ຢູລຽບຕາມເສັ້ນ

ທາງ, ຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການປະ

ກອບອາຊີບຂອງປະຊາຊົນທ່ີຢູລຽບຕາມເສ້ັນທາງ.

      ການໄປທັດສະນະເບິ່ງຄວາມຄືບໜາການກສາງຂອງ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນ 6 ເທ່ືອ ໃນໄລຍະເວລາບເຖິງ 
3 ປີເຄ່ິງ, ເຊ່ິງໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການເອົາໃຈໃສ ແລະ

ການສະໜັບສະໜູນຕເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນຢາງສູງ

ຂອງທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ. ໂດຍສະເພາະ ທານ ທອງລຸນ ສີ

ສຸລິດ ໄດຍອງຍ�ຕແຜນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງດ�າ

ເນີນການກສາງພາກສະໜາມທີ່ດີເລີດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ, ແລະ ຮູສຶກດີໃຈຢາງຈິງໃຈຕຜົນງານທີ່ໄດຮັບໃນ

ແຕລະຂ້ັນນັບແຕເລ່ີມຕ້ົນເປີດການກສາງເປັນຕ້ົນມາ.

      ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເຊ່ືອໝ້ັນເປັນຢາງສູງວາທຸກບ�ລິ

ສັດທ່ີເຂ້ົາຮວມການກສາງສາມາດຜານຜາຜົນກະທົບຂອງພະ

ຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຮັບປະກັນການກສາງໂຄງການ,

ທັງໄດໃຫ້ກຳລັງໃຈແກບ�ລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ນ�າ

ໃຊປະສົບການທ່ີກາວໜາຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟປະເທດຈີນ ເຂ້ົາ

ສູໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢາງເຕັມສວນ, ເພື່ອກ

ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫກາຍເປັນເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ທນັສະໄໝທີສ່າມາດບ�ລິການໃຫແກເສດຖະກິດແຫງຊາດລາວ 

ແລະ ບ�ລິການໃຫແກການພັດທະນາໃນພາກພ້ືນອາຊີອາຄະເນ.

ເພ່ິນຍັງໄດຊ້ີນ�າອົງການທ່ີກຽວຂອງຂອງລັດຖະບານລາວສາງ

ເງ່ືອນໄຂໃຫແກການກສາງໂຄງການຢາງສຸດຄວາມສາມາດ,

ເພື່ອຮັບປະກັນບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ສາມາດເປີດການແລນລົດໄດຕາມເວລາທ່ີກ�ານົດ.

ທ່ີຊານເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ລົດວິສະວະກຳຂອງ ກຸມບ�ລິສັດກສາງ
ທາງລົດໄຟເລກ 2 ສປ ຈີນ ຈຳກັດ ພວມແລນຢູເທິງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

在老挝首都万象郊区，中国中铁二局工程车行驶在中老铁路上 新华社 图
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“为中老命运共同体贡献力量”

"xtdv[lj;ode]a'cI'g0qhk
.odkod=jlhk'76jIj;,-k8kde]k;{9uo"

   ວັນທີ 30 ເມສາ 2019 ພັກກອມມູນິດຈີນ ກັບ ພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ໄດລົງນາມ ແລະ ປະຕິບັດ “ແຜນແມບົດວາດວຍ
ການສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນ” ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ,
ເຊ່ິງໄດເປີດໜາໃຫມໃຫແກສາຍພົວພັນລາວ-ຈີນ.
      ຈາກການຈັບມືຖາຍຮູບຮວມກັນຂອງການນຳສຳຄັນສອງ
ພັກ ສອງລັດລາວ-ຈີນ ຢາງຕເນ່ືອງ ຈົນຮອດການຢ້ືຢາມຖາມ
ຂາວກັນດວຍຮອຍຍິ້ມຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປສອງຊາດຢາງຕ
ເນ່ືອງ, ຈາກພາກສະໜາມທ່ີເລ່ັງລັດການກ�ສ້່າງເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ ໄປຮອດລົດທ່ີຂັບໄປດວຍຄວາມໄວເທິງທາງດວນ
ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ, ຈາກເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຂອງເຂື່ອນໄຟຟາ

4

ນ�້າຕົກທີ່ປິ່ນໄປດວຍຄວາມໄວ ໄປຈົນຮອດ ດາວທຽມລາວທີ່
ບິນປິ່ນອອມຮອບໜວຍໂລກ, ຈາກລົດບັນທຸກທີ່ຂົນສົ່ງຜະລິດ
ຕະພັນກະສິກຳລາວທີ່ເຕັມລົດຄອຍໆເຂົ້າສູດານບຫານ ໄປ
ຮອດ ເຂົາ້ຈາວຜະລິດຈາກລາວທີຫ່ອມນວນທີ່ຄອບຄົວຄົນຈີນ
ທຳມະດາກຳລັງຫຸງຕ້ົມກິນ, ຈາກຜາອັດປາກຫຼາຍໆແກັດທ່ີປະ
ເທດລາວຊວຍເຫືຼອຈີນໃນໄລຍະການເລ່ີມຕ້ົນລະບາດຂອງໂຄ
ວິດ ຈົນຮອດ ວັກຊີນປອງກັນໂຄວິດ-19 ທ່ີຈີນສະໜັບສະໜູນໃຫ
ລາວ...ໃນພາບດ່ັງກາວເຫ່ົຼານ້ີ, ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງເລ່ືອງລາວ
ທ່ີມີຊີວິດຊີວາຂອງການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ. 
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2019 年 4 月 30 日，中国共产党和老挝人民革命党在北京签订并实施《构

建中老命运共同体行动计划》，为中老关系翻开新的一页。

从中老两党两国重要领导人的一次次握手合影到中老两国普通民众的一

次次微笑问候，从繁忙的中老铁路建设现场到万万高速上飞驰而过的汽车，

从水电站高速转动的涡轮到绕地飞行的老挝卫星，从一辆辆装满老挝农产品

的货车进入磨憨口岸到中国普通人家用老挝大米蒸出的可口米饭，从疫情初

期一箱箱老挝支援中国的口罩到一箱箱中国援助老挝的新冠疫苗……这些场

景，讲述着构建中老命运共同体的生动故事。

ທັດສະນີຍະພາບຂອງແມນ�າ້ຂອງ

老挝湄公河风光 CFP 图
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      ໃນໂອກາດວັນສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລາວ-

ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ໄດໃຫສ�າ

ພາດຕນັກຂາວວາລະສານຈຳປາ. ນັບແຕການສາງຕັ້ງສາຍ

ພົວພັນທາງການທູດລາວ-ຈີນ 60 ປີມານີ້, ການພົວພັນສອງ

ຝາຍມີຄວາມໝັ້ນຄົງດີຕະຫຼອດມາ, ອັນນີ້ແມນປາສະຈາກບ

ໄດກັບ ການເອົາໃຈໃສຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕ້ັງໜາຊກຍູການ

ພົວພັນສອງຝາຍຂອງການນຳສອງພັກສອງລັດທຸກລຸນຜານ

ມາ...ໃນນ້ັນ ແມນ ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ໃນຖານະ

ທີ່ເປັນອະດີດກ�າມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ອະດີດ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານຄະນະກ�າມະການຮວມ

ມືລາວ-ຈີນແມນໄດປະກອບສວນທ່ີສຳຄັນ ເພ່ືອຊກຍູການພົວພັນ 

ລາວ-ຈີນພັດທະນາໄປໜາຢາງບຢຸດຢ້ັງ.

      “ຂາພະເຈ້ົາໄດເຂ້ົາຮວມຫຼາຍໂຄງການດານການຮວມ

ມືລາວ-ຈີນ.” ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ເວ້ົາຫວນຄືນ

ຄວາມຊົງຈ�າ. ປີ 1963 ທານໄດຕາງໜາລັດຖະບານລາວ 

ໄປ ແລກປຽນກັບຈີນເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ແລະ ທານກ�ໄດຮູສຶກ

ຢາງເລິກເຊິ່ງເຖິງມິດໄມຕີຄວາມຮັກແພງທີ່ປະຊາຊົນຈີນມີຕ

ປະຊາຊົນລາວ. ໃນເວລາທີ່ ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບ

ຈັດກອງປະຊມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄ້ັງທີ 10 ໃນປີ 2004, ທານ

ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ໄດຊກຍູເອົາກຸມບ�ລິສັດກສາງ-ລົງ

传承老中传统友谊，为两国人民谋幸福

lb[mvf,uf8trk[mujgxao,6og-nhv]ts;jk']k;{9uoF 
ltcs;'sk7;k,zkl5d.shcdjxt-k-qolv'-kf

■ 本刊记者 杨春梅 通讯员 嘎代·马诺萨（老藉）/ 文

“在老中建交 60 周年之际，希望老中两党两国、人

民群众继续维持稳固好老中两国传统友谊，并将双方合作

成果不断深化，为两国谋繁荣、为两国人民谋幸福。”

——老挝前副总理 宋沙瓦·凌沙瓦

图虫创意 图
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ທຶນ ແລະ ຖືຮຸນແຂວງຢຸນນານ ຈຳກັດ ຈາກ ສປ ຈີນ ເຂ້ົາມາ

ເປັນຜູຮັບເໝົາກສາງໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ເພື່ອເປັນ

ບອນພັກສຳລັບຜູມາເຂົ້າຮວມກອງປະຊມ. ໂດຍໃຊເວລາບ

ເຖິງ 1 ປີ ການກສາງໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ກ�ສ�າເລັດ

ແລະ ມອບຮັບ, ທັງຄຸນນະພາບກ�ແມນດີຫຼາຍ, ເຊິ່ງກອນໜາ

ນີ້ ໂຄງການລັກສະນະນີ້ ບມີໃຜຄາດວາຈະເຮັດສຳເລັດໄດ. 

“ກຸມບ�ລິສັດກສາງ-ລົງທຶນ ແລະ ຖືຮຸນແຂວງຢຸນນານຈຳກັດ

ເປັນລັດວິສາຫະກິດຂອງຈີນ, ຂາພະເຈ້ົາເຊ່ືອໝ້ັນກຳລັງແຮງ

ຂອງລັດວິສາຫະກິດຈີນ. ໃນຕອນນັ້ນ ຂາພະເຈົ້າຍັງເວົ້ານຳ

ໝູຜູສົງໄສວາ ຄັນເຮັດບໄດ ຂາພະເຈ້ົາຈະເສຍເບຍ 10 ລັງ, 

ຄວາມຈິງໄດພິສູດວາ ການຕັດສິນໃຈຂອງຂາພະເຈົ້າແມນ

ຖືກຕອງ.” 

      ໃນປີ 2006  ລັດຖະບານ ໄດມອບໝາຍໃຫ ທານ ສົມສະ

ຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ຊ້ີນ�າການກະກຽມຈັດງານມະຫາກ�າກິລາ

ຊີເກມ ຄ້ັງທີ 25 ທ່ີ ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈ້ົາພາບໃນປີ 2009,

ເຊິ່ງເວລານັ້ນ ຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບມີສະໜາມແຂງຂັນ

ກິລາໃດທ່ີໄດມາດຕະຖານສາກົນ, ທານຈ່ຶງໄດດຶງເອົາບ�ລິສັດ

ຈີນເຂົ້າມາກສາງສະໜາມກິລາແຫງຊາດລາວ, ພາຍໃຕສະ

ພາບການທີ່ບມີທຶນຮອນສຳລັບການກສາງນັ້ນ, ທານ ສົມສະ

ຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ກິນບແຊບນອນບຫຼັບ ບຮູວາຊິແກໄຂຂ�້

ຫຍຸງຍາກນີ້ແນວໃດ, ສຸດທາຍ ພາຍໃຕການແນະນຳຂອງ

ຊຽວຊານການເງິນຈີນ, ປະເທດລາວໄດໃຊວິທີການເອົາສິດ

ນຳໃຊທີ່ດິນມາເປັນທຶນ, ໂດຍຜານການກູຢືມເງິນທຶນຢູທະນາ

ຄານມາກສາງສະໜາມກິລາ, ວິສາຫະກິດຈີນທີ່ມາຮບັການກ

ສາງ ຈະສາມາດເຊ່ົາທ່ີດິນເພ່ືອພັດທະນາເສດຖະກິດ ເມ່ືອໝົດ

ກຳນົດຈ່ຶງເອົາທ່ີດິນນ້ັນສ່ົງຄືນແກລັດຖະບານລາວ, ເທ່ືອນ້ີແມນ

ເທ່ືອທຳອິດທ່ີ ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ໄດສຳພັດກັບ

ຮູບແບບການຮວມມືດັ່ງກາວນີ້, ເຊິ່ງພາຍໃຕການຊວຍເຫຼືອ

ຂອງຈີນ ໄດແກໄຂບັນຫາທ່ີເດືອດຮອນ. 

      ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2014, ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ລົງຢຽມ
ຢາມທັດສະນະທ່ີ ນະຄອນສືສື（Shishi City） ເຊ່ິງເປັນເຂດທົດລອງການ
ປະຕິຮູບກວມລວມແຂວງຝູຈຽນ（Fujian provience）

图①  2014年9月7日，宋沙瓦·凌沙瓦在福建综合改革试验区石

狮市参观 CNSphoto 

ຮູບ② ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ໃຫການສຳພາດຕວາລະສານ ຈຳປາ

图②  宋沙瓦·凌沙瓦   嘎代·马诺萨 图

① ②
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ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：

      ເພ່ືອສືບຕຊກຍູສ່ົງເສີມໃຫການຮວມມືລາວ-ຈີນໄປສູລວງ
ເລິກ, ສອງປະເທດລາວ-ຈີນໄດຜັນຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງກົນ
ໄກການຮວມມືຢາງບຢຸດຢັ້ງ ເຊັ່ນ: ການຮວມມືແມນ້ຳລານ
ຊາງ-ແມນ້ຳຂອງ, ການຮວມມືຈີນ-ອາຊຽນ ແລະ ກົນໄກການ
ຮວມມື ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ກັບ ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ 
ເປັນຕ້ົນ. ໃນນ້ັນ, ຄະນະປະສານງານພາກເໜືອ ສປປ ລາວ-
ແຂວງຢຸນານ ສປ ຈີນ ໄດຈັດກອງປະຊມຄ້ັງທຳອິດທ່ີຫຼວງພະ
ບາງໃນເດືອນຕຸລາ 2004 ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ໄດກາຍເປັນ
ເວທີສຳຄັນໃນການຊກຍູການຮວມມືເຮັດແທທຳຈິງ ແລະ ການ
ແລກປຽນມິດຕະພາບຢາງຮອບດານລະຫວາງພາກເໜືອ ລາວ 
ກັບ ແຂວງຢຸນນານ, ທັງເປັນນາມບັດເຫ້ືຼອມໃສແຜນໜ່ຶງຂອງ

ການຮວມມືລາວ-ຈີນ.
      ກອງປະຊມຄະນະປະສານງານພາກເໜືອ ສປປ ລາວ-
ແຂວງຢຸນານ ສປ ຈີນ ຄ້ັງທີ 10 ປີ 2019 ໄດມີການປະຕິສາງ
ໃໝ ເຊັນ: ນອກຈາກ ໄດຈັດແບງຫອງປະຊມນອຍ ແລະ ກອງ
ປະຊມຄົບຄະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແລວ, ຍັງມີການວາງສະ
ແດງໝາກຜົນຂອງການຈັດຕ້ັງກົນໄກການຮວມມືຄົບຮອບ 15 

ປີ ແລະ ຈັດເວທີປຶກສາຫາລືດານຄັງປັນຍາ ແລະ ກອງປະຊມ
ນຳສະເໜີການລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ເປັນຕ້ົນ. ໃນອະ
ນາຄົດ ກົນໄກດັ່ງກາວນີ້ ຍັງຈະຊກຍູສາງບົດບາດອັນສຳຄັນ
ໃນການຮວມມືຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ກັບ ປະ
ເທດຈີນ, ໂດຍສະເພາະແມນກັບແຂວງຢຸນນານ.

ຄອງຄອຍກັນ, ກ�ມີການປະກອບສວນຂອງ ທານ ສົມສະຫວາດ 

ເລ່ັງສະຫວັດ ເຊ່ັນດຽວກັນ. “ໃນປີ 2010, ຂາພະເຈ້ົາ ໃນນາມ

ທ່ີເປັນປະທານຄະນະກ�າມະການຮວມມື ລາວ-ຈີນ ໄດເດີນທາງ

ໄປ ກຸມບ�ລິສັດທາງລົດໄຟແຫງຊາດຈີນ(CHINA RAILWAY)

ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດໃນການກສາງເສັ້ນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.” ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ເວ້ົາ

ວາ, ຈາກນ້ັນທານໄດສືບຕພົບປະກັນຫຼາຍຄ້ັງ ແລະ ໃຫຄວາມ

ເອົາໃຈໃສທຸມເທຫຼາຍຕເລ່ືອງນ້ີ. “ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຂາພະເຈ້ົາເພ່ິງ

ພ�ໃຈຫຼາຍແມນ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເປີດບ�ລິການ

ນຳໃຊໃນທາຍປີນ້ີ, ຄວາມໃຝຝັນໃນເມ່ືອກອນ ໃກຈະບັນລຸຜົນ

ເປັນຄວາມຈິງແລວ.”  ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ເວ້ົາ

ວາ, ການຮວມມືລາວ-ຈີນ ມີຫຼາຍໆ ຈົນເລ່ົາບໝົດ, ເຊ່ິງເລ່ືອງ

ເຫ່ົຼານ້ີລວນແຕແມນເພ່ິນມີປະສົບການດວຍຕົນເອງ, ແມນເລ່ືອງ

ລາວຈ�ານວນໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມຊົງຈ�າທ່ີລືມຍາກ.

      ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ກາວວາ, ການພົວພັນ

ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ມີພື້ນຖານທີ່ໜັກແໜນ, ສອງປະເທດ

ຕອງສືບຕພັດທະນາສາຍພົວພັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານ

ໃຫນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ. ໃນດານການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ, ທານ 

ເຫັນວາໂດຍຖືເອົາຈຸດພິເສດດັ່ງເຊັ່ນ ພົນລະເມືອງຈຳນວນ

ຫຼາຍຂອງຈີນ ແລະ ຄວາມຕອງການຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນການທອງທຽວ ເປັນຕ້ົນ, ເພ່ືອມາ “ນ�າໃຊທາແຮງ

ດານການກະສິກ�າຢູລາວ, ກຳນົດລະບຽບການພັດທະນາກະສິ

ກຳອິນຊີໃຫດີ, ພອມທັງບ�າລຸງສາງບຸກຄະລາກອນທຸກປະເພດ, 

ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບ�ລິການດານການທອງທຽວຂອງ

ລາວ.”

      ແຂວງຢຸນນານ ເປັນພຽງແຂວງດຽວຂອງ ສປ ຈີນ ທ່ີມີ

ຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດລາວ, ໄລຍະຜານມາ ສອງປະເທດ

ລາວ-ຈີນ ໄດຖືເອົາກົນໄກການຮວມມື ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ 

ກັບ ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ  ເປັນກົນໄກຮວມມືເສດຖະກິດທ່ີ

ສ�າຄັນ. “ພື້ນຖານການຮວມມືລະຫວາງບັນດາແຂວງພາກ

ເໜືອຂອງລາວກັບແຂວງຢຸນນານແມນກວ້າງຂວາງ, ເພື່ອ

ການພັດທະນາຮວມກັນຂອງສອງຝາຍ. ແຂວງຢຸນນານຄວນ

ເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັບ ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ

ຕື່ມກາວໜຶ່ງ, ຂ�ສະເໜີລັດຖະບານຈີນ ໃຫນະໂຍບາຍພິເສດ

ຈຳນວນໜ່ຶງແກແຂວງຢຸນນານ ໃນດານການຮວມມືລະຫວາງ

ລາວກັບຢຸນນານ.” ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ກາວ.

      ໃນໂອກາດວັນສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລາວ-

ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ, ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ຫວັງວາ

ສອງພັກ ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ ຈະສືບ

ຕປົກປັກຮັກສາມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊ້ືອສອງປະເທດລາວ-

ຈີນໃຫຫມັ້ນແກນສືບໄປ, ພອມທັງເຮັດໃຫໝາກຜົນແຫງການ

ຮວມມືຂອງສອງຝາຍໃຫນັບມ້ືເຕີບໃຫຍເລິກເຊ່ິງຂ້ຶນໄປເລ້ືອຍໆ, 

ເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂອງສອງປະເທດ 

ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
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      “ທາດສາລີ” ທ່ີບັນຈຸແນວພັນຫຼາຍສິບຊະນິດ, ຕຽງພັບທ່ີ

ກຽມໄວເພ່ືອເຮັດວຽກນອກເວລາ, ໃບຍອງຍ�ທ່ີຕ້ັງໄວເປັນແຖວໆ

ນ້ີຄືຫອງການຂອງ ທານ ຟານຊິງມິງ(Fan Xingming) ຊຽວ

ຊານສາລີທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງຢຸນນານ, ນັກຄົ້ນຄວາຂອງ

ສູນຄົ້ນຄວາສະບຽງອາຫານ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດກະສິກ�າ

ແຂວງຢຸນນານ. ແຕປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ, ສາລີແຖບຮອນ

ເຄິ່ງແຖບຮອນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ລາວ

ແລະ ທີມງານເພາະພັນອອກມານ້ັນ ໄດປູກຢູໃນຂອບເຂດທ່ົວ

在老挝种出高产高质的中国玉米

x6dlk]u9uomuj,uzqozt]yfl6'
 c]t 75ootrk[fu16jxtgmf]k;

ປະເທດລາວເປັນເນ້ືອທ່ີໝ່ືນກວາມູ(1 ມູປະມານ 667 ຕາແມັດ),

ໄດແກໄຂບັນຫາຕາງໆຂອງສາລີລາວທ່ີມີຢູ ເຊ່ັນ: ຜົນຜະລິດ

ຕາ, ອັດຕາການປົກຫຸມຂອງແນວພັນປະສົມມີໜອຍ ແລະ ອ່ືນໆ,

ເຊິ່ງສາງປະສິດທິຜົນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ປະສິດທິຜົນທາງ

ສັງຄົມທ່ີດີ, ໄດປະກອບສວນອັນສ�າຄັນໃຫແກການຫຸຼດຜອນຄວາມ

ທຸກຍາກຂອງທອງຖ່ິນ, ດວຍເຫດນ້ີ ລາວໄດຮັບໃບຍອງຍ�ຂອງ 

ສປປ ລາວ.

      ການຮວມມືດານສາລີຂອງແຂວງຢຸນນານ-ລາວ ເລ່ີມ

■ 本报记者 王欢 熊燕 覃雪丹 / 文

2010 年以来，番兴明和团队培育的热带亚热带优质高产玉米在老挝全国范围内种植上万亩，解

决了老挝玉米产量低、杂交种覆盖率小等问题，产生了良好的经济效益和社会效益，为当地减贫作出

重要贡献，并因此荣获老挝人民民主共和国杰出贡献奖。

图虫创意 图
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ແຕປີ 2007. ໃນເດືອນເມສາຂອງປີນ້ັນ, ພະແນກກະສິກ�າແຂວງ

ຢຸນນານ ແລະ ພະແນກກະສິກ�າ-ປາໄມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ 

ປະເທດລາວ ໄດຮວມກັນເຊັນ “ສັນຍາຮວມມືໂຄງການວາ

ດວຍພະແນກກະສິກ�າແຂວງຢຸນນານປະເທດຈີນ ແລະ ພະ

ແນກກະສິກ�າ-ປາໄມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ປະເທດລາວ ຮວມ

ກັນກສາງສວນສາທິດເຕັກໂນໂລຊີກະສິກ�າຢູທ່ີແຂວງອຸດົມໄຊ

ປະເທດລາວ”. ປີ 2010, ສວນສາທິດ ໄດກສາງສ�າເລັດຢູທີ່

ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະເທດລາວ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ກ�ໄດສາງຢູແຂວງ

ຫຼວງນ�າ້ທາ. ໃນຝາຍປະເທດຈີນ, ສູນຄ້ົນຄວາສະບຽງອາຫານ 

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດກະສິກ�າແຂວງຢຸນນານ ໄດຮັບຜິດຊອບ

ວຽກງານດ�າເນີນການທົດລອງສາທິດແນວພັນໃໝ, ເຕັກນິກ

ໃໝຂອງສາລີຢູປະເທດລາວ.

      “ປະເທດລາວໃຫຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍຕການປູກສາລີ, ແຕ

ຢູເຂດທອງຖິ່ນແມນມີດິນແຫງແລງຫຼາຍ, ຄວາມຖີ່ໃນການ

ປູກຕາ, ຄວາມສາມາດໃນການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດຍັງອອນ. 

ແກນສາລີ ໂດຍຕ້ົນຕ�ແມນອາໄສການນ�າເຂ້ົາຈາກປະເທດໄທ 

ແລະ ຫວຽດນາມ, ຜົນຜະລິດຕໜ່ຶງມູ ມີພຽງປະມານ 100 ກິ

ໂລກຼາມ.” ໃນເວລາ 10 ກວາປີ, ນອກຈາກໄລຍະປອງກັນ-

ຄວບຄຸມພະຍາດໃນປີແລວນ້ີ, ລະດູປູກຝັງໄລຍະເດືອນ ເມສາ 

ແລະ ລະດູເກັບກຽວໄລຍະເດືອນກັນຍາຂອງທຸກໆປີ, ທານ 

ຟານຊິງມິງ ແລະ ສະມາຊິກທີມງານກ�ຈະໄປສວນສາທິດຢູ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາ ເພ່ືອເປັນການເລ່ີມ

ຕ້ົນທ່ີດີ ແລະ ເປັນການປິດທາຍທ່ີສົມບູນໃຫແກການປູກຝັງທັງ

ປີ. ພາຍໃຕການສະໜັບສະໜູນຢາງເຕັມທ່ີຂອງສະຖາບັນວິທະ

CFP 图
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ຍາສາດກະສິກ�າ-ປາໄມແຫງຊາດລາວ ແລະ ການຮວມມື

ຈາກຫອງການກະສິກ�າ-ຊົນນະບົດຂອງກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນ

ເອງຊົນເຜົ່າລື້ ສິບສອງພັນນາ, ທານ ຟານຊິງມິງນ�າພາທີມ

ງານປູກແນວພັນໃໝຂອງສາລີພັນປະສົມ 7 ຊະນິດ ໂດຍແນ

ໃສຄວາມຕອງການດານການບ�ລິໂພກຕົວຈິງຂອງທອງຖິ່ນ, 

ພອມທັງອີງໃສສະພາບດິນນ�າ້ໃນເຂດທອງຖ່ິນ ແລະ ຈຸດພິເສດ

ຂອງແນວພັນ, ດ�າເນີນການປູກຝັງຢາງມີແບບແຜນໂດຍນ�າ

ໃຊວິທີການປູກຝັງ ແລະ ຄວາມຖ່ີການປູກຝັງທ່ີແຕກຕາງກັນ

ສ�າລັບແນວພັນທີ່ແຕກຕາງກັນ ໃນລະດູການທີ່ແຕກຕາງກັນ, 

ໄດຍົກລະດັບອັດຕາການປູກຄືນ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດໃນ

ເນ້ືອທ່ີຫົວໜວຍ. “ແນວພັນໃໝເຫ່ົຼານ້ີ ມີຄວາມສາມາດຕຕານ

ພະຍາດໄດດີ, ຜົນຜະລິດສູງ, ເໝາະສ�າລັບການເຕີບໃຫຍຢູ

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ທານ ຟານຊິງມິງ(Fan Xingming) ອວຍພອນຊົມເຊີຍ ວັນສາງ
ຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ

图①  番兴明祝贺中老建交60周年 李文君 图

ຮູບ② ໃບຍ້ອງຍ�ທ່ີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມອບໃຫ້
ແກ່ທານ ຟານຊິງມິງ
图②  老挝农林部颁发给番兴明的奖状 受访者供图

①

②
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ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：

      ກະສິກ�າ ເປັນຮາກຖານການດ�າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, 

ຍັງເປັນຂົງເຂດສ�າຄັນໃນການຮວມມືລະຫວາງລາວ-ຈີນ. 

ເດືອນພະຈິກ ປີ 2017, ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ 

ຢຽມຢາມປະເທດລາວ, ໄດພົບປະກັບທານ ບຸນຍັງ ວ�ລະຈິດ 

ປະທານປະເທດລາວໃນເວລານ້ັນ, ທານ ບຸນຍັງ ວ�ລະຈິດ ກາວ

ວາ, ທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດທາງດານກະສິ

ກ�າຂອງລາວ ຂອນຂາງດີ, ແຕມີຂ�້ຈ�າກັດທາງດານທຶນຮອນ 

ແລະ ເຕັກນິກ. ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ກາວວາ, ຂົງເຂດກະສິກ�າສາ

ມາດກາຍເປັນຂົງເຂດສ�າຄັນໃນການຮວມມືຂອງທັງສອງຝາຍ, 

ປະເທດຈີນບພຽງແຕສາມາດຊວຍເຫຼືອປະເທດລາວນ�າໃຊ

ທາແຮງດານທ�າມະຊາດ, ຍັງສາມາດຊວຍເຫຼືອໃຫຄົນຈຳ

ນວນຫຼາຍຂ້ຶນຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

      ຊມປີມໆ ມານ້ີ, ໂຄງການວິສະວະກ�າປອງກັນໄພນ�າ້ຖວມ

ໄພແຫງແລງ ແລະ ຊົນລະປະທານຂອງລອງແມນ�້າເຊບັ້ງ

ໄຟ-ເຊບັ້ງຫຽງ ເຮັດໃຫຊາວກະສິກອນລາວທີ່ຢູລຸມແມນ�້າ ບ

ຈຳເປັນຕອງ ຫາກິນຕາມສະພາບດິນຟາອາກາດອີກແລວ, 

ສວນສາທິດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີການກະເສດທ່ີທັນສະໄໝ

ລາວ-ຈີນ ໄດຄັດເລືອກເພາະພັນແນວພັນເຂົ້ານາທີ່ມີຄຸນນະ

ພາບດີໃຫແກປະເທດລາວ, ໂຄງການຮວມມືສາທິດຫຼຸດຜອນ

ຄວາມທຸກຍາກທີ່ປະເທດຈີນຊວຍເຫຼືອປະເທດລາວ ແມນໄດ

ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍຢູບານຊ� ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບານ

ຊຽງລອມ ແຂວງຫຼວງພະບາງ...ໂຄງການຮວມມືລາວ-ຈີນ

ນັບມ້ືນັບຫຼາຍ ໄດຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຂົງເຂດກະສິກ�າ ແລະ 

ການຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກ.

ປະເທດລາວ.” ທານ ຟານຊິງມິງ ເວ້ົາວາ, ຍົກຕົວຢາງ ສາລີ

ພັນປະສົມ ຢຸນຕວນ ໝາຍເລກ 10, ປະລິມານການຜະລິດຕ

ໜ່ຶງມູ ໂດຍສະເລຍແມນບັນລຸເຖິງ 505,5 ກິໂລກຼາມ. 

      ມີຄວາມອົດທົນບາກບ່ັນ, ມີຄວາມສາມາດສຶກສາຄ້ົນຄວາ, 

ມີຄວາມສາມາດສາງນະວັດຕະກ�າໃໝ, ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເຮັດໃຫທີມ

ງານຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດທ່ີນ�າພາໂດຍ ທານ ຟານຊິງມິງໄດ

ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກຜູຄົນຂະແໜງການດຽວກັນ

ແລະ ປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນ. ປັດຈຸບັນນີ້, ຊາວກະສິກອນຄົນ

ລາວທ່ີປູກສາລີ ຈະເອ້ີນລາວຢາງເປັນກັນເອງວາ “BigFan”. 
“BigFan, ຫັຼງຈາກໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກພວກເຈ້ົາແລວ, 

ພວກເຮົາໄດຫັນປຽນວິທີການປູກຝັງແບບ ‘ຫາກິນຕາມສະພາບ

ດິນຟາອາກາດ’ ມາເປັນການປູກຝັງທີ່ມີຫຼັກວິທະຍາສາດ, ມີ

ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຂອບໃຈທ່ີພວກເຈ້ົາ

ໄດນ�າເອົາຊັບພະຍາກອນແນວພັນທ່ີມີຄຸນນະພາບດີມາໃຫ.”

      ຈາກແຂວງອຸດົມໄຊຮອດແຂວງຫຼວງນ�້າທາ ແລວໄປ

ເຖິງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເນື້ອທີ່ຂອງສວນສາທິດເຕັກໂນໂລ

ຊີກະສິກ�າລາວ-ຈີນ ໄດຂະຫຍາຍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 100 ກວາມູ, 

ໄດຊກຍູໃຫມີການປູກສາລີພັນປະສົມໃນທົ່ວປະເທດລາວເປັນ

ໝ່ືນກວາມູ. ບົນພ້ືນຖານເວທີຂອງເຂດສວນສາທິດ, ແຂວງຢຸນ

ນານໄດເຊັນສັນຍາຮວມມືກະສິກ�າກັບແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ 

ແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາ, ສາງຕ້ັງກົນໄກການຢຽມຢາມເປັນປະຈ�າ; 

ໄດສາງຕັ້ງກົນໄກການປະສານງານຮວມມືດານກະສິກ�າກັບ

ແຂວງຊຽງແຂວງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງ

ໄຊຍະບູລີ. ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2011, ໄດສາງຕ້ັງສູນບ�ລິການ

ເຕັກໂນໂລຊີກະສິກ�າຮວມກັບແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສາງຕັ້ງສວນ

ສາທິດທົດລອງພືດກະສິກຳ. ເດືອນກັນຍາ ປີ 2017, ໄດສາງ

ຕ້ັງສູນເພາະພັນພືດກະສິກຳຮວມກັນ, ສູນຄ້ົນຄວາວິສະວະກ�າສາ

ລີພັນປະສົມແຖບຮອນເຄ່ິງແຖບຮອນ, ສູນຄ້ົນຄວາວິສະວະກ�າ

ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�າຂອງສາລີພັນປະສົມເຂດພູພຽງເສ້ັນ

ຂະໜານຕາ ຢູທ່ີແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາ.

      ທານ ມະນີ ຫົວໜາຂະແໜງການປູກຝັງພະແນກກະສິກ�າ

ແຂວງຫຼວງນ�້າທາ ປະເທດລາວ ຫຼັງຈາກໄດເຂົ້າຮວມໂຄງ

ການສວນສາທິດນັບຕັ້ງແຕປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດໄປສຶກ

ສາແລກປຽນຢູທ່ີແຂວງຢຸນນານ ແລະ ແຂວງຫູນານ ປະເທດ

ຈີນ ຫຼາຍຄ້ັງແລວ. ທານ ມະນີ ເຫັນວາ, ຜູທ່ີໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຈາກການຮວມມືດານເຕັກໂນໂລຊີກະສິກ�າລາວ-ຈີນຫຼາຍທ່ີສຸດ

ແນນອນຕອງແມນປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ. “ສາລີທີ່ຮວມມືກັບນັກ

ວິທະຍາສາດຈີນໃນການທົດລອງ ແລະ ເຜີຍແຜນັ້ນ ມີປະລິ

ມານການຜະລິດສູງ, ເມັດສາລີເຕັມເມັດເຕັມໜວຍ,ເວລາທີ່

ພວກເຮົາເຜີຍແຜໃຫປະຊາຊົນປູກ ພວກເຂົາຮູສຶກດີໃຈຫຼາຍ.”
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      “ໃນຕະຫຼອດໄລຍະທ່ີຜານມາ ລາວ-ຈີນ ສືບຕສ່ົງເສີມການ

ຮວມມືດານການທອງທຽວ ແລະ ຂາວສານນຳກັນ, ເຊິ່ງໄດ

ຮັບຜົນສຳເລັດຢາງຫຼວງຫຼາຍ.” ເມ່ືອມໆ ມານ້ີ, ທານ ອຸນທວງ

ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທ�າ

ແລະ ທອງທຽວ ກາວໃນເວລາໃຫສ�າພາດຕວາລະສານ ຈ�າປາ.

      ສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ ມີການໄປມາຫາສູກັນແບບ

ມິດໄມຕີ, ຮວມມືກັນ ແລະ ໃຫການສະໜັບສະໜູນຊວຍເຫຼືອ

ເຊ່ິງກັນ ມາແຕບູຮານນະການ. “ໂດຍສະເພາະແມນພາຍຫັຼງ

为迎接更多中国游客做好准备

grnjvdP,rhv,8hvoIa[oadmjv'mjP;9uo9t,ks]kp0bho

ທ່ີລັດຖະບານສອງປະເທດໄດກຳນົດເອົາ ປີ 2019 ເປັນປີທອງ

ທຽວລາວ-ຈີນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ

ທອງທຽວ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງ ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທອງ

vtmy[kpI6[rk[

ພິທີເປີດ ປີທອງທຽວ ລາວ-ຈີນ 2019

2019“中国—老挝旅游年”开幕式  新华社 图

■ 本刊记者 杨春梅 嘎代·马诺萨 / 文

“老挝旅游部门制定了 2020-2025 年和 2025-2030 年沿老中经济带旅游发展规划，在做好疫

情防控的前提下，积极为中国旅游投资商创造条件，落实因受新冠肺炎影响还未按期举办的活动。”

——老挝新闻文化旅游部副部长 温团·考潘
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ທຽວ ສປ ຈີນ ໄດພອມກັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ�າເຄ່ືອນໄຫວ

ຕາງໆ.” ທານ ອຸນທວງ ຂາວພັນ ເວ້ົາວາ, ໂດຍຜານກິດຈະ

ກຳເຄ່ືອນໄຫວຕາງໆເຊ່ັນ: ພິທີເປີດປີທອງທຽວ,ຈັດສັບປະດາ

ວັດທະນະທ�າຈີນຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈັດງານບຸນໄຫວ

ພະຈັນຢູແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຈັດກອງປະຊມວິຊາການກຽວ

ກັບການຄຸມຄອງການທອງທຽວລາວ-ຈີນ ຢູແຂວງຈ�າປາສັກ, 

ຈັດສັບປະດາວັດທະນະທ�າລາວ ຢູແຂວງຫູນານ ແລະ ແຂວງ

ເສສວນ ແລະ ຈັດໃຫນັກທອງທຽວຈີນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າມາ

ທັດສະນະທຽວຊົມຢູລາວ ແລະ ສາງຮູບເງົາສາລະຄະດີທອງ

ທຽວ ເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫນັກທອງທຽວຈີນເດີນທາງເຂົ້າ

ມາທຽວ ສປປ ລາວ  ໃນປີ 2019 ໄດບຸກທະລຸເປົ້າໝາຍ 1 

ລານຄົນທ່ີວາງໄວ. 

      ທານ ອຸນທວງ ຂາວພັນ ກາວຕ່ືມວາ: “ເຖິງວາໄດຮັບຜົນ

ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕການ

ຮວມມືດານການທອງທຽວ ລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຍັງສືບຕຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດດວຍລະບົບທາງໄກ.” ຂະແໜງການທອງທຽວ

ລາວໄດກ�ານົດແຜນການພັດທະນາການທອງທຽວຕາມແລວ

①

ເສດຖະກິດ ລາວ-ຈີນ ສຳລັບປີ 2020-2025 ແລະ  2025-2030,

ພາຍໃຕເງື່ອນໄຂການປອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫດີ, ຕັ້ງ

ໜາສາງເງື່ອນໄຂໃຫແກນັກລົງທຶນທອງທຽວຈີນ, ແລະ ສືບ

ຕຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາແຜນກິດຈະກ�າທ່ີໄດກ�ານົດໄວ ແຕຍັງ

ບໄດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເນ່ືອງຈາກການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ

ໂຄວິດ-19.

      ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເປີດນ�າໃຊຢາງເປັນທາງ

ການໃນທາຍປີນີ້, ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍຫຼວງໃຫ

ແກຂະແໜງການທອງທຽວ ລາວ-ຈີນ. “ການເດີນທາງທ່ີສະ

ດວກສະບາຍ ສາມາດປະຢັດເວລາຫຼາຍໃຫແກນັກທອງທຽວ, 

ພອມທັງສາມາດພັກເຊົາຊື່ນຊົມທິວທັດ ແລະ ສ�າຜັດກັບຮີດ

ຄອງປະເພນີຂອງທອງຖ່ິນທ່ີລຽບຕາມເສ້ັນທາງນ້ັນ.” ທານ ອຸນ

ທວງ ຂາວພັນ ກາວວາ, ປັດຈຸບັນລັດຖະບານລາວພວມເລັ່ງ

ສາງແຜນການການພັດທະນາການທອງທຽວຕາມແລວທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂດຍຜານການປະສານສົມທົບກັນລະຫວາງ

ການທອງທຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳ ທິວທັດທຳມະຊາດ ແລະ

ປະເພນີວັດທະນະທຳທ່ີຢູຕາມແລວທາງລົດໄຟ, ເພ່ືອເຮັດໃຫຜູ
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      ການພົວພັນລະຫວາງປະເທດຂຶ້ນກັບຄວາມສະຫນິດສະ

ຫນົມຮັກແພງລະຫວາງປະຊາຊົນ, ຄວາມສະຫນິດສະຫນົມຮັກ

ແພງລະຫວາງປະຊາຊົນຂ້ຶນກັບຄວາມເຂ້ົາອົກເຂ້ົາໃຈກັນ. ປີ

ທອງທຽວ ລາວ-ຈີນ ປີ 2019 ໄດຊກຍູເຮັດໃຫນັກທອງທຽວ

ຂອງຈີນຫຼາຍກວາ 1 ລານຄົນມາທອງທຽວຢູລາວ, ໃນໄລຍະ

ນັ້ນ ຍັງໄດມີການຈັດການສະແດງສິລະປະວັດທະນະທຳແບບ

ພ້ືນເມືອງລາວ-ຈີນ, ງານວາງສະແດງຮູບພາບອາຫານລາວ-

ຈີນ, ງານສະແດງວັດທະນະທຳຈີນ, ງານສະແດງວັດທະນະ

ທຳລາວ...ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວທີ່ດຳເນີນຕະຫຼອດປີເຫຼົ ່ານີ ້

ເຮັດໃຫມິດຕະພາບລາວ-ຈີນຝັງເລິກເຂ້ົາໃນຈິດໃຈຜູຄົນ. ຮູບ

ເງົາທ່ີຖາຍທຳຮວມກັນ ເລ່ືອງ “ດອກຈ�າປາບານ” ໄດເປັນຕົວ

ແທນໃຫແກສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຈິງໃຈ ແລະ ຍາວນານ

ຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ. ວິທະຍຸສາກົນແຫງປະເທດຈີນໄດ

ຮວມກັບຫນັງສືພິມປະຊາຊົນ, ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງ

ຊາດລາວ ແລະ ສຳນັກຂາວສານປະເທດລາວ ໄດບັນລຸການ

ພົວພັນຮວມມືກັນ. ຊາວຫນຸມສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ ໄດມີການ

ພົວພັນກັນຜານທາງອອນລາຍນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ເຊ່ິງໄດເກີດ

ມີ “ເນັດໄອດ�” ລາວ-ຈີນ ຈຳນວນຫນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງເສີມການສາງ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈກັນລະຫວາງປະຊາຊົນ.

       “ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳ ລາວ-

ຈີນ” ໄດກຳນົດຈະແຈງວາ, ສອງປະເທດຈະສາງພ້ືນຖານຈິດ

ໃຈປະຊາຊົນແຫງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນໂດຍຜານການ

ລົງເລິກການຮວມມື ແລະ ແລກປຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ບຸກຄະ

ລາກອນນຳກັນ; ລົງເລິກການຮວມມືແລກປຽນໃນຂົງເຂດ

ຂາວສານ ພິມຈຳໜາຍ ແລະ ຮູບເງົາ; ດຳເນີນການຈັດວາງ

ຕົວຈິງໃນດານຕາງໆ ເຊ່ັນ: ດານການອອກແຮງສ່ົງເສີມການ

ຮວມມືດານການທອງທຽວ ແລະ ການຍົກລະດັບການອຳນວຍ

ຄວາມສະດວກດານການທອງທຽວໃຫສູງຂ້ຶນຢາງບຢຸດຢ້ັງ ເປັນ

ຕ້ົນ. 
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ຮູບ ① ທັດສະນີຍະພາບຂອງຫຼວງພະບາງ

图①  琅勃拉邦风光 新华社 图 

ຮູບ ② ທານ ອຸນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດ
ທະນະທ�າ ແລະ ທອງທຽວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

图②  老挝新闻文化旅游部副部长温团·考潘  嘎代·马诺萨 图

②

ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：

ຄົນທີ່ຢູລຽບຕາມແລວທາງລົດໄຟ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ການທອງທຽວທີ່ນຳມາໃຫ. “ເພື່ອສະໜອງການບ�ລິການ

ທ່ີສະດວກສະບາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນທ່ີເພ່ິງ

ພ�ໃຈໃຫແກນັກທອງທຽວຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟນ້ັນ, ສປປ ລາວ

ພວມກະກຽມເປັນຢາງດີຕສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ.”

      ການຮວມມື ແລະ ແລກປຽນດານສ່ືມວນຊົນ ກ�ເປັນປອງ

ຢຽມທ່ີສ່ົງເສີມການເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງ

ຊາດລາວ-ຈີນ ເຊ່ັນກັນ. ທານ ອຸນທວງ ຂາວພັນ ເວ້ົາວາ, ຕ

ໄປນ້ີ ສ່ືມວນຊົນລາວ-ຈີນ ຕອງເອົາໃຈໃສດຳເນີນການໂຄສະ

ນາວັນສຳຄັນ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂ້ັນສູງຂອງສອງພັກ-ລັດ

ຂອງສອງປະເທດ, “ເຊັ່ນວາ ວັນສາງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງ

ການທູດ ລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ (25/4/1961-25/4/2021)

ແລະ ປີມິດຕະພາບ ລາວ-ຈີນ 2021 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູໃນໄລ

ຍະນີ້. ນອກຈາກນີ້, ສອງຝາຍຕອງສືບຕໂຄສະນາລາຍງານ

ການດຳເນີນການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂຄງການ

ຮວມມື “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ການຮວມມືປອງກັນພະ

ຍາດໂຄວິດ-19 ກ�ຄື ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ

ສອງປະເທດໃຫດີ.
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他们，奋斗在中老铁路沿线

■ 本刊记者 王欢 陈创业 / 文

在疫情防控和工程进度的双重压力下，

南方电网云南国际公司老中电力投资公司

654 名中老工作人员一道，争分夺秒地推进

着中老铁路老挝段外部供电项目，为这一保

障中老铁路如期通车运营、推进两国基础设

施互联互通的关键项目贡献着一份力量。

新华社 图
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      12 ເດືອນ, ອຸນຫະພູມສູງ 40 ອົງສາ, ຕາຂາຍໄຟຟາ 257,5 
ກິໂລແມັດ, ພ້ືນເບຕົງ 635 ອັນ;
      ພະນັກງານ 654 ຄົນ, ຄົນຕິດເຊ້ືອ 0 ຄົນ...
      ປີ 2020, ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກາຍເປັນຄວາມຊົງຈ�າຮວມ
ກັນຂອງຜູຄົນໃນປີນ້ີ. ໃນປີນ້ີ, ສ�າລັບພະນັກງານບ�ລິສັດລົງທຶນ
ພະລັງງານໄຟຟາລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຂອງບ�ລິສັດຕາຂາຍໄຟ
ຟາພາກໃຕຈີນ ຢຸນນານສາກົນ ຈຳກັດ(CSG-YNZC) ແລວ, 
ແຮງເປັນຄວາມຊົງຈ�າທ່ີເລິກເຊ່ິງກວານ້ີ.
      ໂດຍພາຍໃຕຄວາມກົດດັນຂອງການປອງກັນ-ຄວບຄຸມ
ພະຍາດ ແລະ ຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ, ພະນັກງານຄົນ
ລາວ ແລະ ຄົນຈີນຈ�ານວນ 654 ຄົນພອມພຽງຮຽງໜາກັນ 
ຊກດັນໂຄງການສະໜອງໄຟຟາພາຍນອກຕອນປະເທດລາວ
ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍແຂງຂັນກັບເວລາ, ເພ່ືອ
ປະກອບສວນກ�າລັງຂອງຕົນເອງໃນໂຄງການສ�າຄັນທີ່ຮັບປະ
ກັນໃຫເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ສາມາດເປີດນ�າໃຊທັນຕາມ
ເວລາກ�ານົດ ແລະ ຊກຍູການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດດານ

ໂຄງລາງພ້ືນຖານຂອງສອງປະເທດ.
      ນາງ ໂກເຫີຼຍ(Guo Lei) ເກີດເມ່ືອປີ 1997, ລາວເຮັດ
ວຽກໄດພຽງເວລາ 1 ປີ, ກ�ໄດຖືກສ່ົງໄປປະຈ�າຢູປະເທດລາວ
ໃນນາມເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ເຂ້ົາ
ຮວມວຽກງານຂອງໂຄງການສະໜອງໄຟຟາພາຍນອກຕອນ
ປະເທດລາວຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ໃນຖານະເປັນຜູ
ແປພາສາລາວຂອງໂຄງການ, ໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດ ທີ່
ເຮັດໃຫການເຄ່ືອນຍາຍຂອງພະນັກງານມີຂ�ຈ້�າກັດ, ລາວເອງ
ແມນໄດແບກຮັບໜາທີ່ວຽກງານໃນການສື່ສານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວາເມ່ືອກອນ.
      ຫັຼງຈາກພະຍາດລະບາດ, ທາວ ຢາງໂປ(Yang Bo) ເປັນ
ຊດທ�າອິດທ່ີເຂ້ົາສູປະເທດລາວ ເພ່ືອດຳເນີນວຽກງານ. ລາວ
ຮຽນສາຍວິຊາໄຟຟາ, ຫຼັງຈາກມາຮອດປະເທດລາວ ແມນ
ໄດເຮັດວຽກກຽວກັບດານການຄາທຸລະກິດ, ລາວຕອງຮຽນ
ຮູເຂົ້າໃຈຮູບການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງບ�ລິສັດຕົນຢູປະເທດ
ລາວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນເທົ່າທີ່ຈະສັ້ນໄດ, ຕໜາວຽກ
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ງານທ່ີຫຼາກຫຼາຍສົມຄວນນ້ີ ທາວ ຢາງໂປ ບໄດທ�ຖ້ອຍ ແລະ
ໄດພະຍາຍາມສຶກສາຄ້ົນຄວາຢາງເຕັມທ່ີ. ກາງເວັນເຂ້ົາຮວມ
ການເຈລະຈາໂຄງການ, ກາງຄືນຈະຮຽນຮູດວຍຕົນເອງເພ່ືອ
ແກໄຂຈຸດອອນ. 
      ທາວ ຊິວຈຸນຊົງ(Xiu Junsong) ຜູຮັບຜິດຊອບດານເຕັກ
ນິກຂອງຊວງສັນຍາທີ 2 ໂຄງການສະໜອງໄຟຟາເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ ໄດຢູປະເທດລາວຫຼາຍເດືອນ, ລາວໄດຮັບລູກສິດ
ຄົນລາວຫຼາຍຄົນ. ຂ້ັນຕອນການສິດສອນຂອງ ທາວ ຊິວຈຸນຊົງ 
ແມນພາກທິດສະດີສົມທົບກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ວັນທີ 10 
ເດືອນທັນວາ ຂອງປີແລວ, ກອນທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນວຽກງານການ
ຕັ້ງສາຍ, ລາວໄດຈັດຕັ້ງກ�າມະກອນຄົນລາວ ເພື່ອແນະນ�າ
ເຕັກນິກຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການຕັ້ງສາຍ, ໄດອະທິບາຍ
ເງື່ອນໄຂຂ�້ກ�ານົດດານວິທີການໃນຂັ້ນຕອນການຕັ້ງສາຍໃຫ
ແກກ�າມະກອນຄົນລາວຢາງລະອຽດຊັດເຈນ; ດ�າເນີນການ
ຝຶກອົບຮົມດານທັກສະກອນເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານຢູສະຖານີວັດສະ
ດຸ, ຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານກສາງທ່ີມີລະດັບທັກສະດີເດ່ັນຊດ

ໜ່ຶງໃຫເປັນຄູສອນ, ເພ່ືອຖາຍທອດປະສົບການ ແລະ ເຕັກນິກ
ການເຮັດວຽກຢູເທິງກາງຫາວຈ�ານວນໜຶ່ງໃຫພະນັກງານກ
ສາງຄົນລາວແບບໂຕຕໂຕ. ເມື່ອເວລາຜານໄປໄລຍະໜຶ່ງ, 
ພະນັກງານກສາງຄົນລາວທີ່ເຂົ້າຮວມ “ການຝຶກອົບຮົມນອກ
ໂມງ” ຂອງ ທາວ ຊິວຈຸນຊົງ ແມນນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ຈາກສ່ີ
ຫາຄົນກາຍເປັນສິບກວາ ຊາວກວາຄົນ, ຫົວຂ�ກ້ານສົນທະນາ
ກ�ໄດປຽນຈາກການແລກປຽນສະເພາະຄວາມຮູດານເຕັກນິກ
ດານດຽວ, ກາຍມາເປັນການສົນທະນາເລ່ືອງຊີວິດປະຈ�າວັນ
ແລະ ວັດທະນະທ�າຂອງສອງປະເທດ.
      ບັນດາພະນັກງານຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈີນໄດໃຊຊີວິດຮວມ
ກັນແຕເຊ້ົາຮອດແລງໃນໄລຍະນ້ີ, ຈາກເພ່ືອນຮວມງານກາຍ
ເປັນໝູເພ່ືອນ, ຈາກໝູເພ່ືອນກາຍເປັນຍາດຕິພ່ີນອງ.

ຂົວບານລາດຫານຂາມແມນ�າ້ຂອງ ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

中老铁路班纳汉湄公河特大桥 新华社 图
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ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：

      ເສັ້ນທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງໄດເປີດການນ�າໃຊ,
ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະເປີດນ�າໃຊໃນທາຍປີນີ້, ຈະສາ
ມາດເສີມສາງກ�າລັງໃໝໃຫແກການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ
ຂອງປະຊາຊົນລາວ, ຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ,
ສ່ົງເສີມການຮວມມືການຄາທຸລະກິດແບບຂາມຊາຍແດນ ແລະ 
ແລກປຽນດານມະນຸດຊາດ (ດານວັດທະນະທຳ ແລະ ບຸກຄະ
ລາກອນ); ວິສາຫະກິດຈີນຊວຍປະເທດລາວບັນລຸການສ່ົງອອກ
ເຫຼັກກາທີ່ຜະລິດຢູລາວເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໂຄງການກັ່ນນ�້າມັນ
ແຫງທ�າອິດຂອງປະເທດລາວທີ່ລາວ-ຈີນຮວມທຶນກັນໄດເລີ່ມ
ຕົ້ນການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດຈີນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟາ
ລາວຮວມມືກັນພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກ�າໄຟຟາ, ບ�ລິສັດຕາ
ຂາຍສາຍສົ່ງໄຟຟາແຫງຊາດລາວ ຮວມທຶນລາວ-ຈີນ ແລະ 
ລັດຖະບານລາວເຊັນສັນຍາສ�າປະທານ... ພາຍໃຕການສົມທົບ
ກັນລະຫວາງຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງປະເທດ

ຈີນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫງຊາດລາວ, ໂຄງ
ການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດຫຼາຍໆໂຄງການໄດປຽນຈາກການ
ເປັນແບບແຜນ ມາປະກົດເປັນຄວາມຈິງ.
      “ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-
ຈີນ” ໄດລະບຸວາ, ສອງ ຝາຍເອົາໃຈໃສ  ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ “ຂອບ 

ການ  ຮວມ ມື ແລວ ເສດຖະກິດ ລາວ - ຈີນ” ດວຍ ບາດກາວ ທ່ີ ໜັກ 

ແໜນ,ໂດຍ ຖື ເອົາ ເສັ້ນທາງ  ລົດໄຟລາວ - ຈີນເປັນ ໂຄງການ 

ພ້ືນຖານ ເພ່ືອ ພອມ ກັນ ຊກຍູ ການ ຮວມ ມື ທາງ ດານ ເສດຖະ ກິດ - 

ການ ຄາ, ເອົາ ການ  ເຊ່ືອມ ຈອດ ດານ ພ້ືນຖານ ໂຄງລາງ ເຊ່ືອມ 

ໂຍງ ເຂ້ົາ ກັບ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ຜະລິດ ເປັນຫັຼກ; ຊກຍູ ການ

 ຮວມ ມືລະຫວາງ ລາວ - ຈີນໃຫ ເປັນ ຮູບ ປະ ທຳໃນ ຂົງເຂດ ຄົມ

ມະນາຄົມ, ການຜະລິດ, ໄຟຟາ, ບ ແຮ, ກະສິກຳ, ການທອງ

ທຽວ, ເສດຖະກິດ  ດິຈີຕອນ ແລະ ອ່ືນໆ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ①② ພາກສະໜາມກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

图①②  中老铁路施工现场 新华社 图

①

②

③

ຮູບ③ ພະນັກງານຂອງ ຊວງສັນຍາທີ 2 ໂຄງການສະໜອງໄຟຟາເສ້ັນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ອວຍພອນຊົມເຊີຍ ວັນສາງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ
ລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ 

图③ 中老铁路供电项目二标段施工项目部员工祝贺中老建交60周

年 供图
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      ເດືອນພະຈິກ ປີ 2019 ສຳເລັດການລົງທະບຽນ, ເດືອນ

ພະຈິກ 2020 ເລ່ີມຕ້ົນການຜະລິດ, ໂຮງງານຜະລິດຢາປົວພະ

ຍາດຢວນຊູບເຕນທ່ີຕ້ັງຢູເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕນ ປະເທດ

ລາວ ໄດກາຍເປັນວິສາຫະກິດການຢາແຫງທຳອິດ ຂອງເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດບເຕນ.

      ທານ ເສີນຕາວສີ (Chen Daoqi)  ຜູອຳນວຍການໃຫຍ

ຂອງໂຮງງານຜະລິດຢາປົວພະຍາດ ຢວນຊູ ບເຕນ ກາວວາ

“ພວກເຮາົໄດອີງຕາມມາດຕະຖານການຜະລດິຂອງຂະແໜງ

ການຢາປະເທດຈີນໃນການກສາງຂະແໜງການຜະລິດຢາທ່ີ

ທັນສະໄໝ, ການຜະລິດໃນປີ ມີເຖິງ 0,3 ຕື້ເມັດ”, ໂຮງງານ

ຜະລິດຢາປົວພະຍາດບເຕນ ໄດສຳເລັດການຜະລິດທົດລອງ

ຕາມມາດຕະຖານສິນຄາ 12 ຊະນິດຊດທຳອິດ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 

ປີ 2020, ສອດຄອງກັບ  GMP(ມາດຖານການປະຕິບັດການ

首家药企入驻磨丁

;ylkstdyf1kcsj'mevyflhk'8ah'0bho16j[=jg8jo

ຜະລິດ) ຂອງຈີນ ແລະ ລາວ, “ນັບຕັ້ງແຕລົງຫຼັກປັກຖານຢູ

ເມືອງບເຕນ ເມືອງຂະແໜງການໃໝນີ້,ຈົນໄປຮອດຕະຫຼາດ

ສາກົນ, ພວກເຮົາໄດມີຄວາມກຽມພອມຢາງເຕັມທ່ີ.”

       ໃນແຜນການພັດທະນາຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບ 

ເຕນ, ແມນໄດກຳນົດເອົາການທອງທຽວ-ການປິ່ນປົວ ແລະ 

ການເບ່ິງແຍງຍາມກະສຽນບຳນານເປັນໜ່ຶງໃນທິດທາງການ

ພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ; ພາຍຫຼັງການເປີດໃຫສັນຈອນຂອງເສັ້ນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ບເຕນຈະກາຍເປັນສູນກາງຄົມມະນາ

ຄົມທາງບົກຂອງຈີນ-ອາຊຽນ, ສູນກາງຈ�ລະຈອນແຈກຢາຍ

ສິນຄາ, ການທອງທຽວ-ການກະສຽນບຳນານ, ສະຖານທ່ີຮັບ

■ 本刊记者 陈创业 姚程程 / 文

vtmy[kpI6[rk[

ສູນການເງິນ-ທະນາຄານ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕນ

老挝磨丁经济特区金融中心 供图

磨丁经济特区在发展规划中，将旅游医疗养老作为主要发展方向之一 ；中老铁路通车后，磨丁将

成为中国—东盟陆地交通枢纽、物流周转中心、旅游养老、跨国政策红利地；老挝医疗条件相对落后，

民众迫切需要质优价廉的药品供应，这是一个缺口，更是一个机遇。
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ນະໂຍບາຍຂາມແດນ; ເງື່ອນໄຂດານການປິ່ນປົວຂອງລາວ

ຂ້ອນຂາງດອຍພັດທະນາ, ປະຊາຊົນຕອງການການສະໜອງ

ຢາປົວພະຍາດຄຸນນະພາບດີໃນລາຄາທີ່ຈັບຕອງໄດຢາງຮີບ

ດວນ, ນ້ີແມນຊອງຫວາງ ແລະ ຍ່ິງເປັນໂອກາດ... ປີ 2019, 

ຜານການສຳຫຼວດຕົວຈິງສາມຄັ້ງຢູລາວ, ເສິນຕາວສີ ແລະ 

ຜູຮວມມື ໄດສຸມສາຍຕາໄປຍັງບເຕນ, “ພວກເຮົາຄາດການ

ໄວວາ, ໃນອະນາຄົດເຂດເສດຖະກິດຈະມີການດຳເນີນການ

ຄຽງຄູໄປກັບຂະແໜງການປ່ິນປົວທ່ີສອດຄອງກັນ, ແລະ ເໝາະ

ສົມເປັນຢາງຍິ່ງກັບເປົ້າໝາຍການປະກອບການຂອງພວກ

ເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດຕັດສິນໃຈລົງທຶນກສາງໂຮງງານ, ເຖິງ

ແມນວາປະເຊີນກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-
19 ກ�ບໄດຍອມແພ.”

      ເມື່ອຍາງເຂົ້າສູໂຮງງານຜະລິດຢາ. ເຂດໃຊສອຍທີ່ມີ

ເນ້ືອທ່ີ 2500 ຕາແມັດໄດຖືກແບງຢາງຊັດເຈນ ເຊ່ັນ: ເຂດບ�

ລິຫານ, ຫອງທົດລອງ, ຫອງຜະລິດ, ສາງ, ເຂດວິສະວະກຳ

ສາທາລະນະ ເປັນຕ້ົນ, ອຸປະກອນມີຢູຢາງຄົບຖວນ ເຊ່ັນ: ລະ

ບົບຜະລິດເມັດຢາ, ເຄ່ືອງຈັກຫຸມຫເມັດຢາ, ເຄ່ືອງຈັກອັດເມັດ, 

ເຄ່ືອງຈັກບັນຈຸແຄັບຊນ(Capsule), ສາຍບັນຈຸອັດຕະໂນມັດ,

ລະບົບປອງກັນການປອມແປງ, ລະບົບຈັດການນ້ຳເສຍຄົບວົງ

ຈອນ, ລະບົບໝູນວຽນອາກາດ ເປັນຕົ້ນ, ທຸກໆວົງຈອນການ

ຜະລິດຈະມີພະນັກງານທີ່ໃສຊດຂາເຊື້ອຄວບຄຸມແຜງການຜະ

ລິດ. “ປັດຈຸບັນ ບ�ລິສັດພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ 14 ຄົນ,

ໃນນ້ັນ ມີຄົນລາວ 7 ຄົນ” ທານ ເສິນຕາວສີ ໃຫການແນະນຳ

ວາ, ໃນຄົນລາວ 7 ຄົນມີ 6 ຄົນທ່ີເຄີຍມີປະສົບການໄປຮຽນຕ

ຢູຈີນ “ພວກເຂົາມີຄວາມຮູທີ່ກຽວຂອງກັບການແພດ ແລະ 

ເຄີຍຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຕາງໆໃນຈີນເຊ່ັນ: ເສສວນ 
(Sichuan), ຈຽງຊ (Jiangsu), ກຸຍໂຈວ (Guizhou) ເປັນ

ຕົ້ນ, ລະດັບພາສາຈີນກ�ດີ, ຜານການຝຶກອົບຮົມກ�ສາມາດບັນ

ລຸຕາມເງ່ືອນໄຂຂອງຕຳແໜງໄດຢາງວອງໄວ.”

     ໂຮງງານຜະລິດຢາປົວພະຍາດຢວນຊູ ບເຕນ ແລະ ອົງ

ການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດຈີນຫຼາຍແຫງ ໄດມີການຮວມມືກັນ 

ແລະ ຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາ. “ປີນ້ີ ການສາງສາຍພົວພັນທາງ

ການທູດລາວ-ຈີນຄົບຮອບ 60 ປີ, ພວກເຮົາກ�ໄດຮັບຜົນດີເຊ່ັນ

ກັນຈາກການໄປມາຫາສູ ແລະ ມິດຕະພາບຂອງສອງຊາດ

ລາວ-ຈີນ. ພວກເຮົາຈະອີງຕາມເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານການ

ຄຸມຄອງຄຸນນະພາບການຜະລິດການຢາຂອງລາວ-ຈີນຢາງ

ເຂ້ັມງວດ, ຜະລິດຢາທ່ີປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນສາມາດໄວ

ວາງໃຈໄດ.” ເສິນຕາວສີ ເວົ້າວາ, ລົງຫຼັກປັກຖານຢູບເຕນ, 

ປັກຫັຼກຢູລາວ, ຍາດແຍງໂອກາດພັດທະນາທ່ີອວ່າຍໜາສູການ

ພັດທະນາຕະຫຼາດໃນຈີນ. 

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ①②ລະບົບການຜະລິດຂອງໂຮງງານຜະລິດຢາປົວ ພະຍາດ ຢວນຊ ບເຕນ

图①② 元素制药厂生产线 受访者供图

ຮູບ ③ ສູນການເງິນ-ທະນາຄານ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕນ

图③ 老挝磨丁经济特区金融中心 供图 ①

②
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      ປະເທດຈີນເປັນຄູຮວມມືການຄາໃຫຍອັນດັບສອງຂອງ

ລາວ ແລະ ປະເທດແຫຼງເງິນທຶນຕາງປະເທດທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດ. ນັກ

ທຸລະກິດຈີນຈຳນວນຫຼາຍ ໄດຮວມມືກັບວິສາຫະກິດທອງຖ່ິນໃນ

ການກຕ້ັງທຸລະກິດ, ເຮັດທຸລະກິດ, ເຮັດການຜະລິດ, ການຂົນ

ສົ່ງ ແລະ ທຸລະກິດຂະແໜງການຕາງໆລວນແຕໄດສະແດງ

ພະລັງແຮງອອກມາ, ນຳຄວາມສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນມາສູ

ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ. ສິນຄາເອກະລັກຂອງ

ລາວເຊັ່ນ ໝາກໄມລາວ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢາງດີຈາກ

ຕະຫຼາດຈີນ, “ສິນຄາຜະລິດຈາກຈີນ” (Made in China)ກ�ເປັນ 

“ຄູຮວມມືທ່ີດີ” ຂອງປະຊາຊົນລາວເຊ່ັນກັນ.

      ໃນ “ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊະຕາກຳລາວ-

ຈີນ” ຍັງໄດລະບຸວາ,ເອົາໃຈໃສ ສາງເຂດ ຮວມ ມືເສດຖະກິດບ

 ເຕນ ສປປ ລາວ - ບ ຫານ ສປ ຈີນ, ເຂດ ພັດທະນາກວມ ລວມ

 ໄຊ ເສດ ຖາ ແລະ ໂຄງການ ຮວມ ມື ອື່ນໆ ໃຫ ໄດ ດີ  ຢາງຮອບ

ດານເພື່ອ ສາງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ ແກ ການ ກສາງ  ເຂດ ຮວມ 

ມື ເສດ ຖະ ກິດ - ການຄາ ແລະ ການ ຮວມ ມື ຂາມ ແດນ ລາວ - ຈີນ. 

ຝາຍ ຈີນ ສ່ົງເສີມ ບັນດາ ແຂວງ (ເຂດ, ນະຄອນ) ທ່ີ ກຽວຂອງ

 ຂອງ ຕົນ ໃຫ ນ�າ ໃຊ  ທາແຮງ ທາງ ດານ ທ່ີ ຕ້ັງ ແລະ ບັນດາ ເງ່ືອນ

ໄຂ ຕາງໆ ຂອງ ແຂວງ (ເຂດ, ນະຄອນ) ເພື່ອ ເສີມຂະຫຍາຍ

 ທາແຮງ ບ່ົມ  ຊອນ ຂອງ ແຕ ລະ ຝາຍແລະຄ�າ້ຊ ຊວຍເຫືຼອ ຊ່ຶງ ກັນ

ແລະ  ກັນ, ໂດຍ ນ�າ ໃຊ ກົນ ໄກ ການ ຮວມ  ມື ໃນ ຂອບ ແມ ນຳຂອງ - 

ແມ ນຳ  ລານ ຊາງ, ງານ ວາງສະແດງ ສິນຄາ ຈີນ - ອາ ຊຽນ, 

ກົນ ໄກ ການ  ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ຄະນະ ປະສານງານ ພາກ ເໜືອ ສປປ

ລາວ ກັບ ແຂວງ ຢຸນ ນານ ສປ ຈີນ ກ� ຄື ກົນ ໄກ ແລະ ເວທີ ອ່ືນໆ.

 ຝາຍ  ຈີນ ພະຍາຍາມ ສາງ ແຂວງຢູນ ນານ, ແຂວງ ຫູ ນານ, 

ເຂດປົກຄອງ ຕົນ ເອງ ກວາງຊີ, ແຂວງກວາງ ຕົງ ແລະ ແຂວງ 

(ເຂດ) ຕາງໆ ໃຫ ເປັນ ແຂວງ ຈຸດ ສຸມ  ໃນ ການ ຮວມ ມື ກັບ ສປປ

 ລາວ. 

③

ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：
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寮都公学 84 载老中情

       ຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ, ມີໂຮງຮຽນແຫງ
ໜຶ່ງທີ່ສຸມກຳລັງແຮງໃນການຊກຍູມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ນັ້ນ
ກ�ຄື ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ .
    ປີ 1937 , ສົງຄາມຕຕານຮອບດານໄດເກີດຂ້ຶນຢູຈີນ, ໄດ
ປຸກລະດົມຄວາມຮັກຊາດຂອງຄົນລາວເຊື້ອສາຍຈີນ, ຜູນຳ
ຂອງຄົນລາວເຊ້ືອສາຍຈີນໄດຕັດສິນໃຈກຕ້ັງໂຮງຮຽນຈີນຮູບ
ແບບໃໝຂ້ຶນມາໜ່ຶງແຫງ ນ້ັນກ�ຄື ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ .

      84 ປີຜານໄປ, ໃນປັດຈຸບັນໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ . ໄດພັດທະ
ນາເປັນໂຮງຮຽນກວມລວມ ເຊ່ິງມີອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະ
ຍົມຕ້ົນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ, ດຳເນີນການສິດສອນແບບເອົາ
ພາສາຈີນເປັນຫຼັກ, ແລະ ເອົາການສິດສອນທັງສອງພາສາ
ລາວ-ຈີນໄປນຳກັນ. “ ປັດຈຸບັນໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ 3106 ຄົນ 
(ຄູສອນ 206 ຄົນ) ໃນນ້ັນຄູພາສາຈີນ 49 ຄົນ (ຄູພາສາລາວ 
75 ຄົນ) ຄູສອນທ່ີຈີນສ່ົງມາ 12 ຄົນ.” ທານ ຫິຼນຈຸນສຸງ (Lin 

■ 本刊记者 姚程程 陈创业 / 文

①

“学校的中文教学跟中国国内的教学一致，使用的是中国人民教育出版社出版的教材，老文教学

跟老挝政府教育部的教学一致，使用的是老挝教育部出版的教材。所以，我校的毕业生都会有两张毕

业证书，一张老文的、一张中文的。”

——万象寮都公学董事长 林俊雄
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Junxiong)  ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາສາຈີນໃນລາວ,
ປະທານຄະນະກຳມະການໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ ໄດແນະນຳຕ
ນັກຂາວວາ, ການສິດສອນພາສາຈີນໃນໂຮງຮຽນແມນຄືກັນ
ກັບຢູປະເທດຈີນ, ນຳໃຊປ້ຶມຮຽນທ່ີຈັດພິມໂດຍສຳນັກພິມປະຊາ
ຊົນການສຶກສາຈີນ, ການສິດສອນພາສາລາວ ແມນນຳໃຊປ້ຶມ
ແບບຮຽນອັນດຽວກັນກັບກະຊວງສຶກສາທິການຂອງລາວ, 
ນຳໃຊປຶ້ມແບບຮຽນທີ່ຈັດພິມໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການຂອງ
ລາວ, “ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນພວກເຮົາລວນ
ແຕມີໃບປະກາດສອງໃບ, ໃບໜ່ຶງເປັນພາສາລາວ ໃບໜ່ຶງເປັນ
ພາສາຈີນ.”
      ທານ ຫິຼນຈຸນສຸງ ກາວວາ, ໂຮງຮຽນໄດເດີນທາງມາ 84 
ປີແລວ, ການກສາງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການຄຸມຄອງການສິດສອນກ�ດີຂຶ້ນທຸກມື້. ທັງໝົດນີ້ແມນບສາ
ມາດປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊວຍເຫືຼອຈາກລັດ
ຖະບານສອງປະເທດ ແລະຊາວຈີນຕາງດາວ ແລະ ຄົນເຊື້ອ

ສາຍຈີນແຕລະລຸນໄດ.

      ປີ 1995, ໂຮງຮຽນໄດໄປຊ້ືປ້ຶມແບບຮຽນຢູແຂວງຢຸນ
ນານ (Yunnan Province). ກຸມບ�ລິສັດຈຳໜາຍປຶ້ມຢຸນນານ
ຈຳກັດ(Yunnan Xinhua Bookstore Group Co.,Ltd.) ພາຍຫັຼງທ່ີ
ເຂົ້າໃຈສະຖານະການ, ກ�ໄດສະໜອງປຶ້ມຮຽນໃຫແບບບເສຍ
ຄາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຮານປຶ້ມຊິນຮົວຢຸນນານ 
ໄດຮວມມືກັນສາງຮານປຶ້ມຮານໜຶ່ງຂຶ້ນມາຢູປະຕູໂຮງຮຽນ, 
ກຳໄລທັງໝົດຫັຼງຫັກຄາໃຊຈາຍຂອງຮານປ້ຶມໄດມອບໃຫໂຮງ
ຮຽນເປັນທຶນຮອນໃນການພັດທະນາ.
      ຄູສອນທ່ີປະເທດຈີນສ່ົງມາກ�ແມນໜ່ຶງຈຸດພິເສດຂອງໂຮງ
ຮຽນແຫງນີ,້ ພວກເຂາົບພຽງແຕຫວານເມດັພນັແຫງຄວາມ
ຮູ, ຫາກຍັງຫວານເມັດພັນແຫງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ. ເດືອນ
ມັງກອນ ປີ 2021, ອາຈານ ຫວງເວິນຊີ (Huang Wenqi) ອາ
ຈານທ່ີຖືກສ່ົງມາຈາກ ນະຄອນຫິຼວໂຈວ (Liuzhou city) ກວາງ
ຊີ (Guangxi) ໄດຮັບ “ໃບຍ້ອງຍ�” ຂອງໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ 
ວຽງຈັນ, ນ້ີແມນຄ້ັງທຳອິດຕ້ັງແຕໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ ກຕ້ັງມາ
ແລະ ໄດມອບໃບຍ້ອງຍ�ດ່ັງກາວ. 
      ເວລາຫາງພຽງແຕ 5 ປີ, ທານ ຫິຼນຈຸນສຸງ ຍັງຈ່ືໄດດີກັບ
ພາບບັນຍາກາດ ທ່ີ ທານ ຫີຼເຄ້ີສຽງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນມາ
ຢຽມຢາມໂຮງຮຽນ ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016. “ເວລານ້ັນແມນ
ຕອນເຊ້ົາ 10 ໂມງ 15 ນາທີ, ບັນຍາກາດພາຍໃນໂຮງຮຽນ
ຄຶກຄ້ືນຫຼາຍ, ທານ ຫີຼເຄ້ີສຽງ ໄດອວຍພອນໃຫໂຮງຮຽນດີຂ້ຶນ
ຍິ່ງໆໄປ, ຫວັງວາເຫຼົ ່ານັກຮຽນຈະກາຍເປັນຂົວແຫງການ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເປັນຜູສືບທອດມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ” 

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ ກຳລັງຮຽນໜັງສືຢູ 

图①  寮都公学的孩子们在上课 供图

ຮູບ ② ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016, ທານ ຫີຼເຄ້ີສຽງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫງ 
ສປ ຈີນ ລົງຢຽມຢາມທັດສະນະທ່ີ ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ ແລະ ໄດສົນທະນາ
ແລກປຽນກັນກັບ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຢາງໃກຊິດ

图② 2016年9月9日，中国总理李克强前往万象寮都公学参观，

并同学校师生亲切交流 CNSphoto 

ຮູບ ③ ທານ ຫິຼນຈຸນສຸງ (Lin Junxiong) ອວຍພອນຊົມເຊີຍວັນສາງຕ້ັງ
ສາຍພົວພັນທາງການທູດລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ

图③  林俊雄祝贺中老建交60周年 供图

②

③
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ຮູບ ①②④⑤ ການແລກປຽນທາງດານວັດທະນະທຳ ໄດສ່ົງເສີມຄວາມ
ເຂ້ົາອົກເຂ້ົາໃຈກັນລະຫວາງປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ

图①②④⑤  文化交流促中老民心相通 新华社 图

ຮູບ ③ ທາວ ແອນອຍ ທະນາລັດ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ  ແຕມຮູບ ເພ່ືອ
ອວຍພອນຊົມເຊີຍ ວັນສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ 
ຄົບຮອບ 60 ປີ

图③ 寮都公学学生张啸枫为中老建交60周年所作绘画 供图

ທານ ຫຼິນຈຸນສຸງ ກາວວາ, ໃນຕອນນັ້ນ ທານ ຫຼີເຄີ້ສຽງ ນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ ຈີນ ຍັງຕາງໜາໃຫລັດຖະບານຈີນມອບ
ເຄ່ືອງຊວຍເຫືຼອທ່ີໃຊໃນການຮ່ຳຮຽນຈ�ານວນໜ່ຶງ, “ການມາ
ຢຽມຢາມຂອງ ທານ ນາຍົກ ຫີຼເຄ້ີສຽງ, ພວກເຮົາຮູສຶກເປັນ
ກຽດຢາງຍິ່ງ, ຍິ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດໃຫໂຮງຮຽນ
ເຮົາກາຍເປັນໂຮງຮຽນທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງທອງຖ່ິນ.”
      “ສຳລັບລຳດັບຂອງການສິດສອນ, ພາສາລາວຈັດໃຫເປັນ
ອັນດັບທີໜຶ່ງ, ພາສາຈີນເປັນອັນດັບທີສອງ, ພາສາອັງກິດ
ເປັນອັນດັບທີສາມ.” ທານ ຫິຼນຈຸນສຸງ ເວ້ົາວາ, ການສິດສອນ
ພາສາຈີນແມນຈຸດເດັ່ນ ແລະ ທາແຮງຂອງໂຮງຮຽນ, ຜົນ
ງານພາສາລາວກ�ຢູໃນລະດັບແຖວໜາໃນບັນດາໂຮງຮຽນ
ລາວ. “ຄຽງຄູກັບການຮວມມືລາວ-ຈີນທີ່ສືບຕເລິກເຊິ່ງ, ກະ
ແສຄວາມນິຍົມພາສາຈີນ ໃນລາວກ�ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນ. ໃນປັດຈຸບັນ,
ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ 80% ແມນຄົນລາວ, 
ພວກເຂົາຮັກພາສາຈີນ, ມັກເວ້ົາພາສາຈີນກາງ. ທຸກປີ ມີນັກ
ຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນທີ່ເຮົາແນະນຳໄປຮຽນຢູປະເທດຈີນ
ກາຍ 100 ຄົນ .”
      ໂຮງຮຽນຈີນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຫົວຊຽວຈີນ (Hua

①

③②

qiao University) ໄດຮວມມືກັນເປີດຫອງປີກຽມມະຫາວິທະ
ຍາໄລ, ເພື່ອຊວຍເຫຼືອຊາວໜຸມນັກຮຽນລາວຜູໂດດເດັ່ນໃຫ
ໄດໄປຮຽນຢູຈີນ, ທານ ຫິຼນຈຸນສຸງ ກາວວາ “ໃນປັດຈຸບັນ ພວກ
ເຮົາກຳລັງປຶກສາຫາລືກັບມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ ກຽວກັບ
ການຮວມມືກັນສາງຕ້ັງໂຮງຮຽນເຕັກນິກລຽວໂຕວລະດັບຊ້ັນ
ກາງ, ເຮັດໃຫນັກຮຽນລາວເຂ້ົາໃຈສະພາບຂອງຈີນຫຼາຍຂ້ຶນ,
ແລະ ບຳລຸງສາງບຸກຄະລາກອນສະເພາະດານໃຫປະເທດລາວ
ໃຫຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ, ເພ່ືອສືບຕເສີມສາງ ແລະ ຊກຍູການພັດທະນາ
ມິດຕະພາບລາວ-ຈີນໃຫພັດທະນາ ແລະ ຍືນຍາວຕະຫຼອດໄປ!” 
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      ປັດຈຸບັນ, ມີນັກຮຽນລາວ 7000 ກວາຄົນຮຽນຢູບັນດາ

ແຂວງໃນປະເທດຈີນ; ສະຖາບັນຂົງຈ້ື,ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ 

ລາວ-ຈີນ ບ້ານໜອງປີງ, ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ , ມະຫາວິທະ

ຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນອີກຈຳນວນໜ່ຶງ, ໄດບຳລຸງ

ສາງນັກຮຽນຫຼາຍລຸນເພື່ອຊກຍູຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ລົງ

ເລິກມິດຕະພາບຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດ, ແລະ ໄດກາຍເປັນ

ຂົວຕແຫງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ. 

      ໃນ “ແຜນແມບົດວາດວຍ ການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳ

ລາວ-ຈີນ” ຍັງໄດ້ລະບຸວາ, ສອງ ຝາຍ ເພີ່ມ ທະວີ  ການ ຮວມ ມ ື

ດານ ການ ສຶກສາ, ຊກຍູ ໃຫ ສະ ຖາ ບັນ ການສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ ຂອງ 

④

⑤

ສອງ ຝາຍ ຮັບ ຮູ ລະດັບ ການ ສຶກສາ ແລະ ວຸດ ທິ ການ ສຶກສາ ຊຶ່ງ 

ກັນ ແລະ ກັນ. ຝາຍ ຈີນຍິນດີ ຕອນຮັບ ນັກ ສຶກສາ ທ່ີ ດີເດ່ັນ ຂອງ 

ລາວ ໄປ ສຶກສາ ຢູ ປະເທດ ຈີນ; ຮວມ ມື ສາງ ສະ ຖາ ບັນການ ສຶກ

ສາ ວິຊາ ຊີບ ເພ່ືອ ຮັບ ໃຊ ໃຫ ແກ ການ  ກສາງ ໂຄງການໃຫຍ ລາວ - 

ຈີນ. ໂດຍ ອີງໃສ ທາແຮງ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຂົງ ຈ້ື, ເພ່ີມ ທະວີການ

 ຮວມ ມື ໃນ ການ ສິດສອນ ພາສາ ລາວ - ພາສາ ຈີນ ເພ່ືອ  ຊກຍູ ການ

 ພົວພັນ ດານ ວັດທະນະທຳ; ເພ່ີມ ທະວີ ການ ຮວມມື ລະຫວາງສະ 

ຖາ ບັນ ການສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ, ຄັງ ຄວາມ ຮູ, ຊກຍູ ການ ສາງຕັ້ງ 

ສູນ ຄ້ົນຄວາ ການ ຮວມ ມື ຄູ ຮວມ ຊາຕາກຳ ລາວ - ຈີນ.

ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：
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      ໃນຄ່ຳຄືນໜ່ຶງຂອງເດືອນກ�ລະກົດ ປີ 2019, ທານ ໂພຄຳ
ລ�ຄຸນແກ້ວ  ທານໝ� ຂອງຫອງກວດວິເຄາະຂອງໂຮງໝ�ແຂວງ
ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດພາລູກສາວອາຍຸ 3 ປີທີ່ໄດຮັບບາດເຈັບຢູສະ
ໝອງຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ ຂາມຜານດານ “ຊອງທາງບູລິມະ
ສິດ” ສຳລັບການແພດ, ພາຍຫຼັງຂາມດານ ໄດມາຮອດໂຮງ

dkoIj;,,ndkocrf0hk,cfolhk'zqoxt3spf
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跨境医疗合作让老挝人民受益

ໝ�ປະຊາຊົນກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາ. ລາວບອກວາ, ໃນ
ທາງໜຶ່ງແມນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບການປິ່ນປົວຂອງ
ໂຮງໝ�ປະຊາຊົນກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາ, ສວນອີກດານ
ໜຶ່ງກ�ແມນຍອນວາຈາກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄປຫານະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນຕອງເດີນທາງດວຍລົດ 8 ຊົ່ວໂມງ, ແຕໄປ

■ 本刊记者 姚程程 / 文

①

2019 年 7 月的一个夜晚，老挝南塔省医院检验科医生坡坎·罗昆带着因车祸脑外伤的 3 岁女儿，

通过医疗“绿色通道”通关后，来到西双版纳州人民医院。他表示，一方面是相信西双版纳州人民医

院的医疗水平，另一面是因为从南塔省到老挝首都万象的医院需要 8 小时车程，而走“绿色通道”仅

需 2 个多小时。
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ຊອງທາງບູລິມະສິດມີແຕ 2 ຊ່ົວໂມງປາຍ. ຜານການປ່ິນປົວກູ
ຊີບຢາງທັນເວລາຂອງທານໝ�ໃນໂຮງໝ�ປະຊາຊົນ ກ່ິງແຂວງ
ສິບສອງພັນນາ, ລູກສາວລາວໄດອອກຈາກໂຮງໝ� ແລະ ຄືນ
ມາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. 
      ເນ່ືອງຈາກຊາຍແດນຕິດກັນ, ຈິດໃຈປະຊາຊົນເຊ່ືອມໂຍງ
ໃກຊິດກັນ, ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຜານມາ, ໂຮງໝ�ປະຊາຊົນກິ່ງ
ແຂວງສິບສອງພັນນາ ແມນຕົວເລືອກທຳອິດຂອງຄົນເຈັບປະ
ເທດລາວທ່ີຢາກອອກໄປຮັບການປ່ິນປົວຢູຕາງປະເທດ. ປີ 2014, 
ພາຍໃຕການສະໜັບສະໜູນດານເຕັກນິກ ແລະ ທຶນຮອນຂອງ
ປະເທດຊາດ, ໂຮງໝ�ປະຊາຊົນກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາ ໄດ
ເລ່ີມເປີດການຝຶກອົບຮົບພະນັກງານການແພດໃຫປະເທດລາວ. 
ທານ ຊຢຸນ (Shu Yun) ຮອງຜູອຳນວຍການໂຮງໝ�ປະຊາຊົນ 
ກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາ ກາວວາ “ການດຳເນີນການຝຶກອົບ
ຮົມການປ່ິນປົວສະເພາະດານ, ສ່ິງທຳອິດຕອງແກບັນຫາການ
ສ່ືສານ. ໃນດານນ້ີແມນທັງສອງຝາຍດຳເນີນການ, ພວກເຮົາ
ສ່ົງພະນັກງານໄປຮັບການຝຶກອົບຮົມພາສາລາວຢູໂຮງໝ�ແຂວງ
ຫຼວງນ້ຳທາ, ພາຍຫຼັງທີ່ພະນັກງານການແພດຂອງລາວມາ
ຮອດໂຮງໝ�, ພວກເຮົາກ�ໄດຝຶກອົບຮົມພາສາຈີນໃຫພວກເຂົາ
ເຊ່ັນກັນ.”
      ເມ່ືອບັນຫາການສ່ືສານໄດຮັບການແກໄຂ, ການຝຶກອົບ
ຮົມກ�ໄດເຫັນຜົນສຳເລັດຢາງວອງໄວ. ທານ ຊຢຸນ ໄດຍົກຕົວ
ຢາງໃຫຟັງວາ, ທານ ນາງ ວົງເພັດ ພິມຜາດ ທີ່ມາຝຶກເຕັກ

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຮວມມືກັນຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮວມກັນຜານຜາຄວາມຫຍຸງຍາກ

图①  携手抗疫，共克时艰 人民视觉 图

ຮູບ ② ທານ ຫຼຽວຜິງຮວາ (Liu Pinghua)ຜູອຳນວຍການໂຮງໝ�ປະຊາ
ຊົນກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາ ອວຍພອນຊົມເຊີຍ ວັນສາງຕັ້ງສາຍພົວພັນ
ທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ

图②  西双版纳州人民医院院长刘平华祝贺中老建交60周年 供图

ຮູບ ③ ທ່ີໂຮງໝ�ປະຊາຊົນກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາ ທ່ານໝ�ຈີນຊ້ີນຳຜູ້ຮຽນ
ຄົນລາວຊ່ອງກະເພາະແກ່ຄົນເຈັບ

图③ 西双版纳州人民医院医生指导老挝学员做胃镜检查 供图

ນິກການຝັງເຂັມໃນເດືອນກ�ລະກົດປີ 2019, ພາຍຫັຼງຈາກນ້ັນ 
3 ເດືອນກ�ສາມາດເລີ່ມການເຮັດວຽກຢູ ພະແນກຝັງເຂັມທີ່
ຫາກ່�ເປີດໃໝ ຢູສູນປ່ິນປົວຟ້ືນຟູວຽງຈັນ. 
      “ນອກຈາກການຮວມມືລະຫວາງໂຮງໝ�, ໂຄງການຮວມ
ມືການແພດຂາມແດນ ຍັງໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນຢາງໃຫຍ
ຫຼວງຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີຄຸນໝິງ ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບສິບສອງພັນນາ.”
ອີງຕາມການແນະນຳຂອງ ທານ ຊຢຸນ, ນອກຈາກການຮວມ
ມືຝຶກອົບຮົມລະຫວາງໂຮງໝ�, ໂຮງໝ�ກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນ
ນາ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຄຸນໝິງ ຍັງໄດຮວມມືກັນເປີດຫອງຮຽນສຳລັບນັກຮຽນຕາງ
ປະເທດໃນດານການແພດ-ການບົ່ງມະຕິປິ່ນປົວຂອງລາວ. 
ພາຍຫຼັງທີ່ນັກຮຽນສຳເລັດການຮ�່າຮຽນດານທິດສະດີການ
ແພດພື້ນຖານຢູໂຮງຮຽນແລວ, ຈະມາຝຶກງານຫຼັກສູດການ
ບ່ົງມະຕິປ່ິນປົວຢູໂຮງໝ�ປະຊາຊົນກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາ. 
      ນາງ ບົວຈັນ ມາລີຍາ(Zhou Meihua) ແມນນັກຮຽນລາວ
ຜູໜ່ຶງຂອງຫອງຮຽນສຳລັບນັກຮຽນຕາງປະເທດລຸນປີ 2015, 
ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020, ລາວໄດຈົບການສຶກສາຮ�າ່ຮຽນ, 
ໄດກາຍເປັນທານໝ�ຜູໜຶ່ງ ໃນໂຮງໝ�ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເມື່ອ
ຫວນຄືນວັນເວລາທີ່ເຄີຍຮຽນຢູໂຮງໝ�ປະຊາຊົນກິ່ງແຂວງ
ສິບສອງພັນນາ, ນາງໄດມີຄວາມປະທັບໃຈຢາງເລິກເຊິ່ງໃນ
ຮູບແບບການຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດທິດສະດີຂອງໂຮງໝ�. ລາວ
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ຮູບ ① ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ສະມາຊິກທີມການແພດແຂວງ
ຢຸນນານ ກຳລັງກວດສະພາບການຟ້ືນຕົວຂອງຄົນເຈັບຫລັງການຜາຕັດ

图①  在老挝万象，云南省医疗队成员为患者复查手术恢复情况 

新华社 图

ຮູບ ② ທີ່ໂຮງໝ�ເລກໜຶ່ງແຂວງຢຸນນານ, ທານໝ� ເລົາ ສີສົມບັດ ກຳລັງ
ຊວຍ ທານໝ� ຫຼຽວເຈຍລີ (Liu Jiali), ເຊ່ິງເປັນອາຈານນຳພາການສອນ
ຂອງລາວ ປັກເຂັມໃຫຄົນເຈັບ

图②  云南省第一人民医院，老挝医生佬·西颂本协助带教老师

柳佳例为患者针炙 陈创业 图

ຮູບ ③ ທ່ີໂຮງໝ�ເລກໜ່ຶງແຂວງຢຸນນານ, ທາວ ເຢຍ ເລ່ົາທ ແລກປຽນສະ
ພາບອາການຄົນເຈັບນຳ ທານໝ� ຊີຈຽນ(Xu jian), ເຊ່ິງເປັນອາຈານນຳ
ພາການສອນຂອງລາວ

图③ 云南省第一人民医院，老挝医生耶·捞托和带教老师徐剑交

流病患情况 陈创业 图

ຮູບ ④ ທ່ີເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືປະເທດລາວ, ເດັກຊາຍນອຍທ່ີ
ໄດຮັບການປ່ິນປົວ ໄດຍົກໂປຍອງຍ�ທານໝ�ຈີນ

图④ 在老挝阿速坡省萨南赛县密森潘村，一名接受治疗的小男孩

竖起大拇指  新华社 图

ໄດອະທິບາຍວາ: “ໃນໄລຍະທີ່ພວກເຮົາຮຽນຢູໂຮງໝ�, ຕອນ
ເຊົ້າແມນຮຽນຫຼັກສູດທິດສະດີການບົ່ງມະຕິ ແລະ ການປິ່ນ
ປົວ, ຕອນບາຍແມນໄປຝຶກງານໃນຫອງຄົນເຈັບທ່ີກຽວຂອງ, 
ການຮ່ຳຮຽນມີຜົນດີຫຼາຍ.”
      ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນເດືອນກ�ລະກົດ ປີ 2015, ຈີນ ແລະ
ລາວ ໄດບັນລຸຂ�ຕົ້ກລົງຢາງເປັນເອກະພາບກັນໃນເລ່ືອງການ
ຂາມແດນ, ເປີດ “ຊອງທາງບູລິມະສິດ” ສຳລັບການແພດ, ເຊ່ິງ
ນີ້ໄດເຮັດໃຫຄົນເຈັບຈາກລາວສາມາດຜານດານເຂົ້າຈີນໄດ
ທຸກເວລາ, ໄດຫຍ�້ເວລາການເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢາງຫຼວງ
ຫຼາຍ. ໂຮງໝ�ປະຊາຊົນ ກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາ ໄດອາໃສ
ເວທີຂ�້ມູນທີ່ທັນສະໄໝເປີດການຮວມມືການປິ່ນປົວກັບໂຮງໝ�
ຫຼາຍແຫງໃນລາວ ເຊ່ັນ: ເປີດກອງປະຊມບ່ົງມະຕິພະຍາດທາງ
ໄກ, ການນັດພົບຜູຊຽວຊານທາງໄກ, ການນັດກວດທາງໄກ
ແລະ ອ່ືນໆ. ຮວມສາງເວທີການບ່ົງມະຕິທາງໄກ ໃນການກວດ
ຄ້ືນໄຟຟາຫົວໃຈ ກັບໂຮງໝ�ຫຼວງນ້ຳທາ, ໂຮງໝ�ແຂວງອຸດົມ
ໄຊ ແລະ ໂຮງໝ�ບແກວ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຮງໝ�ໄດສະໜອງ
ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການປຽນບອນປິ່ນປົວຂອງຄົນເຈັບ
ລາວຜານ “ຊອງທາງບູລິມະສິດ” 60 ກວາກ�ລະນີ. ເປີດກອງປະ
ຊມບ່ົງມະຕິພະຍາດທາງໄກກັບຝາຍລາວ 8 ກ�ລະນີ, ເປີດການ
ບ່ົງມະຕິທາງໄກໃນການກວດຄ້ືນໄຟຟາຫົວໃຈ 2880 ກ�ລະນີ...
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      ນັບແຕປີ 2014 ເປັນຕ້ົນມາ, ພາຍໃຕການຊ້ີນຳຂອງຄະ
ນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບແຫງຊາດຈີນ
(National Health Commission of the People's

Republic of China), ໂຄງການຮວມມືບ�ລິການການແພດ
ສາທາລະນະສຸກ-ການປ່ິນປົວຂອງຈີນ ແລະ 5 ແຂວງໃນພາກ
ເໜືອຂອງລາວ, ໂຄງການຮວມມືຮວມປອງກັນການແຜລະ
ບາດຂອງພະຍາດໃນເຂດຊາຍແດນຈີນ-ລາວ-ຫວຽດນາມ-
ມຽນມາ ທີ່ໄດປະຕິບັດໂດຍອົງການ ແລະ ໜວຍງານທີ່ກຽວ
ຂອງໃນແຂວງຢຸນນານ ພາຍໃຕກົນໄກ ຈີນ-ອາຊຽນ “101”, 
ໄດຊກຍູການຮວມມືການແລກປຽນລະຫວາງໂຮງໝ�ໃນແຕ
ລະປະເທດຢາງເຂ້ັມແຂງ; ກິດຈະກຳການບ�ລິການປ່ິນປົວຂອງ
ຈີນເຊ່ັນ “ຂະບວນລົດໄຟສັນຕິພາບ” “ໂຄງການແສງສະຫວາງ
ແມນ້ຳຂອງ”ໄດຮັບການຍອງຍ�ຈາກປະຊາຊົນລາວຢາງກວາງ
ຂວາງ, ຈີນຊວຍເຫຼືອລາວໃນໂຄງການກວມລວມຂອງໂຮງ
ໝ�ມະໂຫສົດ, ເຊ່ິງແມນໂຄງການທ່ີເປັນສັນຍາລັກໃນຂົງເຂດ
ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນທ່ີຈີນຊວຍເຫືຼອລາວ.  
      ໃນ “ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງ ຄູຮວມຊາຕາກຳຈີນ-

ລາວ”ໄດລະບຸວາ, ສອງ ຝາຍ ເພີ່ມທະວີ ການ ພົວພັນ ຮວມ ມື ໃນ
 ຂົງເຂດ ສາທາລະນະ ສຸກ ແລະ ການ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ; ຊກຍູ  
ໂຄງການ ປັບປຸງ ໂຮງໝ�ມະໂຫສົດຢູນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ ແລະ
ໂຮງໝ� ມິດຕະພາບລາວ -  ຈີນຢູແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ ໃຫ ມີ ຄວາມ 
ຄືບ ໜາ; ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ “ການ ກສາງ ໂຄງການ ຮວມມື  ບ�ລິການ 
ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ແລະ ສາທາລະນະ ສຸກລຽບ ຕາມ ຊາຍ ແດນ 
ລາວ - ຈີນ”, ຍົກ ລະດັບ ການ ປ່ິນປົວ ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ
ບ�ລິຫານ ໂຮງໝ�  ຂອງ ຝາຍລາວ; ແລກປຽນບົດຮຽນ ດານ ສາ
ທາລະນະ ສຸກ ແລະ ການ ຮວມ ມື ດານ ຂ� ້ມູນ ຂາວສານ, ຊກຍູ ການ
 ຮວມ ມື  ລະຫວາງ ໂຮງໝ� ຂອງ ສອງຝາຍ ເພ່ືອ ດຳເນີນ ການ ປ່ິນ
ປົວ ພະຍາດ ແຕ ທາງໄກ, ຈັດ ຕ້ັງ ໂຄງການ ຮວມ ມື ການ ປອງ ກັນ
 ແລະ ຄວບ ຄຸມພະ ຍາດ ໄຂຍຸງລາຍ, ໄຂ ມາ ເລ ເລຍ ແລະ ພະ
ຍາດ ອື່ນໆ; ຊກຍູ ການ ຮວມ ມື ປອງ ກັນ ແລະ ຄວບ ຄຸມ ການ  
ເກີດ ພະຍາດ ແລະ ການ ແຜ ລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ຂາມ ຊາຍ  
ແດນ; ຝາຍ ຈີນໃຫການ ຊວຍເຫຼືອບ�າ ລຸງ ກສາງ ແພດ ໝ� ໃຫ  
ແກ ຝາຍ ລາວ ໃນ ຫຼາຍ ຂະແໜງ ແລະ ອ່ືນໆ. 

④

ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：
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      ເຮືອລາດຕະເວນລຳໜຶ່ງທີ່ພວມລອງລອຍໄປຢາງໝັ້ນ
 ທຽງຢູເທິງໜາແມນ້ຳຂອງ, ມີຄົນໄວກາງຄົນທ່ີມີຮູບຮາງສູງ
 ຈອຍ ແລະ ມີສີຜິວກາເຂ້ັມຜູໜ່ຶງ ໃນດານໜ່ຶງລາວກຳລັງເບ່ິງ
 ໜານ້ຳຢາງໃສໃຈ, ສວນອີກດານໜ່ຶງກ�ກຳລັງສັບປຽນພາສາ
 ຈີນ ລາວ ມຽນມາ ແລະ ໄທ ສ່ີພາສາຢາງຊຳນານ, ເພ່ືອຮັກສາ
 ການຕິດຕສ່ືສານກັບເຮືອທຸລະກິດທ່ີຜານໄປມາຢູໃນບ�ລິເວນນ້ັນ.
      ລາວແມນ ທານ ຖານຈຽນຫົວ(Tan Jianhua)ທ່ີເປັນຕຳ
ຫຼວດຜູບັງຄັບເຮືອ ເລກທີ 53102 ຂອງກອງລາດຕະເວນເທິງ
ໜານ້ຳຂອງພະແນກການປອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງຢຸນ
ນານ, ຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງທີມງານການຮວມລາດຕະເວນ
ປະຕິບັດກົດໝາຍຕາມລຳແມນ້ຳຂອງລະຫວາງຈີນ-ລາວ-ມຽນ
ມາ-ໄທ.
      20 ປີກອນ ການຂົນສ່ົງທາງນ້ຳຂອງແມນ້ຳຂອງໄດເປີດ
ຂຶ້ນຢາງເປັນທາງການ, ທານ ຖານຈຽນຫົວ ທີ່ເປັນລູກເຮືອ
ປະຈຳເຮືອສົ່ງສິນຄາທີ່ແລນຢູເທິງແມນ້ຳຢາງຊີກຽງໄດມາ
ແຂວງຢຸນນານ, ລາວເລ່ີມຈາກການເປັນລູກເຮືອ, ເມ່ືອຮອດ
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守护“黄金水道”平安

■ 本刊记者 杨春梅 / 文

ປີ 2004 ກ�ໄດກາຍເປັນກັບຕັນເຮືອທີ່ແລນຢູຕາມລຳແມນ້ຳ
ຂອງ. ໃນປີ 2011, ໄດເກີດເຫດການ “ການສັງຫານໝູຢູແມ
ນ້ຳຂອງ”, ເຊ່ິງລູກເຮືອຄົນຈີນ 13 ຄົນທ່ີບມີຄວາມຜິດຫຍັງຖືກ
ຄາດຕະກຳ. ຜູຖືກຄາດຕະກຳທັງ 13 ຄົນນ້ີທານ ຖານຈຽນຫົວ
ລວນແຕຮູຈັກ, ໃນນ້ັນມີຄົນໜ່ຶງຍັງເປັນໝູສະໜິດຂອງລາວ.
      ສ່ິງດ່ັງກາວເຮັດໃຫຊີວິດຂອງລາວມີການປຽນແປງຫຼາຍ.
ໃນປີດຽວກັນ, ທີມງານການຮວມລາດຕະເວນ ປະຕິບັດກົດໝາຍ
ຕາມລຳແມນ້ຳຂອງ ໄດຖືກສາງຕ້ັງຂ້ຶນ, ເຊ່ິງໄດປະກາດຮັບ
ສະໝັກກອງກຳລັງຜູບັງຄັບເຮືອປະຕິບັດກົດໝາຍ. “ການຮວມ
ລາດຕະເວນ ປະຕິບັດກົດໝາຍ  ແມນເພ່ືອປອງກັນຮັກສາແມ
ນ້ຳຂອງ, ຂອຍຢາກປະກອບສວນເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້.” ໃນ
ຕອນນ້ັນ, ທານ ຖານຈຽນຫົວ ທ່ີມີອາຍຸ 35 ປີ ເຊ່ິງໄດອາໄສທາ
ແຮງເຕັກນິກການຄວບຄຸມເຮືອທ່ີດີເດ່ັນ ແລະ ຄວາມຄຸນເຄີຍ
ຮູຈັກດີຕສະພາບອຸທົກກະສາດຂອງລອງແມນ້ຳຂອງ,ໄດກາຍ
ເປັນສະມາຊິກໃໝໃນທີມລາດຕະເວນປະຕິບັດກົດໝາຍນ້ີ .
      ເດືອນທັນວາ 2011, ທານຖານຈຽນຫົວ ໄດອອກລາດ

①

“在历次联合巡逻执法行动中，我见证了湄公河两岸安全形势持续得到改善，每一次通过国门、

界碑，看到沿江军警向联合巡逻执法编队敬礼，沿江人民向执法队员招手致意，甚至在昔日非常危险

的区域也能看到滩涂上嬉戏的孩童。” 

——云南省公安厅水上巡逻总队 53102 艇操舵民警 谭建华
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      ວັນທີ 10 ທັນວາ 2020 ແມນວັນລະລຶກການຮວມລາດຕະ
ເວນປະຕິບັດກົດໝາຍຕາມລຳແມນ້ຳຂອງຈີນ-ລາວ-ມຽນ
ມາ-ໄທ ຄັ້ງທີ 100. ຕາມລາຍງານຂອງພະແນກການປອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງຢຸນນານໃຫຮູວາ, ການທີ່ຮວມລາດ
ຕະເວນປະຕິບັດກົດໝາຍເປັນ 100 ຄັ້ງໄດເດີນທາງ 56100 
ກວາກິໂລແມັດ, ກອບກູເຮືອທຸລະກິດທ່ີປະເຊີນອັນຕະລາຍ 130 

ລຳ, ໄດປອງກັນເຮືອທຸລະກິດ 2000 ກວາລຳ, ເຊິ່ງໄດກອບ
ກູຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກປະຊາຊົນທີ່ລຽບຕາມແມນ້ຳຂອງ 
188 ລານຢວນ(ປະມານ 30 ລານໂດລາສະຫະລັດ). ນັບແຕ
ການດຳເນີນກົນໄກການຮວມລາດຕະເວນປະຕິບັດກົດໝາຍ

ໃນປີ 2011 ເປັນຕ້ົນມາ, ເທິງໜານ້ຳເຂດລາດຕະເວນບເຄີຍ
ເກີດເຫດການປຸນເຮືອທຸລະກິດຈັກເທື່ອ, ຈຳນວນສິນຄາເຂົ້າ
ອອກໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 4 ເທ່ົາ, ຈຳນວນນັກທອງທຽວສະເລຍຕປີໄດ
ເພ່ີມຂ້ຶນ 20% ຂ້ຶນໄປ.
      ໃນ “ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-
ຈີນ” ໄດລະບຸວາ, ຍຶດ ໝັ້ນ ການ ຮວມ ມື ແລະ ການ ຊວຍເຫຼືອ
 ເຊິ່ງກັນ  ແລະ  ກັນ ໃນ ດານ ປອງ ກັນຊາດ - ປອງ ກັນ ຄວາມສະ
ຫງົບ  ໃຫ ມີ ຄວາມ ໜັກ ແໜນ ເຂ້ັມແຂງຍ່ິງ ຂ້ຶນ. ລົງ ເລິກ ການ ຮວມ 
ມື ໃນ ການ ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ການ ຮັກສາ ຄວາມປອດ ໄພ.

ຕະເວນຄ້ັງທຳອິດ. ເມືອແລນເຮືອໄປຮອດຊາຍແດນລາວ-ມຽນ
ມາທ່ີເປັນເຂດນ້ຳແກງຊິໄທທານ,  ລາວໄດເຫັນຊາວບານຄົນ
ລາວສິບກວາຄົນທີ່ຢືນຢູແຄມນ້ຳ, ໃນມືຍົກເຈຍສີນ້ຳຕານໃບ
ໜ່ຶງຂ້ຶນມາ, ແລະ ໂບກມືໃສເຮືອປະຕິບັດກົດໝາຍ. ເມ່ືອເຮືອ
ແລນເຂົ້າໄປໃກ ທານ ຖານຈຽນຫົວ ຈຶ່ງເຫັນຢາງຊັດແຈງ, 
ເທິງເຈຍໄດໃຊພາສາຈີນ ແລະ ພາສາລາວຂຽນຢູສອງຄຳກ�
ຄື “ 兄弟 -ອາຍນອງ” (ອານວາຊງຕ້ີ, ໝາຍເຖິງອາຍນອງ).
ພາບສາກນ້ີໄດເຮັດໃຫນ�າ້ຕາຂອງ ທານ ຖານຈຽນຫົວ ໄຫຼລິນ
ອອກມາ. “10 ປີແລວ, ສອງຄຳນ້ັນຢູໃນໃຈຂອງຂອຍຕະຫຼອດ
ມາ. ຄວາມປອດໄພຂອງເສ້ັນທາງການແລນເຮືອເທິງລຳແມ
ນ້ຳຂອງ, ແມນຄວາມຫວັງຮວມກັນຂອງປະຊາຊົນແຕລະປະ
ເທດທ່ີຢູລຽບຕາມແຄມຝ່ັງ.” 
      ມາຮອດ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021, ການຮວມລາດຕະເວນ
ປະຕິບັດກົດໝາຍຕາມລຳແມນ້ຳຂອງຈີນ-ລາວ-ມຽນມາ-ໄທ
ໄດດຳເນີນການມາ 102 ຄັ້ງແລວ, ທານຖານຈຽນຫົວ ໄດ
ເຂົ້າຮວມເກືອບເປັນຮອຍຄັ້ງ. ທາເຮືອຊົວເລ(Suolei)ຂອງ
ມຽນມາ, ຈຸດຕິດຕສ່ືສານເມືອງມອມປະເທດລາວ...ທຸກໆຄ້ັງ,
ລາວລວນແຕຢູທາງໜາບອນຂັບເຮືອ, ຂັບເຮືອຜານສະຖານ
ທ່ີທ່ີຄຸນເຄີຍທຸກໆບອນ. “ຜານການລາດຕະເວນ, ຂອຍໄດເປັນ
ສັກຂີພິຍານທີ່ເຫັນສະພາບການຄວາມປອດໄພຂອງສອງຝັ່ງ
ແມນ້ຳຂອງດີຂ້ຶນຢາງຕເນ່ືອງ, ທຸກເທ່ືອທ່ີຜານປະຕູເມືອງ, ເສ້ັນ
ແບງປະເທດ, ໄດເຫັນທະຫານຕຳຫຼວດລຽບຝ່ັງແມນ້ຳສະແດງ
ການຄຳນັບຕກອງເຮືອປະຕິບັດການທີ່ແລນຜານ, ປະຊາຊົນ
ລຽບຕາມແມນ້ຳໂບກມືທັກທາຍ ໃຫທີມປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຍັງ

ມີໃນອະດີດທ່ີເປັນບອນອັນຕະລາຍໃນເມ່ືອກອນ ດຽວນ້ີຍັງສາ
ມາດເຫັນເດັກນອຍຫ້ິຼນຢາງມວນຊ່ືນຢູເທິງຫາດນ້ັນ” ທານ  ຖານ
ຈຽນຫົວ ເວ້ົາວາ, ພາບວິວແບບນ້ີເຮັດໃຫຄົນຮູສຶກເຖິງຄວາມ
ສຸກ ແລະ ຄວາມອົບອຸນຢູຕະຫຼອດ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ເຮືອລາດຕະເວນປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລນຜານເຂດລອງຈິງຮາຂອງ
ແມນ�າ້ລານຊາງ(Jingha waters of the Lancang River)

图①  中方执法艇编队巡航经过澜沧江景哈水域 新华社 图

ຮູບ② ທານ ຖານຈຽນຫົວ(Tan Jianhua) ອວຍພອນຊົມເຊີຍວັນສາງຕ້ັງ
ສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ

图②  谭建华祝贺中老建交60周年 供图

②

ອານເພີ່ມເຕີມG 
延伸阅读 ：
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祝愿老中—中老命运共同体万古长存
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ທານ ສະເຫີຼມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕາງປະເທດລາວ
老挝外交部部长  沙伦赛·贡玛西  

5
高端寄语
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      ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນການທູດລະຫວາງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ປີມິດຕະພາບ 
ລາວ-ຈີນ 2021 ນ້ີ, ຕາງຫນາໃຫລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ
ລາວ, ຂາພະເຈົ້າ ຂ�ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢາງຍິ່ງ
ແລະ ຕີລາຄາສູງທີ່ເຫັນວາ ຕະຫລອດໄລຍະ 60 ປີຜານມາ 
ການພົວພັນຮວມມືທ່ີເປັນມູນເຊ້ືອ ລະຫວາງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສປ ຈີນ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຕເນ່ືອງ, ເຊ່ິງສະແດງອອກ
ໃນການແລກປຽນການຢຽມຢາມສອງຝາຍຢາງເປັນປົກກະ
ຕິ ລະຫວາງ ການນຳຂ້ັນສູງຂອງສອງປະເທດຕະຫລອດໄລຍະ
ຜານມາ ກ�ຄກືານຍົກລະດບັການພວົພນັຮວມມສືອງຝາຍເປັນ
ສາຍພົວພັນຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານ ຫມ້ັນຄົງຍາວນານ
ຕາມທິດ 4 ດີ ໃນປີ 2009 ແລະ ກາວຂ້ຶນເປັນຄູຮວມຊາຕາກຳ
ລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ໃນປີ 2019, ເຊ່ິງສະຫາຍເລຂາທິການ
ໃຫຍ ບຸນຍັງ ວ�ລະຈິດ, ປະທານປະເທດແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ ສີຈ້ິນຜິງ, ປະທານປະເທດແຫງ ສປ
ຈີນ ໄດລົງນາມໃນ “ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາ
ຕາກ�າລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ”, ເຊ່ິງເປັນເອກະສານສຳຄັນທ່ີມີ
ຄວາມຫມາຍທາງປະຫວັດສາດແຫງການພົວພັນ ລາວ-ຈີນ, 
ຈີນ-ລາວ ແລະ ເປັນບອນອີງພ້ືນຖານໃຫແກການຜັນຂະຫຍາຍ
ການພົວພັນຮວມມື ລະຫວາງສອງປະເທດໃຫເກີດດອກອອກ
ຜົນຍ່ິງໆຂ້ຶນໃນຕຫນາ. 
      ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ພວກຂາພະເຈ້ົາ

ເວລາໃດກ�ໃຫຄວາມສຳຄັນ ເປັນພິເສດຕການພົວພັນຮວມມື
ກັບພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນອາຍນອງ ແລະ ໃຫ
ການສະຫນັບສະຫນນູຊວຍເຫລອືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຕະຫລອດ
ມາ. ຂາພະເຈົ້າ ຂ�ຖືໂອກາດນີ້ ຕາງຫນາໃຫປະຊາຊົນລາວ 
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸນຄຸນຢາງລ້ົນເຫືຼອມາຍັງປະ
ຊາຊົນຈີນອາຍນອງ ຕການສະຫນັບສະຫນູນຊວຍເຫລືອອັນ
ລ�າ້ຄາ ໃຫແກປະຊາຊົນລາວ ໃນໄລຍະຕສູກູຊາດກ�ຄືໃນໄລຍະ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສາງສາປະເທດຊາດ.
      ໃນໂອກາດອັນສະຫງາລາສີ ແລະ ມີຄວາມຫມາຍສຳຄັນ
ຍ່ິງນ້ີ, ຂາພະເຈ້ົາຂ�ອວຍພອນໃຫບັນດາການນຳພັກ-ລັດ ແລະ
ປະຊາຊົນຈີນອາຍນອງ ແລະ ການນຳພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາ
ຊົນລາວທຸກຖວນຫນາ ຈ່ົງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມຜາ
ສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫນາທ່ີອັນມີກຽດຂອງຕົນ. 
      ອວຍພອນໃຫສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊ້ືອ ແລະ 
ການພົວພັນຮວມມືຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານ ໝ້ັນຄົງຍາວ
ນານ ຕາມທິດ “4 ດີ” ແລະ ການເປັນຄູຮວມຊາຕາກຳ ລາວ-
ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ຈ່ົງຫມ້ັນຄົງຂະໜົງແກນຕະຫຼອດໄປ. ຫວັງວາ
ວາລະສານ ຈຳປາ ມີຜົນສຳເລັດໃຫຍຫຼວງກວ່າເກ່ົາ ແລະ ຈະ
ເປັນຂົວຕໃຫແກປະຊາຊົນສອງຊາດ ແລະ ປະກອບສວນເຂົ້າ
ໃນການເຮັດບົດບາດການທູດປະຊາຊົນ ເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງສາຍ
ສຳພັນ ລະຫວາງ ສອງປະເທດ ລາວ ແລະ ຈີນໃຫມີຄວາມຈະ
ເລີນງອກງາມຍ່ິງໆຂ້ຶນ.

“值此老中建交 60 周年暨 2021 老中友好年到来之际，我非常自豪地代表老挝政府、人民，高度

赞扬 60 年来老中传统合作关系取得持续发展。我们老挝党、政府和人民历来都非常重视与中国党、

政府和兄弟人民的关系，一直以来双方守望相助。在这光辉的时刻，我祝愿所有奋斗在一线的老中人

民 ：身体健康、幸福安康、事业有成。祝愿老中传统友谊和在‘四好’方针基础上的全面战略伙伴关

系长期稳固，祝愿老中－中老命运共同体万古长存。”
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为新时代中老关系开新局谱新篇
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中国驻老挝大使 姜再冬

ທານ ຈຽງຈາຍຕ່ົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

      ປີນ້ີແມນປີແຫງການສາງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະ
ຫວາງ ລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ.  60 ປີມານ້ີ, ສາຍພົວພັນ
ມິດຕະພາບ ຈີນ-ລາວ ໄດຜານການທົດສອບຈາກການປຽນ

ແປງຂອງສະຖານະການສາກົນ, ແມນມີຄວາມໜັກແໜນຍິ່ງ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໂດຍປະເຊີນໜາກັບສະພາບການແຜລະບາດ
ພະຍາດຢາງຮາຍແຮງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເກີດຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້, ທານ 

“今年是中老建交 60 周年，对中老两国各自发展和双边关系都有特殊重要意义。中国共产党迎

来建党 100 周年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。老挝人民革命党胜利召开十一大，步

入国家建设和社会主义发展新阶段。我们愿以此为契机，紧扣落实两党总书记签署的《行动计划》，

推动中老命运共同体建设走深走实，更好造福两国人民。”
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ສີຈ້ິນຜີງ ເລຂາທິການໃຫຍ ປະທານປະເທດຈີນ ໄດໂທລະສັບ
ລົມກັນກັບຜູນ�າສູງສຸດຂອງປະເທດລາວຕ້ັງຫຼາຍເທ່ືອ ພອມທັງ
ໄດມີການສົ່ງຈົດໝາຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊິ່ງໄດຊີ້ທິດທາງ
ຢາງຈະແຈງໃຫແກການມຸງໜາກາວເດີນ ແລະ ສ່ົງແຮງຂັບ
ເຄ່ືອນຢາງແຂງແຮງໃຫແກການພັດທະນາສາຍພົວພັນ ຈີນ-
ລາວ ພາຍໃຕສະຖານະການໃໝ.
      ພາຍໃຕການຊັກຈູງ ແລະ ຊ້ີນ�າຂອງຍຸດທະສາດຂ້ັນສູງ
ລະຫວາງສອງຝາຍ, ປະເທດຈີນ ແລະ ລາວ ຍຶດຖືນ�າ້ໃຈແຫງ
ຄູຮວມຊາຕາກ�າ ເພ່ືອຈັບມືກັນຕານທານກັບການແຜລະບາດ
ພະຍາດ. ໄປຕາມການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜລະ
ບາດພະຍາດ ກາວເຂົ້າສູຄວາມເປັນປົກກະຕິ, ທັງສອງປະ
ເທດໄດວາງແຜນຕວຽກງານຄວບຄຸມການແຜລະບາດພະ
ຍາດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫມີຄວາມສອດຄອງ
ກັນ, ຮວມກັນດ�າເນີນການກວດຫາເຊ້ືອພະຍາດແບບທາງໄກ,
ແລະ ນ�າໃຊ “ຊອງທາງດວນ” ໃຫໄດດີ, ເພ່ືອເລ່ັງລັດການຟື້ນ
ຟູການຜະລິດ ແລະ ຟ້ືນຟູການປະຕິບັດງານຢູໂຮງງານ. ການ
ລົງທຶນຢູລາວຂອງຝາຍຈີນແມນມີການເພ່ີມຂ້ຶນແບບສວນທາງ
ກັບສະຖານະການລວມ, ໃນ 10 ເດືອນຕ້ົນປີ 2020 ໄດບັນລຸ 1 

ຕ້ື 163 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ອັດຕາເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາ 20% 
ເມື່ອທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນປີກາຍ. ທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງ
ວຽງໄດເລ່ີມເປີດການສັນຈອນຢາງເປັນທາງການ, ອີກບດົນ
ປານໃດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ ກ�ຈະສ�າເລັດການກສາງ 
ແລະ ເປີດການບ�ລິການຢາງເປັນທາງການ. 
      “ໂຄງການໃຫຍ 8 ໂຄງການ” ທ່ີຈີນຊວຍເຫືຼອນ້ັນ ໄດມີ
ຄວາມຄືບໜາຢາງເປັນລ�າດັບ, ໄດສ�າເລັດການກສາງບານ
ສາທິດຂອງການຫຼຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ. ໂຮງກັ່ນນ�້າມັນສ�າ
ເລັດຮູບແບບທັນສະໄໝແຫງທ�າອິດທີ່ທັງສອງຝາຍຮວມທຶນ
ກສາງນ້ັນໄດເປີດການຜະລິດຢາງເປັນທາງການ, ມັນຈະຊວຍ
ໃຫປະເທດລາວເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດການພັດທະນາດວຍ
ຕົນເອງ. ທັງສອງຝາຍໄດປະຕິບັດໜາທ່ີຮວມກັນຢາງຈົບງາມ
ໃນການເປັນປະເທດເຈົ້າພາບການຮວມມືແມນ�້າລານຊາງ-
ແມນ�້າຂອງ, ຊກຍູ ຮັບຮອງຜານ “ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ”, 
ເພື່ອສະແຫວງຫາການບຸກທະລຸ ແລະ ສາງສະພາບການໃໝ
ໃນການຮວມມືລະຫວາງພາກພື້ນ ທີ່ຢູພາຍໃຕສະຖານະການ
ແຜລະບາດພະຍາດ.
      ປີນ້ີ ແມນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດຕການພັດທະນາຂອງ
ຈີນ-ລາວ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວາງສອງຝາຍ. ພັກກອມມູ
ນິດຈີນຈະຕອນຮັບວັນສາງຕ້ັງພັກ ຄົບຮອບ 100 ປີ ແລະ ເປີດ
ການກາວເດີນເສ້ັນທາງໃໝແຫງການສາງສາປະເທດສັງຄົມ

ນິຍົມທີ່ທັນສະໄໝຮອບດານ.ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ
ສຳເລັດກອງປະຊມໃຫຍ ຄັ້ງທີ 11 ຢາງຈົບງາມ, ຈະກາວ
ເຂ້ົາສູໄລຍະໃໝ ແຫງການສາງສາ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມນິ
ຍົມ. ທັງສອງຝາຍກ�າລັງຈັດກິດຈະກຳຕາງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງການສາງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 60 ປ ີ
ແລະ ປີມິດຕະພາບ ຈີນ-ລາວ ຢາງເປັນລ�າດັບ. ພວກເຮົາຍິນ
ດີທີ່ຈະຖືໂອກາດນີ້ ເພື່ອຕັ້ງໜາຕັ້ງຕາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ແຜນ

ແມບົດ” ທີ່ໄດເຊັນໂດຍເລຂາທິການໃຫຍຂອງທັງສອງພັກ, 

ຊກຍູສ່ົງເສີມການກສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າ ຈີນ-ລາວ ລາວ-ຈີນ 
ກາວເຂົ້າສູລວງເລິກຕື່ມອີກ ແລະ ດວຍບາດກາວໝັ້ນຄົງຍິ່ງ
ຂ້ຶນ, ເພ່ືອນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນແທຈິງໃຫແກປະຊາຊົນສອງ
ຊາດໃຫຫຼາຍກວາເກ່ົາ. 
      ທັງສອງຝາຍຈະຕອງ “ຄ້ົນຄວ້າສະແຫວງຫາຮວມກັນ”, 

ເສີມສາງສາຍພົວພັນແບບໃໝ ລະຫວາງ ບັນດາປະເທດສັງ
ຄົມນິຍົມນຳກັນ, ຈັບມືກັນພັດທະນາພາລະກິດສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີ
ເອກະລັກສະເພາະຂອງໃຜລາວ. ພວກເຮົາຍິນດີທ່ີຈະຮວມກັບ
ຝາຍລາວ ເພີ່ມທະວີການແລກປຽນບົດຮຽນ ການປົກຄອງ
ພັກ-ບ�ລິຫານລັດ, ເພື່ອຮວມກັນຍຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ
ໃຫດີ, ຮັດແໜນລະບອບສັງຄົມນິຍົມໃຫດີ, ພັດທະນາພາລະກິດ 
ສັງຄົມນິຍົມໃຫດີ. 
      ທັງສອງຝາຍຕອງ “ສູຊົນຮວມກັນ”. ສອງພັກ ຈີນ-ລາວ

ໃນຖານະທີ່ເປັນພັກກ�າອ�ານາດ, ລວນແຕມີມະໂນທັດພັດທະ
ນາທ່ີຖືປະຊາຊົນເປັນຈຸດໃຈກາງ ແລະ ລວນແຕຖືເອົາຄວາມ
ປາຖະໜາ ຕຊີວິດການເປັນຢູທ່ີດີຂອງປະຊາຊົນ ເປັນເປ້ົາໝາຍ
ສູຊົນຂອງຕົນ. ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຮວມກັບຝາຍລາວ ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນນຳກັນ, ທັງສະໜັບສະໜູນຊວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ 
ກັນ ໃນຂະບວນການສູຊົນດ່ັງກາວນ້ີ.
      ທັງສອງຝາຍຈະຕອງ “ພັດທະນາຮວມກັນ.” ປະເທດຈີນ

ຍັງເປັນປະເທດ ກ�າລັງພັດທະນາທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດ, ພັກກອມ ມູນິດ 
ຈີນ ຍາມໃດກ�ຖືການພັດທະນາ ເປັນວຽກງານສ�າຄັນທ່ີສຸດ ໃນ
ການປົກຄອງລັດ ແລະ ສາງສາປະເທດຊາດໃຫມີຄວາມຈະ
ເລີນຮຸງເຮືອງຂ້ຶນ; ປະເທດລາວ ກ�ພວມສູຊົນຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກ 
ສະພາວະດອຍພັດທະນາໂດຍໄວ, ມີໜາທີ່ປະຕິຮູບ ແລະ ພັດ
ທະນາທ່ີໜັກໜວງຄືກັນ. ພວກເຮົາຍິນດີຮວມກັບຝາຍລາວສືບ
ຕຊກຍູການເຊ່ືອມຕ�ຢ່າງຮອບດານລະຫວາງ ຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ
ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ແລະ ຍຸດທະສາດ “ຈາກປະເທດບມີຊາຍແດນ
ຕິດກັບທະເລ ມາເປັນປະເທດທ່ີຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັບພາກ
ພ້ືນ”, ເລ່ັງລັດການສາງແລວເສດຖະກິດຈີນ-ລາວ, ເພ່ືອສາງ
ໃຫຄູຮວມຊາຕາກ�າຈີນ-ລາວ ລາວ-ຈີນ ແຕກໜຈແໜງ ແຕກ
ດອກອອກຜົນຍ່ິງໆຂ້ຶນ.
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加强老中合作 造福两国人民

老挝驻华大使 坎葆·恩塔万

ທານນາງ ຄ�າເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫງ ສປປ ລາວ ປະຈ�າ ສປ ຈີນ

      ປະເທດ ລາວ ແລະ ຈີນ ມີສາຍພູສາຍນ�າ້ຕິດຈອດກັນ, 
ປະຊາຊົນສອງຊາດເຮົາມີມິດຕະພາບໄມຕີຈິດ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ຕະຫຼອດມາໃນໄລຍະຍາວນານ. ລາວ
ແລະ  ຈີນ ໄດສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນການທູດນ�າກັນໃນວັນທີ 25 
ເມສາ 1961, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ກ�ມີການເພ່ີມທະວີການພົວພັນ ແລະ 

ການຮວມມື ລະຫວາງສອງປະເທດຢາງຕເນື່ອງ. ປີນີ້, ສອງ
ປະເທດເຮົາຈະຮວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາງຕັ້ງສາຍພົວ
ພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 60 ປີ, ທະນຸຖະໜອມບັນດາຜົນງານ
ໃຫຍຂອງທັງສອງຝາຍ, ສືບຕອອກແຮງສະໜັບສະໜູນ, ເພ່ີມ
ທະວີ ແລະ ລົງເລິກການຮວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ  ເຊ່ັນ: ການ

“老挝和中国山水相连，两国人民有着长期的友好情谊并相互支持。老中两国于 1961 年 4 月 25

日建交，并在之后不断加强两国关系和合作。今年，两国将共同庆祝建交 60 周年，珍惜双方的重大成就，

继续大力支持、加强和深化在政治、经济、文化交流等诸多领域的合作，以造福我们的人民，并为本

国和世界的繁荣与发展作出贡献。”
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ເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການແລກປຽນວັດທະນະທຳ ເປັນຕ້ົນ, 
ເພື່ອນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ,
ພອມທັງປະກອບສວນໃຫແກຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງ ແລະ
ການພັດທະນາຂອງປະເທດຕົນເອງ ແລະ ໂລກ.
      ຈາກການສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ໄປສູ ການ
ຍົກລະດັບການພົວພັນມາເປັນຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານ
ດວຍຈິດໃຈ “4 ດີ” ຈົນມາເຖິງຮວມກັນກສາງຄູຮວມຊາຕາ
ກ�າ ລາວ-ຈີນ, ສາຍພົວພັນ ລາວ-ຈີນ ແມນກ�າລັງຢູໄລຍະທ່ີ
ດີທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ຂ�້ລິເລີ່ມ“ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” 
ທີ່ນ�າສະເໜີ ໂດຍທານເລຂາທິການໃຫຍ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດກາຍ
ເປັນເວທີ ແລະ ກົນໄກທ່ີສຳຄັນ ສຳລັບການຮວມມື ລາວ-ຈີນ, 
ລາວ ແລະ ຈີນມີການຮວມມືຢາງແໜນແຟນໃນການປະຕິບັດ
ຂ�ລິ້ເລ່ີມ“ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”. ໂຄງການເສ້ັນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ, ເຊ່ິງໄດວາງແຜນການວາ ຈະເປີດການນ�າໃຊໃນ
ທາຍປີນ້ີ, ແມນໂຄງການລັກສະນະສັນຍາລັກ ລະຫວາງລາວ-
ຈີນ. ໂຄງການດ່ັງກາວຈະສ່ົງເສີມການພັດທະນາປະເທດຊາດ
ລາວຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ແມນສອດຄອງກັບຍຸດທະສາດ “ຫັນປະ
ເທດ ທ່ີບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາເປັນປະເທດເຊ່ືອມໂຍງ
ເຊ່ືອມຈອດກັບພາກພ້ືນ” ໃນລະດັບສູງ.
      ປີ 2019, ຈີນກາຍເປັນປະເທດລົງທຶນໃຫຍທີ່ສຸດໃນປະ
ເທດລາວດວຍມູນຄາການລົງທືນ 11 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ. ໃນ
ປີດຽວກັນນ້ັນ, ມູນຄາການຄາ ລະຫວາງ ສອງຝາຍໄດບັນລຸ 
3,9 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດຂ້ຶນໄປ. ໃນດານການສຶກສາ, ມີນັກຮຽນ
ລາວ ຫຼາຍກວາ 7.000 ຄົນກຳລັງສຶກສາຮຽນຕຢູແຂວງຕາງໆ
ຂອງຈີນ. ໃນດານການທອງທຽວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດ
ໄດກຳນົດປີ 2019 ເປັນ ປີທອງທຽວ ລາວ-ຈີນ, ເຊ່ິງໄດສ່ົງ
ເສີມໃຫນັກທອງທຽວຈີນເຂ້ົາມາທຽວລາວ ຫຼາຍກວາ 1 ລານ
ຄົນ. ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ທານ ເລຂາທິການໃຫຍ  ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ແລະ ທານ ເລຂາທິການໃຫຍ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດຖະແຫຼງຮວມກັນວາ
ກ�ານົດເອົາປີ 2021 ເປັນປີມິດຕະພາບ ລາວ-ຈີນ, ເພ່ືອສ່ົງເສີມ
ມິດຕະພາບໄລຍະຍາວນານ ລະຫວາງສອງຊາດ. ໃນດານ
ການສາງເມືອງແຮກສຽວນັ້ນ, ປັດຈບຸັນ ທັງສອງປະເທດໄດ
ມີເມືອງແຮກສຽວກັນທັງໝົດ 9 ຄູ, ແລະ ຍັງມີອີກ 3 ຄູກ�າລັງ
ແລນຕາມຂ້ັນຕອນຢູ…ມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ີຈະສືບຕຊກຍູການ
ແລກປຽນ ແລະ ການຮວມມື ລະຫວາງ ຜູນຳທາງດານການ
ສຶກສາ, ການທອງທຽວ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງສອງປະເທດ, 
ແລະ ຈະເຮັດໃຫສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລາວ-ຈີນ ກາວເຂ້ົາ
ສູລວງເລິກຕ່ືມອີກ.
      ສອງພັກ-ລັດ ລາວ ແລະ ຈີນໄດມີການປະສານສົມທົບ

ກັນຢາງໃກຊິດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໄດກາຍເປັນແບບຢາງຂອງການ
ຮວມມື ລະຫວາງ ປະເທດໃນດານການຕ�ຕ່ານການແຜລະບາດ
ພະຍາດດັ່ງກາວ.ຈີນບພຽງແຕໃຫການສະໜັບສະໜູນດານ
ເງິນທຶນເທ່ົານ້ັນ, ແຕຍັງໄດສ່ົງຜູຊຽວຊານດານການແພດມາສະ
ໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການປ້ອງກັນ 
ແລະ ຄວບຄຸມການແຜລະບາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ,
ເຊິ່ງໄດຊວຍໃຫປະເທດລາວ ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດ
ຂອງພະຍາດດັ່ງກາວຢາງທັນທີ ແລະ ປະສົບຜົນສ�າເລັດໄດ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານສອງປະເທດຍັງໄດຕົກລົງເຫັນດີ
ເປີດໃຊ“ຊອງທາງດວນ” ເພື່ອສົ່ງເສີມການໝູນວຽນເຄື່ອນ
ຍາຍດານການຄາ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາຫາສູກັນທ່ີຈຳ
ເປັນຂອງບຸກຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງ. ລັດຖະບານຈີນໄດສະໜອງຢາ
ວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ໃຫແກປະເທດກຳລັງພັດທະນາ 
ຫຼາຍກວາ 50 ປະເທດ ລວມທັງປະເທດລາວ.
      ລາວ ແລະ ຈີນ ບພຽງແຕມີສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮວມ
ມືສອງຝາຍທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ, ທັງສອງຝາຍກ�ຍັງໃຫຄວາມສຳຄັນ
ຍິ່ງຕການຮວມມືໃນຂົງເຂດຫຼາຍຝາຍ. ໃນເດືອນສິງຫາ ປ ີ
2020, ກອງປະຊມຜູນ�າການຮວມມື ແມນ�າ້ຂອງ-ແມນ�າ້ລານ
ຊາງ ຄ້ັງທີ 3  ທ່ີລາວ ແລະ ຈີນເປັນເຈ້ົາພາບຮວມໄດຈັດຂ້ຶນ
ຢາງສຳເລັດຜົນໃນຮູບແບບປະຊມວິດີໂອທາງໄກ, ພອມທັງ
ໄດອອກ “ຖະແຫຼງການ ວຽງຈັນ”. ຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົຼານ້ີ 
ໄດປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເຂດແມນ�າ້ຂອງ-ແມນ�້າ
ລານຊາງ ແລະ ການກສາງຂ�້ລິເລີ່ມໃໝ ສຳລັບການພັດທະ
ນາແລວເສດຖະກິດແມນ�້າຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ. ມັນຍັງມີ
ຜົນດີຕການກສາງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜຶ່ງ
ເສ້ັນທາງ” ແລະ ວິໄສທັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະ
ຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2030 ອີກດວຍ.
      ປະເທດລາວໄດຖືກກຳນົດເປັນປະເທດກຽດຕິຍົດຂອງ
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈີນ-ອາຊຽນຄ້ັງທີ 18 (CAEXPO), 
ພວກເຮົາໃຫຄວາມສ�າຄັນຢາງຍ່ິງຕການສ່ົງເສີມການຮວມມື
ດານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການແລກປຽນທາງດານການຄາ 
ໂດຍຜານກົນໄກທີ່ມີຢູປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງລວມທັງງານວາງສະ
ແດງສິນຄ້າຈີນ-ອາຊຽນ, ເພ່ືອເປັນການສ່ົງເສີມການຮວມມື
ທາງດານເສດຖະກິດໃນໄລຍະພາຍຫຼັງການແຜລະບາດພະ
ຍາດໂຄວິດ-19. ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ ກຳລັງຫັນປຽນ
ຂອບການຮວມມືທ່ີຜູນຳຂອງສອງປະເທດຕົກລົງກັນນ້ັນ ໃຫປະ
ກົດຜົນເປັນຈິງ, ເພ່ືອຮວມກັນສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນ,
ແລະ ນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູປະຊາຊົນທັງສອງຊາດ.
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为两国人民谋求更多福祉

老中合作委员会副主席 肯通·西苏翁

ທານ ແຄນທອງ ສີສຸວົງ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ

oegvqkzqoxt3spf8q;9y'
,kl6jxt-k-qolv'-kfoa[,hnoa[s]kp0bho

“今年是老中建交 60 周年，我们很自豪地看到，在国际形势复杂多变的背景下，老中共同努力，

推动了两国源远流长的传统友谊全面发展。我坚信，我们两国的友谊一定会继往开来，不断向前迈进。

老中双方将继续推动两国的合作不断落地生根、开花结果，为两国人民谋求更多的福祉。”
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      ປີນ້ີເປັນປີການສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວາງ 

ລາວ ແລະ ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ, ທັງສອງປະເທດໄດຈັດງານ 

ການເຄ່ືອນໄຫວຕາງໆເພ່ືອສະຫຼອງວັນປະຫວັດສາດທ່ີມີຄວາມ

ສ�າຄັນດ່ັງກາວ. ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທ່ີເຫັນວາ, ໃນສະ

ພາບສາກົນທ່ີມີການປຽນແປງຢາງສະຫັຼບສັບຊອນ, ໂດຍຜານ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທັງສອງຝາຍ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ

ອັນເລິກເຊ່ິງທ່ີມີມູນເຊ້ືອອັນດົນນານລະຫວາງ ປະຊາຊົນ ສອງ
ຊາດ ລາວ ແລະ ຈີນໄດຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຮອບດານ.

      ໄລຍະຜານມາ, ດວຍຄວາມເອົາໃຈໃສຂອງການນ�າຂ້ັນ

ສູງແຕລະຮຸນ ແຕລະສະໄໝ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ 

ໄດເຮັດໃຫສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ນັບມ້ືນັບໄດຮັບການ

ເພ່ີມພູນຄູນສາງ, ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນຢາງ

ບຢຸດຢ້ັງ. ນັບແຕ ປີ 2019 ພາຍຫັຼງສອງຝາຍໄດລົງນາມ ໃນ

ແຜນແມບົດວ່າດ້ວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າ ລາວ-ຈີນ ເປັນ

ຕ້ົນມາ, ສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດຍ່ິງໄດຮັບການຍົກສູງຂ້ຶນ

ອີກບາດກາວໜ່ຶງ.

      ພາຍໃຕຈິດໃຈຊ້ີນ�າດວຍຄວາມເອົາໃຈໃສຊກຍູຂອງການ

ນ�າສອງຝາຍ ໃນໄລຍະຜານມາ ເຮັດໃຫການຮວມມືຕົວຈິງ

ດານເສດຖະກິດ, ການຄາ ແລະ ເຕັກນິກ ຂອງສອງຝາຍມີ

ການພັດທະນາຂ້ຶນຢາງບຢຸດຢ້ັງ. ອັນພ້ົນເດ່ັນ ແມນຜານກອງ

ປະຊມ ຄະນະກ�າມະການຮວມມື ດານເສດຖະກິດ, ການຄາ 

ແລະ ເຕັກນິກ ລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ; ບັນດາໂຄງການຮວມມື

ຂະໜາດໃຫຍ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ ຂອງ ສປ ຈີນ ຢູ ສປປ 

ລາວ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ

ກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ໂຄງການທາງດວນວຽງ

ຈັນ-ບເຕ່ນ, ໂຄງການພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ, ໂຄງ

ການເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕນແດນງາມ, ໂຄງການສົ່ງ

ຂາຍງົວເປັນໄປ ສປ ຈີນ, ໂຄງການປູກພືດທົດແທນການປູກ

ຝ່ິນ ແລະ ໂຄງການອ່ືນໆ ຕາງກໄດຮັບການພັດທະນາ ແລະ

ແກໄຂຢາງເປັນຮູບປະທ�າຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ ອັນໄດນ�າຜົນປະ

ໂຫຍດຕົວຈິງມາສູປະຊາຊົນສອງຝາຍ.

      ຂາພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວາ ສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດ

ລາວ-ຈີນຈະໄດຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ສອງ

ຝາຍຈະພອມກັນຊກຍູສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮວມ

ມືຕົວຈິງ ລະຫວາງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ ໃຫນັບມ້ືນັບເກີດ

ດອກອອກຜົນ, ນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາສູປະຊາຊົນສອງ

ຊາດຂອງພວກເຮົາ ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ສຸດທາຍນ້ີ, ຂາພະເຈ້ົາຂ�ອວຍພອນໃຫມິດຕະພາບ ລາວ-

ຈີນ ຈ່ົງໝ້ັນຄົງຂະໜົງແກນຕະຫຼອດໄປ.

图虫创意 图
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中老友谊 60 载历久弥坚

作者系中国—东盟商务理事会执行理事长

ທ່ານ ຊຍ ໜິງໜິງ(Xu Ningning): ຫົວໜາບ�ລິຫານງານຂອງສະມາຄົມການຄາຈີນ-ອາຊຽນ

      ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຈີນ ເປັນປະເທດບານໃກເຮືອນ

ຄຽງທ່ີມີສາຍພູສາຍນ�າ້ຕິດຈອດກັນ, ທັງສອງປະເທດມີມິດຕະ

ພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ, ມີສາຍ

ພົວພັນຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານທີ່ສາງຂຶ້ນໃນຍຸກສະໄໝ

ໃໝ, ປັດຈຸບັນ ສາຍພົວພັນການຮວມມືລະຫວາງສອງຝາຍໃນ

ການກສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າ ແມນນັບມື້ນັບກາວຂຶ້ນສູລະດັບ

ໃໝ, ແລະ ໄດກາຍເປັນແບບຢາງແຫງການຮວມມືຮອບດານ

ແລະ ການພົວພັນໄມຕີຈິດຖານບານໃກເຮືອນຄຽງລະຫວາງປະ

ເທດຈີນ ແລະ ປະເທດອອມຂາງ.

      ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຈີນ ມີທາແຮງດານທ່ີຕ້ັງພູມ

ສັນຖານໃນການຮວມມື. ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃກຈະເປີດ

ໃຊງານ, ໂຄງລາງຄົມມະນາຄົມສົມບູນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ

■ 许宁宁 / 文

6
学者观察

“中国与老挝山水相连、比邻而居，两国有着历史悠久的传统友谊，有着新时代铸就的全面

战略合作伙伴关系，当前双方在命运共同体建设中合作关系不断迈上新台阶，成为中国同周边

国家睦邻友好、全面合作的典范。”
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ທາແຮງດານທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງປະເທດລາວນັບມື້ນັບຊັດ

ເຈນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍໃນຂະບວນ

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ “ຫັນຈາກປະເທດທີ່ບມີຊາຍແດນຕິດກັບ

ທະເລ ເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ” ຂອງ

ປະເທດລາວ, ມີຜົນປະໂຫຍດອັນຕັ້ງໜາຕກັບການສາງການ

ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດລະຫວາງຈີນ-ອາຊຽນ ແລະ ການພັດ

ທະນາສາງຄວາມເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດດວຍຕົນເອງພາຍ

ໃນອາຊຽນ, ເຊິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຮວມມື

ໃນແຕລະຂົງເຂດຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ.

      ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຈີນ ມີພ້ືນຖານດານລະບອບ

ການຮວມມື. ໃນຖານະເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມ, ທາງສອງ

ຝາຍມີອຸດົມການ ທ່ີ ສອດຄອງ ກັນ, ຕາງກ�ສຸມໃສການກສາງສັງ

vtmy[kpI6[rk[

ເຂດວາງສະແດງ ປະເທດລາວ ໃນຖານະເປັນປະເທດແຂກກິດຕິມະສັກທີ່
ງານວາງສະແດງສິນຄາຈີນ-ອາຊີໃຕ ປີ 2017 

2017年中国—南亚博览会上的老挝主宾国馆展区 供图

ຄົມນິຍົມທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດຕົນເອງ, ການແລກປຽນ

ປະສົບການດານການປົກຄອງປະເທດ ແລະ ບ�ລິຫານການເມືອງ

ເຮັດໃຫການຮວມມືນັບມ້ືນັບກາວເຂ້ົາສູລວງເລິກ ແລະ ຮອບ

ດານ. ທັງສອງປະເທດໄດລົງນາມ “ແຜນແມບົດວາດວຍການ

ສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນ” ແລະ ກ�າລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ຢູ, ຄວາມໄວຂອງການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມນ

ນັບວາມີຄວາມນ�າໜາໃນການຮວມມືກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟ
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ສາກົນ, ປະສົບການຮວມມືຕຕານພະຍາດຢາງສ�າເລັດຜົນດີ

ຂອງລາວ-ຈີນ ແມນມີບົດບາດການເປັນແບບຢາງໃຫແກການ

ຕຕານພະຍາດໃນຂອບເຂດທ່ົວໂລກ. 

      ຄວາມສາມາດການຕາບຈູນກັນດານເສດຖະກິດການຄາ

ລະຫວາງປະເທດລາວ-ຈີນ ແມນສູງຫຼາຍ. ຢູໃນການຮວມມື

ດານເສດຖະກິດການຄາລະຫວາງຈີນ-ອາຊຽນນ້ັນ, ການຮວມ

ມືລະຫວາງລາວ-ຈີນ ແມນມີຄວາມແໜນແຟນ ແລະ ຟົດຟ້ືນ, 

ເຊ່ິງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດການຕາບຈູນກັນດານ

ເສດຖະກິດການຄາ ແລະ ຄວາມຟົດຟ້ືນດານການຮວມມືຂອງ

ສອງຝາຍ, ເປັນໝາກຜົນແຫງການຊ້ີນ�ານ�າພາຂອງການນ�າ

ສອງປະເທດ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢາງຕ້ັງໜາຂອງລັດຖະບານ

ແລະ ການສັງເກດເຫັນໂອກາດທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ. ປັດ

ຈຸບັນ, ປະເທດຈີນເປັນປະເທດແຫຼງລົງທຶນອັນດັບທີ 1, ຕະຫຼາດ

ສ່ົງອອກອັນດັບທີ 1, ຄູຮວມມືການຄາອັນດັບທີ 2 ຂອງປະເທດ

ລາວ. ໃນການຮວມມືກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”, ທັງ

ສອງຝາຍໄດມີການປະສານງານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ

ລົງເລິກການຮວມມື, ເຮັດໃຫຄວາມສາມາດການຕາບຈູນກັນ

ດານເສດຖະກິດການຄາດ່ັງກາວ ໄດຮັບການພັດທະນາເລ້ືອຍໆ.

ຄຽງຄູກັບການຍົກລະດັບເຂດການຄາເສລີຈີນ-ອາຊຽນ ແລະ

“ສັນຍາວາດວຍການພົວພັນຄູຮວມມືເສດຖະກິດຢາງຮອບດານ

ໃນພາກພ້ືນ”(RCEP) ໃກຈະເກີດຜົນບັງຄັບໃຊ, ໂອກາດການ

ຮວມມືພັດທະນາຂອງສອງຝາຍ ແມນນັບມ້ືນັບປະກົດອອກມາ

ຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຈີນ ເປັນຄູຮວມມືສ�າຄັນໃນ

ຂອບການຮວມມືແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ. ການຮວມມື

ແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ ເປັນການຮວມມືອະນຸພາກພ້ືນ

ທີ່ສ�າຄັນລະຫວາງປະເທດຈີນ-ອາຊຽນ. ຢູໃນຂອບການຮວມ

ມືແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ, ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ແມນ

ໄດຮັບໝາກຜົນການຮວມມືທີ່ເຫັນໄດຢາງຊັດເຈນ ແລະ ໄດ

ສາງເງ່ືອນໄຂທ່ີດີໃຫແກການຮວມມືອີກບາດກາວໜ່ຶງ. ເດືອນ

ສິງຫາ ປີ 2020,ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ

ໄດເປັນເຈ້ົາພາບຈັດກອງປະຊມຜູ້ນ�າການຮ່ວມມືແມນ�າ້ລານ

ຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ ຄ້ັງທີ 3, ເຊ່ິງໄດບັນລຸຄວາມເຫັນເອກະພາບ

ໃນຫຼາຍດານ, ໄດປະກາດ “ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ” ແລະ “ຖະ

ແຫຼງການປະທານຮວມວາດວຍການປະສານງານຮວມມືລະ

ຫວາງການຮວມມືແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ ແລະ ‘ຊອງ

ທາງໃໝດານການຄາທາງບົກ-ທາງທະເລສາກົນ’”.

      ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການ

ຮວມມືດານເສດຖະກິດການຄາລະຫວາງຈີນ-ອາຊຽນ ແມນ

ໄດຂະຫຍາຍຕົວຂ້ຶນໃນພາວະວິກິດການ. ປັດຈຸບັນ, ວັກຊີນປອງ

ກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດຈີນ ໄດເຂ້ົາສູຕະຫຼາດແລວ ແລະ 

ໄດຊວຍເຫືຼອບ�ລິຈາກຟຣີໃຫແກປະເທດລາວ, ກ�າປູເຈຍ ແລະ

ປະເທດອາຊຽນອ່ືນໆ. ປີ 2021 ເປັນປີທ່ີຄົບຮອບ 30 ປີແຫງ

ການສາງຕ້ັງຄູຮວມເຈລະຈາລະຫວາງຈີນ-ອາຊຽນ, ຢູໃນການ
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ຮວມມືລະຫວາງຈີນ-ອາຊຽນ ທ່ີກ�າລັງພັດທະນາຢາງຮຸງເຮືອງ
ນ້ັນ, ໝາກຜົນແຫງການຮວມມືລະຫວາງລາວ-ຈີນ ໄດປະຈັກ
ຕາຈາກຜູຄົນ.
      ການຮວມມືເສດຖະກິດລະຫວາງລາວ-ຈີນ ບພຽງແຕມີ
ຜົນດີຕການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວ, ຍັງສາ
ມາດຫຸຼດຜອນຄວາມແຕກໂຕນກັນດານການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດພາຍໃນອາຊຽນໃຫໜອຍລົງ, ຊກຍູການກສາງປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ. ໂດຍຖືໂອກາດການສາງຕັ້ງສາຍ
ພັວພັນທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ 
ການສາງຕ້ັງຄູຮວມເຈລະຈາລະຫວາງຈີນ-ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 

30 ປີ , ຂາພະເຈ້ົາຄິດວາສອງຝາຍລາວ-ຈີນ ຄວນສຸມໃສການ
ຮວມມືໃນດານຕາງໆດ່ັງລຸມນ້ີ:
    ໜ່ຶງ, ສາງພ້ືນຖານຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນໃຫໜັກແໜນ.
ທັງສອງຝາຍພອມກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄວາມເຫັນທີ່ການ
ນ�າ ແລະ ລັດຖະບານສອງປະເທດ ໄດຕົກລົງເປັນເອກະພາບ
ກັນ, ພອມກັນຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ “ແຜນແມບົດວາດວຍການ
ສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນ”, ພອມກັນຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ
“ຖະແຫຼງການວຽງຈັນຂອງກອງປະຊມຜູ້ນ�າແມນ�າ້ການຮ່ວມ
ມືລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ ຄ້ັງທີ 3” “ຖະແຫຼງການປະທານຮວມ
ວາດວຍການປະສານງານຮວມມືລະຫວາງການຮວມມືແມນ�າ້
ລານຊາງ-ແມນ�້າຂອງ ແລະ ‘ຊອງທາງໃໝດານການຄາ
ທາງບົກ-ທາງທະເລສາກນົ’” ແລະ ຄວາມເຫນັອືນ່ໆທີ່ໄດຕກົ
ລົງເອກະພາບກັນ, ໂດຍຍຶດຖືມະໂນທັດຮວມມືທ່ີສາງສາຍສ�າ
ພັນໄມຕີອັນດີກັບບານໃກເຮືອນຄຽງ ແລະ ຮວມທຸກຮວມສຸກ,
ຍຶດຖືຫັຼກການຮວມມືແບບປຶກສານຳກັນ, ສາງສານຳກັນ, ຊົມ
ໃຊນຳກັນ, ເພື່ອເສີມກ�າລັງໃໝເລື້ອຍໆໃຫແກການສາງສາ
ພັດທະນາສາຍພົວພັນຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານລະຫວາງ
ລາວ-ຈີນ.
      ສອງ, ທັງສອງຝາຍເພ່ີມທະວີການຮວມມືໃນການຕຕານ
ພະຍາດໂຄວິດ-19. ຮວມມືແລະຊວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ, ສະໜັບສະ

ໜູນເຊ່ິງກັນ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງການປອງກັນ-ຄວບ
ຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19, ສາງ “ຊອງທາງດວນ” ສ�າລັບຜູຄົນ
ເຂ້ົາອອກ ແລະ “ຊອງທາງບູລິມະສິດ” ສ�າລັບການຂົນສ່ົງວັດ
ສະດຸສ່ິງຂອງ ລະຫວາງ ລາວ-ຈີນໃຫດີ.
      ສາມ, ເພ່ີມທະວີການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ, ເລ່ັງລັດຊກ
ຍູການກສາງແລວເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ. ໂດຍອາໄສການກ
ສາງຊອງທາງໃໝດານການຄາທາງບົກ-ທາງທະເລສາກົນ, 
ເພີ່ມທະວີການຮວມມືດານຂະແໜງການ, ກສາງເຂດນິຄົມ

ອຸດສາຫະກ�າໃຫດີ, ສົ່ງເສີມການຮວມມືດານການຄາ, ການ

ລົງທຶນ, ການທອງທຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ

ຂອງສອງປະເທດໃຫມີປະສິດທິຜົນ, ຜັນຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຫຼັງເປີດນ�າໃຊຢາງເຕັມທີ່, ຊວຍ

ເຫືຼອປະເທດລາວໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ “ຫັນຈາກ

ປະເທດທ່ີບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາເປັນປະເທດເຊ່ືອມໂຍງ

ເຊ່ືອມຈອດກັບພາກພ້ືນ”.

      ສ່ີ, ຖືເອົາກາລະໂອກາດທ່ີປີ 2021 ເປັນປີຮວມມືພັດທະນາ

ແບບຍືນຍົງລະຫວາງຈີນ-ອາຊຽນ , “ສັນຍາວາດວຍສາຍພົວ

ພັນຄູຮວມເສດຖະກິດຢາງຮອບດານໃນພາກພື້ນ” ໃກຈະເກີດ

ຜົນບັງຄັບໃຊ ແລະ ປະເທດລາວເປັນປະເທດກິດຕິມະສັກຂອງ

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈີນ-ອາຊຽນ(CAEXPO) ຄ້ັງທີ 18, 

ຕອງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການແລກປຽນເຊິ່ງ

ກັນ, ສາງໂອກາດປະສານງານການຮວມມືດານທຸລະກິດ, ລົງ

ເລິກຂຸດຄົ້ນສັກກະຍະພາບດານການຮວມມືພັດທະນາ, ເພີ່ມ

ທະວີການຮວມມືໃນຂົງເຂດຕາງໆທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ

ແບບຍືນຍົງ ເຊ່ັນ: ການກສາງພ້ືນຖານໂຄງລາງ, ພະລັງງານ, 

ເສດຖະກິດດິຈີຕອນ, ການຮັກສາສ່ິງແວດລອມ, ການຫຸຼດຜອນ

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂົງເຂດອ່ືນໆ, ຄ້ົນຫາຮູບແບບໃໝແຫງ

ການພັດທະນາຢາງກົມກຽວລະຫວາງນິເວດ, ເສດຖະກິດ ແລະ 

ສັງຄົມ.

    ເນ່ືອງໃນໂອກາດ ປີ 2021 ເປັນປີແຫງການສາງຕ້ັງສາຍ

ພົວພັນທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ, ພວກ

ເຮົາເຊ່ືອໝ້ັນວາ ພາຍໃຕຄວາມພະຍາຍາມຮວມກັນຂອງສອງ

ປະເທດ, ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດ ແລະ ການຮວມມືລະຫວາງລາວ-

ຈີນ ຈະໄຂສັງກາດໃໝທີ່ມີຄວາມຍາວນານ ແລະ ໜັກແໜ້ນ

ແລະ ເຕັມໄປດວຍພະລະກ�າລັງ.
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ຮູບ ① ຂົວທີ່ບານຊ�້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນຂົວທີ່ປະເທດຈີນຊວຍ
ເຫືຼອການກສາງ

图① 中国援建万象市版索村的桥梁 新华社 图

ຮູບ ② ທີ່ດານບຫານ, ກຳມະກອນກຳລັງຂົນໝາກກວຍທີ່ນຳເຂົ້າຈາກປະ
ເທດລາວ

图② 磨憨口岸，工人在搬运从老挝进口的香蕉  新华社 图

ຮູບ ③ ນັກສຶກສາລາວຮ�າ່ຮຽນເຕັກນິກກຽວກັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງທ່ີມະຫາ
ວິທະຍາໄລຂອງຈີນ

图③ 老挝留学生在中国高校学习高铁技术  新华社 图
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携手实现澜湄区域可持续发展

dvfc0o9a[,ndaogrnjv[ao]5dkorafmtokc[[pnopq'
.orkdrnho c,johe0v'{c,johe]hko-hk'

 ບົດໂດຍ: ສົມມາດ ພົນເສນາ
宋玛·奔舍那 / 文

      ປະເທດລາວເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາທ່ີບມີຊາຍແດນ

ຕິດຈອດກັບທະເລ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກສູງລະ

ດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນແມນໜາທີ່ບູລິມະສິດອັນ

ດັບທີໜ່ຶງຂອງປະເທດລາວ, ມັນໄດວາງຄວາມຮຽກຮອງຢາງ

ສູງຕການຄຸມຄອງ ແລະນຳໃຊຊັບພະຍາກອນນ�າ້ແບບຍືນຍົງ

ໃນປະເທດລາວ.

      ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2016, ກອງປະຊມຜູນຳ ການຮວມມື

ແມນ�້າຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ ຄັ້ງທຳອິດ ໄດຮັບຮອງເອົາ 

“ຖະແຫຼງການ ຊານຢາ(Sanya declaration) ”, ເຊ່ິງໄດລະ

ບຸການຮວມມືດານຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ເປັນໜ່ຶງ ໃນຫາຂົງເຂດ

ບູລິມະສິດ, ຜູນຳທັງ 6 ປະເທດດັ່ງກາວໄດຕົກລົງເຫັນດີເປັນ

ເອກະພາບກັນວາ ຈະຕອງເພ່ີມທະວີການຮວມມືດານການຄຸມ

ຄອງ ແລະ ນຳໃຊຊັບພະຍາກອນນ�າ້ແບບຍືນຍົງໃນບັນດາປະ

ເທດແມນ�າ້ຂອງ -ແມນ�າ້ລານຊາງ , ມັນໄດເປີດໂສມໜາໃໝ 

ໃຫແກການຮວມມື ລະຫວາງ ທັງສອງຝາຍ ລາວ-ຈີນ ແລະ

ການຮວມມືດານຊັບພະຍາກອນແຫຼງນ�້າ ລະຫວາງ ແມນ�້າ

ຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ. ອົງການຊົນລະປະທານ ແລະ ພາກ

ສວນອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ໄດຕັ້ງໜາ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຂອງກອງປະຊມຜູ

ນຳ ການຮວມມືແມນ�້າຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ ສອງຄັ້ງດັ່ງ

ກາວ, ຊກຍູສ່ົງເສີມໃຫເກີດມີຄວາມຄືບໜາຢາງແທຈິງໃນການ

ຮວມມືດານຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ລະຫວາງ ແມນ�າ້ຂອງ-ແມ່ນ�າ້

ລ້ານຊ້າງ.

      ໃນປີ 2017, ພາຍໃຕການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທານ ບຸນ

ຍັງ ວ�ລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ ຄະນະບ�ລິຫານງານສູນກາງ

ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດລາວໃນຍາມດັ່ງ

ກາວ, ແລະທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ ຄະນະກ�າມະການ

ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະທານປະເທດຈີນ, ທັງສອງປະ

ເທດ ລາວ-ຈີນ ໄດລົງລາຍເຊັນໃນບົດບັນທຶກ ການຮວມມ ື

ດານຊົນລະປະທານ, ມັນໄດຍົກສູງການຮວມມື ດານຊົນລະ

ປະທານ ລະຫວາງ ລາວ-ຈີນ ກາວເຂ້ົາສູລະດັບໃໝ. ໃນຊມປີ

ມໆ ມານ້ີ, ຂາພະເຈ້ົາເຄີຍໄປຢຽມຢາມປະເທດຈີນຕ້ັງຫຼາຍຄ້ັງ

ແລະ ມີການແລກປຽນກັບເພື່ອນຮວມງານຂະແໜງດຽວກັນ

ຂອງຈີນ ກຽວກັບ ການຄຸມຄອງ, ນ�າໃຊ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບ

ພະຍາກອນນ�າ້ ແລະ ບັນຫາອ່ືນໆ, ນອກຈາກນ້ີແລວ, ຂາພະ

ເຈົ້າຍັງພາກພູມໃຈທີ່ເຄີຍໄດໄປຢຽມຊົມໂຄງການເຂື່ອນ 
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ຮູບ ① ເຂື່ອນໄຟຟານ�້າອູທີ່ລົງທຶນສາງໂດຍກຸມບ�ລິສັດ ພາວເວີ ໄຊນາ 
(POWER CHINA )

图①  中国电建集团投资建设的南欧江流域梯级电站 CNSphoto 

ຮູບ ② ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ຊາວປະມົງກຳລັງຫາປາຢູ
ເທິງແມ່ນ�າ້ຂອງ
图②  在老挝首都万象，一名渔夫在湄公河上捕鱼 新华社 图

“今年是老中建交 60 周年，我们非常珍惜中国水利同行为我们提供的宝贵支持和澜湄合作

这个区域合作平台，我坚信通过老挝人民的不懈努力，老挝的水资源管理一定能取得积极进展，

为老挝人民的福祉，也能为老中命运共同体建设作出重要贡献。”
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ຊານເຊຍ  ແລະ ໂຄງການຍາຍນ�້າຈາກພາກໃຕໄປສູພາກ

ເໜືອ, ເຊິ່ງໄດເຫັນກັບຕາດວຍຕົນເອງຕຜົນສຳເລັດການກ

ສາງຊົນລະປະທານຂອງຈີນ. ປະເທດຈີນໄດສະສົມປະສົບການ

ທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍໃນການຫຼຸດຜອນ ແລະ ຕານໄພພິບັດນ�້າ

ຖວມ, ແລະໄດສາງຜົນສຳເລັດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ ໃນການປອງກັນໄພ

ນ�າ້ຖວມຢູທ່ີແມນ�າ້ສາຍໃຫຍ, ການຕຕານພາຍຸໄຕຝຸນ, ການກູ

ໄພສຸກເສີນ ແລະ ອ່ືນໆ ທ່ີໄດປະຈັກຕາຕຊາວໂລກ, ເຊ່ິງເປັນ

ບົດຮຽນທ່ີດີ ທ່ີເປັນໜາຮາຮຽນນ�າໃຊໄດສ�າລັບປະເທດລາວ.

      ພາຍໃຕກົນໄກ ຂອບການຮວມມືແມນ�າ້ຂອງ-ແມນ�າ້ລານ

ຊາງນ້ັນ, ລາວ ແລະ ຈີນໄດຮວມກັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ

ຮວມມືຢາງເຮັດແທທ�າຈິງ, ໂຄງການຮວມມືຊັບພະຍາກອນ

ນ�າ້ ລະຫວາງ ແມນ�າ້ຂອງ-ແມນ�າ້ລານຊາງ ແລະໂຄງການ

ກອງທຶນສະເພາະການຮວມມື ແມນ�້າຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ  

ຈ�ານວນໜ່ຶງ ກ�າລັງຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ. ຮອດປີ 2020, ຈີນ

ໄດຊວຍເຫຼືອກສາງສູນຂ�້ມູນຊັບພະຍາກອນນ�້າ ຂອງລາວ, 

ແລະ ໄດສ�າເລັດການສາງສະຖານີສາທິດ ອຸທົກກະສາດ ທ່ີທັນ

ສະໄໝ ຈຳນວນ 25 ແຫງ, ຍັງມີອີກ 26 ສະຖານີ ກຳລັງກສາງ

ຢູ; ນອກຈາກນ້ີແລວ, ຈີນຍັງຊວຍເຫືຼອລາວ ດ�າເນີນການວາງ

ແຜນພັດທະນາແມນ�້າທີ່ສຳຄັນ, ຜົນການວາງແຜນດັ່ງກາວ

ແມນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ,  ເຊິ່ງໄດຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກ

ລັດຖະບານສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນຂອງປະເທດລາວ ແລະ 

ພາກສວນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດກຽວຂອງ. ການທີ່ສຳເລັດການກ

ສາງ ແລະ ເປີດການຜະລິດໄຟຟາຂອງເຂື່ອນໄຟຟານ�້າຕົກ

ຕາງໆທ່ີເປັນລະບົບ ທ່ີລົງທຶນກສາງໂດຍປະເທດຈີນ ເຊ່ັນ: ເຂ່ືອນ

ນ�າ້ໄຟຟ້ານ�າ້ງ່ືມ 5, ເຂ່ືອນໄຟຟາ ນ�າ້ອູ ແລະ ອ່ືນໆ, ໄດເຮັດໃຫ

ເຂດພູດອຍ ພາກເໜືອຂອງລາວກ�ສາມາດຊົມໃຊໄຟຟາທ່ີພຽງ

ພ�ໄດ ແລະ ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດຢາງແທຈິງໃຫແກປະຊາຊົນ

ລາວ. ໂຄງການຮວມມືທີ່ກຽວຂອງກັບເສດຖະກິດແຫງຊາດ

ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ເຊ່ັນ: ຄວາມປອດໄພຂອງ

ເຂື່ອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງນ�້າດື່ມທີ່ອອກແບບຮວມກັນ

ໂດຍປະເທດຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດແມນ�າ້ຂອງນ້ັນ, ຈະຖືກ

ລົງມືປະຕິບັດຕາມລ�າດັບເທື່ອລະກາວ, ປະຊາຊົນລາວທ່ີມີຈ�າ

ນວນນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນຈະໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີແທຈິງ.

      ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ຝາຍຈີນໄດສຸດຄວາມສາມາດ

ຊວຍເຫືຼອລາວໃນການບ�າລຸງກສາງບຸກຄະລາກອນ. ໃນຊມປີ

ມໆ ຜານມານ້ີ, ອີງຕາມຄວາມຕອງການຂອງພວກເຮົາ, ທາງ

ກະຊວງຊົນລະປະທານຈີນ ແລະ ຝາຍລາວແມນມີການແຕງ

ຕ້ັງຄະນະຊຽວຊານເພ່ືອຢຽມຢາມເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ທັງໝົດ 

30 ກວາ ເທ່ືອ/ງວດ , ຝາຍຈີນມີຜູຊຽວຊານຈີນ 100 ກວາ 

ເທື່ອ/ຄົນ ເຂົ້າມາປະເທດລາວເພື່ອຊີ້ນຳການຮວມມືດານວິ

ຊາການ ແລະ ດ�າເນີນການຝຶກອົບຮົມ, ຝາຍລາວກ�ມີນັກວິ

ຊາການຫຼາຍກວາ 300 ຄົນ ໄປຈີນເພື່ອເຂົ້າຮວມການແລກ

ປຽນດານວິຊາການ ແລະ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ຄ້ັງທ່ີແລວນ້ີ, 

ໃນເມ່ືອຂາພະເຈ້ົາໄປຢຽມຢາມປະເທດຈີນນ້ັນ, ໄດພົບກັບນັກ

ເຂ່ືອນໄຟຟານ�າ້ຕົກນ�າ້ໄຜທ່ີແຂວງໄຊສົມບູນປະເທດລາວ

位于老挝赛孙本省的南湃水电站  新华社 图
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ສຶກສາລາວ 9 ຄົນທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ອູ

ຮັ້ນ, ແລະໄດຮັບຟັງການລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ກຽວກັບ 

ສະພາບການສຶກສາຢູປະເທດຈີນ, ຂາພະເຈ້ົາຮູສຶກດີໃຈທ່ີສຸດ, 

ແລະ ຂອບໃຈນ�າລັດຖະບານຈີນທ່ີໄດໃຫການບ�າລຸງກສາງບຸກ

ຄະລາກອນຊາວໜຸມລາວ. ປັດຈຸບັນ, ສູນການຮວມມືຊັບພະ

ຍາກອນນ�້າ ແມນ�້າຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ ຮວມກັບ ມະຫາ

ວິທະຍາໄລ ເຫີໄຮ(Hohai University) ກຳລັງຝຶກອົບຮົມນັກ

ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ 28 ຄົນ ທີ່ກຽວພັນກັບຂົງເຂດຊັບ

ພະຍາກອນນ�້າ ໃຫແກປະເທດລາວ, ເຂົາເຈົ້າຈະເປັນບຸກຄະ

ລາກອນລະດັບສູງທ່ີຕອງການດວນໃນການຄຸມຄອງຊັບພະຍາ

ກອນນ�າ້ຂອງປະເທດລາວ ໃນອະນາຄົດ.

      ໃນຖານະທ່ີເປັນປະເທດຕອນເທິງຢູເຂດລຸມແມນ�າ້ຂອງ-

ແມນ�້າລານຊາງ, ປະເທດຈີນໄດປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນຢາງ

ຈິງຈັງ, ແບງປັນຂ�ມູ້ນໃຫກັບບັນດາປະເທດຕອນລຸມ, ດຳເນີນ

ການຮວມມືໃນດານການຮັບມືເຫດການສຸກເສີນ. ໃນປີ 2016, 

ເມ່ືອບັນດາປະເທດລຸມແມນ�າ້ຂອງປະສົບໄພແຫງແລງ, ເຊ່ິງ

ຍາກທີ່ຈະພົບພ�້ໄດໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮອຍປີນັ້ນ, ຈີນໄດ

ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສະໜອງນ�້າຢາງສຸກ

ເສີນ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫສະພາບການໄພແຫງແລງມີການຫຼຸດຜອນ

ລົງຢາງມີປະສິດຕິຜົນ, ເຊິ່ງໄດຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກລັດ

ຖະບານບັນດາປະເທດເຂດລຸມແມນ�້າຂອງ ລວມທັງປະເທດ

ລາວ ແລະ ທາງສັງຄົມສາກົນ. ນ້ີເປັນພາບຕົວຈິງທ່ີສະແດງ

ໃຫເຫັນເຖິງການຮວມມື ແລະ ຊວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ

ຮັກແພງໃກຊິດເໝືອນດ່ັງຄອບຄົວດຽວກັນລະຫວາງ 6 ປະເທດ

ໃນເຂດລຸມແມນ�້າຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ, ໄດ້ກາຍເປັນຕົວ

ຢາງທີ່ດີຂອງການຮວມມືດານການຄຸມຄອງນ�້າ ລະຫວາງ 6

ປະເທດດ່ັງກາວ.

      ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2019, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ແລະ ທານ ບຸນ

ຍັງ ວ�ລະຈິດ ໄດລົງນາມໃນ “ແຜນແມບົດ ຂອງພັກກອມມູນິດ

ຈີນ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວາດວຍ ການສາງຄູ

ຮວມຊາຕາກ�າ ລາວ-ຈີນ”, ໃນນ້ັນ, ການຮວມມື ແມນ�າ້ຂອງ-

ແມນ�າ້ລານຊາງ ແລະ ການຮວມມືໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນ

ນ�້າ ແມນເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ. ປີນີ້ແມນປີຄົບຮອບ 60 ປີແຫງ

ການສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນການທູດ ລະຫວາງ ລາວ-ຈີນ. ພວກ

ເຮົາມີຄວາມຖະໜອມຫອມຮທີ່ສຸດຕການສະໜັບສະໜູນທີ່ລ�້າ

ຄາຈາກເພ່ືອນຮວມງານໃນຂະແໜງການຊົນລະປະທານຂອງ

ຈີນ ແລະ ມີຄວາມທະນຸຖະໜອມຫຼາຍຕເວທີການຮວມມືພາກ

ພື້ນຂອງການຮວມມື ແມນ�້າຂອງ-ແມນ�້າລານຊາງ, ຂາພະ

ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວາ ຜານຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບລົດລະຂອງປະ

ຊາຊົນລາວ, ການຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�້າໃນລາວ ແມນ

ແນນອນທີ່ຈະໄດຮັບຄວາມຄືບໜາຢາງຕັ້ງໜາ. ຈະປະກອບ

ສວນທີ່ສ�າຄັນເພື່ອຄວາມຜາສຸກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະ

ຊາຊົນລາວ, ແລະຈະປະກອບສວນທ່ີສ�າຄັນເຂ້ົາໃນການກສາງ

ຄູຮວມຊາຕາກ�າ ລາວ-ຈີນ ໄດ.
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      ປີ 2021 ເປັນປີຄົບຮອບ 60 ປີ ແຫງການສາງຕ້ັງສາຍ

ພົວພັນທາງການທູດລະຫວາງລາວ-ຈີນ, ໃນ 60 ປີແຫງການ

ພົວພັນກັນນັ້ນ ປີທີ່ເຮັດໃຫຜູຄົນຍາກທີ່ຈະລືມໄດນັ້ນ ກ�ແມນປີ

ທີ່ຫາກຜານພົ້ນໄປ ກ�ຄືປີ 2020, ປະເທດລາວ-ຈີນຮວມມືກັນ

ຕຕານພະຍາດລະບາດ, ເຊິ່ງໄດຮັບຜົນສຳເລັດຢາງຕັ້ງໜາ 

ແລະ ໄດເພີ່ມຄຸນສາງກຳລັງແຮງອັນໃໝໃຫແກການກສາງ

ຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.

      ເມ່ືອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂ້ຶນຢາງກະທັນຫັນ, ຂາພະ

ເຈົ້າກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາທີ່ສູນຄົ້ນຄວາຈີນທີ່ມະຫາວິ

ທະຍາໄລແຫງຊາດລາວໃນນາມເປັນນັກສຶກສາຢຽມຢາມ. 

ໃນເວລານັ້ນ ຂ�້ມູນກຽວຂອງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະ

ເທດຈີນໄດແຜເຕັມຢູທາງອອນລາຍ ແລະ ມີບາງປະເທດ

ຢາກອອກຫາງປະຕິເສດ ແລະ ຢານກົວຕຊາວຈີນຕາງດາວ 

ແລະ ຄົນເຊ້ືອສາຍຈີນ. ໂດຍມີທາທ່ີກົງກັນຂາມກັບບັນດາປະ

ເທດຕາເວັນຕົກ, ໜູເພ່ືອນຄົນລາວໄດໃຫຄວາມຮັກແພງ ແລະ 

ໃຫກຳລັງໃຈແກພວກເຮົາຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ພັກ-ລັດ, ທະຫານ, 

ປະຊາຊົນ ແລະ ວົງການອ່ືນໆໄດຕ້ັງໜາມອບເງິນມອບເຄ່ືອງ 

ແລະ ໃຫກຳລັງໃຈ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຈີນໃນການຕຕານພະ

ຍາດໂຄວິດ-19, ບັນດາໄວໜຸມລາວ ກ�ໄດໃຫກຳລັງໃຈແກປະ

ເທດຈີນໂດຍຜານທາງອອນລາຍໂດຍຮູບແບບຕາງໆ. ການ

ສະແດງອອກອັນອົບອຸນດັ່ງກາວ ຂອງທຸກວົງການຂອງລາວ

ໄດໃຫກຳລັງໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງຈິດໃຈຢາງໃຫຍ

ຫຼວງແກຊາວຈີນ.

携手抗疫，构建中老卫生健康共同体
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作者系云南省社会科学院老挝研究所副所长

ບົດໂດຍ: ຂົງຈ້ືຈຽນ(Kong Zhijian) ຮອງຫົວໜາ ສູນຄ້ົນຄວາປະເທດລາວ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງຄົມແຂວງຢຸນນານ

     ຫັຼງຈາກ 5 ມ້ືທ່ີປະເທດລາວປະກົດມີການຢືນຢັນກ�ລະນີຜູ

ຕິດເຊື້ອພະຍາດແລວ, ປະເທດຈີນໄດແຕງຕັ້ງຄະນະຊຽວ

ຊານຊວຍເຫືຼອຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄປສະໜັບສະໜູນປະ

ເທດລາວ ແລະ ຢືມຢູແຖວໜາກັບປະຊາຊົນລາວຢາງໝັ້ນ

ແກນ. ຊຽວຊານຈີນໄດປະສານສົມທົບ ສະພາບຕົວຈິງຂອງ

ຝາຍລາວ, ໄດອອກມາດຖານການປອງກັນ ແລະ ແຜນການ

ປ່ິນປົວ, ໃນນ້ັນ “ແຜນການປອງກັນ ແລະ ປ່ິນປົວພະຍາດໂຄ

ວິດ-19 ໂດຍໃຊຢາພ້ືນເມືອງຈີນ ແລະ ການແພດຈີນ” ຖືກບັນ

ຈຸເຂົ້າໃນ ແຜນການປິ່ນປົວລະດັບຊາດສະບັບທີສອງຂອງປະ

■ 孔志坚 / 文

“病毒没有国界，疫情是人类共同的敌人。中老携手抗疫，为中老全面战略合作伙伴关系注

入了新的活力，丰富了构建中老命运共同体的内涵和实践。中老始终相互理解、相互支持、相

互帮助，树立起国际抗疫合作的新典范。”
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ເທດລາວ, ຄູມືການປອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຝາຍຈີນ
ແປເປັນພາສາລາວ ຖືກສ່ືມວນຊົນລາວແຊຣກັນ ຢາງກວາງ
ຂວາງ, ເຊ່ິງໄດຊວຍເຫືຼອປະເທດລາວຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-
19 ຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ຫຼັງຈາກອີກເດືອນໜຶ່ງ, ຈີນໄດແຕງ
ຕ້ັງຄະນະຊຽວຊານການແພດຊວຍເຫືຼອຕຕານໂຄວິດ-19 ທ່ີປະ
ກອບໂດຍທະຫານປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄປນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ເພື່ອແບງປັນແລກປຽນປະສົບການຕຕານພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ນຳຝາຍທະຫານລາວ, ເຊິ່ງໄດສະໜອງການຝຶກອົບ
ຮົມ ແລະ ຂ�ມູ້ນຕາງໆ ເຊ່ັນ: ການກວດວິເຄາະໄວຣັດ, ການ
ປາບເຊ້ືອໃນສ່ິງແວດລອມ ແລະ ການຄວບຄຸມການລະບາດ, 
ການກວດກາພະຍາດຕິດຕ ແລະ ການປອງກັນສວນບຸກຄົນ 
ເປັນຕ້ົນ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ຊາວຈີນຕາງດາວ ແລະ ຄົນເຊ້ືອ
ສາຍຈີນ, ວິສາຫະກິດຈີນ, ສະມາຄົມການຄາຕາງໆໄດມອບວັດ
ຖອຸປະກອນປອງກັນໂຄວິດ-19 ຈຳນວນຫຼາຍໃຫແກປະເທດ
ລາວ. ຈີນໄດຊວຍສາງຫອງການທົດລອງກວດວິເຄາະຫາເຊ້ືອ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ວັກຊີນປອງກັນໂຄວິດ-19 ເປັນຕ້ົນ.
      ທ່ີຈິງແລວ, ຈີນໄດໃຫຄວາມຊວຍເຫືຼອເທ່ົາທ່ີຈະສາມາດ
ຊວຍໄດ ແກການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດານສາທານະ
ລະສຸກຂອງລາວຕະຫຼອດມາ. ໃນປີ 2006 ປະເທດຈີນ ກັບ ປະ
ເທດລາວ ໄດລົງນາມໃນ “ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການ
ຮວມມືດານສາທານະລະສຸກ ລະຫວາງ ກະຊວງສາທານະລະ
ສຸກ ສປ ຈີນ ແລະ ກະຊວງສາທານະລະສຸກ ສປປ ລາວ”, ຫັຼງ
ຈາກນ້ັນ  ໃນປີ 2013 ແລະ ປີ 2017 ໄດສືບຕລົງນາມໃນສັນ
ຍາການຮວມມືພາຍໃຕຫົວຂ�້ ການປອງກັນພະຍາດລະບາດ
ການອົບຮົມເຕັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ການປະຕິຮູບດານ
ສາທານະລະສຸກເປັນຕ້ົນ. ໃນນ້ັນການປອງກັນພະຍາດລະບາດ
ໄດສຸມໃສ ພະຍາດເອດ ໄຂເລືອດອອກ ໂຣກມະເລເລຍ ໂຣກ
ເປລກ(plague) ແລະ ໂຣກລະບາດຕາງໆ.
      ແຂວງຢຸນນານເປັນແຂວງດຽວທ່ີມີຊາຍແດນຕິດຈອດ
ກັນກັບປະເທດລາວ, ນັບແຕປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ພາຍໃຕ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງກົນໄກຮວມມືດານສາທາລະນະສຸກ
ຈີນ-ອາຊຽນ, ແຂວງຢຸນນານ ກັບ 5 ແຂວງພາກເໜືອຂອງ
ລາວ(ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ບແກວ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງພະບາງ, 
ອຸດົມໄຊ)ໄດສາງຕັ້ງການຮວມມືໃນດານການບ�ລິການສາທາ
ລະນະສຸກການແພດຂາມຊາຍແດນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຮງໝ�
ມະໂຫສົດໂຮງໝ�ໃຫຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດລາວທີ່ຈີນຊວຍເຫຼືອ
ປັບປຸງກສາງກ�ຈະສຳເລັດ ແລະ ເປີດບ�ລິການນຳໃຊໃນທາຍ

ປີນີ້. ໂຮງໝ�ດັ່ງກາວມີເນື້ອທີ່ກສາງປະມານ 50 ພັນຕາລາງ

ແມັດ, ມີຕຽງນອນ 600 ຕຽງ, ເຊ່ິງເປັນໂຮງໝ�ກວມລວມທ່ີມີ

ຂະໜາດໃຫຍທ່ີສຸດ, ມີພະແນກ ແລະ ຫອງການຄົບຖວນທ່ີສຸດ

ແລະ ທັງເປັນສະຖານທ່ີການສິດສອນດານການແພດທ່ີສຳຄັນ

ທ່ີສຸດໃນປະເທດລາວ.

      ໄວຣັດເປັນສ່ິງທ່ີໄຮພົມແດນ, ພະຍາດລະບາດແມນສັດ

ຕູຮວມກັນຂອງມວນມະນຸດ. ລາວ-ຈີນຮວມມືກັນຕຕານພະ

ຍາດໂຄວິດ-19, ໄດເພ່ີມກຳລັງແຮງໃໝ່ໃຫແກສາຍພົວພັນຄູ

ຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານລາວ-ຈີນ ແລະ ໄດເພ່ີມທະວີ ຄວາມ

ໝາຍ ແລະ ການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການກສາງຄູຮວມຊາ

ຕາກຳລາວ-ຈີນ. ປະເທດຈີນ ກັບ ປະເທດລາວ ໄດຊວຍເຫືຼອ

ກັນສະໜັບສະໜູນກັນ ແລະ ເຂ້ົາອົກເຂ້ົາໃຈກັນຢາງສະເໝີຕ້ົນສະ

ເໝີປາຍ, ເຊ່ິງໄດສາງເປັນແບບຢາງໃໝໃນການຮວມມືຕຕານ

ໂຄວິດ-19 ສາກົນ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ວັນທີ 29 ມີນາ 2020, ວັດຖການແພດທ່ີຝາຍຈີນມອບໃຫຝາຍລາວ
 ໄປຮອດ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

图①  2020年3月29日，中方捐赠的医疗物资抵达万象瓦岱国际

机场 新华社 图

ຮູບ② ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ນັກຮຽນຄົນໜ່ຶງກຳລັງກັບບານ
ພາຍຫັຼງການເລີກຮຽນ

图②  在老挝首都万象，一名学生放学后回家 新华社 图

①

②
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ນາງ ບຸນພະສອນ ບຸດດາລາ, ຜູຊະນະເລີດນາງສາວລາວ ປະ

ຈ�າປີ 2020. ຕອນຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ນາງ ບຸນພະສອນ 

ເຄີຍມາດ�າລົງຊີວິດຢູທ່ີນະຄອນຄຸນຫມິງ ແຂວງຢຸນນານ ພອມ

ກັບພ, ໄດໃຊຊີວິດທ່ີໜາຈົດຈ�າເປັນເວລາ 2 ປີຢູທ່ີນ້ີ.

金妮，2020 年度老挝小姐冠军。金妮曾在初中时随

父亲来到云南省昆明市生活，在这里度过两年难忘的时光。

ທານ ຮວງປິນ(Huang Bing), ຜູຮຽບຮຽງ ປະທານຸກົມລາວ-

ຈີນ ສະບັບທ�າອິດຂອງປະເທດຈີນ. ທານ ຮວງປິນ ເກີດຢູປະ

ເທດລາວເມ່ືອປີ 1936, ຫັຼງຈາກສາງຕ້ັງປະເທດຈີນໃໝ ແມນ

ໄດບ�າລຸງສາງບຸກຄະລາກອນພາສາລາວໃຫແກປະເທດຈີນ

ຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃຊເວລາ 36 ປີໃນການຮຽບຮຽງ ປະທາ

ນຸກົມລາວ-ຈີນ ສະບັບທ�າອິດຂອງປະເທດຈີນ. ຈົນຮອດປັດຈຸ

ບັນນີ້ ຍັງຫາວຫັນຢູໃນແຖວໜາແຫງການແປພາສາ ແລະ

ການຄ້ົນຄວາ.

黄冰，中国第一本老挝语 - 汉语词典的编撰者。黄

冰于 1936 年出生于老挝，新中国成立后为中国培养了大

量老挝语人才，耗时 36 年编撰完成中国第一本老挝语 -

汉语词典。至今仍活跃在翻译、研究的第一线。

7
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ນາງ ນອດ ຄຳວົງໄຊ(Chen Fang), ນັກສຶກສາລາວ ພາກວິ

ຊາຜະດຸງຄັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດຄຸນໝິງ. ປັດຈຸ

ບັນນ້ີ ນາງ ນອດ ໄດສ�າເລັດການຝຶກງານຢູໂຮງໝ�ໝາຍເລກ

ທີໜ່ຶງ ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດຄຸນໝິງ, ກ�າລັງຂຽນ

ບົດວິທະຍານິພົນຈົບຊ້ັນ. ໂຮງໝ�ທ່ີລາວຝຶກງານນ້ັນ,ໄດຈັດຕ້ັງ

ກິດຈະກ�າ “ໂຄງການແສງສະຫວາງ” ຂອງປະເທດລາວຫຼາຍ

ຄ້ັງ ແລະ ໄດບ�າລຸງສາງບຸກຄະລາກອນດານການແພດໃຫແກ

ປະເທດລາວເປັນຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍ.

陈芳，昆明医科大学妇产科专业老挝留学生。目前，

陈芳已完成在昆明医科大学第一附属医院的实习，正在做

毕业论文。她所实习的医院，多次承担老挝“光明行”活

动，为老挝培养了许多医学人才。

ທ້າວ ອັງຄານ ບຸນຫຼ�ວົງ, ພະນັກງານຄົນລາວຂອງບ�ລິສັດ 

BGI-LAOSCO.,LTD. ຢູທາງຫັຼງຂອງລາວ ແມນ “ສວນສາ

ທິດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການກະເສດທ່ີທັນສະໄໝ

ລາວ-ຈີນ” ທີ່ຕັ້ງຢູເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນ

ທ່ີນ້ີ ໄດເກັບສະສົມແນວພັນເຂ້ົານາຂອງປະເທດລາວ 70 ກວາ

ຊະນິດ, ດ�າເນີນວຽກງານການເພາະພັນແລະ ຂະຫຍາຍແນວ

ພັນເຂົ້າໜຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ເຊິ່ງເປັນແນວພັນຂອງທອງ

ຖ່ິນປະເທດລາວ.

安康·本骆文 , 华大基因（老挝）有限公司老挝籍员

工。他的身后是位于万象市赛塔尼县的“老挝—中国现代

农业科技示范园”，这里共收集了老挝 70 多个水稻品种，

开展老挝本土优质糯稻品种的繁育和推广工作。 

祝福中老友谊，他们这样说

v;prvo,uf8trk[]k;-9uo
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ທາວ ໂຈຄາຍ (ສັນຊາດລາວ), ປັດຈຸບັນກ�າລັງຮຽນຢູຫອງ

ຝຶກອົບຮົມພາສາຈີນຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ລາວເຄີຍເປັນ

ນາຍແປພາສາຢູພະແນກໂຄງການທາງລົດໄຟບເຕ່ນ-ວຽງ

ຈັນຂອງ ກຸມບ�ລິສັດ ກ�ສ້່າງທາງລົດໄຟເລກ 5 ສປ ຈີນ ຈ�າກັດ, 

ຊ່ືພາສາລາວແມນ ທາວ ວິໄຊ ໄຊຍະວົງ, “ຂາພະເຈ້ົາ ໃນນາມ

ເປັນຜູແປພາສາ ແລະ ຜູປະສານງານ, ໄດອະທິບາຍຄວາມ

ໝາຍຄວາມສ�າຄັນຂອງການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫແກພ

ແມປະຊາຊົນ, ຊອກຫາວິທີທາງ ເພ່ືອແກໄຂຄວາມຮຽກຮອງ

ຕອງການຂອງພວກເຂົາ, ຈົນກວາພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈ ແລະ 

ໃຫການສະໜັບສະໜູນ.”

周凯（老籍），目前在中老铁路汉语培训班学习。他

曾是中铁五局集团有限公司磨万铁路项目部的翻译，老挝

名字叫玮赛·赛亚翁，“我作为翻译和协调员，向父老乡

亲讲解铁路建设意义，设法解决老乡提出的要求，直到得

到他们的理解和支持。”

ນາງ ຫັດສະດີ ອ່າງມັດສາ, ນັກສະແດງຂອງກອງກາຍະສິນ

ແຫງຊາດລາວ. ປີ 2016, ນາງ ຫັດສະດີ  ທ່ີມີອາຍຸ 12 ປີ ໄດ

ມາຝຶກອົບຮົມຢູໂຮງຮຽນສິລະປະກາຍະສິນ ອູຊຽວ ປະເທດຈີນ
(China Wuqiao Acrobatic Art School Hebei), ເປັນນັກ

ຮຽນທ່ີມີອາຍຸນອຍທ່ີສຸດໃນກອງກາຍະສິນລາວ ທ່ີມາຝຶກອົບຮົມ

ຢູປະເທດຈີນໃນເວລານັ້ນ. ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຮງຮຽນສິລະ

ປະກາຍະສິນ ອູຊຽວ ໄດບ�າລຸງສາງນັກສະແດງຈ�ານວນ 40 

ກວາຄົນໃຫແກກອງກາຍະສິນແຫງຊາດລາວແລວ, ຍັງໄດ

ປະດິດສາງລາຍການດຽວ ແລະ ລາຍການລວມຈ�ານວນ 30 

ກວາລາຍການໃຫແກພວກເຂົາໂດຍສະເພາະ, ຍົກລະດັບທັກ

ສະຂອງນັກສະແດງ, ການປະດິດສາງລາຍການ ແລະ ລະດັບ

ຄວາມສາມາດຂອງການສະແດງຢາງຮອບດານ.

哈萨迪，老挝国家杂技团演员。2016 年，12 岁的

哈萨迪到中国吴桥杂技艺术学校培训，是当时老挝杂技团

到中国培训学员中年龄最小的一个。截至目前，吴桥杂技

艺术学校已经为老挝国家杂技团培训了 40 多名演员，还

为他们量身打造了 30 多个单项和集体节目。
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ທາວ ສຸລິເດດ ລາວັນພອນ ຜູປະກອບການຂະແໜງການທອງ

ທຽວປະເທດລາວ. ບານເກີດເມືອງນອນຂອງ ທາວ ສຸລີ ຢູທ່ີນະ

ຄອນຫຼວງພະບາງ, ເຊິ່ງເປັນຕົວເມືອງທອງທຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ

ໂດງດັງຂອງປະເທດລາວ. ທາວ ສຸລິເດດ ເຄີຍສຶກສາຢູແຂວງ

ກຸຍໂຈວ(Guizhou Province) ປະເທດຈີນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນໄດ

ໄປສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຢູທ່ີແຂວງເສສວນໂດຍໄດຮັບທຶນການ

ສຶກສາຂອງລັດຖະບານຈີນ. ລາວເຊື່ອໝັ້ນວາ ສອງປະເທດ

ລາວ-ຈີນ ສາມາດເອົາຊະນະການຕຕານພະຍາດໄດ, ເສັ້່ນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃກຈະເປີດນ�າໃຊແລວ,ອະນາຄົດອັນສົດ

ໃສຂອງການທອງທຽວຂາມຊາຍແດນລະຫວາງລາວ-ຈີນ ຈະ

ມາເຖິງແລວ.

苏力（老籍），老挝旅游行业从业者。苏力的家乡在

琅勃拉邦，是老挝著名的旅游城市。苏力曾在中国贵州省

留学，后来靠着中国政府奖学金到四川省读研究生。他相

信老中两国一定会战胜疫情，随着老中铁路的通车，老中

跨境旅游也会迎来美好的明天。

ນາງ ຢາງຢີຮວາ(Yang Yihua), ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ

ດານກວດກາຄົນເຂ້ົາ-ອອກເມືອງທ່ີເມືອງຄັງ(Meng kang) 

ປະເທດຈີນ. ຢູຕໜາດານກວດກາເມືອງຄັງ ແມນດານກວດ

ກາ ລານຕຸຍ ຂອງປະເທດລາວ, ໂດຍຜານການຮວມມືປາບ

ປາມການກະທ�າຜິດກົດໝາຍຂາມຊາຍແດນ,ການຮວມມືຕ

ຕານພະຍາດ, ການແລກປຽນດານວັດທະນະທ�າ, ການສາງ

ຕັ້ງ “ຊອງທາງບູລິມະສິດ”, ນັບຕ້ັງແຕສາງຕ້ັງດານກວດກາ

ເປັນຕົ້ນມາ ທັງສອງດານກວດກາ ແມນໄດເສີມຂະຫຍາຍຂົງ

ເຂດການຮວມມືແລກປຽນກັນຢາງບຢຸດຢ້ັງ.

杨燚华，中国勐康出入境边防检查站工作人员。在

勐康边检站对面，就是老挝兰堆公安检查站，通过共同打

击跨境违法犯罪、联合抗疫、文化交流、建立“绿色通道”，

两个检查站从建站以来不断拓展合作交流领域。
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走进玉溪｜青花街 ：玉溪文化旅游新地标

      ຖະໜົນຊິງຮວາ(Qinghua street) ຕ້ັງຢູສະຖານທ່ີເດີມ
ຂອງໂຮງງານເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົານະຄອນຢູຊີ(Yuxi City) ຕອນ
ທິດຕາເວັນອອກຂອງຖະໜົນໃຫຍຮົງຖາ(Hongta Street) ເຂດ
ຮົງຖານະຄອນຢູຊີ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູຕໜາກັບເຕົາຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນ
ດິນເຜົາບູຮານຂອງນະຄອນຢູຊີ, ເປັນໂຄງການທອງທຽວວັດ
ທະນະທ�າທີ່ນະຄອນຢູຊີໄດຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທ�າ
ທອງຖ່ິນ ແລະ ສຸມກ�າລັງໃສໃນການກສາງ, ລວມມີ: ຫ�ພິພິທະ
ພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາລາຍຟາ, ຫອງເຮັດວຽກຂອງອາຈານ
ສິລະປະເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ການສ�າຜັດກ�າມະວິທີການຜະລິດ
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ໂຮງແຮມບານພັກທີ່ເປັນເອກະລັກ, ອາ
ຫານຫວາງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສວນສັດສ�າລັບຄອບຄົວ ແລະ 
ປັດໄຈດານການຄາ, ດານການທອງທຽວວັດທະນະທ�າອື່ນໆ. 
ການສ�າຜັດລາຍການບັນເທິງແບບຄົບວົງຈອນ, ບພຽງແຕ
ເຮັດໃຫທ່ີນ້ີກາຍເປັນແຫຼງພັກຜອນຢອນອາລົມຂອງຊາວເມືອງ
ຢູຊີ, ຍັງກາຍເປັນຈຸດເຊັກອິນ(Check in) ຂອງຊາວເນັດທີ່

ຂອນຂາງມີຊ່ືສຽງໃນແຂວງຢຸນນານ.
      ຍາງຫ້ິຼນຢູທ່ີຖະໜົນຊິງຮວາ, ຜູຄົນສາມາດຊີມລົດອາຫານ
ແຊບທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງຢູຊີໄດຢາງເຕັມທ່ີ, ຍັງສາມາດສ�າ
ຜັດວັດທະນະທ�າເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ຮອງຮອຍມະນຸດຊາ
ດອັນອຸດົມສົມບູນດວຍຕົນເອງ. ເສັ້ນໝີ່ທີ່ມີລົດຊາດເຂັ້ມຂຸນ, 
ທອດມັນຟຣັ່ງໃສເຄື່ອງປຸງຫອມແຊບ, ນ�້າໝາກຮຸງທີ່ເຢັນຊື່ນ
ໃຈແກຮອນ, ເຮັດໃຫນັກທອງທຽວເກີດຄວາມຢາກລອງຊີມ
ເບ່ິງ; ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາລາຍຟາ, ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາຮວາໜິງ
(Huaning) ທ່ີດ້ັງເດີມລຽບງາຍ ແລະ ສວຍງາມ, ມີດພາດາບ
ງາວ ທົງໄຮ(Tonghai) ແລະ ເຄ່ືອງທອງທ່ີມີຝີມືອັນປານີດເຂດ
ຈຽງຊວນ(jiang chuan), ສ່ິງຂອງຫຼາກຫຼາຍຈົນເຮັດໃຫຜູຄົນ
ເບ່ິງບທ່ົວເຖິງ. ຄວາມເປັນປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ
ໄດຫຼອມລວມກັນໃນທ່ີນ້ີ, ເປັນສັກຂີພິຍານໃຫແກເຄ່ືອງປ້ັນດິນ
ເຜົາລາຍຟາທີ່ມີປະຫວັດສາດອັນຊັບຊອນຍາວນານເປັນເວ
ລາຫຼາຍຮອຍປີຂອງນະຄອນຢູຊີ, ໄດປະກາຍແສງອັນໃໝອຽມ
ໃນບັນຍາກາດແສງໄຟທ່ີຄຶກຄ້ືນນ້ີ.

玉溪市委宣传部供稿供图

漫步青花街，人们可以尽情地品味玉溪特色美食，还

可以亲身感受玉溪悠久的陶瓷文化和丰富的人文印记。汤

汁浓郁的米线、酱料鲜香的炸洋芋、清凉解渴的木瓜水，

挑动着游客的味蕾 ；古朴典雅的青花瓷、华宁陶，做工精

致的通海刀具、江川铜具，令人目不暇接。历史与现实在

这里交融，见证了玉溪数百年跌宕起伏的青花瓷，在这热

闹的烟火气中焕发出新的光彩。
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遇见安宁｜凤仪，一个村庄的蜕变

      ບານຟ້ົງຢີ(Fengyi village) ຕ້ັງຢູສຳນັກງານລັດປະຈຳ

ຖະໜົນປາເຈ(Bajie Street) ນະຄອນອານໜິງ(ທຽບເທ່ົາເມືອງ, 
Anning City), ມີຊາວບານທັງໝົດ 1207 ຄົນ, ແຫຼງລາຍຮັບ

ຕົ້ນຕ�ຂອງຊາວບານແມນມາຈາກການປູກໝາກໄມ, ໃນປ ີ
2020 ລາຍຮັບສຸດທິສະເລຍຕຄົນຂອງຊາວກະສິກອນ ແມນ 
19765 ຢວນ.

      ທານ ໂຈວໂກຜິງ(Zhou Guoping) ທ່ີເຮັດວຽກດານ

ການຄ້ົນຄວ້າສາງສາເຂດຊມຊົນ ແລະ ບານ, ຖືກດຶງດູດຄວາມ

ສົນໃຈ ຈາກປະເພນີ ແລະ ນິເວດວິທະຍາຂອງບານຟ້ົງຢີ, ໄດ

ນ�າພາທີມງານເຂ້ົາຮວມໃນການສາງສາພັດທະນາບານຟ້ົງຢີ. 

“ຄາຍສິລະປະສາດ ຟ້ົງຢີຮວາຫວູ” ແລະ ໂຮງຮຽນ ຫວູນານ 

ທ່ີຖືກຊາວເນັດເອ້ີນວາ “ໂຮງຮຽນຊົນນະບົດທ່ີງາມທ່ີສຸດຂອງ

ຄຸນໝິງ”, ຕາງກ�ເປັນໂຄງການສາງສາຊົນນະບົດທີ່ ທານ 

ໂຈວໂກຜິງ ໄດສາງອອກມາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດມີການສ�າຫຼວດ

ສຶກສາປັດໄຈຕາງໆຂອງບານຢາງລະອຽດ ເຊັ່ນ: ທີ່ຕັ້ງພູມ

ສັນຖານ, ນິເວດວິທະຍາ, ທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ຮີດຄອງປະ

ເພນີພື້ນເມືອງເປັນຕົ້ນ. ຄວາມອາໄລອາວອນຫາບານເກີດ

ເມືອງນອນ, ບັນຍາກາດສວນໄຮສວນນາ, ວັນເວລາ, ສິ່ງ

ເຫ່ົຼານ້ີທ່ີຍາກທ່ີຈະບັນລະຍາຍອອກມາໄດ, ເມ່ືອຜານການອອກ

ແບບຂອງເພ່ີນພອມດວຍ ທີມງານ ໄດກາຍເປັນສ່ິງທ່ີສາມາດ

ສ�າຜັດໄດ.

      “ຄາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເປັນພຽງແຕທາງເຂ້ົາ, ພວກ

ເຮົາຢາກດຶງດູດນັກຖືລັດທິອຸດົມຄະຕິ(Idealist)ທີ່ຢູໃນຕົວເມືອງ

ໃຫເຂົ້າມາເຮັດວຽກ, ພັກພາອາໄສ, ປະຊາສຳພັນໃນຊົນນະ

ບົດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼອມລວມເຂົ້າໃນວິຖີຊີວິດຊົນນະບົດທີ່ມີຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ.” ທານ ໂຈວໂກຜິງ ແລະ ທີມງານ

ຂອງເພ່ິນ ກ�າລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫຄົນໃນຕົວເມືອງຮັບຮູເຂ້ົາ

ໃຈຊົນນະບົດຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ໃຫຄົນຊົນນະບົດເຂ້ົາໃຈຕົວເມືອງ

ຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ປັດຈຸບັນ, ກອງປະຊມສອງສະພາຂອງປະເທດຈີນໃນປີ 
2021 ຫາກ່�ສ້ິນສຸດລົງ, ໄດມີການຈັດວາງແຜນງານຢາງຮອບ

ດານຕຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຟື້ນຟູຊົນນະບົດ

ຢາງຮອບດານໃນ 5 ປີຕໜາ. ຊົນນະບົດຈະຟື້ນຟູແນວໃດ? 

ບັນຫາທີ່ທົ່ວສັງຄົມປະເທດຈີນໃຫຄວາມສົນໃຈນີ້ ອາດຈະສາ

ມາດມີຄ�າຕອບໄດຈາກບານຟົ້ງຢີ ນະຄອນອານໜິງ ແຂວງ

ຢຸນນານ.
安宁市委宣传部供稿供图

当前，2021 年中国两会刚刚结束，对未来五年全面

实施乡村振兴战略做出全面部署。乡村如何振兴，这个中

国全社会共同关注的问题，在云南省安宁市凤仪村也许能

找到一个解答。
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■  本刊记者 杨春梅 覃雪丹 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ ຜູອານທ່ີຮັກແພງ, ປີນ້ີເປັນປີຄົບຮອບ 60 ປີແຫງການສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນການທູດລະຫວ່າງ

ລາວ-ຈີນ, ທັງເປັນປີມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ. ປະເທດຈີນ ກັບ ປະເທດລາວ ເປັນເພ່ືອນບານໃກເຮືອນຄຽງທ່ີດີ ເພ່ືອນ

ມິດທ່ີດີ ສະຫາຍທ່ີດີ ຄູຮວມມືທ່ີດີ,  ຍ່ິງແມນຄູຮວມຊາຕາກຳນຳກັນ. ຫອງການບັນນາທິການວາລະສານ ຈຳປາ

ໄດຮັບຈົດໝາຍຈາກໝູເພ່ືອນຜູອານຈຳນວນຫຼາຍ, ພວກເຂົາຕາງກ�ອວຍພອນມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ໃຫໝ້ັນຄົງ

ຂະໜົງແກນ ແລະ ໄດສ່ົງຄວາມປາຖະໜາດີມາຍັງ ວາລະສານຈຳປາ, ຫວັງວາວາລະສານ ຈຳປາ ນັບມ້ືນັບ

ແຕຈະດີຂ້ຶນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນການສ່ົງເສີມມິດຕະພາບທ່ີເປັນມູນເຊ້ືອລະຫວາງລາວ-ຈີນໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ. 
金达 ：亲爱的读者朋友们，今年是中老建交 60 周年，也是中老友好年。中老是好邻居、好朋友、

好同志、好伙伴，更是命运共同体。《占芭》杂志编辑部收到了许多读者朋友的来信，他们纷纷祝愿中

老友谊万古长存，也对《占芭》寄予厚望，希望《占芭》越办越好，为促进中老传统友谊发挥更大作用。

ທານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕາງປະເທດລາວ: ອວຍພອນໃຫວາລະສານ 

ຈ�າປາ ມີຜົນສ�າເລັດໃຫຍຫຼວງກວ່າເກ່ົາ, ເປັນຂົວຕຊກຍູເຊ່ືອມໂຍງຈິດໃຈໃຫແກປະຊາຊົນສອງຊາດ 

ແລະ ປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການເຮັດບົດບາດການທູດປະຊາຊົນ ເພ່ືອພັດທະນາການພົວພັນ ລະຫວາງ

ສອງປະເທດ ລາວ ແລະ ຈີນ ໃຫມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມຍ່ິງໆຂ້ຶນ.
老挝外交部部长沙伦赛·贡玛西 : 祝愿《占芭》杂志取得更大的成绩，成为促进两国民心

相通的桥梁，为老中两国关系的更好发展发挥民间使者的作用。
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ທານ ສົມສະຫວາດ ເລ່ັງສະຫວັດ ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ: ວາລະສານ ຈ�າປາ ເປັນວາລະສານໜ່ຶງທ່ີປະກອບ

ສວນເຂ້ົາໃນການສ່ົງເສີມການຮວມມືລາວ-ຈີນ, ຂາພະເຈ້ົາຫວັງວາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕ�າຫລວດ ແລະ 

ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຂອງລາວຈະຊອກຮູຮາຮຽນ ໂດຍຜານການອານວາລະສານຈ�າປາໃຫຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງປະກອບຄຳຄິດ

ຄ�າເຫັນຕາງໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫວາລະສານຈ�າປາສາມາດ ສອງແສງໃຫເຫັນການພົວພັນຮວມມືລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ ໃຫດີ

ຂ້ຶນກວາເກ່ົາ. ພອມທັງໄດແນະນ�າໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບວາລະສານຈຳປາ ຈ່ົງເພ່ີມຄວາມເອົາໃຈໃສໃນການເຜີຍແຜຂ�ມູ້ນ

ຂາວສານເພ່ືອເຮັດໃຫປະຊາຊົນລາວຮູຈັກກັບວັດທະນະທຳຈີນ ແລະ ເຮັດໃຫປະຊາຊົນຈີນຮູຈັກກັບວັດທະນະທ�າລາວນັບມື້

ຫລາຍຂ້ຶນ. ເນ່ືອງຈາກວາສອງປະເທດມີວັດທະນະທ�າທ່ີຄາຍຄືກັນ ແລະ ກ�ມີຄວາມແຕກຕາງກັນ, ຄຽງຄູກັນນ້ີ ຕອງສ່ົງພະ

ນັກງານຂອງຕົນລົງແຕລະທອງຖ່ິນໃນທ່ົວປະເທດຂອງລາວ ເພ່ືອຮຽນຮູກຽວກັບວິຖີຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນບັນດາ

ເຜ່ົາຂອງລາວ.
老挝前副总理宋沙瓦·凌沙瓦 :《占芭》杂志在促进老中合作中发挥着重要作用，建议老挝的公务员、军人、

警察、学生把《占芭》杂志作为一本学习求知的书籍，并积极为《占芭》杂志献言，使杂志能更好地为老中合作

服务。建议《占芭》能增加两国文化风俗方面的内容，让老挝人更加了解中国文化，让中国人更加了解老挝文化。

因为两国文化有相似性也存在差异，欢迎《占芭》杂志员工到老挝各地学习，了解老挝各族人民的生活方式。

ທານນາງ ມານີລາ ສົມບັນດິດ ກົງສຸນໃຫຍ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນຄຸນໝິງ: ວາລະສານ ຈຳປາໄດແຈກຢາຍຈຳໜາຍ

ໄປຫຼາຍບອນ ແລະ ມີການທ່ົວເຖິງຢາງກວາງຂວາງ, ເນ້ືອໃນຂອງວາລະສານສົມບູນຫຼາຍ, ເຊ່ິງໄດກາຍເປັນວາລະສານ

ທ່ີໄດຮັບຄວາມມັກຮັກຈາກຜູອານຫຼາຍ. ວາລະສານຈຳປາ ໄດສະໜອງຂ�ມູ້ນຂາວສານຕາງໆເປັນປະຈຳ ແລະ ອອກຂາວ

ກຽວກັບໂຄງການທ່ີເປັນສັນຍາລັກໃນດານການຮວມມືລາວ-ຈີນ ແລະ ໂຄງການສາງຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະຊາຊົນ, ເຊ່ັນ:

ໃນປີມໆມານີ້ ວາລະສານໄດອອກຂາວກັບກຽວຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການຕາງໆ ກ�ຄື ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ແລວ

ເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ, ຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ທາງດວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ, ໂຄງ

ການແສງສະຫວາງໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫປະຊາຊົນສອງຊາດໄດຮັບຮູການຮວມມືລາວ-ຈີນ

ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນລະຫວາງປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ. ຫວັງວາວາລະສານຈຳປາ ຈະເປີດກວາງການແຈກ

ຢາຍໄປຫຼາຍໆບອນ ຄືເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕຂອງປະເທດລາວ ແລະ ເມືອງ(ນະຄອນ),ກ່ິງແຂວງຕາງໆຂອງແຂວງ

ຢຸນນານ, ເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍບົດບາດສ່ືມວນຊົນໃນການຊກຍູການກສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.
老挝驻昆总领事马尼拉·颂版迪 ：《占芭》杂志发行广泛、可及性强，内容丰富有趣，在老挝特别是万象已成

为非常受欢迎的读物。杂志定期梳理老中合作的相关资讯，对老中标志性合作项目和民心工程进行及时报道。例如，

近年来杂志对“一带一路”“老中经济走廊”“老中命运共同体”、中老铁路、万万高速、首都万象市中心城区点亮

工程项目等项目都进行了及时报告，帮助两国人民更好地了解老中合作，促进民心相通。希望《占芭》杂志能扩

大发行范围，发行到老挝其他偏远省份和云南更多州、市，继续为推进老中命运共同体建设发挥媒介作用。
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