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庆祝中国共产党成立 100 周年
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以史为鉴 开创未来

ທານສີຈ້ິນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ

ປະທານປະເທດຈີນ, ປະທານຄະນະກຳມະການການທະຫານສູນກາງຈີນ

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席 习近平
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ເນ້ືອໃນລຸມນ້ີຄັດມາຈາກຄຳປາໄສຂອງທານສີຈ້ິນຜິງ ກາວໃນພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ

● ໂດຍຜານການສູຊົນຢາງຕເນື່ອງຂອງທົ່ວພັກ ແລະ ປະ

ຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໃນທ່ົວປະເທດ, ພວກເຮົາໄດບັນລຸເປ້ົາໝາຍ

ສູຊົນ 100 ປີປະການທີໜ່ຶງ ຄື: ສາງສັງຄົມທ່ີຢູ່ດີກິນດີໃຫສຳເລັດ

ຮອບດານຢູຜືນແຜນດິນຈີນ, ໄດແກໄຂບັນຫາທຸກຍາກເດັດຖານ

ທ່ີມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ.

● ໃນໄລຍະ 100 ປີມານີ້, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດເຕົ້າໂຮມ

ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ນຳພາປະຊາຊົນຈີນດຳເນີນການສູຊົນ, 

ການເສຍສະຫຼະ ແລະ ການປະດິດສາງທຸກຢາງ, ສະຫຸຼບແລວ

ກ�ແມນຫົວຂ�້ຕົ້ນຕ�ອັນໜຶ່ງຄື: ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການຟື້ນຟູ

ຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງຊົນຊາດຈີນ.

新华社 图
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● ຮາກຖານຂອງພັກກອມມູນິດຈີນຂ້ຶນຢູກັບປະຊາຊົນ, ສາຍ

ເລືອດຂ້ຶນຢູກັບປະຊາຊົນ, ກຳລັງກ�ມາຈາກປະຊາຊົນ. ພັກກອມ

ມູນິດຈີນເປັນຕົວແທນໃຫແກຜົນປະໂຫຍດພ້ືນຖານຂອງປະຊາ

ຊົນຈີນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີສຸດຢາງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ, ຮວມ

ທຸກຮວມສຸກກັບປະຊາຊົນ, ຮວມເປັນຮວມຕາຍກັບປະຊາຊົນ, 

ບມີຜົນປະໂຫຍດພິເສດສວນຕົວແຕຢາງໃດ ແລະ ບເຄີຍເປັນ

ຕົວແທນໃຫແກຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸມຜົນປະໂຫຍດໃດ, ກຸມອິດ

ທິກຳລັງໃດ ແລະ ຊ້ັນຄົນອຳນາດພິເສດໃດ. 

● ບັນດາຜູນຳໜາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໄດສາງຕ້ັງພັກກອມ

ມູນິດຈີນຂຶ້ນມາ, ສາງຈິດໃຈສາງຕັ້ງພັກອັນຍິ່ງໃຫຍ ຄື: ຍຶດ

ໝ້ັນໃນສັດຈະທຳ, ຍຶດໝ້ັນອຸດົມການ, ປະຕິບັດຕາມອຸດົມການ

ແຕຫົວທີ, ແບກຫາບພາລະກຳ, ບຢານກົວຕການເສຍສະຫຼະ, 

ຕສູຢາງກາຫານ, ຈົງຮັກພັກດີຕພັກ ແລະ ບເຮັດໃຫປະຊາຊົນ

ຜິດຫວັງ, ນ້ີກ�ແມນແຫຼງກຳລັງແຮງດານຈິດໃຈຂອງພັກກອມ

ມູນິດຈີນ.

● ການເດີນຕາມເສັ້ນທາງຂອງຕົນ, ເປັນຈຸດພື້ນຖານທາງ

ດານທິດສະດີ ແລະພຶດຕິກຳທັງໝົດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ທັງ

ແມນຂ�ສ້ະຫລຸບຂອງປະຫວັດສາດທ່ີພັກກອມມູນິດຈີນໄດຮັບຈາກ

ການນຳພາສູຊົນເປັນເວລາຮອຍປີ.

●  ພວກເຮົາຍຶດໝ້ັນ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມນິຍົມທ່ີມີສີສັນພິ

ເສດຂອງຈີນ, ໄດຊກຍູຄວາມສີວິໄລດານວັດຖ, ຄວາມສີວິໄລ

ດານການເມືອງ, ຄວາມສີວິໄລດານຈິດໃຈ, ຄວາມສີວິໄລທາງ

ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສີວິໄລດານຊີວະພາບໃຫພັດທະນາແບບ

ປະສານສົມທົບກັນ, ໄດສາງເສັ້ນທາງທັນສະໄໝອັນໃໝທີ່ມີສີ

ສັນຂອງຈີນ, ທັງໄດສາງຮູບແບບໃໝຂອງຄວາມສີວິໄລຂອງ

ມະນຸດ.

●   ສັນຕິພາບ,ການຢູຮວມກັນໂດຍສັນຕິ ແລະ ຄວາມປອງ

ດອງກັນ ແມນແນວຄວາມຄິດທ່ີຊົນຊາດຈີນສະແຫວງຫາ ແລະ 

ສືບທອດກັນມາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ພັນກວາປີຜານມາ, ໃນ

ສາຍເລືອດຂອງຊົນຊາດຈີນບມີແຊນທ່ີຮຸກຮານຄົນອ່ືນ  ແລະ 

ຢາກເປັນເຈົ້າອຳນາດຂອງໂລກ. ພັກກອມມູນິດຈີນໄດເອົາ

ໃຈໃສອະນາຄົດ  ແລະ ຊາຕາກຳຂອງມວນມະນຸດ, ຮວມກັບ

ກຳລັງທຸກຝາຍທີ່ກາວໜາເກາະແຂນກັນກາວເດີນໄປໜາ, 

ຈີນເປັນຜູສາງສັນຕິພາບໂລກ ຜູປະກອບສວນພັດທະນາໂລກ

ແລະ ຜູປົກປອງລະບຽບສາກົນຢາງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ.

●  ພັກກອມມູນິດຈີນຈະສືບຕຮວມກັບປະເທດ ແລະ ປະຊາ

ຊົນຜູທີ່ຮັກຫອມສັນຕິພາບ,ເສີມຂະຫຍາຍຄານິຍົມຮວມຂອງ

ມວນມະນຸດ ຄື: ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ, ທຽງທຳ, ເປັນທຳ, 

ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບ, ຈະຍຶດໝ້ັນການຮວມມືກັນ ບ

ເປັນປ�ລະປັກກັນ, ຈະຍຶດໝັ້ນການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ບປິດ

ປະຕູ, ຈະຍຶດໝ້ັນໃນຫັຼກການຕາງຝາຍຕາງໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ບດຳເນີນການແຂງຂັນແບບຂອຍໄດ້ເຈ້ົາເສຍ, ຄັດຄານລັດທິ

ເຈ້ົາອຳນາດ ແລະ ການເມືອງມະຫາອຳນາດ, ຊກຍູຂະບວນ

ປະຫວັດສາດໃຫກາວໄປໜາສູເປ້ົາໝາຍທ່ີສະຫວາງສະໄຫວ.

●  ປະຊາຊົນຈີນແມນປະຊາຊົນທີ່ມັກຄວາມເປັນທຳ ແລະ 

ບຢານກົວຄວາມຮຸນແຮງ, ຊົນຊາດຈີນແມນຊົນຊາດທ່ີມີຄວາມ

ພາກພູມໃຈຕຊົນຊາດຕົນ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງທີ່

ເຂ້ັມແຂງ. ແຕໃດໆມາ ປະຊາຊົນຈີນກ�ບເຄີຍຂ່ົມເຫັງ ບີບບັງ

ຄັບ ຫຼື ກົດຂີ່ຂູດຮີດປະຊາຊນົປະເທດອືນ່ໃຫເປັນຂອຍຂາ, ສະ

ນ້ັນ, ໃນອະດີດບເຄີຍເຮັດ, ປັດຈຸບັນກ�ບເຮັດ ແລະ ອະນາຄົດ

ກ�ຈະບເຮັດແບບນ້ັນເດັດຂາດ.

●   ການກາຕສູ ກາເອົາໄຊຊະນະ, ແມນກຳລັງຈິດໃຈທ່ີເຂ້ັມ

ແຂງຂອງພັກກອມມູນິດຈີນທີ່ບມີຝາຍໃດສາມາດເອົາຊະນະ

ໄດ. ຢາກບັນລຸຄວາມໄຝຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍໃຫປາກົດເປັນຈິງ ກ�

ຕອງບຸກບືນສູຊົນຢາງອົງອາດກາຫານ ແລະ ບລົດລະ.
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●   ພັກກອມມູນິດຈີນພວກເຮົາໄດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸງຍາກ

ລຳບາກຕາງໆນາໆກ�ຍັງມີຊີວິດຊີວາ,ເຫດຜົນທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດກ�

ແມນພວກເຮົາໄດຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການໃຫພັກຄຸມຄອງພັກຢາງ

ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ,ປົກຄອງຄຸມຄອງພັກຢາງເຄັ່ງຄັດຮອບ

ດານ,ຮັບມືກັບຄວາມສຽງ ແລະ ການທົດສອບທີ່ຕົນເອງໄດ

ປະເຊີນໜາໃນໄລຍະປະຫວັດສາດຕາງໆຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ຮັບ

ປະກັນໃຫພັກເຮົາສາມາດເດີນໄປໜາຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີ

ປາຍໃນຂະບວນປະຫວັດສາດທີ່ສະພາບການຂອງໂລກມີການ

ປຽນແປງຢາງເລິກເຊິ່ງ,ໃນການຮັບມືກັບຄວາມສຽງ ແລະ

ສິ່ງທາທາຍຕາງໆນາໆທີ່ມີຢູພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາງປະ

ເທດ ຕອງໃຫພັກເຮົາເປັນແກນກາງໃນການນຳພາປະຊາຊົນ

ທ່ົວປະເທດຢາງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ!

●     ອະນາຄົດຂ້ຶນຢູກັບຊາວໜຸມ, ຄວາມຫວັງມອບໃຫຊາວ

ໜຸມ. 100 ປີກອນນ້ີ, ຢູປະເທດຈີນທ່ີທັງທຸກຍາກທັງອອນແອ, 

ຊາວໜຸມກຸມໜຶ່ງໄດຊທວນໄຟຂອງແນວຄິດລັດທິມາກ, ຊອກ

ຫາເສ້ັນທາງໃຫຊົນຊາດຈີນເພ່ືອຟ້ືນຟູຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງ

ຂອງປະຊາຊົນຈີນດວຍຄວາມທຸກຍາກລຳບາກທ່ີສຸດ. ຜານເວ

ລາ 100 ປີມານ້ີ, ພາຍໃຕຄັນທຸງຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ຊາວ

ໜຸມຫຼາຍເຊັ່ນຄົນໄດອຸທິດກຳລັງໜຸມແໜນຂອງຕົນໃຫເຊື່ອມ

ຕົວເຂ້ົາກັບພາລະກິດຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ, ກາຍເປັນຜູນຳ

ໜາພາທາງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການຟື້ນຟູຄວາມຈະເລີນ

ຮຸງເຮືອງອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງຊົນຊາດຈີນ.

新华社 图
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第一章
rkdmu 1

ທານ ເໝົາເຈີຕົງ(Mao Zedong) 

毛泽东

ທານ ເຕ້ິງສຽວຜິງ(Deng Xiaoping)

邓小平

ພາລະໜາທ່ີຂອງພວກເຮົາບແມນເລ່ືອງອ່ືນ, ກ�ແມນ ອອກໄປບຸກລະດົມຂົນຂວາຍ

ປະຊາຊົນ ເສີມສາງກຳລັງແຫງປະຊາຊົນ ເຕ້ົາໂຮມທຸກກຳລັງທ່ົວປະເທດທ່ີສາ

ມາດເຕົ້າໂຮມໄດ, ພາຍໃຕການນຳພາຂອງພັກພວກເຮົາ ຕີຕານມີໄຊຕພວກ

ຮຸກຮານຍ່ີປຸນ, ສາງຕ້ັງປະເທດຈີນໃໝທ່ີຮຸງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມ, ຕສູເພ່ືອສາງ

ຕັ້ງປະເທດຈີນໃໝທີ່ມີເອກະລາດ ເສລີພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ແລະ 

ຮ່ັງມີເຂ້ັມແຂງ.
我们的任务不是别的，就是放手发动群众，壮大人民力量，团结全

国一切可能团结的力量，在我们党领导之下，为着打败日本侵略者，建

设一个光明的新中国，建设一个独立的、自由的、民主的、统一的、富

强的新中国而奋斗。

ລະບອບສັງຄົມນິຍົມຕອງລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມທຸກ

ຍາກ ບແມນລະບອບສັງຄົມນິຍົມ, ຍິ່ງບແມນລະບອບກອມມູ

ນິດ.
社会主义要消灭贫穷。贫穷不是社会主义，更不是

共产主义。
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初心如磐

v5fq,dkoc8jsq;mus,aho7q'pk;oko

ທານ ຈຽງເຈີມິນ(Jiang Zemin)

江泽民

ທານ ຫູຈິນທາວ(Hu Jintao)

胡锦涛

ທານ ສີຈ້ິນຜິງ(Xi Jinping)

习近平

ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນທີ່ພັກຂອງພວກເຮົາໄດຮັບນັ້ນ, ກ�ຍອນວາພັກຂອງ

ພວກເຮົາ ບວາໃນໄລຍະໃດຂອງການປະຕິວັດ ການສາງສາ ແລະການປະຕິຮູບ, ລວນ

ແຕໄດຕາງໜາຄວາມຕອງການໃນການພັດທະນາກຳລັງການຜະລິດທີ່ກາວໜາຂອງ

ຈີນ, ຕາງໜາທິດທາງກາວໄປໜາຂອງວັດທະນະທຳທ່ີກາວໜາຂອງຈີນ, ຕາງໜາຜົນ

ປະໂຫຍດພ້ືນຖານຂອງປະຊາຊົນອັນກວາງຂວາງທ່ີສຸດຂອງຈີນ, ລວມທັງໂດຍຜານການ

ກຳນົດນະໂຍບາຍທິດທາງເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕອງ ເພື່ອສູຊົນຢາງບລົດລະ ໃນການບັນລຸ

ຜົນປະໂຫຍດພ້ືນຖານຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
我们党所以赢得人民的拥护，是因为我们党在革命、建设、改革的各个时期，

总是代表着中国先进生产力的发展要求，代表着中国先进文化的前进方向，代表

着中国最广大人民的根本利益，并通过制定正确的路线方针政策，为实现国家和

人民的根本利益而不懈奋斗。

ສ່ິງທັງໝົດທ່ີສອດຄອງກັບ ທັດສະນະການພັດທະນາແບບວິທະຍາສາດກ�ໃຫເອົາໄປປະຕິ

ບັດຢາງສຸດກຳລັງ, ສ່ິງທ່ີບສອດຄອງ ກ�ໃຫແກໄຂຢາງບມີການລັງເລໃຈ, ວຽກງານທຸກ

ຢາງທ່ີຊກຍູສ່ົງເສີມການພັດທະນາຢາງແທຈິງນ້ັນ ລວນແຕສາມາດຜານການກວດສອບ

ຈາກ ປະຫວັດສາດ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ.
凡是符合科学发展观的事情就全力以赴地去做，不符合的就毫不迟疑地去改，

真正使促进发展的各项工作都经得起历史和人民的检验。

ປະຊາຊົນກ�ຄືປະເທດຊາດ, ພັກກອມມູນິດຈີນຕສູເພ່ືອຍາດອຳນາດການເມືອງຂອງປະ

ເທດຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ກ�ເພ່ືອຮັກສາຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເພ່ືອໃຫ

ປະຊາຊົນສາມາດມີຊີວິດການເປັນຢູທ່ີດີ.
人民就是江山，共产党打江山、守江山，守的是人民的心，为的是让人民过

上好日子。
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      ຢາກເຂ້ົາໃຈຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ກ�ຕອງ

ເຂ້ົາໃຈປະເທດຈີນໃນປີ1921.

      ໃນປີນ້ີ, ຄວາມຮຸງເຮືອງໄດກາຍເປັນເລ່ືອງອະດີດໄປແລວ,

ດິນແດນທີ່ເກົ່າແກ ທາງທິດບົວລະພາແຫງນີ້, ພວມດີ້ນຮົນຢູ

ທາມກາງໂສກນາດຕະກຳທ່ີຍືດເຍ້ືອຕເນ່ືອງ.

      ປີ 1911 ທ່ີເປັນເວລາ 10 ປີກອນນ້ັນ,  ລາດຊະວົງຊ່ິງ—

ເຊ່ິງເປັນລາດຊະວົງສັກດິນາສຸດທາຍໃນປະຫວັດສາດຂອງຈີນ

ຫຼັງຈາກທີ່ຜານຜາລົມຝົນມາໄດເຄິ່ງສະຕະວັດແລວ ໃນທີ່ສຸດ

ກກາວສູບ້ັນອາວະສານ. ໃນໄລຍະ 66  ປີ ນັບແຕປີ 1840 ຮອດ

ປີ 1905, ປະເທດມະຫາອຳນາດລາເມືອງຂຶ້ນຈາກຝາຍຕາ

ເວັນຕົກເກືອບວາທຸກປະເທດຕາງກ�ໄດມີສວນຮວມຕການ

ຮຸກຮານປະເທດຈີນ. ປີ 1919 ກ�ຄື 2 ປີກອນໜານ້ີເອງ, ຈີນໃນ

ນາມທີ່ເປັນປະເທດຊະນະສົງຄາມເຂົ້າຮວມກອງປະຊມສັນຕິ

第二章
rkdmu 2

从 1921 年 到 2021 年， 中 国 共

产党走过了整整一百年的历程。

争取民族独立、人民解放和实现

国家富强、人民幸福，是中国共产党

百年历史的主题。这也是用鲜血、汗

水、泪水、勇气、智慧、力量写就的

百年。我们回望 100 年历史中的几个

篇章，探寻中国共产党如何穿越百年，

带领中国走出迷雾，走向繁荣。
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百年波澜中国路
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ພາບປາຣີ ຫັຼງຈາກສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ 1 ນ້ັນ, ຊ�າ້ພັດຕົກເປັນ

ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຍາດແບງຢາງຮຸນແຮງ, ຍີ່ປຸນສວຍໂອກາດ

ດັ່ງກາວບຸກຍຶດຊານຕົງ. “ຄວາມຍຸຕິທ�າເພື່ອຊະນະມະຫາອຳ

ນາດ” ໄດປະລາໄຊໃຫ “ຊາດອອນແອໄຮຖານະທາງການທູດ”

ໄປແລວ, ເມ່ືອຂາວນ້ີດັງມາຮອດພາຍໃນປະເທດ, ເຮັດໃຫນັກ

ສຶກສາ-ກຳມະກອນຊາວໜຸມທີ່ຄຽດແຄນທີ່ສຸດນັ້ນ ໄດຈັດຕັ້ງ

ຂະບວນການ“ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ” ຂ້ຶນ ໂດຍເອົາຮູບການແຫ

ຂະບວນປະທວງຂະໜາດໃຫຍ ແລະ ຢຸດງານເປັນຫັຼກ. ໃນທາມ

ກາງຄວາມຄຽດແຄນ ແລະ ຄວາມສ້ິນຫວັງແບບນ້ີ ຄົນທັງຫຼາຍ

ຮອງອອກມາວາ: ຈະກອບກູປະເທດຈີນແນວໃດ? ຈະກອບກູ

ປະຊາຊົນຈີນແນວໃດ ?

ນັບແຕປີ 1840 ເປັນຕ້ົນມາ, ຄົນຈີນຈ�ານວນນັບບຖວນ

ທ່ີລອງຕອບຄ�າຖາມນ້ີ, ແຕແລວບວາຈະປະຕິ

ຮູບ, ປັບປຸງປົວແປງ, ປະຕິວັດ ພອມທັງ

ລອງສາງປະຊາທິປະໄຕແບບຕາເວັນ

ຕົກກ�ຕາມ, ມັນລວນແຕປະລາໄຊ

ລົງຢູດີ. ຄົນຈີນນັບມື້ນັບຫຼາຍ

ຂ້ຶນເລ່ີມຄ�ານຶງໄດວາ, ບັນຫາຂອງປະເທດຈີນບາງທີອາດເປັນ

ຍອນຊອກບເຫັນເສ້ັນທາງກົກເຄ້ົາຈັກເສ້ັນໜ່ຶງທ່ີຖືກຕອງ ແລະ 

ເໝາະສົມ.

      ໃນທ່ີສຸດວັນເວລາມາຮອດປີ 1921. ໃນວາລະສານ “ຊາວ

ໜຸມໃໝ” ທ່ີຈັດພິມໃນຄ້ັງວັນທີ 1 ມັງກອນ ຂອງປີດ່ັງກາວ, ໄດ

ຕີພິມ“ຫວນກັບໄປຫາມາກ”ບົດໜ່ຶງທ່ີຂຽນໂດຍ ຊາວໜຸມ ຫີຼຕາ
(Li Da), ເຊິ່ງໄດຊີ້ແຈງເຖິງເນື້ອໃນສ�າຄັນພື້ນຖານຂອງລະ

ບອບສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດຂອງມາກ. ແລະ ແລວນັບແຕຂະ

ບວນການ“ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ”ເປັນຕ້ົນມາ, ຊາວໜຸມຈີນທ່ີເປັນ

ຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍເລ່ີມຖືເອົາລັດທິມາກເປັນທິດຊ້ີນ�າ, ມາຄ້ົນ

ຄວ້າບັນຫາການກອບກູປະເທດຊາດເພ່ືອໃຫຊາດຄົງຕົວຢູຕໄປ.

      ລະດູຮອນໃນປີນ້ັນ, ຊາວໜຸມມາຈາກແຫງຕາງໆຂອງ

ທົ່ວປະເທດຈີນທີ່ມີຈ�ານວນ 13 ຄົນ ໄດມາເຕົ້າໂຮມກັນຢາງ

ງຽບໆຢູໃນອາຄານທ່ີພັກຫັຼງໜ່ຶງ ໝາຍເລກ 106 ຖະໜົນວາງ

ຈ້ື ເຂດທ່ີເຊ່ົາຂອງປະເທດຝະຣ່ັງ ຢູຊຽງໄຮ. ເວທີໄດຖືກສາງ

ຂ້ຶນມາ, ຜາສາກກ�າລັງເປີດອອກ, ເລ່ີມຈາກບອນນ້ີເອງ, ການ

ປະຕິວັດຂອງຈີນໄດກາວເຂົ້າສູຍຸກສະໄໝທີ່ເປັນຄື້ນຊັດສາດ

ໄປກວາງໄກທ່ີສຸດເລີຍ.
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征程的起点
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1921年7月23日，上海天气异常闷热。入夜，上海法租界望志路106号的一栋住宅

亮起昏黄的灯光。 屋内，31岁的 李汉俊 正等着来此参加中共一大会议的各地代表。其

余12名代表陆续 来了，多是年轻 模样， 但打扮各不相同，有穿长衫的，有穿西装的，

有人留着八字胡须，也有人一脸稚气，他们的平均年龄只有28岁。

      ເດືອນມິຖນາ 1921, ທ່ີແຂວງຫູໜານປະເທດຈີນ, ທານເໝົາເຈີຕົງ ໃນໄວ 28

ປີ ໄດຮັບແຈງການເປີດກອງປະຊມສະບັບໜ່ຶງ, ເຊ່ິງຮຽກຮອງໃຫອົງການຈັດຕ້ັງຢູ

ເຂດຕາງໆສ່ົງຜູແທນ 2 ຄົນ ມຸງໜາສູຊຽງໄຮເພ່ືອເຂ້ົາຮວມກອງປະຊມໃຫຍຜູແທນ

ທ່ົວປະເທດຄ້ັງທ�າອິດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ.

      ວັນທີ 23 ກ�ລະກົດ 1921, ຢູຊຽງໄຮອາກາດຮອນອົບເອ້ົາຜິດປົກກະຕິ. ຮອດ

ກາງຄືນ, ອາຄານທ່ີພັກເຊົາຫັຼງໜ່ຶງໝາຍເລກເຮືອນ 106 ຖະໜົນວາງຈ້ືເຂດທ່ີເຊ່ົາ

ຝະຣ່ັງຢູຊຽງໄຮໄດມີແສງໄຟເຫືຼອງພ�ມົວໆຮຸງຂ້ຶນ. ພາຍໃນຫອງ, ຫີຼຮ້ັນຈຸນ (Li Han

jun) ໃນໄວ 31 ປີ ກຳລັງລ�ຖາຜູແທນຈາກເຂດຕາງໆຢູ. ຜູແທນຈ�ານວນ 13 ຄົນ

ໄດມາຮອດຕາມໆກັນ, ສວນຫຼາຍແມນມີຮູບຮາງໜຸມນອຍ, ແຕວາ ແຕງຊົງແຕກ

ຕາງກັນໄປ, ມີຜູນຸງເສ້ືອຄຸມຍາວແບບຜູຊາຍ, ມີຜູນຸງຊດແວັດ, ບາງຄົນກ�ຈ່ົງໜວດ

ງອງ, ແລະ ກ�ມີຄົນໜາຕາທ່ີຍັງນອຍຢູ ເຊ່ັນກັນ, ອາຍຸສະເລຍຂອງເຂົາເຈ້ົາມີແຕ 
28 ປີເທ່ົານ້ັນ.

      ຊາວໜຸມທັງຫຼາຍໄດສົນທະນາວຽກງານຂອງໃຜຂອງມັນ, ຫັຼກຊ້ີນ�າຂອງພັກ

ກອມມູນິດຈີນ ແລະ ແຜນວຽກຕໜາດວຍຄວາມກະຕືລືລ້ົນ. ເມ່ືອປະຊມກັນໄດເຄ່ິງ

ທາງ, ກ�ຖືກໜວຍລາດຕະເວນຢູເຂດທີ່ເຊົ່າຝະຣັ່ງມາລົບກວນ, ຜູແທນຫຼາຍຄົນກ�

ເລີຍຂ້ຶນລົດໄຟມຸງໜາໄປທ່ີເມືອງເຈຍຊ່ິງ,ສືບຕປະຊມຢູໃນເຮືອແພສ�າລານລ�າໜ່ຶງ

ຢູໜອງໜານຫູໃນທອງຖ່ິນດ່ັງກາວ. ການປະຊມໄດປຶກສາຫາລືກັນ ພອມທັງຮັບຮອງ

ຜານ “ຫັຼກຊ້ີນ�າສະບັບທຳອິດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ”, ຫັຼກຊ້ີນ�າສ້ັນໆ 15 ຂ� ້ເນ້ືອໃນປະ

ມານ 700 ຄ�າ ສະບັບນ້ີ, ໄດກ�ານົດເອົາຊ່ືເອ້ີນຂອງພັກ, ເປ້ົາໝາຍສູຊົນ, ນະໂຍບາຍ

ພ້ືນຖານ, ແລະໄດນ�າສະເໜີລະບົບການຈັດຕ້ັງຂອງພັກ ເຊ່ັນ: ກົນໄກຂະຫຍາຍພັກ, 

ກສາງອົງການທອງຖ່ິນ ແລະ ສູນກາງຂອງພັກເປັນຕ້ົນ, ມັນແມນເອກະສານທາງ

ການຊດທ�າອິດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ.

      ພັກກອມມູນິດຈີນ, ໄດກ�າເນີດຂ້ຶນມາຢາງເປັນທາງການໃນເດືອນກ�ລະກົດທ່ີມີ

ໝອກຄວັນລົມຝົນມືດໆມົວໆ, ຢູໃນເຮືອແພໂດດດຽວລອງລອຍຕາມຄ້ືນຟອງກະທົບ

ໄປມາແບບນ້ີນ້ີເອງ.

      ຜູແທນທ່ີມາຮວມກອງປະຊມໄດທະຍອຍກັບຄືນສູໜາທ່ີວຽກງານຂອງໃຜລາວ,

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງພັກກອມມູນິດຈີນກ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງວອງໄວ, ແລະ ມີ

ການເຕ້ົາໂຮມກ�າລັງ ນ�າພາຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຊົນຊ້ັນກຳມະກອນ. ຮວມ

      ກ�ານົດຊ່ືຂອງພັກພວກເຮົາວາ:“ພັກ

ກອມມູນິດຈີນ”.

      ພັກຂອງພວກເຮົາຍອມຮັບເອົາລະ

ບອບບ�ລິຫານຂອງໂຊວຽດ, ຕອງຈັດຕ້ັງ

ກຳມະກອນ, ຊາວນາ ແລະ ທະຫານຂ້ຶນ,

ພອມທັງຖືເອົາການປະຕິວັດສັງຄົມເປັນ

ເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕ�ຂອງນະໂຍບາຍຂອງຕົນ. 

——"ຫັຼກຊ້ີນ�າສະບັບທ�າອິດຂອງພັກກອມ

ມູນິດຈີນ"

我们的党定名为“中国共产党”。

我们党承认苏维埃管理制度，要

把工人、农民和士兵组织起来，并以

社会革命为自己政策的主要目的。

——《中国共产党的第一个纲领》
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ມືກັບພັກກົກມິນຕ໋ັງຈີນທ່ີ ທານ ຊນຍັດເຊັນ(Sun Yat-sen)ເປັນ

ຜູນ�າພາໃນເວລານັ້ນ. ເປີດສົງຄາມຕຕານຂຸນເສິກແຕພາກ

ໃຕສູພາກເໜືອ, ພັກດັນໃຫບັນລຸຜົນເປັນຈິງໃນການທອນໂຮມ

ປະເທດຈີນເປັນເອກະພາບ.

      ແຕວາຄວາມໂຫດຮາຍຂອງການປະຕິວັດກ�ບັງເອີນມາ

ຮອດ. ວັນທີ 12 ເມສາ 1927, ພວກຝາຍຂວາໃໝຂອງພັກກົກ

ມິນຕັ໋ງໄດກລັດຖະປະຫານດວຍກຳລັງປະກອບອາວຸດຢູຊຽງ

ໄຮ, ເຂ່ັນຂາສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ ແລະ ພວກຝາຍຊາຍພັກ

ກົກມິນຕ໋ັງຢາງປາເຖ່ືອນ. ຫີຼຮ້ັນຈຸນ ອາຍຸ ພຽງແຕ 37 ປີ ພອມ

ດວຍຫຼາຍສິບພັນຄົນກ�ຖືກສັງຫານໄປນ�າກັນ, ເຮັດໃຫພັກກອມ

ມູນິດຈີນໄດຮັບຄວາມສູນເສຍອັນເຈັບແສບ, ຈາກນ້ັນ ພັກກອມ

ມູນິດຈີນກ�ເລີຍກາວເດີນສູເສັ້ນທາງປະຕິວັດດວຍກຳລັງປະ

ກອບອາວຸດເພ່ືອຍາດເອົາອຳນາດການເມືອງຂອງຈີນ.

      ປີ 1949, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ໄດຖືກສະຖາ

ປະນາຂຶ້ນ. ຜູແທນທີ່ໄດເຂົ້າຮວມກອງປະຊມໃຫຍຄັ້ງທ�າອິດ

ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໄດເສຍສະຫຼະໄປ 4 ຄົນ, ມີພຽງແຕ ທານ

ເໝົາເຈີຕົງ, ທານ ຕົງປີ້ອູ ເທົ່ານັ້ນໄດຢືນຢູສະຖານທີ່ຕົວຈິງ

ຂອງພິທີສະຖາປະນາປະເທດ. ນັບແຕປີ 1921 ຮອດ ປີ 1949, 

ປະເທດຈີນໄດສູນເສຍນັກຮົບວິລະຊົນການປະຕິວັດ ຜູມີຊື່ສາ

ມາດກວດສອບໄດນ້ັນຫຼາຍຮອດ 3,7 ລານກວາຄົນ, ສະເລຍຕ

ມ້ືແມນ 370 ກວ່າຄົນ.

      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນມີຈ�ານວນພົນຫຼາຍ

ກວາ 90 ລານຄົນ, ຊາຕາກຳຂອງປະເທດຈີນໄດປຽນແປງ

ໄປດົນແລວ. ວັນທີ 1 ກ�ລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ, ປວງຊົນຕາງກ

ຫວນຄະນຶງເຖິງຈຸດເລີ່ມຂອງຂະບວນການອອກເດີນທາງນີ ້

ດວຍວິທີການຕາງໆ, ເພ່ືອລະນຶກເຖິງ ວິລະບູລຸດ ທ່ີບຸກບືນຕົວ

ຂ້ຶນໃນຊວງເວລາທ່ີປະເທດຈີນລຳບາກມີໄພເຫ່ົຼານ້ັນ.
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      ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 1936, ຢູທ່ີເມືອງຫຸຍໜິງແຂວງກັນຊ, ມີນັກຮົບກຸມໜ່ຶງທ່ີມີ

ໃບໜາຊີດເຫືຼອງເນ້ືອກາຍຈອຍຜອມ ແລະ ເສ້ືອຂາດໂສງຫຽນ ພວມໂອບກອດກັນ

ແໜນຢາງສະໜິດສະໜົມກັບບັນດາໝູຄູຮວມຮົບທ່ີມາຮັບຕອນເຂົາເຈ້ົາ, ເຂົາເຈ້ົາຈ�າ

ນວນບໜອຍແມນໃສເກີບເຟືອງທີ່ຂາດຫຽນ, ຈົນເຖິງວາມີບາງຄົນພຽງແຕເອົາ

ໜັງຄວາຍແຜນໜ່ຶງຫຸມຕີນ, ແລະ ເອົາເຊືອກມັດໃຫແໜນ. ເມ່ືອເບ່ິງພວກເຂົາເຈ້ົາ

ແລວ ແມນຄືຄົນທີ່ອິດເມື່ອຍບມີວິນຍານ, ແຕວາສາຍຕາຂອງເຂົາເຈົ້າຊ�້າພັດມີ

ຄວາມເດັດດຽວໜຽວແໜນເຜີຍອອກມາ.

      ປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາຂອງຖັນແຖວທະຫານກຸມນ້ີຈະຕອງຫວນກັບຄືນໄປ
11 ປີກອນນ້ີ. ກ�ຄື ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 1927, ໂດຍປະເຊີນໜາກັບການລັດຖະປະຫານ

ດວຍອາວຸດ ແລະ ການຂາຟັນລັນແທງຂອງພັກກົກມິນຕ໋ັງ, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດນຳ

ພາພາກສວນໜ່ຶງຂອງກອງທັບປະຕິວັດແຫງຊາດ ເພ່ືອກການລຸກຮືຂ້ຶນດວຍອາວຸດ

ຢູເມືອງນານຊາງແຂວງຈຽງຊີ, ເຊິ່ງເປັນການເປີດສາກການນ�າພາເອກະລາດ

ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໃນການຕສູປະກອບອາວຸດ ແລະ ການສາງຕ້ັງກອງທັບ. ຄວາມ

ເຫ້ືຼອມໃສທາງການເມືອງອັນໝ້ັນໜຽວ ເຮັດໃຫເຂົາເຈ້ົາແຕກຕາງກັນກັບທຸກໆກອງ

ທບັໃນປະຫວດັສາດຈນີ, ທກຸການກະທ�າຕອງປະຕບິດັຕາມຄ�າບນັຊາ ແລະ ບເອາົ

ສ່ິງຂອງໆປະຊາຊົນແມນແຕມັນດາງຫົວໜ່ຶງ, ນ້ີແມນວິໄນ 2 ຂ�ທ້ຳອິດກອນໝູຂອງ

ກອງທັບກອງນີ້, ມັນກ�ໄດເປັນບຸກຄະລິກະພາບ ແລະ ຈິດວິນຍານທີ່ມີເອກະລັກສະ

ເພາະຂອງຕົນ.

      ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 1934, ຖັນແຖວທະຫານກອງນ້ີ ໄດກາວເຂ້ົາສູການເດີນທັບ

ທາງໄກອັນລ�າບາກຫຍຸງຍາກທ່ີສຸດ ເຊ່ິງບສາມາດຄາດເຖິງລວງໜາໄດ ແລະ ຍາກ

ທ່ີຈະວາດນຶກຄ້ົນຄິດໄດ. ເນ່ືອງຈາກວາໄດຮັບຜົນສະທອນຈາກແນວຄິດການທະຫານ

ທີ່ຜິດພາດຂອງຜູນ�າພາກສວນໃດໜຶ່ງ, ກອງທັບແດງ(ກອງທະຫານແດງ)ແມນບ

ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການທັບມາງການ“ລອມປາບ”ຂອງກອງທັບພັກກົກມິນຕ໋ັງ

ແລວ, ສະນ້ັນ, ຈ່ຶງຖືກບັງຄັບເລ່ີມຕ້ົນດ�າເນີນການເຄ່ືອນຍາຍທາງຍຸດທະສາດ. ນ້ີ

ແມນເສ້ັນທາງແຫງການຝຶກຝົນຫຼຫຼອມສາຍໜ່ຶງ, ໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີດ່ັງກາວນ້ັນ, 

ໄລຍະການເດີນທາງຂອງກອງທບັແດງໄດຮອດປະມານ 12.500 ກິໂລແມດັ, ດ�າ

ເນີນການສູຮົບ-ບັ້ນຮົບ 600 ກວາຄັ້ງ, ຂາມຜານແມນ�້າເກືອບຮອຍສາຍ, ແລະພູ

ຫິມະທ່ີສູງກວາລະດັບໜານ�າ້ທະເລ 4.000 ແມັດກ�ມີ 20 ກວາແຫງ.

ທຸກການກະທຳຕອງຟັງຄ�າບັນຊາ, ບເອົາ

ສ່ິງຂອງໆປະຊາຊົນ ແມນແຕສ່ິງເລັກໆ

ນອຍໆຄືເຂັມດວງໜຶ່ງ ແລະ ໄໝຫຍິບ

ເສັ້ນໜຶ່ງ, ຢືມເຄື່ອງຂອງຕອງສົ່ງຄືນ, 

ເຮັດສິ່ງຂອງເປເພຕອງໃຊແທນຄືນ, ບ

ທາລຸນສະເລີຍເສິກ...

——“ວິໄນໃຫຍສາມຂ� ້ແລະ ສ່ິງທ່ີຄວນ

ເອົາໃຈໃສແປດປະການ” ຂອງກອງທັບ

ປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນ

一切行动听指挥，不拿群众一针

一线，借东西要还，损坏东西要赔，

不虐待俘虏……

——中国人民解放军“三大纪律

八项注意”

长征是一次唤醒中国民众的远征。这支队伍在最艰难的时刻也保持自己的本

色，中国西部缺水严重，红军抵达甘肃会宁时，不肯碰百姓家里的窖水，跑去河

边挑水用，战士们住在群众家里，每天给房东担水、打扫。部队离开会宁时，有

400 多名会宁人加入红军……
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      ການເດີນທັບທາງໄກມັນເປັນການເດີນທາງໄກເພ່ືອປຸກ

ຕື່ນມວນຊົນຈີນຄັ້ງໜຶ່ງ. ຖັນແຖວທະຫານກອງນີ້ ໄດຮັກສາ

ທາດແທຂອງຕົນຕະຫຼອດ ເຖິງວາຢູໃນຂະນະທ່ີອັນຕະລາຍຫຍຸງ

ຍາກທ່ີສຸດກ�ຕາມ. ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນແມນຂາດເຂີນນ�າ້

ຢາງຮາຍແຮງ, ໃນເວລາທ່ີກອງທະຫານແດງໄປຮອດເມືອງ

ຫຸຍໜິງແຂວງກັນຊນ້ັນ, ພວກເຂົາໄດປະຕິເສດທ່ີຈະໄປຕັກນ�າ້

ທີ່ເກັບຮັກສາໄວໃນຂຸມໃຕດິນຂອງປະຊາຊົນ, ເລີຍໄປທີ່ແຄມ

ແມນ�າ້ເພ່ືອຫາບນ�າ້ມາໃຊ. ພວກນັກຮົບພັກເຊົາຢູໃນບານເຮືອນ

ຂອງປະຊາຊົນ, ພວກເຂົາກ�ຊວຍເຈົ້າຂອງເຮືອນໄປຫາບນ�້າ

ແລະ ປັດກວາດອະນາໄມເຮືອນໃນທຸກໆມ້ື. ເມ່ືອກອງທະຫານ

ອອກຈາກເມືອງຫຸຍໜິງນ້ັນ, ມີຊາວຫຸຍໜິງ 400 ກວາຄົນໄດ

ເຂ້ົາເປັນທະຫານຂອງກອງທະຫານແດງ...

      ການເດີນທັບທາງໄກມັນເປັນການເດີນທາງໄກເພ່ືອສະ

ແຫວງຫາສັດຈະທ�າຄ້ັງໜ່ຶງ. ຜູທ່ີສາມາດກາວໄປຮອດຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງໄດນັ້ນ, ລວນແຕເປັນຄົນທີ່ມີອຸດົມການທີ່ເດັດດຽວ

ໜຽວແໜນທີ່ສຸດ. ເມື່ອກອງທະຫານກອງນີ້ໄປຮອດຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງໃນທ່ີສຸດນ້ັນ, ຜູລອດຊີວິດທ່ີຜານຜາຄວາມລ�າບາກທ�

ລະມານ ເຊື່ອໝັ້ນວາຕົນເອງແນນອນຈະກາວໄປສູໄຊຊະນະ

ຄ້ັງສຸດທາຍໄດ.

      ດ່ັງທ່ີເພງກອງທັບປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນໄດຮອງວາ: ພວກ

ເຮົາເປັນລູກຫຼານຂອງກ�າມະກອນ ແລະ ຊາວນາ, ພວກເຮົາ

ເປັນກ�າລັງປະກອບອາວຸດຂອງປະຊາຊົນ. ໃນໄລຍະຕມານ້ັນ,

ຖັນແຖວທະຫານກອງນີ້ກ�ກາວໄປສູແນວໜາຂອງສົງຄາມຕ

ຕານຍີ່ປຸນ, ກາວໄປສູສະໜາມຮົບການປົດປອຍຊາດ ແລະ

ກາວໄປສູເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຊາດ. ໃນເດືອນພຶດສະ

ພາ ປີ 1949, ກອງທັບປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນໄດບຸກເຂ້ົານະຄອນ

ຊຽງໄຮ້, ມີນັກຂາວໄດຖາຍພາບໃຫເຫັນວາ, ໃນຍາມຂອນ

ແຈງ ຢູໃນຫາດຊາຍຊຽງໄຮ້ທ່ີມີຝົນຟອຍຕົກບເຊົານ້ັນ, ກອງ

ທັບປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນທ່ີມີຈ�ານວນເປັນຫຼາຍແສນກວາຄົນ, 

ນອນຕາມທອງຖະໜົນ,ບມີຜູໃດໜ່ຶງເຂ້ົາພັກຢູເຮືອນປະຊາຊົນ.

ໃນທຸກວັນນ້ີ,ເຂົາເຈ້ົາເປັນຜູປົກປັກຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງ

ຈີນ, ບວາຢູພາກສະໜາມທ່ີເກີດເຫດໄພພິບັດ ຫືຼວາ ຢູແຖວໜາ

ຂອງການຕຕານພະຍາດລະບາດ, ເຈ້ົາກ�ສາມາດເຫັນການມີ

ໜາຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ບຸກໜາໄປໂດຍບລັ່ງເລໃຈ, ຈິດໃຈທີ່“ຮັບ

ໃຊປະຊາຊົນ”ໄດຝັງຢູໃນດວງວິນຍານຂອງເຂົາເຈ້ົາຢາງເລິກ

ເຊ່ິງ. ເມັດພັນແຫງໄຊຊະນະ ກ�ໄດຮັບການປູກຝັງລົງ ນັບຕ້ັງ

ແຕມ້ືທ່ີກ�າເນີດຖັນແຖວທະຫານກອງນ້ີແລວ.
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      ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 1949, ບານ ສີແປໂພ ແຂວງເຫີເປີຍ(Xibaipo Village, 

Hebei Province) ເຄີຍມີເລ່ືອງໃຫຍເລ່ືອງໜ່ຶງເກີດຂ້ຶນ. ບານນອຍໆທ່ີງຽບສະຫງົບ

ໃນວັນເວລາກອນໜານີ້ ເກີດມີສຽງດັງເນືອງນັນຂອງຍວດຍານພາຫະນະ, ໜວຍ

ລົດທ່ີປະກອບມີລົດເກງ 11 ຄັນ ແລະ ລົດບັນທຸກ 10 ຄັນ ໄດບັນທຸກເອົາ ທານ ເໝົາ

ເຈີຕົງ ແລະ ຜູນຳສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນຄົນອື່ນໆ ເດີນທາງອອກຈາກບານ ສີ

ແປໂພ ໄປສູເປີຍຜິງ(ນ້ັນກ�ຄືນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງໃນປັດຈຸບັນ).

      ໃນໄລຍະການເດີນທາງ, ທານ ເໝົາເຈີຕົງ ເວ້ົາວາ: “ມ້ືນ້ີພວກເຮົາໄປສອບ

ເສັງທ່ີນະຄອນຫຼວງ, ຫວັງວາຈະສາມາດເສັງໄດຄະແນນດີ.” ເມ່ືອສະໄໝບູຮານຈີນ,

ນັກສອບເສັງທຸກແຫງໃນທົ່ວປະເທດ ຕອງໄດເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງເພື່ອສອບ

ເສັງ, ເອ້ີນວາ “ໄປນະຄອນຫຼວງເພ່ືອສອບເສັງ”. ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທານ ເໝົາ

ເຈີຕົງ ແລວ, ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ເດີນທາງອອກຈາກບານ ສີແປໂພ ແລະ ຍາຍ

ໄປສູນະຄອນຫຼວງເປີຍຜິງ ກ�ເປັນ “ການສອບເສັງ” ຄ້ັງໜ່ຶງ.

      ໃນເວລານ້ັນ, ກອງທັບປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນ ທ່ີມີຈຳນວນໜ່ຶງລານກວາຄົນ ພວມ

ຈະຂາມຜານແມນ�າ້ຢາງຊີ ທ່ີເປັນແມນ�າ້ແບງແຜນດິນໃຫຍຂອງຈີນອອກເປັນສອງ

ພາກສວນນັ້ນ, ທັງຈະປົດປອຍດິນແດນທັງໝົດຂອງປະເທດຈີນ ນອກຈາກເຂດໄຕ້

ຫວັນ ໃນໄລຍະເວລາຕມາ 2 ປີກວາ. ສວນ 3 ປີກອນ, ພັກກອມມູນິດຈີນ ຍ່ິງຍັງບ

ເຄີຍຍຶດຄອງໄດຕົວເມືອງໃຫຍໃດໆຂອງປະເທດຈີນຈັກເທ່ືອ.

      ການປະຕິວັດຂອງປະເທດຈີນໄດຮັບການພັດທະນາອັນວອງໄວ, ຄວາມລັບແມນ

ຢູຊົນນະບົດ, ນ້ີພ�ດີແມນເຂດທ່ີຖືກເບ່ິງຂາມທ່ີສຸດ ຕ້ັງແຕແຕລະສະໄໝບູຮານຂອງ

ຈີນທ່ີຜານມາ, ກ�ເປັນການສອບເສັງໃຫຍຄ້ັງໜ່ຶງທ່ີສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈະປະເຊີນ

ໜາກັບ.

      ເມ່ືອປີ 1936, ທານ ເອດກາ ສະໂນ(Edgar Snow) ນັກຂາວປະເທດອາເມລິ

ກາ ໄດມາເຖິງເມືອງ ຢຽນອານ(Yan'an City) ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ

ຈີນ, ກອງທັບແດງກຳມະກອນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ (The Chinese red army 

of workers and peasants) ທ່ີຜານຂະບວນການເດີນທາງໄລຍະຍາວໄກ ສາງ

ເຈິງ(ການເດີນທັບທາງໄກ, The Long March) ໄດຕ້ັງຖ່ິນຖານໝ້ັນຄົງຢູທ່ີນ້ີ. ຢູ

ທ່ີນ້ີ, ທານ ເອັດກາ ສະໂນ ໄດສັງເກດເຫັນວາປະເທດຈີນເປັນປະເທດທ່ີມີໂສມໜາ

ໃໝ ມີກຳລັງຊີວິດຊີວາ ນອກຈາກນີ້ແລວ ຍັງສາມາດເວົ້າໄດວາເປັນປະເທດທີ່ມີ

ຈິດໃຈຟົດຟື້ນປະຕິວັດທີ່ໜາອັດສະຈັນ 

ຄວາມຫວັງທ່ີສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ ແລະ

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ບຈືດຈາງ ຂອງຄົນ

ໜຸມ(ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ)ເປັນພັນ

ເປັນໝື່ນຄົນ,ປຽບເໝືອນໜຶ່ງແປວໄຟ

ອັນແຮງກາ ສອດຫອຍໄປໝົດທຸກຢາງ, 

ບວາຢູຕໜາກຳລັງແຮງຂອງມະນຸດ ຕ

ໜາທຳມະຊາດ ຕໜາພະເຈ້ົາ ຫືຼ ຕໜາ

ຄວາມຕາຍ, ພວກເຂົາແມນຈະບຍອມ

ຈຳນົນຢາງເດັດຂາດ…

—ຄັດຈາກບົດ “ດາວແດງເຍືອງທ່ົວປະ

ເທດຈີນ” ຂອງທານ ເອດກາ ສະໂນ
(Edgar Snow)

千千万万年轻人（共产党人）

的经久不衰的热情、始终如一的希

望、令人惊诧的革命乐观情绪，像

一把烈焰，贯穿着这一切，他们不

论在人力面前、或者在大自然面前、

上帝面前、死亡面前都绝不承认失

败……

——埃德加·斯诺《红星照耀

中国》

1949 年 3 月 23 日，如今的河北省西柏坡发生了一件大事。这个往日宁静的

小山村里车水马龙，11 辆小汽车和 10 辆大卡车组成车队，载着毛泽东等中国共

产党中央领导人离开西柏坡前往北平（即现在的北京市）。路途上，毛泽东说：“今

天是进京赶考，希望考个好成绩。”
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ບັນຍາກາດລັດທິອຸດົມການ, ເຊ່ິງແມນແຕກຕາງກັນກັບບອນ

ຕາງໆທ່ີລາວເຄີຍເຫັນຕາມທາງຜານມາ. ລາວໄດຈົດບັນທຶກ

ການສຳພາດ ແລະ ການສັງເກດຂອງຕົນຢູໃນບົດຂອງຕົນ ຄື 

“ດາວແດງເຍືອງທ່ົວປະເທດຈີນ”(Red Star Over China). 

ເບ່ິງຈາກຕົນຕົວຂອງນັກຮົບນອຍກອງທັບແດງ, ລາວໄດເຫັນ

ເຖິງຄວາມຮູສຶກທີ່ມີກຽດສັກສີ ໃນຊາວໜຸມຈີນທີ່ບເຄີຍມີມາ

ກອນ; ຊາວກະສິກອນຂອງເມືອງຢຽນອານແມນເຊື່ອໝັ້ນຕົນ

ເອງ ໃຈກວ້າງເບີກບານ, ເດັດຂາດຈະບແມນຊາວກະສິກອນ

ຈີນທ່ີຂ້ີຢານອອນແອ…

      ມີຊາວກະສິກອນໄດເວ້ົາກັບທານ ສະໂນ ວາ: “ນອງສາວ

ຂອຍຫິວຕາຍເມ່ືອສາມປີກອນນ້ີ, ແຕວາ ຕ້ັງແຕກອງທັບແດງ

ມາຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູທ່ີນ້ີ, ພວກເຮົາມີອາຫານພ�ກິນແລວ.” ມີຜູບັນ

ຊາການຜູໜ່ຶງໄດເວ້ົາວາ: “ໃນເວລາຖືກປິດລອມ, ພວກຊາວ

ກະສິກອນຂຸດອາຫານທ່ີເຂົາເຈ້ົາຝັງໄວຢູໃຕດິນບໃຫສັດຕູຮູເພື່ອ

ເອົາມາໃຫພວກເຮົາກິນ, ມີຫຼາຍຄົນໄດເຂ້ົາຮວມກອງທັບຂອງ

ພວກເຮົາ ພວກເຂົາຫວັງວ່າພວກເຮົາຍາດໄຊຊະນະໄດ!”

      ທານ ສະໂນ ໄດສະຫຸຼບວາ, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດຮັບການ

ສະໜັບສະໜູນຢູໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ, ມີສີ່ຢາງ

ອັນແນນອນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຕຊາວກະສິກອນຄື: 

ແບງປັນທີ່ດິນຄືນໃໝ, ຍົກເລີກເງິນກູດອກເບຍສູງ, ຍົກເລີກ

ການເກັບພາສີອາກອນສາລະພັດ ແລະ ລຶບລາງຊົນຊັ້ນສິດທິ

ພິເສດ.

      ການປຽນແປງປະເທດຈີນ ແມນເລ່ີມຈາກຊົນນະບົດ. ບ

ວາໄປເຖິງບອນໃດ ຄະນະຂອງສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນກ�

ນຳເອົາມາດຕະການ ແລະ ມະໂນທັດຂອງການປະຕິວັດຊາວ

ກະສິກອນໄປເຖິງບອນນ້ັນ. ເມ່ືອປີ 1937 ປະເທດຍ່ີປຸນຮຸກຮານ

ແລະ ຍຶດຄອງເກືອບທົ່ວປະເທດຈີນຢາງຮອບດານ, ໂດຍອີງ

ອາໄສຕເຂດພື້ນຖານຊົນນະບົດ ພັກກອມມູນິດຈີນໄດນຳພາ

ກອງທັບ ຕສູແບບກອງຫຼອນເປັນໄລຍະເວລາ 8 ປີກັບທະຫານ

ຍ່ີປຸນ; ໃນທາຍປີ 1948, ກອງທັບປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນ ແລະ 

ກອງທັບກົກມິນຕັ໋ງ(Kuomintang of China) ເປີດບ້ັນຮົບທ່ີ

ຕັດສິນກ�ຄື ບ້ັນຮົບຫວຍໄຫ, ມີຊາວກະສິກອນລານກວາຄົນໄດ

ຕ່ືນຕົວສະໝັກໃຈເດີນທາງມາໃຫການສະໜັບສະໜູນ…

      ໃນເດືອນ ມີນາ 1949, ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ຍົກຍາຍ

ໄປນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ. ການປັບປຸງ ແລະ ປົກຄອງປະເທດຈີນ

ທ່ີເກ່ົາແກ ກວາງໃຫຍໄພສານ ແລະ “ມີພະຍາດຮາຍແຮງເຕັມ

ຕົວ” ນ້ັນ ເປັນການທົດສອບຄ້ັງໃໝອັນສຳຄັນທ່ີພັກກອມມູນິດຈີນ

ປະເຊີນໜາຢູ.  28 ປີ ແຫງການປະຕິວັດ ໄດກຽມພອມບຸກຄະ

ລາກອນ ແລະ ປັນຍາອັນພຽງພ�ໃຫແກພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະ

ຊາຊົນພວມກາວເດີນໄປສູທາງໜາ ເພື່ອກະກຽມສາງຕັ້ງປະ

ເທດຈີນໃໝ.
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      ປະຫວັດສາດຂອງຈີນ ໄດເອ້ີນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ທ່ີສະຖາປະນາ
ຂ້ຶນໃນປີ 1949 ເປັນ “ປະເທດຈີນໃໝ”.
      ປະເທດຈີນໃໝ ແມນໃໝຢູບອນໃດ? ພວກເຮົາຕອງມາເຂ້ົາໃຈຜານບາງຈຸດ
ຂອງປະເທດຈີນເກ່ົາກອນ.
      ມາເຖິງປີ 1949, ໃນພົນລະເມືອງປະເທດຈີນ 550 ລານຄົນ ມີຄົນກືກໜັງສື 400

ກວາລານຄົນ; ກຳມະສິດຄອບຄອງທ່ີດິນສວນໃຫຍຂອງທ່ົວປະເທດແມນຢູໃນມືຂອງ
ເຈ້ົາທ່ີດິນບພຽງແຕທໃດຄົນ, ປະເພນີເກ່ົາເຊ່ັນ: ການຈັດແຈງບັງຂັບໃຫແຕງງານ 
ການມັດໃຫຕີນນອຍ ແລະ ອ່ືນໆ ແມນຍາກທ່ີທຳລາຍໄປໄດ; ຕ້ັງແຕປີ 1840 ເປັນ
ຕົ້ນມາ, ປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດເຊັນສັນຍາອັນບຍຸຕິທຳຢາງຫຼວງຫຼາຍກັບປະເທດ
ຈີນເກ່ົາ...
      ສະຖານະການເກ່ົາ ຕອງທຳລາຍໄປໝົດຢາງສ້ິນເຊີງ.
      ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1950, ກົດໝາຍທ່ີ ທານ ເໝົາເຈີຕົງ ເອ້ີນເປັນ “ກົດໝາຍ
ສຳຄັນພ້ືນຖານທ່ີມີລັກສະນະທ່ົວໄປຮອງຈາກ ລັດຖະທຳມະນູນ” ກ�ຄື “ກົດໝາຍວາ
ດວຍການແຕງດອງແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ” ໄດເກີດມີຜົນສັກສິດຢາງ
ເປັນທາງການ, ມັນໄດກາຍເປັນກົດໝາຍສະບັບທຳອິດຂອງປະເທດຈີນໃໝ. ໃນ
ມາດຕາທຳອິດພາກທີໜຶ່ງຂອງ “ກົດໝາຍວາດວຍການແຕງດອງ” ໄດກຳນົດໃຫ
ລາຍລະອຽດຢາງຊັດເຈນວາ: “ຍົກເລີກລະບອບການແຕງງານແບບສັກດິນາທ່ີຈັດ
ແຈງບັງຂັບການແຕງງານ ຖືຜູຊາຍເໜືອກວ່າ ແຕຜູຍິງດອຍກວ່າ ແລະ ບສົນໃຈ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຫຼານ.”
      ໃນເດຶຶອນ ກຸມພາ 2018, ສອງຜົວເມຍທານ ຮວງຫົງຮາວ(Huang hong 

hao) ນາງເມືອງກຸຍລານ(Meng gui lan) ທ່ີມາຈາກເຂດຊົນນະບົດຂອງນະຄອນ
ເຫວີຍຟາງແຂວງຊານຕົງ(Weifang City, Shandong Province) ໄດເຂ້ົາຕົວ
ເມືອງເພື່ອຖາຍຮູບບຸກຄົນ ເປັນຮູບທີ່ລະລຶກສຳລັບການແຕງງານໄດຄົບຮອບ 50 

ປີ. ນາງ ເມືອງກຸຍລານ ໄດຫວນຄືນວາ, ໂດຍຜານການໂຄສະນາຢາງແຂງແຮງ 
ແລະ ການກຳນົດທາງກົດໝາຍ ເມ່ືອພວກເຂົາແຕງງານ ການຈັດແຈງບັງຂັບການ
ແຕງງານເປັນສ່ິງທ່ີບສູຈະເຫັນ, ພວກເຂົາຊອກຄູຊີວິດໄດຢາງເສລີ, ດຽວນ້ີໄດຮວມ
ດຳລົງຊີວິດນຳກັນໄດເຄ່ິງສະຕະວັດແລວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ທານຮວງ ຜົວຂອງລາວໄດ
ລາໂລກໄປ, ສວນຮູບທ່ີລະລຶກຂອງພວກເຂົາທ່ີຖາຍໄວນ້ັນ ຍັງຫອຍໄວຢູແຄມປອງ
ຢຽມຢູ.
      “ກົດໝາຍວາດວຍການແຕງດອງ” ກົດໝາຍສະບັບທຳອິດຂອງປະເທດຈີນໃໝ

ເລື່ອງເກົ່າໄດຜານໄປເປັນເວລາພັນປີ

ແລວ, ເມື່ອນັ້ນໂຈໂສ ຈັກກະພັດແຫງອູ

ເຫວີຍ ຂ່ີມານຳທັບມາ, ມຸງສູທິດຕາເວັນ

ອອກຮອດພູເຈສືແນມເບິ່ງທະເລກວ້າງ

ໃຫຍ ຈຶ່ງໄດຂຽນບົດກະວີໄວໃຫແກຄົນ

ຮຸນຫັຼງ. ຢູບອນເກ່ົາແຫງນ້ີ ໃນປັດຈຸບັນ

ກ�ຍັງມີລົມອອນໆພັດຜານມາຄືເກ່ົາ, ແຕ

ເມືອງມະນຸດໄດປຽນໄປແລວ. 

—ທານ ເໝົາເຈີຕົງ “ຄື້ນຟອງຊັດຫີນ

ຊາຍ·ເປີຍໄຕເຫີ”

往事越千年，魏武挥鞭，东临碣

石有遗篇。萧瑟秋风今又是，换了人

间。

——毛泽东《浪淘沙·北戴河》

新中国的前 10 年就是一个破旧立新的时代，中国共产党人按照理想改造着这个国家。1950 年冬天开始，

大规模的土地改革运动在中国各地展开，3 亿多无地或少地的农民分到了土地 ；1949 年底，中国召开了第一次

全国教育工作会议，一场政府领导、群众参与的识字扫盲运动从政府机关开始，向中国各地迅速展开 ；新中国

成立后，取消外国在华一切特权，在此基础上建立平等互利的外交关系，毛泽东形象地将其形容为“打扫干净

屋子再请客”。
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ໄດສາງພ້ືນຖານແຫງການພັດທະນາຄວາມກົມກຽວລະຫວາງ
ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ, ຈິດໃຈແຫງການອອກກົດໝາຍດ່ັງກາວ
ແມນມີຜົນສະທອນອັນໃຫຍຫຼວງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.
      10 ປີຕໜາຂອງປະເທດຈີນໃໝ ກ�ເປັນສະໄໝໜ່ຶງແຫງ
ການທຳລາຍສິ່ງເກົ່າແລະສາງຕັ້ງສິ່ງໃໝຂຶ້ນ, ສະມາຊິກພັກ
ກອມມູນິດຈີນ ໄດປັບປຸງປົວແປງປະເທດຊາດນ້ີຕາມອຸດົມການ.
ຕ້ັງແຕລະດູໜາວໃນປີ 1950 ເປັນຕ້ົນມາ, ຂະບວນການປະຕິ
ຮູບທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍໄດປະຕິບັດຢູທຸກແຫງຫົນຂອງປະເທດ
ຈີນ, ຊາວກະສິກອນຈຳນວນ 300 ກວ່າລານຄົນ ທ່ີບມີທ່ີດິນ ຫືຼ 
ມີທ່ີດິນໜອຍເກີນໄປໄດຮັບການແບງປັນທ່ີດິນ; ໃນທາຍປີ 1949,

ປະເທດຈີນໄດຈັດກອງປະຊມວຽກງານການສຶກສາທ່ົວປະເທດ
ຄັ້ງທຳອິດ, ຂະບວນການລຶບລາງຄວາມກືກໜັງສືແລະຮຽນ
ໜັງສື ທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮວມ 
ໄດເລີ່ມຕົ້ນຈາກອົງການລັດຖະບານ ແລະ ແຜຂະຫຍາຍໄປ
ເຖິງທ່ົວປະເທດຈີນ; ຕ້ັງແຕປະເທດຈີນໃໝໄດສະຖາປະນາຂ້ຶນ
ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດຍົກເລີກສິດທິພິເສດທັງໝົດຂອງຄົນຕາງປະ
ເທດຢູຈີນ, ບົນພ້ືນຖານດ່ັງກາວ ໄດສາງຕ້ັງການພົວພັນທາງ
ການທູດທີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ, 
ທານ ເໝົາເຈີຕົງ ໄດເວົ້າເປັນລັກສະນະປຽບທຽບວາ: “ປັດ
ກວາດເຮືອນຊານໃຫສະອາດກອນ ແລວຈ່ຶງເຊີນແຂກ”...
      ນ້ີອາດຈະເປັນການປະຕິຮູບສັງຄົມຄ້ັງໜ່ຶງທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດ ແລະ
ລົງເລິກທ່ີສຸດຢູໃນໂລກ, ມັນໄດລົງເລິກເຂ້ົາເຖິງທຸກໆດານຂອງ

ສັງຄົມປະເທດຈີນ. ພະຍາດກາຝາກດູດເລືອດ(schistosomia-

sis)ທ່ີມີອັນຕະລາຍຮາຍແຮງຕສຸຂະພາບ ໄດແຜກະຈາຍໄປທົ່ວ
ປະເທດຈີນ 2000 ກວາປີມານ້ັນ, ເມ່ືອປີ 1956, ສູນກາງພັກ
ກອມມູນິດຈີນ ໄດຮຽກຮອງໃຫ “ຂົນຂວາຍທ່ົວພັກ ຂົນຂວາຍ
ທ່ົວປວງຊົນ ເພ່ືອກຳຈັດພະຍາດກາຝາກດູດເລືອດ”, ພາຍໃຕ
ການຊ້ີນຳແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ການເຂ້ົາຮວມຂອງທ່ົວປວງ
ຊົນ ພຽງແຕໃນເວລາ 2 ປີ, ກ�ກຳຈັດພະຍາດກາຝາກດູດເລືອດ
ໄດໃນຂ້ັນພ້ືນຖານ.
      ໃນປີ 1935, ສະຫາຍ ຟາງຈ້ືມິນ(Fang zhi min) ທ່ີເປັນ
ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ ໃນເວລາຖືກຂັງຢູໃນຄຸກ, ກອນຖືກ
ຂາຕາຍ ເພ່ິນເຄີຍວາດພາບໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດຈີນຫັຼງ
ການປະຕິວັດຍາດໄດໄຊຊະນະວາ: ເມ່ືອຮອດເວລານ້ັນ, ສຽງ
ຮອງເພງຈະມາແທນສຽງຈົ່ມວາອຸທານ ໃບໜາຍິ້ມແຍມຈະ
ມາແທນໃບໜາໂສກເສົ້າ ຄວາມຮັ່ງມີຈະມາແທນຄວາມທຸກ
ຍາກ ສຸຂະພາບແຂງແຮງຈະມາແທນພະຍາດ ສະຕິປັນຍາຈະ
ມາແທນຄວາມໂງຈາ ຄວາມເປັນມິດຈະມາແທນຄວາມກຽດ
ຊັງ ຄວາມສຸກຂອງການມີຊີວິດຢູຈະມາແທນຄວາມເສຍໃຈຕ
ການຕາຍ ສວນດອກໄມອັນສວຍສົດງົດງາມຈະມາແທນທ່ີດິນ
ອັນຮົກເຮ້ືອເປ່ົາຫວາງ!
      ປະເທດຈີນໃໝໃນມ້ືນ້ີ, ກ�ພວມເປັນດ່ັງເຊ່ັນໃນອຸດົມການ
ຂອງສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນນ້ັນລະ.
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“中国制造”从此开始
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中国是一个传统的农业大国，1949年以前的中国“一辆汽车、一架飞机、一辆

坦克、一辆拖拉机都不能造”，基础设施极为薄弱。理想与激情曾经支撑中国共产

党人建立了一个新中国。如今，又引领他们踏上新征程。

      ເມ່ືອວັນທີ 13 ກ�ລະກົດ 1956, ຢູເທິງສາຍປະກອບເຄ່ືອງອາໄຫຼຂອງໂຮງງານ

ຜະລິດລົດຍົນທີໜ່ຶງ ຊາງຊນ(China FAW Group Corporation), ລົດຍົນຄັນ

ທຳອິດທ່ີຖືກເອ້ີນເປັນຍ່ີຫ� ້“ເຈຟາງ(jiefang, ໝາຍເຖິງການປົດປອຍ)”  ໄດສຳເລັດ

ການຜະລິດ, ນ້ີກາຍເປັນຂາວທ່ີທ່ົວປະເທດຈີນຮວມສະເຫີຼມສະຫຼອງກັນຢາງຟົດຟ້ືນ.

      ປະເທດຈີນເປັນປະເທດກະສິກຳໃຫຍແບບດັ້ງເດີມ,ກອນປີ 1949 “ບສາ

ມາດຜະລິດລົດຍົນ ເຮືອບິນ ລົດຖັງ ແລະ ລົດຕັກເຕີຈັກຄັນໄດ”, ລະດັບໂຄງລາງພ້ືນ

ຖານອອນແອຫຼາຍ. ອຸດົມການ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ເຄີຍຊວຍຊໃຫແກຄົນຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ຜານຜາ  ການເດີນທັບທາງໄກ ສາງເຈິງ(The Long March) 

ແລະ ຕສູກັບສັດຕູຍາດໄດໄຊຊະນະ, ເມ່ືອມາເຖິງໄລຍະນ້ີ ແມນຈະສືບຕນຳພາພວກ

ເຂົາເດີນທາງໄກເສ້ັນໃໝຕໄປໄດ.

      ການສາງສາປະເທດຊາດເລ່ັງຄວາມຕອງການນ�າ້ມັນເຊ້ືອໄຟ, ກຳມະກອນ

ນ�າ້ມັນເຊ້ືອໄຟຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດເຕ້ົາໂຮມຢູເທິງເຂດບນ�າ້ມັນເຊ້ືອໄຟ ຕາຊ້ິງ ເຮີຍ

ຫຼົງຈຽງ(ເປັນເຂດບນ�້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫຍທີ່ສຸດຂອງຈີນ) ທີ່ມີເງື່ອນໄຂລ�າບາກອາ

ກາດໜາວດິນຫິມະ. ກຳມະກອນ ຫວັງຈ້ິນສີ(Wang jin xi) ປະເຊີນໜາກັບບນ�າ້ມັນ

ທ່ີພ່ົນອອກມາຢາງຮາຍແຮງ, ລາວກະໂດດເຂ້ົາຫຸຼມນ�າ້ຂ້ີຕົມທ່ີເລິກພຽງແອວ ແລະ 

ເອົາຮາງກາຍໄປຄົນຂ້ີຕົມ, ເຊ່ິງຖືກເອ້ີນວາ “ຄົນເຫັຼກ”; ເສ້ັນທາງລົດໄຟລະຫວາງ

ຈ່ົງກ່ິງ-ເສິງຕູ ທ່ີວາງແຜນອອກມາໃນທາຍລາຊະວົງ ຊິງ ກອນປະເທດຈີນສະຖາ

ປະນາ 40 ປີ ຍັງສືບຕເປັນເສ້ັນຂີດຊ່ືໆຢູໃນແຜນທ່ີີ, ຫັຼງຈາກໄດເປີດການກສາງເລ່ີມ

ຈາກປີ 1950 ຜານມາ ພຽງແຕ 2 ປີ ກ�ທະລຸແລວທັງໝົດເສ້ັນ...

      ປີ 1953 , ປະເທດຈີນເລ່ີມຕ້ົນປະຕິບັດ “ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 

ປີຄ້ັງທຳອິດ”, ແຜນການ 5 ປີແມນການອອກແຜນ ໂຄງການກສາງອັນສຳຄັນຍ່ິງ

ໃຫຍແຫງຊາດ ແລະ ທິດທາງສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ ແລະອ່ືນໆໃນໄລຍະ
5 ປີ, ເພ່ືອກຳນົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ທິດທາງວິໄສທັດໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ແຫງຊາດ. ການກສາງອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍທ່ີຖືໂຄງການກສາງຈຳນວນ 166 

ໂຄງການເປັນໃຈກາງ ໄດເລີ່ມການດຳເນີນຂະຫຍາຍໃຫກວາງຂວາງຢາງຮອບ

ດານ. ພາຍໃນບພ�ເທ່ົາໃດປີ, ປະເທດຈີນໄດຜະລິດເຫັຼກສະແຕນເລດ(ເຫັຼກກາ)ຊດ

ທຳອິດອອກມາ, ເຮືອບິນອາຍພ່ົນລຳທຳອິດຂອງຈີນໄດສຳເລັດຜົນໃນການທົດລອງ

ການບິນ, ຂົວຂາມແມນ�າ້ຢາງຊີກຽງແຫງທຳອິດເລ່ີມຕ້ົນການກສາງ...

ພວກເຮົາບພຽງແຕຊຳນານໃນການທຳ

ລາຍໂລກເກ່ົາໄດເທ່ົານ້ັນ, ພວກເຮົາຍັງ

ຊຳນານໃນການກສາງໂລກໃໝນຳອີກ.

——ທານ ເໝົາເຈີຕົງ

我们不但善于破坏一个旧世界，

我们还将善于建设一个新世界。

——毛泽东
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      ຢາເປນີຊີລິນ(penicillin) ເປັນໜ່ຶງໃນສ່ິງປະດິດສາງໃໝ

ໃນວົງການແພດອັນຍ່ິງໃຫຍທ່ີສຸດໃນສະຕະວັດທີ 20, ທັງເປັນ

ຢາສຳຄັນທີ່ຊວຍກອບກູຊິວິດຄົນນີ້ ກ�ເຄີຍຖືກໂລກຕາເວັນຕົກ

ຫາມສົ່ງອອກໃຫແກປະເທດຈີນ. ໃນປີ 1949, ຢາເປນີຊີລິນ

ຫຼອດໜ່ຶງທ່ີມີນ�າ້ໜັກ 0,12g ຢູປະເທດຈີນ ມີລາຄາແພງເທ່ົາ

ກັບກອນຄຳນ�້າໜັກ 0,9g. ໃນປີ 1953, ໂດຍເປັນໂຄງການ

ສຳຄັນຂອງ “ແຜນການ 5 ປີຄ້ັງທຳອິດ” ໂຮງຜະລິດຢາ ຮວາ

ເປີຍ(Huabei Pharmaceutical Factory) ໄດຮັບຄຳສ່ັງ

ເລ່ີມວຽກງານການຄ້ົນຄວາ, ຊຽວຊານໄດເຕ້ົາໂຮມມາຈາກ

ທ່ົວທຸກແຫງ. ໃນວັນທີ 3 ມິຖນາ 1958, ຢາເປນີຊີລິນ ຊດທຳ

ອິດໄດລົງສູສາຍການຜະລິດຢາງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງຢາທີ່

ເຄີຍແພງເທ່ົາກັບຄຳ ໄດຫຸຼດລາຄາຖືກບເຖິງໜ່ຶງຢວນຕຫຼອດ

ໜ່ຶງແລວ. 

      ໃນຍຸກນ້ັນ, ຍັງມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍມີຄວາມເຊ່ືອອັນດຽວ

ກັນ, ປະກອບສວນທຸມເທເຂ້ົາໃນຂະແໜງການຕາງໆ. ພາຍຫັຼງ

ສຳເລັດ“ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທຳອິດ” ແລວ, ປະເທດຈີນສືບຕ

ອອກແຜນການພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີໃນແຕລະ 5 ປີ. ອອກແຜນ

ການ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການ ກັບ ແຜນນະໂຍບາຍ 5 ປີ, ຍຶດ

ໝ້ັນປະຕິບັດແຜນແມບົດຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ໄດກາຍເປັນວິທີອັນສຳ

ຄັນໃນການປົກຄອງປະເທດ ແລະ ຄຸມຄອງການເມືອງຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ.

      ໃນປັດຈຸບັນ, ປະເທດຈີນໄດສາງເປັນລະບົບອຸດສາຫະກຳ

ທັນສະໄໝທ່ີມີປະເພດຊະນິດຄົບຖວນ ແລະ ຄົບວົງຈອນເປັນເອ

ກະລາດແລວ. ຂະໜາດເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳຂອງປະເທດ

ຈີນບັນລຸເຖິງອັນດັບທີໜ່ຶງຂອງໂລກ, “ການຜະລິດໂດຍປະເທດ

ຈີນ” ບພຽງແຕໄດປຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູຂອງຄົນຈີນເທ່ົາ

ນ້ັນ, ຍັງໄດບ�ລິການໃຫແກປະຊາຊົນໃນທ່ົວໂລກອີກດວຍ.
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1978年12月，中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行。

当时的中国最高领 导人邓小平在会 议闭幕 式上作了题为《解放思想，实事求是，

团结一致向前看》 的讲话。此次会 议拉开 了中国改革开放的大幕，中国社会压抑

的巨大力量即将爆发出来。

      ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 1978, ວາລະສານພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນພັກສູນກາງພັກ

ກອມມູນິດຈີນ(Party School of the Central Committee of C.P.C, National

Academy of Governance) ກ�ຄື “ແນວຄິດທິດສະດີ” ໄດພິມຈຳໜາຍບົດຄວາມ

ໃນຫົວຂ� ້ “ພຶດຕິກຳຕົວຈິງແມນມາດຕະຖານດຽວທ່ີທົດສອບສັດຈະທຳໄດ ”. ໃນວັນ

ທີ 11 ພຶດສະພາ, ສຳນັກຂາວ ຊິນຮວາ ໄດເຜີຍແຜສ່ົງຕໄປທ່ົວປະເທດ.

      ກອນໜານ້ີ, ພັກກອມມູນິດຈີນເຄີຍປະສົບອຸປະສັກອັນຮາຍແຮງ ກ�ຄື “ການປະ

ຕິວັດວັດທະນະທຳ” ຢູໃນເສ້ັນທາງແຫງການຄ້ົນຫາທາງອອກ. ເສ້ັນທາງອະນາຄົດ

ຢູໃສ? ສັງຄົມນິຍົມທ່ີແທຈິງແມນຫຍັງ?

      ໃນບົດຄວາມ “ພຶດຕິກຳຕົວຈິງແມນມາດຕະຖານດຽວທ່ີທົດສອບສັດຈະທຳໄດ້”

ສະເໜີອອກວາ, ມາດຕະຖານທີ່ສາມາດທົດສອບສັດຈະທຳໄດມີພຽງແຕພຶດຕິກຳ

ຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ. ຕມາ, ການປຶກສາຫາລືໃນວົງກວ້າງທ່ີກຽວກັບບັນຫາມາດຕະ

ຖານຂອງສັດຈະທຳ ໄດຂະຫຍາຍເປີດກວ້າງຢາງໄວວາໄປທ່ົວປະເທດ, ກາຍເປັນ

ກະແສທ່ີຟົດຟ້ືນໃຫແກການປົດປອຍທາງດານແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການ.

      ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 1978, ກອງປະຊມຄົບຄະນະຄ້ັງທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການ

ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນສະໄໝທີ 11 ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ. ທານ ເຕ້ິງ

ສຽວຜິງ(Deng xiao ping) ຜູນຳປະເທດສູງສຸດໃນເວລານ້ັນ ໄດກາວຄຳປາໄສ

ໃນຫົວຂ�້ “ປົດປອຍແນວຄິດ ສະແຫວງຫາສັດຈະທຳຈາກສະພາບຕົວຈິງ ສາມັກຄີ

ມຸງໄປທາງໜາ” ຢູໃນພິທີປິດຂອງກອງປະຊມດ່ັງກາວ. ກອງປະຊມຄ້ັງນ້ີ ໄດເປີດ

ສາກໃຫແກການປະຕິຮູບ ແລະ ເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ, ກຳລັງອັນຍ່ິງໃຫຍທ່ີກົດ

ໜີບຢູໃນສັງຄົມຂອງປະເທດຈີນ ກຳລັງຈະລະເບີດອອກມາ.

      ສັງຄົມນິຍົມທ່ີແທຈິງແມນຫຍັງ? ຄວາມທຸກຍາກບແມນລະບອບສັງຄົມນິຍົມ! 

ທານ ເຕ້ິງສຽວຜິງ ກາວແນວນ້ັນ.

      ທານ ຢຽນຈິນຊາງ(Yan jin chang) ອາຍຸ 78 ປີ ຄົນບານສຽວກາງເມືອງ

ເຟິງຢາງແຂວງອານຮຸຍ(Xiaogang Village, Fengyang County, Anhui 

Province) ປັດຈຸບັນ ມີຄົນສີ່ລຸນຢູໃນຄອບຄົວ, ແຕລາວຍັງມັກຫວນຄິດເຖິງຕອນ

ກາງຄືນອັນແສນໜາວເຢັນ  40 ກວາປີກອນນ້ີ, ລາວກັບ 17 ຄົນອ່ືນໆເຄີຍກົດຮອຍ

ນ້ີວມືແດງຢູເທິງ “ສັນຍາເດັກກຳພາ” ພາຍໃຕຄວາມສຽງທ່ີອາດຈະຖືກຈັບເຂ້ົາຄຸກ.

ເສັ້ນທາງແມນຫຍັງ? ມັນກ�ແມນການ

ຢຽບຍາງອອກມາຈາກບອນທ່ີບມີທາງ, 

ບຸກອອກມາຈາກບອນທີ່ເຕັມໄປດວຍ

ໜາມ.

—ທານ ຫູຼຊົນນັກປະພັນທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງຈີນ 

什么是路？就是从没路的地方践

踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出

来的。

——著名作家 鲁迅
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      “ພວກເຮົາແບງດິນນາໃຫທຸກຄອບຄົວ, ແຕລະຫົວໜາຄອບ

ຄົວເຊັນຊື່ ແລະ ປະທັບຕາ, ຖາໃນຕໄປເຮັດໄດ ແຕລະຄອບ

ຄົວຈະຮັບປະກັນບັນລຸໄດປະລິມານທ່ີໝົດປີຕອງມອບໃຫຂ້ັນເທິງ

ແລະ ອາຫານສາທາລະນະ, ຈະບແບມືຂ�ເງິນ ຂ�ອາຫານນຳ

ປະເທດຊາດ. ຖາເຮັດບໄດ, ລັດຖະກອນຂອງພວກເຮົາເຖິງ

ແມນຖືກເຂ້ົາຄຸກຂາຕາຍກ�ຍອມຮັບ, ສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນ

ທັງຫຼາຍກ�ຮັບປະກັນໄດວາຈະຊວຍລຽງລູກຂອງພວກເຮົາຈົນ

ເຖິງອາຍຸ 18 ປີ.”

      ສັນຍາລຶກລັບທ່ີເປັນຕາເສ້ົາໃຈສະບັບນ້ີ ປັດຈຸບັນໄດກາຍ

ເປັນສັນຍາລັກແຫງການປະຕິຮູບຂອງປະເທດຈີນແລວ. ສະ

ພາບທີ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ແລະ ຂາຕາຍກ�ບເຄີຍເກີດຂຶ້ນ, ແບງ

ດິນນາລວມໝູໃຫແກແຕລະຄອບຄົວໄດກະຕຸນຄວາມຫາວຫັນ

ຂອງຊາວນາເປັນຢາງຍິ່ງ, ໃນປີດຽວກັນ ບານສຽວກາງ ກ�

ໄດມີການເກັບກຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ການປະຕິຮູບທາງຊົນນະ

ບົດ ກ�ເລ່ີມແຜຂະຫຍາຍໄປທ່ົວປະເທດ.

      “ບວາເປັນແມວດຳ ຫືຼ ແມວຂາວ, ຈັບໜູໄດກ�ເປັນແມວ

ດີ!” ທານ ເຕ້ິງສຽວຜິງ ໄດສະຫຸຼບຈິດໃຈຂອງການປະຕິຮູບດວຍ

ຄຳສຸພາສິດດ່ັງກາວນ້ີ.

      ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 1984, ພັກກອມມູນິດຈີນ ຢ້ັງຢືນນະໂຍ

ບາຍການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກເປັນນະໂຍບາຍພື້ນຖານ

ແຫງຊາດ. ການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກຂອງປະເທດຈີນ

ເປັນເລ່ືອງອັນຍ່ິງໃຫຍສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນທາຍ

ສະຕະວັດທີ 20. ຄຽງຄູກັນກັບການຊກຊສົ່ງເສີມຢາງໄວວາ

ໃຫແກການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ ການດຶງດູດນຳເຂົ້າທຶນຕາງ

ປະເທດ ແລະ ການກສາງໂຄງລາງພ້ືນຖານຂອງປະເທດຈີນ,

ຫົວຈັກແຫງໂຮງງານໂລກຖືກກະຕຸນຕ່ືນຂ້ຶນ, ເສດຖະກິດຂອງ

ຈີນເລ່ີມເຂ້ົາສູໄລຍະທ່ີພັດທະນາຢາງວອງໄວ.

      ໃນປີ 1987, ທານ ເຢິນເຈ້ິງເຟີຍ(Ren zheng fei) ອາຍຸ 
43 ປີ ໄດມາຮອດນະຄອນ ເຊີນເຈ້ິນ(Shenzhen City) ທ່ີເປັນ

ນະຄອນທ່ີຈັດຢູໃນທ່ີຕ້ັງດານໜາທ່ີສຸດແຫງການປະຕິຮູບ ແລະ 

ເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກຂອງຈີນ. ໃນເວລານັ້ນ ລາວອອກ

ທຶນ 24 ພັນຢວນ ຈົດທະບຽນບ�ລິສັດ ຮວາເຫວີຍ ເຊີນເຈ້ິນ, ປັດ

ຈຸບັນນີ້ໄດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນວິສາຫະກິດດານການຜະລິດເຄື່ອງ

ອຸປະກອນສ່ືສານໃຫຍທ່ີສຸດໃນໂລກແລວ. 

      ຍາງຕາມເສ້ັນທາງຂອງຕົນເອງ, ກສາງສັງຄົມນິຍົມທ່ີ

ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນ. ພວກຜູສືບທອດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ 

ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງພຶດຕິກຳຕົວຈິງແຫງການກສາງປະເທດຈີນ, 

ເພ່ືອທົດສອບ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມໝາຍຂອງສັດຈະທຳແຫງ

ສັງຄົມນິຍົມ.
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      ໃນ 2000 ກວາປີກອນ, ຊາວຈີນເຄີຍເວ້ົາຢູໃນ “ບົດລວບລວມບົດກະວີ ຊືຈິງ”
(The Book  of   Songs) ທ່ີເປັນບົດລວບລວມບົດກະວີອັນດ້ັງເດີມທ່ີສຸດຂອງຈີນ
ວາ: “ປະຊາຊົນທຸກຍາກເກີນໄປ, ຄວນໄດຮັບຄວາມຢູດີກິນດີຈັກເລັກໜອຍແລວ. 
ໃນປະຫວັດສາດຍາວນານເຖິງ 5000 ປີຂອງຈີນ, ຄວາມວຸນວາຍມີຫຼາຍກວາຄວາມ
ສະຫງົບສຸກ, ຄວາມອຶດຫິວໄດຝັງໄວຢູໃນຄວາມຊົງຈຳຢາງເລິກເຊ່ິງຂອງຊົນຊາດ
ນ້ີ, ຄວາມຢູດີກິນດີ ຄາຍຄືເປັນຄວາມໄຝຝັນທ່ີສຳຜັດບເຖິງຢູສະເໝີ.
      ເມ່ືອປີ 2012, ໂດຍຜານການສາງສາເກືອບ 70 ປີ ແລະ ການປະຕິຮູບ ແລະ 
ເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກເກືອບ 40 ປີ, ປະເທດຈີນໄດກາຍເປັນຕົວເສດຖະກິດອັນ
ດັບທີສອງຂອງໂລກແລວ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງຄົນຈີນໄດມີການປຽນແປງຢາງ
ໃຫຍຫຼວງ. ໃນກອງປະຊມໃຫຍຜູແທນທ່ົວປະເທດຄ້ັງທີ 18 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນທ່ີ
ຈັດຂ້ຶນໃນປີນ້ີ, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດສະເໜີອອກວາຈະສາງເປັນສັງຄົມທ່ີຢູດີກິນດີຢາງ
ຮອບດານ.
      ໃນເວລານ້ີ, ສັງຄົມທ່ີຢູດີກິນດີໃນສາຍຕາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນນ້ັນ ບພຽງແຕ
ໃນຄວາມໝາຍທ່ີວາ “ປະຊາຊົນຄວນໄດຮັບຄວາມສະຫງົບສຸກຈັກເລັກໜອຍ” ເທ່ົາ
ນ້ັນ, ແຕໄດກຽວພັນເຖິງດານຕາງໆ, ເຊ່ັນ: ດານເສດຖະກິດ ດານການເມືອງ ດານ
ວັດທະນະທຳ ດານສັງຄົມ ແລະ ດານສ່ິງແວດລອມນິເວດເປັນຕ້ົນ. ໃນນ້ີ, ອາດຈະ
ບມີສ່ິງໃດທ່ີເໝືອນກັບການຊວຍເຫືຼອຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຢາງແມນຢ�າ
ທ່ີເຮັດໃຫຄົນຈີນມີຄວາມຮູສຶກທ່ີເລິກເຊ່ິງກວາໝູແລວ.
      ທ່ີປະເທດຈີນອັນກວາງໃຫຍໄພສານ, ຄວາມທຸກຍາກເປັນບັນຫາທ່ີມີປະຫວັດ
ສາດອັນຍາວນານ ແລະ ສັບສົນ. ພັກກອມມູນິດຈີນ ຖືເອົາບ້ັນບຸກທະລຸລົບລາງຄວາມ
ທຸກຍາກ ເປັນພາລະໜາທີ່ຂັ້ນຕາທີ່ສຸດໃນການສາງເປັນສັງຄົມຢູດີກິນດີຢາງຮອບ
ດານ, ທົ່ວສັງຄົມຖືກບຸກລະດົມຂົນຂວາຍຂຶ້ນມາ ແລະ ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ
ຫຼາຍລານຄົນໄດເດີນທາງກາວເຂ້ົາສູແນວໜາ ກ�ຄື ຊົນນະບົດ.
      ຖືເອົາຄວາມທຸກຍາກເປັນສັດຕູເພ່ືອມາຕສູນຳ, ພວກສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ
ໃນຍຸກໃໝ ໄດສະແດງອອກຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມກາຫານທ່ີບໜອຍໜາກວາລຸນກອນ. 
ຕອນຄາຂອງວັນທີ 16 ມິຖນາ 2019, ນາງ ຮວງເຫວີນຊ້ິວ(Huang wen xiu)ລັດ
ຖະກອນຊວຍເຫືຼອຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກທ່ີມີອາຍຸ 30 ປີ, ເມ່ືອຂັບລົດທາມກາງອາ
ກາດຝົນຕົກແຮງ ເພື່ອກັບຄືນຕຳແໜງວຽກງານ ໄດປະສົບກັັບນ�້າຖວມທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຢາງກະທັນຫັນ, ແລະ ເສຍສະຫຼະຊີບຢາງເສ້ົາໃຈ. ໃນໄລຍະ 8 ປີແຫງບ້ັນທະລຸອອກ
ຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ລວມມີ 1800 ຄົນໄດເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູໃນຕຳແໜງວຽກງານ

ອຸດົມການແຕຫົວທີ ແລະ ພາລະກຳຂອງ

ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ ກ�ຄື ສະແຫວງ

ຫາຄວາມຜາສຸກໃຫແກປະຊາຊົນຈີນ,ຟ້ືນ

ຟູຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງຄືນໃໝໃຫແກ

ຊົນຊາດຈີນ. ອຸດົມການແຕຫົວທີ  ແລະ 

ພາລະກຳອັນນ້ີ ເປັນກຳລັງຊກດັນຂ້ັນພ້ືນ

ຖານທີ່ກະຕຸນໃຫສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ

ຈີນກາວໄປສູທາງໜາຢາງບຢຸດຢ້ັງ.

——ທານ ສີຈ້ິນຜິງ

中国共产党人的初心和使命，就

是为中国人民谋幸福，为中华民族谋

复兴。这个初心和使命是激励中国共

产党人不断前进的根本动力。

——习近平

2012 年，经过近 70 年的建设和近 40 年的改革开放，中国已经成为世界第

二大经济体，中国人的生活有了巨大的变化。这一年召开的中国共产党第十八次

全国代表大会上，中国共产党提出要全面建成小康社会。
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ຂອງຕົນ. ປີ 2020, ພັກກອມມູນິດຈີນຖະແຫຼງວາການບັ້ນທະ
ລຸລົບລາງຄວາມທຸກຍາກໄດຮັບໄຊຊະນະຢາງຮອບດານ, ອີງ
ຕາມມາດຕະຖານລາຍຮັບຂອງປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຕອງການ
ກ�ຄື “ບເປັນຫວງນຳການກິນດ່ືມ ການນຸງຫ່ົມ, ການສຶກສາພາກ
ບັງຄັບ ການແພດຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງທີ່ຢູ
ອາໄສ” ລວມມີປະຊາກອນຈຳນວນເກືອບ 100 ລານຄົນໄດຫຸຼດ
ພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະ 8 ປີທ່ີຜານມາ.
      ນອກຈາກສາງເປັນສັງຄົມຢູດີກິນດີຢາງຮອບດານແລວ, 
“ການປະຕິຮູບໃຫເລິກເຊ່ິງຢາງຮອບດານ” ສຸມໃສຊກຍູສ່ົງເສີມ
ກສາງ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງລະບົບການປົກຄອງແຫງຊາດ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປົກຄອງ, “ປົກຄອງປະເທດຕາມ
ກົດໝາຍຢາງຮອບດານ” ພະຍາຍາມຊກຍູການເມືອງຂອງປະ
ເທດ ເສດຖະກິດ ວັດທະນະທຳ ຊີວິດສັງຄົມ ແລະ ຝາຍຕາງໆ
ບັນລຸ ຫັນເປັນແບບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ແບບປົກຄອງຕາມ
ກົດໝາຍ, “ການປົກຄອງພັກໃຫເຂ້ັມງວດຢາງຮອບດານ” ໄດ
ເຂ້ັມງວດຂ້ຶນໃນ ການບ�ລິຫານ ແລະ ການກສາງຂອງພັກ, ການ
ລົງໂທດຢາງໜັກຕການສ�ລ້າດບັງຫຼວງ ແລະອ່ືນໆ.
      ບົນພ້ືນຖານ “ສ່ີຮອບດານ”, ພັກກອມມູນິດຈີນເລ່ີມສາງ
ເປັນໂຄງຮາງລະບອບໃຫແກສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງ
ຈີນໃນຍຸກໃໝ.
      ວິກິດການເປັນສະຖານທ່ີທົດສອບລະບອບອັນດີທ່ີສຸດ. ເນ່ືອງ
ໃນໂອກາດທີ່ພັກກອມມູນິດຈີນຈະຕອນຮັບວັນສາງຕັ້ງພັກຄົບ
ຮອບ 100 ປີນ້ັນ, ໃນປີ 2020, ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ
ເກີດຂຶ້ນ, ການທົດສອບສອບເສັງອັນໃຫຍຄັ້ງໜຶ່ງຕພັກກອມມູ
ນິດຈີນໄດມາເຖິງຢາງກະທັນຫັນ.
      ວັນທີ 23 ມັງກອນ ປີ 2020 ນະຄອນອູຮ້ັນ ປິດເມືອງ, ພະ
ນັກງານທາງການແພດຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດ
ໄດຕສູຢູແນວໜາຂອງການຕານພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19; 
ໂຮງໝ�ຫ�ເຊີນຊານ ກັບ ໂຮງໝ�ໄຫຼເຊີນຊານ ໄດຮັບການກສາງ
ຢາງສຳເລັດຜົນພາຍໃນ 10 ວັນ, ປັບປຸງກສາງໂຮງໝ�ພາກ

ສະໜາມ(container hospital) 16 ແຫງຢາງຂະໜາດໃຫຍ,
ປະດິດສາງຈຸດກັກບ�ລິເວນແບບເຕ້ົາໂຮມຈຳນວນ 600 ກວາ
ຈຸດຢາງວອງໄວ; ຄະນະພັກຂ້ັນພ້ືນຖານ 46 ແສນກວາໜວຍ
ຍຶດໝ້ັນຢູໃນຂະແໜງການຕາງໆ, ພະນັກງານຊມຊົນ 4 ລານ
ກວາຄົນເຝົ້າຮັກສາທັງວັນທັງຄືນຢູໃນ 650 ພັນຊມຊົນໃນຕົວ
ເມືອງ…ປະມານໃນເວລາ 2 ເດືອນ ກ�ລະນີເກີດໃໝຈາກທອງ
ຖິ່ນຈີນ ຖືກຄວບຄຸມຢູໃນບ�ລິເວນທີ່ບເກີນສິບຄົນໃນແຕລະມື້, 
ເມ່ືອວັນທີ 8 ເມສາ 2020, ນະຄອນອູຮ້ັນຖະແຫຼງວາ “ສ້ິນສຸດ
ການປິດຕົວເມືອງ”.
      ໃນ 87 ປີກອນນ້ີ, ນັກຮົບກອງທັບແດງທ່ີມີອາຍຸ15 ຫາ16 
ປີ ສູຮົບຢາງດຸເດືອດຢູແຄມແມນ�າ້ຊຽງຈຽງ(Xiang River) 
ເພື່ອຢາກໃຫມີປະເທດຈີນທີ່ຍິ່ງດີກວາ, ແມນ�້າຖືກຍອມເປັນສີ
ແດງດວຍເລືອດຂອງພວກເຂົາ; ຫັຼງ 87 ປີຜານໄປແລວ, ນາງ
ພະຍາບານ ທ່ີເກີດຫັຼງປີ 2000 ໄດນຸງຊດປອງກັນພະຍາດລະ
ບາດຂ້ຶນ ແລະ ກາວຢູແນວໜາຂອງການຕານພະຍາດໂຄວິດ-

19, ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕໄຊຊະນະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕປະ
ຊາຊົນ ເປັນເຊ້ືອສາຍແນວພັນຂອງພັກການເມືອງໃດໜ່ຶງທ່ີນິ
ລັນດອນບເຫືອດຫາຍໄດ.
      ກອບກູ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຈີນດວຍລະບອບສັງຄົມນິ
ຍົມ, ພັດທະນາລະບອບສັງຄົມນິຍົມດວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຂອງຈີນ, ນ້ີກ�ຄື 100 ປີຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ.
      ໃນປີ 2017, ບົດລາຍງານກອງປະຊມໃຫຍຜູແທນທ່ົວປະ
ເທດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດຖະແຫຼງອອກວາ “ລະບອບສັງ
ຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນໄດກາວເຂົ້າສູຍຸກໃໝແລວ”, 
ພັກກອມມູນິດຈີນ ຈະສືບຕນຳພາປະຊາຊົນຈີນ ສາງສາປະເທດ
ໃຫກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທ່ີທັນສະໄໝ. ຊມ້ືນ້ີ, ແສງອາ
ທິດແຫງສັງຄົມນິຍົມກຳລັງເຫຼື້ອມໃສໃນເງົາຂອງນັກຕສູ ໃບ
ໜາຍິ້ມແຍມຂອງເດັກນອຍ, ນີ້ກ�ຄື ປະເທດຈີນທີ່ຄົນຈຳນວນ
ນັບບຖວນ ທ່ີຕສູ ເສຍສະຫຼະ ແລະ ໄຝຝັນຕປະເທດນ້ັນ.

30



本章节插画均由云报客户端、云南大学艺术与设计学院“百年芳华 初心传承”插画创作团队提供

31



[aombdgsfdko.spj 100 xu

100 年大事记

ເດືອນກ�ລະກົດ ປີ 1921 ພັກກອມມູນິດຈີນໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນ

1921年7月 中国共产党成立。

ວັນທີ 1 ສິງຫາ ປີ 1927 ການລຸກຮື້ຂຶ ້ນທີ ່ນະ
ຄອນນານຊາງ(Nanchang Uprising)ກອງ
ທັບແດງກ�າມະກອນຊາວນາຈີນ, ກ�ຄື ກອງທັບປົດ
ປອຍປະຊາຊົນຈີນໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນ

1927年8月1日 南昌起义。

中国工农红军，即中国人民解放军建立。

ປີ 1927 ຖານທ່ີໝ້ັນປະຕິວັດ ພູຈິງກັງຊານ(Jing-

gang Mountains)ໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນ. ວຽກງານ
ໃຈກາງຂອງການປະຕິວັດປະເທດຈີນໄດຫັນໄປສູ
ຊົນນະບົດ.

1927年 井冈山革命根据地建立。

中国革命的中心工作转向农村。

ເດືອນມັງກອນ ປີ 1935, ກອງປະຊມ
ຈຸນອີ້ໄດເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະໃໝແຫງການ
ແກໄຂບັນຫາຕົວຈິງດານການປະຕິ
ວັດຂອງປະເທດຈີນດວຍຕົນເອງຢາງ
ເປັນເອກະລາດ.

1935年1月 遵义会议。 

开启独立自主解决中国革命实
际问题的新阶段。

ວັນທີ 3 ກັນຍາ ປີ 1945 ສົງຄາມຕ
ຕານຢ່ີປຸນໄດຮັບໄຊຊະນະ14 ປີທ່ີຜານ
ມາ, ພັກກອມມູນິດຈີນ ນ�າພາກ�າລັງ
ປະກອບອາວຸດຕຕານຢີ່ປຸນຢາງບາກ
ບັ່ນໜຽວແໜນ, ສົງຄາມຕຕານຢີ່ປຸນ 
ຍັງເປັນສົງຄາມຄ້ັງທ�າອິດທ່ີໄດຮັບໄຊ
ຊະນະຢາງສົມບູນຂອງປະຊາຊົນຈີນ
ໃນການຕຕານການຮຸກຮານໃນເວລາ 
100 ກວາປີທ່ີຜານມາ.

1945年9月3日 抗日战争胜利。

14年来，中国共产党领导抗日武

装坚持抗战，抗日战争也是一百

多年来中国人民反对侵略第一次

取得完全胜利的战争。

ວັນທີ 1 ຕຸລາ ປີ 1949 ສາທາລະນະລັດ ປະ
ຊາຊົນຈີນໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນ. ປະຫວັດສາດຂອງ
ປະເທດຈີນໄດກາວເຂ້ົາສູສັງກາດໃໝ

1949年10月1日 中华人民共和国成

立。中国历史进入新纪元。

ປີ 1953 ປະເທດຈີນເລ່ີມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
“ແຜນການຫາປີຄັ້ງທີ 1”ໄດສາງພື້ນຖານ
ໃຫແກການສາງຄວາມທັນສະໄໝຂອງປະ
ເທດຈີນໃໝ

1953年 中国开始实施“第一个五年

计划”，为新中国现代化打下基础。

1921

1927

1935

1945 1949

1953
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ປີ 1964 ລະເບີດປະລະມານູໜວຍທ�າອິດຂອງປະ
ເທດຈີນໄດປະສົບຜົນສ�າເລັດ. “ລະເບີດປະລະມາ
ນູ, ຈະຫຼວດ ແລະ ດາວທຽມ” ໄດສາງພ້ືນຖານໃຫ
ແກຖານະບົດບາດຂອງປະເທດຈີນໃນສາກົນ.

1964年  中国第一颗原子弹爆炸成功。

“原子弹、导弹和人造卫星”奠定了中国

国际地位的基础。

ປີ 1978 ກອງປະຊມຄົບຄະນະຄ້ັງທີ 3 ຂອງຄະນະ
ກ�າມະການສູນກາງພັກສະໄໝທີ 11 ຂອງພັກກອມ
ມູນິດຈີນ ໄດຈັດຂ້ຶນ, ໄດກ�ານົດຢາງຊັດເຈນໃຫຈຸດ
ສ�າຄັນຂອງວຽກງານທົ່ວພັກຫັນມາໃສໃນການກ
ສາງເສດຖະກິດ

1978年 中国共产党第十一届中央委员会第

三次全体会议。

确立全党的工作重点转移到经济建设上来。

ປີ 2017 ກອງປະຊມຜູແທນທ່ົວປະເທດຄ້ັງທີ 19 ຂອງ
ພັກກອມມູນິດຈີນກ�ານົດຢາງຊັດເຈນວ່າສັງຄົມນິຍົມທີ່
ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນກາວເຂົ້າສູຍຸກໃໝ, ຄວາມຂັດ
ແຍ່ງຕົ້ນຕ�ໃນສັງຄົມຂອງປະເທດຈີນໄດຫັນມາເປັນ
ຄວາມຂັດແຍງລະຫວາງຄວາມຕອງການດານຊີວິດ
ການເປັນຢູອັນດີງາມທ່ີນັບມ້ືເພ່ີມຂ້ຶນຂອງປະຊາຊົນກັບ
ການພັດທະນາທ່ີບດຸນດຽງ ແລະ ບເຕັມສວນ.

2017年，中国共产党第十九次全国代表大会。

明确中国特色社会主义进入了新时代，中国社

会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生

活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

ປີ 2021 ພັກກອມມູນິດຈີນ ສາງຕ້ັງຄົບຮອບ 100 

ປີພັກກອມມູນິດຈີນ ຈະນ�າພາປະຊາຊົນຈີນ ກສາງ
ປະເທດສັງຄົມນິຍົມເຂ້ັມແຂງທັນສະໄໝທ່ີຮ່ັງມີເຂັ້ມ
ແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ, ກົມກຽວ ແລະ ສວຍ
ງາມ.

2021年 中国共产党成立100周年。

中国共产党将领导中国人民，建设富强民

主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

ປີ 2012 ກອງປະຊມຜູແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 18 

ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໄດກ�ານົດໃຫຜັນຂະຫຍາຍ
ແຜນແມບົດວາດວຍການກສາງ 5 ດານລວມໃນ
ໜຶ່ງດຽວຢາງຮອບດານ, ກ�ຄື: ການກສາງດານ
ເສດຖະກິດ, ການກສາງດານການເມືອງ,ການກ
ສາງດານວັດທະນະທ�າ, ການກສາງດານສັງຄົມ, 
ການກສາງຄວາມສີວິໄລດານນິເວດ, ຊກຍູການ
ປະສານສົມທົບໃນແຕລະດານຂອງການກສາງປະ
ເທດທັນສະໄໝ.

2012年 中国共产党第十八次全国代表大会。

决定全面落实经济建设、政治建设、文化建

设、社会建设、生态文明建设五位一体总体

布局，促进国家现代化建设各方面相协调。

1964

1978

2012

2017

2021
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今日中国
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ນະຄອນເຊີນເຈ້ີນແຂວງກວາງຕຸ້ງ

广东省深圳市 新华社 图
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ທີ່ແຂວງເຫີເປີຍ(Hebei Province), ກຳມະກອນກຳລັງ
ປະຕິບັດງານດວຍເຄ່ືອງຈັກອຸປະກອນຢູໃນທ່ົງນາເກືອ

河北省，工人在盐田操作机械设备作业 新华社 图

ທ່ີແຂວງກຸຍໂຈວ(Guizhou Province), ຊາວໜຸມຊົມ
ທິວທັດນາຂ້ັນໄດໂດຍຜານການໄລສົດ

贵州省，青年通过直播推荐梯田风光 新华社 图

ວັນທີ 28 ມິຖນາ 2021, ຊດເຄ່ືອງຈັກຜະລິດໄຟ
ຟາຊດທຳອິດຂອງເຂື່ອນໄຟຟານ�້າຕົກ ປາຍເຫີ
ທານ ແມນ�າ້ຈິນຊາຈຽງ(Crane beach hy-

dropower station) ເລ່ີມຕ້ົນຜະລິດໄຟຟາ

2021年6月28日，金沙江白鹤滩水电站首

批机组投产发电 新华社 图
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ຊາງປາອາຊີທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູແຂວງຢຸນນານ ກຳລັງນອນຢູ
ໃນທ່ົງນາຢາງສະບາຍ

栖息在云南省的野生亚洲象在田间酣睡 新华社 图

ທ່ີນະຄອນເວີນໂຈວແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Wenzhou City, Zhejiang Province), 
ຊາງຫັດຖະກຳກຳລັງສະແດງການຕີດອກໄຟເຫັຼກ

浙江省温州市，手艺人表演打铁花 新华社 图

ໃນລະດູໜາວ, ໂດຍອີງຕາມແຫຼງຊັບພະຍາກອນນ�້າ
ກອນ ແລະ ຫມິະອນັມຄີນຸນະພາບດ ີເມອືງເຈົາ້ຊຂອງ
ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າເວີຍໂອເອີຊິນຈຽງ(Zhao
su County, Xinjiang Uygur Autonomous 

Region) ໄດຈັດກິດຈະກຳການແຂງມາ

冬季，新疆维吾尔自治区昭苏县依托优质的冰

雪资源，举办赛马活动 新华社 图
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今年是中国共产党成立 100 周年，

百年大党，恰似风华正茂。

百年求索正青春。百年前，中国共产

党从前人找不到路的地方，开出一条新路

来；百年后，中国共产党人仍在不断探索、

拓展中国道路的内涵。

百年斗志正青春。百年前，无数青年

志士义无反顾投身解放和国家建设的一线；

百年后，中国共产党人迎难而上，抗疫情、

斗贫困、勇创造，敢于斗争、善于斗争的鲜

明品格流淌在他们的血液中。

......

理想不老，才成就了百年正青春的中

国共产党。

今天，让我们跟随几位最为人所知的

中国共产党员，倾听他们的故事。

38



革命人永远是年轻
oadxt8y;afgxaow;so5j,oy]aofvo

     ປີນ້ີ ແມນປີຄົບຮອບ 100 ປີຂອງວັນສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນ , ພັກຍ່ິງໃຫຍຮອຍປີ, ປຽບເໝືອນໄວໜຸມ

ທ່ີຍັງຢູໃນໄລຍະໜຸມແໜນຫາວຫັນ.

      ການຄ້ົນຫາໃນເວລາຮອຍປີ ກ�າລັງຢູໃນໄລຍະໜຸມແໜນຫາວຫັນ. ຮອຍປີກອນນ້ີ, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດ

ເປີດເສ້ັນທາງໃໝເສ້ັນໜ່ຶງອອກມາຢູໃນດິນແດນທ່ີຄົນລຸນກອນບ�ສ່າມາດຊອກຫາເສ້ັນທາງໄດ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຮອຍປີ, ຄົນພັກກອມມູນິດຈີນຍັງສືບຕ�ຄ້ົ່ນຫາ ແລະ ຂະຫຍາຍເນ້ືອໃນໃຈຄວາມຂອງເສ້ັນທາງແຫງປະເທດຈີນ.

      ຄວາມມຸງໝ້ັນໃນການສູຊົນເປັນເວລາຮອຍປີ ກ�າລັງຢູໃນໄລຍະໜຸມແໜນຫາວຫັນ. ຮອຍປີກອນນ້ີ, ໄວ

ໜຸມຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍໄດປະກອບສວນເຂ້ົາໃນແນວໜາແຫງການປົດປອຍ ແລະ ສາງສາປະເທດຊາດຢາງ

ເດັດດຽວ; ຫຼັງຈາກນັ້ນຮອຍປີ, ຄົນພັກກອມມູນິດຈີນ ປະເຊີນໜາກັບອຸປະສັກຢາງອົງອາດກາຫານ, ຕ�່

ຕານພະຍາດ, ຕ�ສູ່ກັບຄວາມທຸກຍາກ, ກາໃນການປະດິດສາງ, ຄຸນສົມ

ບັດອັນເຫ້ືຼອມໃສທ່ີກາຫານໃນການຕ�ສູ່, ເກັ່ງກາໃນການຕ�່ສູ 

ແມນໄດໄຫຼວຽນຢູໃນສາຍເລືອດຂອງພວກເຂົາ.

      ......

      ອຸດົມການບ�ມີ່ວັນເຖ້ົາແກຊະລາ  ຈ່ຶງໄດສາງ

ພັກກອມມູນິດຈີນຮອຍປີທ່ີກ�າລັງຢູໃນໄລຍະໜຸມ

ແໜນ.

      ມ້ືນ້ີ, ພວກເຮົາກັບສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ

ທີ່ລືຊື່ທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ ມາພອມກັນຮັບຟັງເລື່ອງລາວ

ຂອງພວກເຂົາ.

CFP 图

39



mhk; gluo1PosoPo: z6hglplts]t-u;yfmujpa'so5j,
陈延年 ：年轻的牺牲者

      ໃນລະດູຮອນນ້ີ ທ່ີສວນສຸສານຜູເສຍສະຫຼະຊີວິດເພ່ືອ

ການປະຕິວັດ ຫົຼງຮວາ ຊຽງໄຮ້, ມີຄົນໄດເອົາຮູບພາບຂອງ

ຍານອະວະກາດບັນທຸກຄົນ “ເສີນໂຈ 12” ແຜນໜ່ຶງປະໄວ

ຢູຕໜາອະນຸສາວະລີຂອງຜູຊາຍຄົນໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວາ ເສີນຢຽນ

ໜຽນ(Chen yannian) ໃນຕອນເຊ້ົາຫັຼງຝົນ. ເຖິງແມນວາ

ລາວເສຍຊີວິດໄປແລວໃນ 90 ກວາປີກອນນ້ີກ�ຕາມ ແຕຜູຄົນຍັງ

ຈົດຈຳລາວຢູ.

      ທາວ ເສີນຢຽນໜຽນ ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງທານ ເສີນຕູ

ຊ້ິວ ທ່ີເປັນຜູນຳພັກກອມມູນິດຈີນໃນໄລຍະເບ້ືອງຕ້ົນ. ໃນໄລຍະ

ເບ້ືອງຕ້ົນ ທາວ ເສີນຢຽນໜຽນ ຫວັງວາຈະກອບກູປະເທດຈີນ

ດວຍລັດທິບມີລັດຖະບານ (Anarchism), ເມ່ືອໄດຍິນວາພຂອງ

ລາວກ�ຄືທານ  ເສີນຕູຊ້ິວ ກຳລັງກະກຽມສາງພັກກອມມູນິດຈີນ

ນ້ັນ ລາວບສົນໃຈຈັກໜອຍ. ເພ່ືອຊອກຫາເສ້ັນທາງທ່ີສາມາດ

ປຽນແປງປະເທດຈີນໄດ, ເມ່ືອປີ 1919, ທາວເສີນຢຽນໜຽນ 

ພອມດວຍທາວ ເສີນສຽວໜຽນ(Chen qiao nian) ທ່ີເປັນ

ນອງຊາຍເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັ່ງພອມກັນ. ປະສົບການທີ່

ຮຽນຢູປະເທດຝຣັ່ງໄດຫັນປຽນຄວາມເຊື່ອຖືຂອງລາວຢາງ

ເຖິງກົກເຖິງຮາກ, ເມື່ອປີ 1922 ທາວເສີນຢຽນໜຽນ ອາຍ ຸ
24 ປີໄດກາຍເປັນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ.

      ໃນປີ 1924, ທາວ ເສີນຢຽນໜຽນ ກັບຄືນປະເທດຈີນ ແລະ

ເຮັດວຽກຢູແຂວງກວາງຕຸງ ທ່ີຮັບຕຳແໜງເປັນເລຂາພັກກອມ

ມູນິດຈີນຂ້ັນເຂດເມືອງແຂວງກວາງຕຸງ. ພາຍໃນເວລາບເຖິງ 
2 ປີ, ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນພາຍໃນເຂດກວາງຕຸງ ໄດ

ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກຫຼາຍຮອຍຄົນຂະຫຍາຍເຖິງ 5000 ກວາຄົນ, ເຊ່ິງ

ໄດກວມເອົາປະມານ ໜຶ່ງສວນສາມ ຂອງຈຳນວນສະມາຊິກ

ທ້າວ ເສີນ

ຢຽນໜຽນ
  陈延年 

新华社 图

这个夏天，上海龙华烈士陵园，雨后的早晨有人在一位叫陈延年的青年墓碑前放

上了中国最新载人飞船神州 12 号的照片。即使已经牺牲 90 多年，人们依然纪念他。
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ພັກກອມມູນິດຂອງປະເທດຈີນ, ຂະບວນການຂອງກຳມະກອນ

ໄດພັດທະນາຢາງວອງໄວ.

      ຫັຼງຈາກນ້ັນ 3 ປີມາ, ພັກກົກມິນຕ໋ັງ(Kuomintang of 

China) ກລັດຖະປະຫານຂ້ຶນ, ຄ້ົນຫາຈັບຕົວ ແລະ ສັງຫານສະ

ມາຊິກພັກກອມມູນິດ. ເມື່ອເດືອນ ມິຖນາ 1927, ທາວ ເສີນ

ຢຽນໜຽນ ຖືກພັກກົກມິນຕ໋ັງ ຈັບໄປ ແລະ ຖືກສັງຫານຫັຼງຈາກ

ສອງສາມມ້ືຕມາ, ອາຍຸຂອງລາວພຽງ 29 ປີ.

      ຫັຼງຈາກນ້ັນບຮອດໜ່ຶງປີ, ທາວ ເສີນສຽວໜຽນ ນອງຊາຍ

ລາວທ່ີມີອາຍຸ 26 ປີ ກ�ຖືກຈັບ ແລະ ເສຍສະຫຼະຊີວິດໄປ, ລາວກ�

ເຂ້ົາຮວມພັກກອມມູນິດຈີນໃນປີ 1922 ເຊ່ັນດຽວກັນ, ເມ່ືອໃກ

ຈະເສຍສະຫຼະຊີວິດ ລາວຍັງພະຍາຍາມຟ້ືນຟູອົງການພັກທ່ີຖືກ

ທຳລາຍທ່ີແຂວງຈຽງຊ.

      ຊມ້ືນ້ີຫັຼງຈາກ 90 ກວາປີແລວ, ທ່ີບານເກີດຂອງທາວ ເສີນ

ຢຽນໜຽນ ກບັ ທາວ ເສນີສຽວໜຽນ ມີເສັນ້ທາງເສັ້ນໜຶ່ງທີ່

ຖືກເອີ້ນຊື່ເປັນ “ເສັ້ນທາງຢຽນສຽວ” ເພື່ອລະນຶກເຖິງອາຍ

ນອງພວກເຂົາສອງຄົນ. ເມ່ືອລະດູໃບໄມປ່ົງມາເຖິງ ດອກໄມ

ແຄມທາງໄດເບັ່ງບານອອກມາຢາງສົດຊື່ນ ບັນຍາກາດສະ

ຫງົບສົດໃສ, ສວນຢູປາຍທາງອີກສວນໜຶ່ງຂອງທາງນີ້ ມີຖະ

ໜົນເສ້ັນໜ່ຶງທ່ີກວາງຂວາງ ແລະ ມີຜູຄົນຄັບຄາໜາແໜນຈ່ຶງ

ຖືກເອ້ີນວາ “ຖະໜົນຮຸງເຮືອງ”.

ບອນຢູເກ່ົາຂອງຄະນະກຳມະການພັກກອມມູນິດຈີນຂ້ັນເຂດເມືອງແຂວງກວາງຕຸງ.

▼ 中共广东区委旧址 新华社 图
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在为张思德举行的追悼大会上，毛泽东结合他的故事，发表了著名演讲《为人民

服务》，第一次从理论上深刻阐明了中国共产党为人民服务的思想。

mhk; 9jk'-ng8u: grnjvIa[.-hxt-k-qo
张思德 ：为人民服务

      ໃນເດືອນ ກັນຍາ 1944, ທານ ເໝົາເຈີຕົງ ໄດ

ເຂ້ົາຮວມພິທີໄວອາໄລການຈາກໄປຂອງທະຫານທຳມະ

ດາຄົນໜ່ຶງ, ເພິ່ນບພຽງແຕຂຽນຄຳຈາລຶກໄວອາໄລ

ເຖິງຜູເສຍຊີວິດດວຍຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງໄດກາວຄຳ

ປາໄສນຳອີກ.

      ທ້າວ ຈາງຊືເຕີ(Zhang si de) ເກີດເມ່ືອເດືອນ

ເມສາ 1915 ຢູໃນຄອບຄົວບາວນາທີ່ແສນທຸກຍາກໃນເຂດພູ

ດອຍພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ(ໝາຍເຖິງ ຊາວນາທ່ີເຊ່ົາທ່ີນາ

ຂອງເຈົ້າທີ່ດິນມາປູກຝັງ, ຢູພາຍໃຕເສດຖະກິດລະບົບເຈົ້າທີ່

ດິນສະໄໝສັກດີນາ).  ຫັຼງຈາກລາວເກີດໄດພຽງ 7 ເດືອນ ແມ

ຂອງລາວກ�ເສຍຊີວິດໄປຍອນພະຍາດ ແລະ ພລາວກ�ເອົົາລາວ

ໄປໃຫອາລຽງດູ. ເນ່ືອງຈາກວາແຕນອຍມາລາວເຕີບໃຫຍມາ

ຈາກການໄດກິນອາຫານ “ຂອງໃຜຕໃຜ” ແລະ ນຸງເຄ່ືອງ “ຂອງ

ໃຜຕໃຜ” ແມລຽງລາວ ຈ່ຶງໄດຕ້ັງຊ່ື “si de- ຈ່ືຈຳບຸນຄຸນ” ເພ່ືອ

ໃຫລາວຈ່ືຈຳບຸນຄຸນຂອງຊາວບານທຸກຄົນໄປຕະຫຼອດການ.

      ໃນເດືອນ ທັນວາ 1933, ທ້າວ ຈາງຊືເຕີ ອາຍຸ 18 ປີ ໄດ

ເຂ້ົາຮວມກອງທັບແດງ, ແລະ ເຂ້ົາພັກກອມມູນິດຈີນໃນປີ 1937.

      ໃນໄລຍະຢູເມືອງຢຽນອານ(Yan'an City), ເຄ່ືອງຂອງ

ຕາງໆແມນຂາດເຂີນຫຼາຍ. ໃນຕ້ົນປີ 1944, ເພ່ືອແກໄຂບັນຫາ

ສະໜອງຄວາມອົບອຸນໃນລະດູໜາວໃຫປະຊາຊົນ ແລະ ກອງ

ທັບ, ທ້າວ ຈາງຊືເຕີ ໄດຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈນຳພາທະຫານໄປ

ເຂົ້າຮວມການເຜົາຖານ. ຕອນກາງເວັນ, ລາວລາດຕະເວນ

ກວດກາແຕລະເຕົາດິນເຜົາຖານ ແລະ ຄຸມຄອງອຸນຫະພູມຂອງ

ມັນ. ຕອນກາງຄືນ, ກ�ຕອງລຸກຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ເພື່ອສັງເກດ

ກວດກາສະພາບຂອງສີຄວັນໄຟ.

      ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 1944, ທ້າວ ຈາງຊືເຕີ ຕົກລົງກັບໝູ

ເພ່ືອນທະຫານວາຈະຂຸດເຕົາດິນອີກຈຳນວນໜ່ຶງ ເພ່ືອເຜົາຖານ

ໃຫຫຼາຍກວາເກົ່າ. ເມື່ອຂຸດຮອດຕອນທຽງ ມີກອນດິນມຸນຈຳ

ທ້າວ ຈາງຊືເຕີ(ຊ້າຍ) ຮວມເຜົາຖານກັບໝູເພ່ືອນຮວມຮົບ

▲ 和战友一起烧炭的张思德（左） 新华社 图
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ນວນໜຶ່ງຕົກລົງມາຈາກເບື້ອງເທິງຂອງເຕົາດິນຢາງກະທັນ

ຫັນ ຈຶ່ງມີສະພາບອັນຕະລາຍເກີດຂຶ້ນແລວ. ທ້າວ ຈາງຊືເຕ ີ

ມີສະຕິໄວ ແລະ ໃຊມືຍູໝູເພ່ືອນທະຫານອອກເຕົາດິນຢາງໄວ

ວາ. ເບ້ືອງເທິງຂອງເຕົາດິນທ່ີໜາແໜນໄດຍຸບລົງ ແລະ ທັບ

ຖົມທ້າວ ຈາງຊືເຕີ ໃຫຖືກຝັງໄວຢູໃຕດິນ. ເມື່ອລາວເສຍສະ

ຫຼະຊີວິດ ອາຍຸພຽງແຕ 29 ປີ.

      ຢູໃນພິທີໄວອາໄລຕ ທ້າວ ຈາງຊືເຕີ, ທານ ເໝົາເຈີຕົງ 

ໄດສົມທົບເອົາເລ່ືອງຂອງລາວ ມາກາວເປັນຄຳປາໄສທ່ີມີຊ່ື

ສຽງ ວາ “ເພ່ືອຮັບໃຊປະຊາຊົນ”, ເຊ່ິງເປັນຄ້ັງທຳອິດຈາກໃນ

ແງທິດສະດີທີ່ໄດບັນລະຍາຍຢາງເລິກເຊິ່ງແນວຄິດການຮັບ

ໃຊປະຊາຊົນຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ. “ເກີດເປັນຄົນຕອງມີມື້

ຕາຍ, ແຕການຈາກໄປຂອງແຕລະຄົນບຄືກັນ ບາງຄົນອາດ

ຈະໜັກຄືພູ ໄທຊານ, ບາງຄົນອາດຈະເບົາຄືຂົນນົກ”. ການ

ເສຍຊີວິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ແມນໜັກກວາພູ

ໄທຊານ.” ທານ ເໝົາເຈີຕົງ ກາວຄືດ່ັງນ້ີ.

ອະນຸສອນສະຖານຂອງທ້າວ ຈາງຊືເຕີ 
▼ 张思德纪念馆   CFP 图
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1954年9月，在中华人民共和国第一届全国人民代表大会上，年轻的女人大代表

申纪兰提出的“男女同工同酬”倡议正式写入《中华人民共和国宪法》。

ok' g-uo9u]ao: py'-kpmujgIaf;Pd7ndao 7jk8v[cmod=8hv'7ndao
申纪兰 ：男女同工要同酬

      ໃນເດືອນ ກັນຍາ 1954, ພາຍໃນກອງປະຊມໃຫຍຜູ

ແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນສະໄໝທີໜຶ່ງຂອງ ສປ ຈີນ, 

ຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ຍິງຊາຍທ່ີເຮັດວຽກຄືກັນ ຄາຕອບແທນກ�ຕອງຄື

ກັນ” ທີ່ນາງ ເຊີນຈີລັນ(Shen ji lan) ໄດສະເໜີອອກນັ້ນ 

ແມນໄດຖືກຂຽນເຂົ້າໃນ “ລັດຖະທຳມະນູນແຫງ ສປ ຈີນ”

ຢາງເປັນທາງການ.

      ນາງ ເຊີນຈີລັນ ເກີດຢູເມືອງຜິງຊນ ແຂວງຊານຊີ(Ping

shun County, Shanxi Province)ໃນປີ 1929, ແລະ ເຂ້ົາ

ພັກກອມມູນິດຈີນເມ່ືອລາວອາຍຸ 24 ປີ. ທ່ີບານເກີດລາວມີປະ

ໂຫຍກໜຶ່ງໄດແຜກະຈາຍໄປຢາງກວ້າງຂວາງວາ: “ຜູຊາຍ

ທ່ີດີແມນຕອງສູໄປຈົນເຖິງຂ້ັນເມືອງ, ຜູຍິງທ່ີດີແມນຕອງບອອກ

ຈາກເຮືອນ” (ມີຄວາມໝາຍວາ, ຜູຊາຍອອກໄປສູຊົນຢູທາງ

ນອກສະແດງວາເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈທະເຍີທະຍານທີ່ດີ, ສວນຜູ

ຍິງຄວນຢູເຮືອນບຕອງອອກເຮືອນ. ຄຳເວ້ົາແບບນ້ີແມນການ

ຈຳແນກຜູຍິງ). ເມ່ືອໄດຍິນຄຳເວ້ົານ້ີຍາມໃດ, ນາງ ເຊີນຈີລັນ

ຮູສຶກວາຄຽດຫຼາຍ: “ເປັນຫຍັງຜູຍິງຈຶ່ງຕອງມີແຕຢູເຮືອນ?

 ຂອຍຈະບເຫັນດີນຳ.”

      ນາງ ເຊີນຈີລັນ ໄດແນະນຳວາ, ໂດຍອີງຕາມວິທີການ

ຄິດໄລຜົນຕອບແທນຄາແຮງງານໃນເວລານ້ັນ, ຖາຜູຊາຍເຮັດ

ວຽກໃນມື້ໜຶ່ງ ຈະຈົດແຕມເປັນ 10 ຄະແນນ, ສວນຜູຍິງຈົດ

ພຽງແຕ 5 ຄະແນນ. ຄາແຮງງານທີ່ບເທົ່າທຽມກັນໄດທຳ

ລາຍຄວາມຫາວຫັນໃນການອອກແຮງງານຂອງຜູຍິງ, ມີຜູຍິງ

ຈຳນວນຫຼາຍບມັກເຂົ້າຮວມການອອກແຮງງານ, ເຊິ່ງນີ້ໄດ

ທານ ນາງ 
ເຊີນຈີລັນ

 申纪兰
新华社 图 
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ກາຍເປັນສ່ິງຂັດຂວາງສຳລັບແມຍິງໃນການຍົກສູງຖານະບົດ

ບາດຂອງຕົນ, ທັງສາງເປັນວັດຖະຈັກອຸບາດ.

      ເພ່ືອເຮັດໃຫຜູຍິງໄດຮັບການປົດປອຍຢາງແທຈິງ, ນາງ 

ເຊີນຈີລັນ ໄປຢາມແຕລະຄອບຄົວ ແລະ ໂຄສະນາແນວຄິດສັດ

ຈະທຳທີ່ວາ “ອອກແຮງງານຈຶ່ງຈະສາມາດໄດຮັບການປົດ

ປອຍ” ໃຫຜູຍິງຟັງ, ແລະ ພະຍາຍາມສູຊົນໃຫຍິງຊາຍທ່ີເຮັດ

ວຽກຄືກັນໃຫໄດຄາຕອບແທນຄືກັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ມີສະມາ

ຊິກສະຫະກອນຜູຊາຍຫຼາຍຄົນບເຫັນດີນຳ. ນາງ ເຊີນຈີລັນ ເຫັນ

ວາ, ພຽງແຕຕອງສາງໃຫເປັນໝາກຜົນອອກມາ ຈຶ່ງຈະສາ

ມາດເຮັດໃຫຜູຍິງບຖືກຈຳແນກອີກຕໄປ.

      ໂດຍຜານການຂ�ສະເໜີຂອງນາງ ເຊີນຈີລັນ, ສະຫະກອນ

ໄດແບງທ່ີດິນຕອນໜ່ຶງອອກມາໃຫແກຜູຍິງສະເພາະ ເພ່ືອແຂງ

ຂັນການອອກແຮງງານກັບສະມາຊິກສະຫະກອນຜູຊາຍ. ພວກ

ແມຍິງທ່ີຖືກຂົນຂວາຍນ້ັນ ເພ່ືອຍາດເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ 

ຈ່ຶງຍາດທຸກວິນາທີມາເຮັດໄຮເຮັດນາຢູໃນດິນນາຢູສະເໝີ. ສຸດ

ທາຍ, ຜູຍິງໄດຮັບໄຊຊະນະຂອງການແຂງຂັນຄ້ັງນ້ັນ. ມາເຖິງ

ປີ 1952, ບານຊີເກ່ົາ ໄດບັນລຸຄວາມເທ່ົາທຽມກັນຍິງຊາຍໃນ

ການເຮັດວຽກຄືກັນໄດຄາຕອບແທນຄືກັນ. 

      ໃນປີ 1954, ນາງ ເຊີນຈີລັນ ອາຍຸ 25 ປີ ຖືກເລືອກຕ້ັງ

ເປັນຜູແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນສະໄໝທຳອິດ, ນາງໄດ

ຫວນຄືນຕການສຳພາດຂອງນັກຂາວສ່ືມວນຊົນວາ: “ໄປເຂ້ົາ

ຮວມກອງປະຊມຄັ້ງທຳອິດ ແມນຂີ່ໂຕລວາໄປ.” ເລີ່ມຈາກປີ

ນ້ັນມາ, ນາງ ເຊີນຈີລັນ ສືບຕຮັບເລືອກຕ້ັງເປັນຜູແທນປະຊາ

ຊົນທົ່ວປະເທດໃນ 13 ສະໄໝ. ແນວຄິດການປົດປອຍແມຍິງ

ທ່ີລາວເປັນຕົວແທນນ້ັນ ໃນປັດຈຸບັນໄດກາຍເປັນຄວາມຄິດເຫັນ

ເປັນເອກະພາບໃນສັງຄົມປະເທດຈີນແລວ.

ເມ່ືອວັນທີ 5 ມີນາ 2013, ທ່ີປັກກ່ິງ, ກອງປະຊມຄ້ັງທຳອິດ ຂອງກອງປະຊມໃຫຍຜູແທນປະຊາຊົນທ່ົວປະເທດຈີນສະໄໝທີ 12  ໄດຈັດຂ້ຶນ
ທ່ີຫ�ປະຊມປະຊາຊົນປັກກ່ິງ. ນາງ ເຊີນຈີລັນ ທ່ີເປັນຜູແທນປະຊາຊົນຫຼາຍສະໄໝ ຈາກສະໄໝທີ 1 ຫາສະໄໝທີ 12 ຍາງເຂ້ົາຫ�ປະຊມ.

▲ 2013年03月05日，北京，第十二届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕。申纪兰（中）步入会场。 CFP 图

45



“欲归（国）不得心急如火……”

1955年一封来自美国的求救信被辗转送到中国总理周恩来手中。写信的人是钱学森，此时的他已被美国政府拘

留长达5年之久。1955年9月17日，钱学森一家终于登上回国的邮轮，他于1959年加入中国共产党。此后的一生，

钱学森在空气动力学、航空工程、喷气推进、工程控制论、物理力学等技术科学领域做出了开创性贡献，是当之无

愧的“中国航天之父”。

mjko lPolq;g-uo: 0hvp1kdda[7noxtgmf9uo
钱学森 ：我要回祖国

      “ຄວາມຢາກກັບຄືນປະເທດເຮັດໃຫໃນໃຈຮອນປານ

ໄຟ...”

      ປີ  1955 ຈົດໝາຍຂ�ຄວາມຊວຍເຫືຼອສະບັບໜ່ຶງຈາກ

ອາເມລິກາໄດຖືກສົ່ງຕຫຼາຍຄັ້ງຈົນມາຮອດມືຂອງ ທານ 

ໂຈວເອ່ິນຫຼາຍ (Zhou Enlai)ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ.

      ຄົນທີ່ຂຽນຈົດໝາຍແມນ ທານ ສຽນສົວເຊິນ (Qian 

Xuesen), ໃນຕອນນັ້ນລາວໄດຖືກລັດຖະບານອາເມລິກາ

ກັກໂຕໄວເປັນເວລາຍາວນານເຖິງ 5 ປີ. 

      ທານ ສຽນສົວເຊິນ ເກີດທ່ີຊຽງໄຮ (Shanghai) ປະເທດ

ຈີນ, ປີ 1934, ທານ ສຽນສົວເຊິນ ສອບເສັງໄດເປັນນັກຮຽນທຶນ

ລັດຮຽນຕອາເມລິກາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຫົວ (Tsinghua 

University),  ໄປອາເມລິກາເພ່ືອຄ້ົນຄວາວິສະວະກຳການບິນ 

ແລະ ວິຊາແຮງຕານລົມ (Aerodynamics). ພາຍຫຼັງມາ, 

ລາວໄດຮວມມືກັບ ສາດສະດາຈານ ທີໂອດ� ຟອນ ຄາມານ 

(Theodore von Kármán), ຮວມກັນສາງ  “ສູດຄາມານ—

ທານ ສຽນສົວເຊິນ” (karman-tsien formula) ທ່ີມີຊ່ືສຽງ. 

ຜານການແນະນຳຂອງສາດສະດາຈານ ຄາມານ, ທານ ສຽນ

ສົວເຊິນ ທ່ີມີອາຍຸ 36 ປີ ໄດກາຍເປັນສາດສະດາຈານທ່ີມີອາຍຸ

ນອຍທີ່ສຸດໃນສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີແມດຊາຊເຊດ (Massa

chusetts Institute of Technology ຫືຼ MIT).

      ເດືອນພຶດສະພາ 1949, ທານ ສຽນສົວເຊິນ ໄດຮັບຈົດ

ໝາຍສະບັບໜ່ຶງທ່ີມາຈາກ “ອຳນາດການປົກຄອງຝາຍເໜືອ” 

ຂອງຈີນ, ຈົດໝາຍນ້ັນໄດເຊີນລາວກັບໄປປະເທດຈີນເພ່ືອເປັນ

ຜູນຳພາກສາງອຸດສາຫະກຳການບິນ, “ອຳນາດການປົກຄອງ

ຝາຍເໜືອ” ໃນຈົດໝາຍນ້ັນ ກ�ແມນພັກກອມມູນິດຈີນ. ວັນທີ 1 

ຕຸລາ 1949, ຄ້ັງທຳອິດທ່ີທຸງແດງຫາດາວປິວສະບັດຢູເທິງສະ

ທານ ສຽນສົວເຊີນ
 钱学森
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ໜາມທຽນອັນເໝິນ(Tiananmen square), ປະກາດວາຍຸກ

ສະໄໝໃໝຂອງຈີນໄດມາເຖິງແລວ. ສອງຜົວເມຍທານ ສຽນ

ສົວເຊິນ ໄດຕັດສິນໃຈກັບຄືນປະເທດຈີນ. ເຖິງຢາງໃດກ�ຕາມ

ໃນເວລານີ້ຢູອາເມລິກາໄດຖືກປົກຄຸມດວຍບັນຍາກາດທີ່ໜາ

ຢານກົວຂອງ “ລັດທິແມກຄາທີ ຫືຼ ລັດທິຕຕານກອມມູນິດ (Mc-

Carthyism) ”, ທານ ສຽນສົວເຊິນ ຖືກເຂ້ົາຄຸກໃນທັນທີ, ຫັຼງ

ຈາກນ້ັນ 13 ມ້ືຈ່ຶງໄດຮັບການປະກັນຕົວ. 

      ຫັຼງຈາກອອກຄຸກ ທານ ສຽນສົວເຊິນ ກ�ບໄດຮັບອິດສະຫຼະ

ຢາງແທຈິງ, ການໃຫປາກຄຳແລວໂຕນີ້ມີໂຕໃໝມີມາແບບ

ບຢຸດເຊົາ, ລາວໄດປະສົບກັບການຕັດສິນທ່ີແປກປະຫຼາດ ແລະ 

ໄຮສາລະທ່ີສຸດໃນປະຫວັດສາດອາເມລິກາ, ໃນທາງໜ່ຶງລາວ

ມີທາອຽງໄປທາງພັກກອມມູນິດ, ຖືກຕັດສິນໃຫຂັບໄລອອກຈາກ

ອາເມລິກາ, ສວນໃນອີກທາງໜຶ່ງພັດເນື່ອງຈາກວາລາວມີ

ຄວາມຮູ ແລະ ກຳຄວາມລັບ, ຈ່ຶງບອະນຸຍາດໃຫ ທານ ສຽນ

ສົວເຊິນ ອອກຈາກອາເມລິກາ. 

      ລະດູຮອນຂອງປີ 1955, ໃນທ່ີສຸດ ທານ ສຽນສົວເຊິນ ກ�

ໄດມີໂອກາດຂຽນຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ,  ແລະ ເມຍລາວຄິດ

ຫາວິທີສົ່ງອອກໄປ. ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກສົ່ງຕມືໄປເກືອບໄລ

ຍະທາງເຄ່ິງໂລກ ຈົນໃນທ່ີສຸດກ�ມາຮອດປັກກ່ິງ (Beijing), ໃນ

ທີ່ສຸດ, ພາຍໃຕການປອຍຕົວທະຫານຊະເລີຍເສິກອາເມລິກາ

ກອນກຳນົດຂອງລັດຖະບານຈີນ ແລະ ການລົງນາມໃນຈົດໝາຍ

ຂອງທານ ສຽນສົວເຊິນ, ອາເມລິກາເຫັນດີໃຫ ທານ ສຽນສົວ

ເຊິນ ກັບຄືນປະເທດຈີນ.

      ວັນທີ 17 ກັນຍາ 1955, ໃນທ່ີສຸດຄອບຄົວ ທານ ສຽນສົວ

ເຊິນ ໄດຂ້ຶນເຮືອສຳລານກັບຄືນປະເທດຈີນ, ລາວໄດເຂ້ົາພັກ

ກອມມູນິດຈີນໃນປີ 1959. ຊີວິດຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທານ ສຽນສົວ

ເຊິນ ໄດປະກອບສວນເຂົ້າໃນການບຸກເບີກຂົງເຂດເຕັກນິກວິ

ທະຍາສາດ ເຊັ່ນ: ວິຊາແຮງຕານລົມ, ວິສະວະກຳການບິນ, 

ການຂັບເຄື່ອນໄອພົ່ນ (jet propulsion), ວິສະວະກຳໄຊເບີ

ເນຕິກ (engineering cybernetics), ກົນລະສາດ ແລະ ຟີ

ສິກສາດ ເປັນຕ້ົນ, ໄດຮັບນາມມະຍົດເປັນ “ບິດາແຫງການບິນ

ແລະ ອະວະກາດຂອງຈີນ.”

      ເດືອນຕຸລາ ປີ 2009, ນັກວິທະຍາສາດ ອາຍຸ 98 ປີທານ

ນ້ີ ໄດເສຍຊີວິດຢູປັກກ່ິງ. ໃນໄລຍະເວລາສອງສາມປີສຸດທາຍ

ຂອງຊີວິດເພິ່ນ, ນັກບິນອະວະກາດຈີນທຸກຄົນທີ່ກັບຈາກອະວະ

ກາດມາຍັງໂລກແລວ ລວນແຕ ໄປຢຽມຢາມເພ່ິນທັນທີ. 

ປະຊາຊົນເບ່ິງຊົມການຍ່ິງສ່ົງຈະຫຼວດທ່ີນະຄອນເຫວີນຊາງແຂວງໄຫຫຼຳ

▲群众在海南省文昌市观看火箭发射 CFP 图
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作为一位县委书记，焦裕禄的一条被子上有42个补丁，当年县委有一辆破旧的吉

普车，但他从来没有坐过，唯独“青睐”那辆别人骑了11年的自行车，下乡工作都靠

它。焦裕禄成为了中国干部的楷模，他的精神至今被人牢记。

mjjko 9jP;16h]6h: 0hk]k-tdkomujfu0v'xt-k-qo
焦裕禄 ：人民的好公仆

      ຈຽວຢູລູ (Jiao Yulu) ເກີດໃນຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ

ຜູທຸກຍາກຄອບຄົວໜ່ຶງໃນແຂວງຊານຕົງ (Shandong Pro-

vince). ໃນໄລຍະສົງຄາມຕຕານຍ່ີປຸນ, ຈຽວຢູລູ ຖືກທະຫານ

ຍ່ີປຸນຈັບຂັງໄວ ແລະ ຖືກສ່ົງໄປເຮັດວຽກໃຊແຮງງານໜັກ

ຢູ ບແຮຖານຫີນຝູຊນ (Fushun). ພາຍຫຼັງທີ່ໂຕນໜີຈາກ

ເຂດບແຮເພື່ອກັບບານເກີດ, ກ�ໄດອົບພະຍົບໜີອີກຍອນໄພ

ພິບັດ, ຫຼັງຈາກທີ່ສົງຄາມຕຕານໄດຮັບໄຊຊະນະຈຶ່ງໄດຄືນ

ເມືອບານເກ່ົາ.

      ພັກກອມມູນິດຈີນໄດນຳພາມວນຊົນເຄ່ືອນໄຫວການປະຕິ

ວັດຢູທີ່ນີ້, ຈຽວຢູລູ  ຜູເບື່ອໜາຍກັບການຮຸກຮານຈາກຕາງ

ປະເທດ ຈ່ຶງໄດຕ່ືນຕົວສະໝັກເປັນທະຫານປະຊາຊົນ, ປີ 1946,

ລາວໄດກາຍເປັນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ. 

      ລະດູໜາວ ປີ 1962, ຈຽວຢູລູ ມີຄວາມມຸງມາດປາຖະໜາ

ໃນການປຽນແປງໂສມໜາຂອງເຂດໄພພິບັດ, ຈ່ຶງໄດມາຮອດ

ແຂວງເຫີໜານ (Henan province) ນະຄອນໄຄເຟິງ (Kai

feng City) ເມືອງຫຼານຂາວ (Lankao county), ເພ່ືອຮັບ

ໜາທ່ີເປັນເລຂາພັກເມືອງ. 

      ດິນແດນຂອງເມືອງຫຼານຂາວ ທ່ີປາກົດຢູຕໜາຂອງລາວ,

ແມນພາບຂອງສະພາບໄພພິບັດອັນໜັກໜວງ: ເສ້ັນທາງເກ່ົາ

ແກຂອງແມນ�າ້ຮວງໂຫ (ແມນ�າ້ເຫືຼອງ, The Yellow River)

ສອງເສ້ັນທ່ີຍາວຢຽດອອກໄປທ່ົວອານາເຂດ, ແມນທ່ົງດິນຊາຍ

ສີເຫຼືອງທີ່ແນມບເຫັນຂອບ; ໃນແອງຫຼຸມທີ່ມີນ�້າຖວມຂັງຢູທຸກ

ບອນ, ແລະ ມີນ�າ້ແຂງສີຟາອົມຂຽວຫຸມຢູ; ຢູເທິງພ້ືນດິນເຄັມ

ດາງ (saline-alkali soil), ມີຫຍາທ່ີຫຽວແຫງສ່ັນໄຫວໄປຕາມ

ການພັດຂອງລົມໜາວ. ໃນປີນີ້, ພະຍຸດິນຊາຍລະດູໃບໄມປົ່ງ 

ໄດພັດທຳລາຍເຂ້ົາສາລີ 2 ແສນມູ (ມູ: ຫົວໜວຍວັດແທກເນ້ືອ

ຮູບພາບຂ�ມູ້ນຂອງ
ທານ ຈຽວຢູລູ

 焦裕禄
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ທີ່ຂອງຈີນ, ໜຶ່ງມູປະມານ 666.7 ຕາແມັດ), ລະດູໃບໄມຫຼົ່ນ 

ນ�າ້ຖວມນາ 3 ແສນມູ, ເທິງດິນເຄັມດາງມີຕ້ົນກາ 1 ແສນມູ 

ຖືກນ�າ້ເຄັມຖວມຕາຍ, ປະລິມານການຜະລິດສະບຽງອາຫານ

ຂອງເມືອງຫຼານຂາວຫຸຼດລົງໃນລະດັບຕ�າ່ທ່ີສຸດໃນປະຫວັດສາດ. 

      ໃນການເຮັດວຽກທັງເວັນທັງຄືນກວາ 470 ມ້ື ຢູເມືອງ

ຫຼານຂາວ, 149 ບານໃນເມືອງດັ່ງກາວ ຈ່ຽວຢູລູ ໄດລົງສຳ

ຫຼວດກວດກາ 120 ກວາບານ, ສະພາບດິນຂອງເມືອງຫຼານ

ຂາວ 1000 ກວາກິໂລຕາແມັດໄດຖືກສຳຜັດເຂົ້າໃນໃຈຢາງ

ເລິກເຊິ່ງ, ຍັງໄດກຳນົດແຜນການດັ່ງນີ້ອອກມາ: “ພາຍໃນ 
3-5 ປີ, ຕອງໄດຮັບໄຊຊະນະຂ້ັນພ້ືນຖານໃນການປົວແປງດິນ

ຊາຍ, ນ�າ້ ແລະ ດິນເຄັມ, ປຽນແປງໂສມໜາຂອງເມືອງຫຼານ

ຂາວ.” ເພື່ອໃຫບັນລຸແຜນການນີ້, ຈຽວຢູລູ ໄດນຳພາປະຊາ

ຊົນຫຼານຂາວ ປູກຕ້ົນພ�ໂລເນຍ (Paulownia), ປົວແປງດິນ

ເຄັມດາງ, ກັ້ນປອງດິນຊາຍ, ລະບາຍນ�້າຖວມຂັງ, ຮວມກິນ

ຮວມຢູຮວມອອກແຮງງານກັບປະຊາຊົນ. 

      ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 1964, ຈຽວຢູລູ ທ່ີມີອາຍຸພຽງ 42 ປີ 

ເສຍຊີວິດຈາກໄປດວຍມະເຮັງຕັບ.

      ໃນນາມທ່ີເປັນເລຂາພັກເມືອງ, ຜາຫ່ົມຜືນໜ່ຶງຂອງລາວ

ມີຮອຍຂາດຢູ 42 ບອນ, ຕອນນ້ັນພັກເມືອງມີລົດຈິບເກ່ົາຄັນໜ່ຶງ,

ແຕວາ ຈຽວຢູລູ ບເຄີຍໄດຂ່ີຈັກເທ່ືອ, “ມັກ”ແຕອັນດຽວກ�ຄືລົດ

ຖີບທ່ີຄົນອ່ືນຂ່ີມາ 11 ປີຄັນນ້ັນ, ອອກໄປເຮັດວຽກເຂດນອກມີ

ແຕອາໄສມັນ. ຫັຼງຈາກທ່ີ ຈຽວຢູລູ ເສຍຊີວິດ  ເພ່ິນໄດກາຍ

ເປັນແບບຢາງຂອງພະນັກງານໃນທ່ົວປະເທດຈີນ, ນ�າ້ໃຈແຫງ

ມູນເຊ້ືອອັນດີຂອງເພ່ິນໄດຖືກຈົດຈຳມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ. 

      ເຄີຍເຂ້ົາຄຸກ, ຂຸດຖານຫີນ, ເປັນກຳມະກອນຮັບຈາງ, ພັດ

ຖ່ິນພະເນຈອນໄປໃນສັງຄົມຍຸກເກ່ົາ; ໄດເຂ້ົາພັກກອມມູນິດຈີນ, 

ຕອນຮັບ ສັງຄົມນິຍົມ ຍຸກສະໄໝຈີນໃໝ... ນ້ີແມນສ່ິງທ່ີ ຈຽວ

ຢູລູ ຂຽນລົງໃນຊີວະປະຫວັດດວຍຕົນເອງ. ລາວເວົ້າວາ, ບ

ປຽນແປງໂສມໜາຂອງຫຼານຂາວ, ຂອຍເດັດຂາດແມນບໄປ

ຈາກບອນນ້ີ. ໃນມ້ືນ້ີ,  ຕ້ົນພ�ໂລເນຍ ທ່ີກ້ັນລົມກັນດິນຊາຍໃນປີ

ນ້ັນ ໄດຖືກພັດທະນາເປັນຂະແໜງການໄມປຸງແຕງ, ຍອດຈຳ

ໜາຍໝາກແຕງຮອດຮອຍລານຢວນ, ເດືອນກຸມພາ ປີ 2017, 

ເມືອງຫຼານຂາວ ໄດກາຍເປັນເມືອງທຸກຍາກຊດທຳອິດທີ່ສາ

ມາດສຳເລັດພາລະກິດລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ. 

ໂສມໜາແຫງບານຈາງຈົວຕາແສງຕົງປະໂຖເມືອງຫຼານຂາວແຂວງເຫີໜານທ່ີຖາຍພາບໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2020
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1946年，16岁的屠呦呦不幸染上了肺结核，被迫终止学业，在家休养了两年。这次的生病经历，让屠呦呦对

医学产生了极大的兴趣，她觉得医学不仅能够帮助自己走出病痛，还能治疗更多的人。1955年，毕业后的屠呦呦被

分配在中国中医科学院中药研究所工作，她当时并不知道，自己以后研究的工作，将对全球上亿人产生影响。

ok' 463131: lt,k-ydrad
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屠呦呦 ：获得诺贝尔奖的共产党员

      ປີ 1946,  ນາງ ຖໂຢໂຢ (Tu Youyou) ອາຍຸ 16 ປີ 

ໂຊກບດີ ຕິດພະຍາດວັນນະໂລກປອດ, ຖືກບັງຄັບໃຫຢຸດການ

ຮຽນ, ແລະ ພັກຟື້ນຢູເຮືອນເປັນເວລາສອງປີ.ປະສົບການ

ການເຈັບປວຍໃນຄ້ັງນ້ີ, ໄດເຮັດໃຫ ນາງ ຖໂຢໂຢ ເກີດຄວາມ

ສົນໃຈຫຼາຍຕກັບວິຊາແພດສາດ, ນາງຄິດວາວິຊາແພດສາດບ

ພຽງແຕສາມາດຊວຍໃຫນາງເຊົາຈາກພະຍາດຂອງຕົນ, ແຕ

ຍັງສາມາດປ່ິນປົວຄົນໄດອີກຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ປີ 1955, ນາງ ຖໂຢໂຢ ພາຍຫັຼງທ່ີຮຽນຈົບແລວ, ກ�ຖືກ

ຊັບຊອນໄປເຮັດວຽກຢູສູນຄ້ົນຄວາຢາພ້ືນເມືອງຈີນ ສະຖາບັນ

ວິທະຍາສາດແພດຈີນ ແຫງປະເທດຈີນ, ໃນຕອນນ້ັນລາວກ�ບ

ໄດຮູວາ, ວຽກງານການຄ້ົນຄວາໃນພາຍຫັຼງຂອງຕົນ, ຈະເກີດ

ຜົນສະທອນຕກັບຄົນເກືອບຮອດຮອຍລານຄົນໃນທ່ົວໂລກ.

      ປີ 1967, ປະເທດຈີນໄດເລ່ີມໂຄງການລະດັບຊາດທ່ີມີຈຸດ

ປະສົງໃນການຄ້ົນຄວາຢາແບບໃໝ ໃນການປ່ິນປົວ ແລະ ປອງ

ກັນພະຍາດມາລາເລຍ. ນາງ ຖໂຢໂຢ ມີໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບເປັນ

ຫົວໜາກຸມຄ້ົນຄວາຢາພ້ືນເມືອງຈີນຕານມາລາເລຍ, ນາງເລ່ີມ

ລົງມືຄ້ົນຄວາຈາກສະໝຸນໄພຈີນ, ກຳນົດທິດທາງການຄ້ົນຄວາ

ໂດຍມີສະໝຸນໄພຈີນຊິງຮາວ (Artemisia annua L)ເປັນຕົ້ນ

ຕ�. ວັນທີ 4 ຕຸລາ 1971, ໃນຫອງທົດລອງຫອງໜ່ຶງຂອງສູນຄ້ົນ

ຄວາຢາພ້ືນເມືອງຈີນ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແພດຈີນ ແຫງປະ

ເທດຈີນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວາກຳລັງກັ້ນລົມຫາຍໃຈຄອງຄອຍ

ຜົນການຄ້ົນຄວາຂ້ັນສຸດທາຍຂອງການສະກັດຕົວຢາງ ພາວະ

ເປັນກາງຂອງສານໃນສະໝຸນໄພຊິງຮາວ. ການທົດລອງ 190 

ນາງ ຖໂຢໂຢ 

 屠呦呦 

中新社 图

50



ຄ້ັງກອນໜານ້ັນແມນບສຳເລັດ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄອງຄອຍ

ໄດປະສານກັນໃນໃຈຂອງທຸກຄົນ. ໃນທ່ີສຸດ, ຜົນຂອງການຄ້ົນ

ຄວາອອກມາແລວ, ອັດຕາການຢັບຢ້ັງພລາສໂມດຽມ ຫືຼ ກາ

ຝາກຂອງເຊື້ອມາລາເລຍ (plasmodium) ມີເຖິງ 100%!

ຫອງທົດລອງຟົດສະໜ່ັນຂ້ຶນ, ໃຈທ່ີເປັນກັງວົນຂອງຫົວໜາກຸມ

ຄ້ົນຄວາ ນາງ ຖໂຢໂຢ ໃນທ່ີສຸດກ�ຮູສຶກໂລງໃຈລົງ. 

      ຕົວຢາງທ່ີມີປະສິດທິຜົນປອດໄພແມນເປັນພຽງຂ້ັນທຳອິດ

ເທົ່ານັ້ນ, ຖາຈະນຳເຂົ້າຈຳໜາຍໃນຕະຫຼາດກ�ຕອງດຳເນີນ

ການທົດລອງຂ້ັນປ່ິນປົວ (ຂ້ັນຄລີນິກ), ເພ່ືອບໃຫພາດລະດູສັງ

ເກດການຂ້ັນຄລີນິກໃນປີນ້ັນ, ນາງ ຖໂຢໂຢ ໄດຍ່ືນລາຍງານ

ການທົດລອງຢາແບບສະໝັກໃຈແກຫົວໜາ, ພອມທັງໄດສະ

ເໜີອອກມາຢາງເຂ້ັມງວດວາ: “ຂອຍແມນຫົວໜາກຸມ, ຂອຍມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທົດລອງຢາເປັນຜູທຳອິດ!” ນາງ 

ຖໂຢໂຢ ແລະ ສະມາຊິກນັກວິທະຍາສາດຄົນອື່ນໆໄດເຂົ້າໄປ

ຢູໂຮງໝ�, ເລ່ີມຕ້ົນດຳເນີນການເປັນອາສາສະໝັກທົດລອງກັບ

ມະນຸດຊດທຳອິດ, ຜານການສັງເກດການໜ່ຶງອາທິດ, ບພົບວາ

ຕົວຢາງມີຜົນຂາງຄຽງອັນຈະແຈງຕກັບຮາງກາຍມະນຸດ. ນາງ

ຖໂຢໂຢ ໄດທົດລອງໃນຮາງກາຍຂອງຄົນເຈັບອີກຄ້ັງໜ່ຶງ, ສຳ

ເລັດການສັງເກດການປະສິດທິຜົນຂອງຢາຕານມາລາເລຍ

ທາງຄລີນິກ 21 ກ�ລະນີ, ແລະ ໄດຮັບຜົນທ່ີໜາເພ່ິງພ�ໃຈ. 

      ປີ 1973, ຜານການຄ້ົນຄວາທາງຄລີນິກ ແລະ ໄດຮັບຜົນ

ແບບດຽວກັບຫອງທົດລອງ, ຢາຕານມາລາເລຍໃໝຈາກສວນ

ປະກອບຂອງສະໝຸນໄພຊິງຮາວໄດຖືກຳເນີດຂ້ຶນ, ແລະ ໄດຊວຍ

ຊີວິດຄົນຢາງຫຼວງຫຼາຍໃນທ່ົວໂລກ.

      42 ປີຕມາ ໃນປີ 2015, ນາງ ຖໂຢໂຢ ທ່ີໄດປະກອບສວນ

ຢາງພົ້ນເດັ່ນໃນການປິ່ນປົວພະຍາດມາລາເລຍ, ໄດຮັບລາງ

ວັນໂນເບວ (Nobel prize) ສາຂາການແພດ, ຄືກັບ ທານໂມ

ຢຽນ (Mo Yan) ທ່ີເປັນນັກຂຽນ, ເຊ່ິງເປັນຄົນຈີນອີກຜູໜ່ຶງທ່ີ

ໄດຮັບລາງວັນໂນເບວ, ນາງ ຖໂຢໂຢ ກ�ເປັນສະມາຊິກພັກກອມ

ມູນິດຈີນເຊ່ັນດຽວກັນ. 

ນາງ ຖໂຢໂຢ ຮັບລາງວັນໂນເບວ (Nobel prize) ສາຂາການແພດ

▲ 屠呦呦获得诺贝尔奖 新华社 图
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驻村满一周年时，母校北京师范大学转载了黄文秀的文章《扶贫 从“新手”到“熟路”》，她在里面

写道：“扶贫之路，对我而言，更像是心中的长征”。在听到黄文秀遇难的消息时，很多被她生前照顾的

老人和小孩都接受不了这个现实，难过得痛哭流涕、泣不成声。在1年82天的日子里，百坭村贫困发生率由

22%降至2.71%。

ok' I;'gs;uo-yh;: /aoIj;,daoda[xt-k-qo 
-u;yfw;so5j,9bj'9t[=jdyocso'

黄文秀 ：同人民一起梦想，青春才能无悔

      ໃນຕອນຄາວັນສຸກຂອງວັນທີ 14 ມິຖນາ 2019, ນາງ 
ຮວງເຫວີນຊ້ິວ(Huang Wen   xiu) ອາຍຸ 30 ປີ ນຳໃຊເວ
ລາພັກທາຍອາທິດກັບຄືນບານເກີດທ່ີຕ້ັງຢູເຂດຊົນນະບົດເມືອງ
ທຽນຢາງ ນະຄອນປາຍເຊີ(Tianyang County, Baise

City) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າຈວງກວາງຊີເພື່ອຢາມພ
ຕົນເອງທ່ີເປັນພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ໄດຮັບການຜາຕັດສອງ

ເທ່ືອແລວ. ໃນວັນທີ 16 ເດືອນມິຖນາຝົນຕົກແຮງຢາງກະທັນ
ຫັນ. ເມື່ອຕອນທຽງປະມານໃນເວລາ 14 ໂມງ, ນາງຮວງ
ເຫວີນຊິ້ວ ບທັນກິນເຂົ້າຊ�້າ ກ�ກະກຽມຈະອອກເດີນທາງຢາງ
ຮອນໃຈ. ພຂອງລາວຫຼັງເບິ່ງພະຍາກອນອາກາດແລວຮູວາ
ຕອນຄານ້ີຈະມີຝົນຕົກແຮງ ຈ່ຶງແນະນຳລາວວາ: “ມ້ືອ່ືນຈ່ຶງກັບ
ໄປ ໄດ້ບ�?”
      “ກ�ຍອນວາຈະມີພະຍຸຝົນ ແລະ ທາງບານອາດຈະໄດຮັບ
ໄພພິບັດ ເຊ່ິງຍ່ິງຄວນກັບຄືນໄວໆ.” ນາງ ຮວງເຫວີນຊ້ິວ ຍຶດ
ໝັ້ນຈະກັບໄປແນນອນ ເມື່ອໃກຈະອອກເດີນທາງລາວຍັງສັ່ງ
ພວາ “ຢາລືມກິນຢາເດີ”. ໃນໄລຍະເດີນທາງ, ນາງ ຮວງເຫວີນ
ຊິ້ວ ທັງຂັບລົດທັງສົ່ງຂ�້ຄວາມຫາ ທານ ໂຈຊາງຈັນ(Zhou

Changzhan) ທ່ີເປັນເລຂາພັກບານ ເພ່ືອສອບຖາມສະພາບ
ຂອງບານເປັນແນວໃດແລວ. ລາວເປັນຫວງຫຼາຍ ເພາະສະ
ພາບເນ້ືອດິນທອງຖ່ິນນ້ີແມນຂອນຂາງອອນ, ດິນເຈ່ືອນ ແລະ
ຫີນຕົກພັງລົງມາ ແມນມັກເກີດຂ້ຶນຢູເລ້ືອຍໆໃນລະດູຝົນ.
      ເມ່ືອຕອນຂອນແຈງຂອງວັນທີ 17 ມິຖນາ, ນາງ ຮວງ
ເຫວີນຊ້ິວ ປະສົບກັບໄພນ�າ້ຖວມທ່ີຮາຍແຮງ, ແລະ ເສຍສະຫຼະ
ຊີວິດໄປຢາງເສ້ົາໃຈ.
      ນາງ ຮວງເຫວີນຊ້ິວ ເກີດໃນປີ 1989, ຈົບປະລິນຍາໂທ
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູປັກກິ່ງໃນປີ 2016, ໃນເດືອນມີ
ນາ ປີ 2018, ລາວໄດມາເຖິງບານ ປາຍນີ ເມືອງແລເຢ(Bai

ນາງ ຮວງເຫວີນຊ້ິວ
 黄文秀
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ni Village, Leye County) ຮັບຕຳແໜງເປັນເລຂາທີໜຶ່ງ
ປະຈຳຢູໃນບານຊົນນະບົດ.
      ເມ່ືອຫາກມາເຮັດວຽກຢູໃນບານຊົນນະບົດ, ນາງ ຮວງ
ເຫວີນຊ້ິວ ກ�ເຄີຍໄຫ, ຢູໃນບົດບັນທຶກປະຈຳວັນ ລາວໄດຂຽນ
ວາ: “ພວກຊາວບານເຫັນວາຂອຍເປັນຜູຍິງ ກ�ເກີດມີຄວາມ
ປະຫຼາດໃຈ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງນຳຂອຍຫຼາຍ...ໃນໃຈກ�ຮູ
ສຶກວາມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍ.” ປະເຊີນໜາກັບຊາວບານທ່ີແປກ
ໜາ, ລາວຍັງລົງໄປຢຽມຢາມແຕລະຄອບຄົວ, ລາວເປັນຄົນ
ທ່ີບເຄີຍດ່ືມເຫ້ົຼາ ແຕພັດສະໝັກໃຈເອົາເຫ້ົຼາໄປດ່ືມນຳຊາວບານ
ຈຳນວນໜ່ຶງ. ລາວຍັງໄດແຕມ ແຜນວາດຂອງບານດວຍມື ຢູ
ເທິງນ້ັນໄດຈົດຊ່ືຂອງແຕລະຄອບຄົວຢາງລະອຽດ.
      ເມ່ືອມາເຖິງເດືອນທີ 5 ທ່ີໄດມາເຮັດວຽກຢູບານຊົນນະ
ບົດ, ນາງ ຮວງເຫວີນຊິ້ວ ໄດຂຽນຢູໃນບົດບັນທຶກປະຈຳວັນ
ຢາງຕ່ືນເຕ້ັນວາ: “ຂອຍສັງເກດເຫັນວາ ພາສາທອງຖ່ິນຂອງ
ຂອຍໄດມີຄວາມກາວໜາແລວ, ສາມາດແລກປຽນເວົ້າຈາ
ກັບຊາວບານຢາງສະດວກໂລງລຽນແລວ.” ເພື່ອຊວຍເຫຼືອ
ຊາວບານຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ນາງ ຮວງເຫວີນ
ຊ້ິວ ຊວຍເຫືຼອເຂົາເຈ້ົານຳເຂ້ົາເຕັກນິກທັນສະໄໝໃນການປູກ
ຝັງໝາກກຽງຊາຖັງ (ໝາກກຽງນ�າ້ຕານຊາຍ) ແລະ ຍັງສິດ
ສອນພວກຊາວບານເຮັດທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕຣນິກອີກດວຍ.

      ເມ່ືອເຮັດວຽກປະຈຳຢູບານຄົບ 1 ປີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ສາງຄູປັກກ່ິງທ່ີເປັນໂຮງຮຽນຕ້ົນກຳເນີດຂອງນາງ ຮວງເຫວີນ
ຊ້ິວ ໄດພິມບົດຄວາມຂອງນາງ ທ່ີມີຫົວຂ�ວ້າ “ການຊວຍເຫືຼອ
ຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ເລ່ີມຈາກ ມືໃໝ ຈົນກາຍເປັນ ມືອາ
ຊີບ”, ລາວໄດຂຽນຢູໃນບົດວາ: “ເສ້ັນທາງແຫງການຊວຍເຫືຼອ
ຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ສຳລັບຂອຍເອງແລວ, ຍ່ິງເໝືອນເປັນ
ຂະບວນການ ເດີນທັບທາງໄກ (The Long March) ພາຍໃນ
ຫົວໃຈ”.
      ເມ່ືອໄດຍິນຂາວວາ ນາງ ຮວງເຫວີນຊ້ິວ ເສຍສະຫຼະຊີ
ວິດໄປ, ມີຜູເຖ້ົາ ແລະ ເດັກນອຍຫຼາຍຄົນທ່ີເຄີຍໄດຮັບການດູ
ແລ ແລະ ຊວຍເຫືຼອຂອງນາງ ແມນຍອມຮັບບໄດກັບສະພາບ
ຄວາມຈິງອັນນ້ັນ, ເຂົາເຈ້ົາເສ້ົາໃຈ ນ�າ້ຕາໄຫຼຈົນອົດກ້ັນໄວບ
ໄດ. ພາຍໃນວັນເວລາ 1 ປີ ແລະ 82 ມ້ືນ້ັນ, ອັດຕາການເກີດ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງບານປາຍນີ ໄດຫຸຼດລົງຈາກ 22% ມາເຖິງ 
2,71%.

      ປີ 2020, ບານປາຍນີ ໄດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, 
“ສາມາດເວ້ົາໄດວານ້ີເປັນການສາງຄວາມສະບາຍໃຈໃຫແກ
ນາງ ຮວງເຫວີນຊ້ິວ.” ທານ ຢາງເຈຊິງ(Yang jie xing) ທ່ີ
ເປັນຜູສືບທອດຕຳແໜງວຽກເລຂາພັກທີໜ່ຶງຂອງ ນາງ ຮວງ
ເຫວີນຊ້ິວ ໄດບອກໃຫຮູດ່ັງນ້ີ.

ໂສມໜາໃຫມແຫງ
ບານ ປາຍນີ

▲ 百坭村新貌
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“ຫຼຽນໄຊວັນທີໜຶ່ງເດືອນເຈັດ”

“七一勋章”
ກຽດຕິຍົດສູງສຸດພາຍໃນພັກກອມມູນິດຈີນ

中国共产党党内最高荣誉

ເຄ່ືອງໝາຍພັກ: ສະແດງເຖິງການນ�າພາ

ແລະ ບົດບາດແກນກາງຂອງພັກກອມມູ

ນິດຈີນ

党徽：
体现中国共产党的领导和核心地位

ທຸງ: ໝາຍເຖິງພາຍໃຕການນ�າພາ

ຂອງພັກ, ສູຊົນຕະຫຼອດການເພ່ືອບັນ

ລຸອຸດົມການແຫງການປະຕິວັດ

旗帜：
寓意在党的领导下，为实现革

命理想而永远奋斗

ກອນເມກສິລິມຸງຄຸນ: ສະແດງເຖິງ

ປະເທດຊາດຈະເລນີຮຸງເຮອືງ, ພດັ

ທະນາຢາງສະໜົມກົມກຽວ

如意祥云：
寓意国家繁荣昌盛、和谐发展

ດອກຕາເວັນ: ໝາຍເຖິງທ່ົວພັກທ່ົວ

ປະເທດສາມັກຄີຢາງແໜນແຟນຢູ

ອອມຂາງສູນກາງພັກ

向日葵：
象征全党全中国紧密团结在党

中央周围

ສີລາລຶກຜົນງານ ແລະ ລັດສະໝີ: ໝາຍ

ເຖິງຂະບວນການອັນຮຸງເຮືອງ ແລະ 

ຜົນງານອັນອຸດົມສົມບູນຂອງພັກ

丰碑与光芒：
寓意党的辉煌历程与丰功伟绩

ດາວຫາແຈ: ໝາຍເຖິງອຸດົມການອັນສູງ

ສົ່ງ ແລະ ການສືບທອດຂອງລັດທິກອມມູ

ນິດ

五角星：

象征共产主义崇高理想与薪火相传
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      ປີນ້ີ ແມນປີສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ . ເພ່ືອເປັນການຍອງຍ�ສັນລະເສີນຢາງ

ຍ່ິງໃຫຍໃຫແກສະມາຊິກພັກຕົວແບບດານຄຸນງາມຄວາມດີທ່ີມີຄວາມອົດທົນຂະຫຍັນພຽນ, ອຸທິດ

ຕົນຢາງງຽບໆ, ມີຜົນງານໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດອັນສູງສົ່ງ ຢູໃນແຕລະໄລຍະປະຫວັດ

ສາດແຫງການປະຕິວັດ, ການກສາງ ແລະ ການປະຕິຮູບຂອງປະເທດຈີນ, ສູນກາງພັກກອມ

ມູນິດຈີນໄດຕົກລົງ ມອບ “ຫຼຽນໄຊວັນທີໜ່ຶງເດືອນເຈັດ”(ຫຼຽນໄຊວັນສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນ) 

ໃຫແກ 29 ຄົນ.

      ຢູໃນບັນດາຜູຄົນທ່ີໄດຮັບການຍອງຍ�ສັນລະເສີນ “ຫຼຽນໄຊວັນທີໜ່ຶງເດືອນເຈັດ” ຄ້ັງນ້ີ, ມີ

ທັງ ເອ້ືອຍມາເໝົາ(Ma Mao) ວິລະຊົນນອຍທ່ີໄດຊວຍຂົນສ່ົງກອງທັບປົດປອຍ 3 ຊດ ຂາມຝ່ັງ

ແມນ�າ້ຢາງຊີຈຽງທາມກາງການຍິງສູຮົບກັນໄດຢາງສ�າເລັດ, ມີ ທານນາງ ຈາງກຸຍເໝີຍ(Zhang

Guimei) ທີ່ໄດສາງຄວາມສະຫວາງໃຫແກຄວາມຝັນໃນການໄດຮັບການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ

ໃນເຂດພູດອຍທ່ີທຸກຍາກ, ທານນາງ ຮວງເຫວີນຊ້ິວ(Huang Wenxiu) ທ່ີເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູໃນ

ແນວໜາແຫງການຊວຍເຫືຼອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ, ທານ ຮວງຕາຟາ(Huang Dafa) ເລ

ຂາພັກບານທ່ີໄດນ�າພາປະຊາຊົນສາງຄວາມຮ່ັງມີ ແລະ ອ່ືນໆ. 

今年是中国共产党成立100周年。为了隆重表彰在中国革命、建设、改革各个

历史时期，孜孜以求、默默奉献，贡献突出、品德高尚的功勋模范党员，中共中央

决定，授予29人“七一勋章”。

这次受表彰的“七一勋章”获得者中，有冒着炮火运送三批解放军成功渡过长

江的小英雄马毛姐、点亮贫困山区女孩受教育梦想的张桂梅、牺牲在扶贫一线的黄

文秀、带领村民致富的村书记黄大发等。

 新华社 图
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截至2021年6月5日，中国共产党党员总数为9514.8万名。

他们来自各行各业，有救死扶伤的医生，有教书育人的教

师，有辛勤淳朴的农民，也有驰骋赛场的运动健将……虽然身份

不同，职业各异，但他们都有同样的坚持——为人民服务。

      ໄລມາຮອດວັນທີ 5 ມິຖນາ ປີ 2021,ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ ລວມ

ທັງໝົດມີ 95.148.000 ຄົນ.
      ພວກເຂົາມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ, ຈຳນວນໜ່ຶງເປັນທານໝ�ທ່ີຊວຍ
ເຫືຼອກອບກູຊີວິດຄົນເຈັບ, ຈຳນວນໜ່ຶງເປັນຄູອາຈານທ່ີໃຫຄວາມຮູໃຫການ
ສຶກສາແກຄົນ, ຈຳນວນໜ່ຶງເປັນຊາວນາທ່ີດຸໝ່ັນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ຍັງມີ
ນັກກິລາຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີພວມຢູໃນສະໜາມແຂງຂັນ. ເຖິງແມນວາພວກເຂົາ
ມີສະຖານະທ່ີແຕກຕາງກັນ ມີອາຊີບທ່ີແຕກຕາງກັນ, ແຕພວກເຂົາຕາງກ�
ມີຄວາມມຸງໝ້ັນອັນດຽວກັນ ນ້ັນຄື ເພ່ືອຮັບໃຊປະຊາຊົນ.

图片来源：新华社
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第五章
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“永远不要离开中国。”这是

汉斯·米勒医生 1994 年去世前反复

叮嘱妻子的话。

1939 年，二战爆发。瑞士医学

博士毕业的德国青年米勒辗转来到延

安，在抗日战争、解放战争中与中国

共产党和中国人民并肩战斗，之后又

投身中国社会主义建设。

自 1921 年成立以来，中国共产

党在革命、建设、改革等不同时期，

吸引了众多像米勒这样的外国友人。

中国共产党人与国际友人的百年交往

故事，成为世界认识中共的一个窗口。

①

②
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国际友人与中共的故事
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ຮູບ ① ທານ ເອດກາ ສະໂນ(ຂວາ 1)

图① 埃德加·斯诺（右一）资料图片

ຮູບ ② ທານ ໄມເຄິນ ລິນເຊກັບເມຍ

图② 林迈可和妻子 资料图片

ຮູບ ③ ທ່ານໝ� ຫັນສ໌ ມູເລີກັບເມຍ

图③ 汉斯·米勒和妻子 资料图片

ຮູບ ④ ທານ ເອັບສະເທັນ (Epstein)

图④ 伊斯雷尔·爱泼斯坦 资料图片

ຮູບ ⑤ ທານ ຊາຟິກ ຈອດ ຮາແຕມ

图⑤ 马海德 资料图片

③

④

⑤
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      “ຕະຫຼອດຊີວິດນ້ີ ຢາອອກໄປຈາກປະເທດຈີນ.” ນ້ີຄືຄ�າເວ້ົາ

ຂອງທານໝ� ຫັນສ ມູເລີ (Hans Muller) ໄດເຕືອນແລວເຕືອນ

ອີກກັບພັນລະຍາກອນລາວຈະເສຍຊີວິດໃນປີ 1994.

      ປີ 1939, ສົງຄາມໂລກຄ້ັງທ່ີສອງລະເບີດຂ້ຶນ. ໄວໜຸມຄົນ

ເຢຍລະມັນ ທານ ມູເລີ ທ່ີຈົບປະລິນຍາເອກດານແພດສາດຂອງ

ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໄດມາຮອດນະຄອນຢຽນອານ(Yan’an

City), ໄດສູຮົບຄຽງບາຄຽງໄຫຼກັບພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ປະ

ຊາຊົນຈີນໃນສົງຄາມຕຕານຢ່ີປຸນ ແລະ ສົງຄາມປົດປອຍ, ຫັຼງ

ຈາກນັ້ນ ຍັງໄດເຂົ້າຮວມໃນການກສາງລະບອບສັງຄົມນິຍົມ

ຂອງປະເທດຈີນ.

    ນັບຕ້ັງແຕສາງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 1921 ເປັນຕ້ົນມາ, ໃນໄລຍະ

ການປະຕິວັດ, ການກສາງ, ການປະຕິຮູບ ແລະ ໄລຍະອື່ນໆ

ທີ່ແຕກຕາງກັນຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດດຶງດູດເອົາເພື່ອນ

ມິດຕາງປະເທດຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຄາຍຄືກັບ ທານ ມູເລີ. 

ເລື່ອງລາວການພົວພັນກັນອັນເປັນເວລາຮອຍປີຂອງຄົນພັກ

ກອມມູນິດຈີນ ແລະ ເພ່ືອນມິດສາກົນ ໄດກາຍເປັນປອງຢຽມ

ອັນໜ່ຶງໃຫໂລກເຂ້ົາໃຈພັກກອມມູນິດຈີນ. 

ພະລັງແຫງອຸດົມການ “ເກີນຄວາມຄາດຄິດ”

理想的力量“难以置信” 

      ຄົນພັກກອມມູນິດຈີນ ເປັນຄົນແນວໃດກັນແທ?

      ປີ 1936, ນັກປະພັນປະເທດອາເມລິກາ ທານ ເອດກາ 

ສະໂນ(Edgar Snow) ໄດໄປຊອກຫາຄ�າຕອບຂອງຄ�າຖາມນ້ີ

ຢູທີ່ເຂດໂຊຫວຽດ ພາກເໜືອແຂວງສັນຊີ(North Shaanxi 

Soviet area). ຢູໃນຖ�້າທີ່ເງື່ອນໄຂສະພາບແບບງາຍດາຍ, 

ທານ ເໝົາເຈີຕົງ ແລະ ທານ ສະໂນ ໄດໂອລົມກັນດົນຈົນຮອດ

ຍາມເດິກດ່ືນເປັນຫຼາຍຄ້ັງ. ໃນເວລາ 4 ເດືອນ, ທານ ສະໂນ

ຍັງໄດສ�າພາດ ທານ ເພິງເຕີຮວາຍ(Peng Dehuai), ທານ 

ຊຍຮາຍຕົງ(Xu Haidong) ແລະ ການນ�າຊ້ັນສູງຂອງພັກກອມ

ມູນິດຈີນ ແລະ ນັກຮົບທ່ົວໄປທານອ່ືນໆ,ສ�າຜັດຊີວິດແຫງກອງ

ທັບແດງ, ເກີດມີຄວາມປະທັບໃຈຢາງເລິກເຊິ່ງຕພັກກອມມູ

ນິດຈີນທ່ີຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະ ຄວາມສັດທາ.

      ຢູໃນ “ດາວແດງເຍືອງທ່ົວປະເທດຈີນ”, ທານ ສະໂນ ໄດອຸ

ທານເຖິງຄວາມຍຶດໝັ້ນໜຽວແໜນຂອງຄົນກອມມູນິດທີ່ພັກດີ

ຕລັດທິ, ເປ້ົາໝາຍອຸດົມການ ໄດສາງກ�າລັງອັນ “ເກີນຄວາມ

ຄາດຄິດ” ໃຫແກພວກເຂົາ. 

      ທານ ຊາຟິກ ຈອດ ຮາແຕມ(Shafick George Hatem)

ທານໝ�ປະເທດອາເມລິກາ ຜູທີ່ເຄີຍໄປສ�າຫຼວດແຂວງສັນຊີ, 

ໄດເກີດຄວາມສະເທືອນໃຈຕນ�າ້ໃຈເສຍສະຫຼະອຸທິດຊີວິດ ແລະ

ຮວມທຸກຮວມສຸກຂອງນັກຮົບກອງທັບແດງ, ເລີຍຕັດສິນໃຈດ�າ

ລົງຊີວິດຢູປະເທດຈີນ ພອມທັງເຂ້ົາຮວມພັກກອມມູນິດຈີນ, ໄດ

ກາຍເປັນຄົນຕາເວັນຕົກຄົນທ�າອິດທີ່ເຂົ້າຮວມພັກກອມມູນິດ

ຈີນ. “ຖາຫາກຄົນໆໜ່ຶງຢາກຈະອຸທິດຕົນເອງ, ຕອງມີເສົາຄ�າ້

ທາງຈິດໃຈອັນໝ້ັນແກນ.” ທານ ຮາແຕມ ໃນໄວແກສະລາໄດ

ເວ້ົາຄືແນວນ້ີ.

      ຮອຍປີທ່ີຜານມາ, ພັກກອມມູນິດຈີນຍຶດໝ້ັນໃນອຸດົມການ

ແຕຫົວທີ ແລະ ອຸດົມການ, ນ�າພາປະຊາຊົນດ�າເນີນການກາວ

ກະໂດດອັນຍິ່ງໃຫຍຈາກການລຸກຢືນຂຶ້ນ, ການຮັ່ງມີຂຶ້ນ ຈົນ

ຮອດການເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ, ໄດສາງຄວາມມະຫັດສະຈັນ 2 ຢາງ

ທ່ີຫາຍາກໃນໂລກ ກ�ຄື ເສດຖະກິດພັດທະນາຢາງວອງໄວ ແລະ

ສັງຄົມມີຄວາມໝ້ັນຄົງໄລຍະຍາວ.
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 “ເປັນຫວງເປັນໃຍປະຊາຊົນຕະຫຼອດເວລາ, ຮັບໃຊປະຊາຊົນ”

“始终心系人民、服务人民” 

  ທານ ເອັບສເທັນ (Epstein) ນັກປະພັນປະເທດໂປໂລຍທີ່

ມີສັນຊາດຈີນ ແລະ ເຂ້ົາຮວມພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດກາວໄວໃນ

ບົດຂາວໜ່ຶງທ່ີສ່ົງໃຫໜັງສືພິມ “ເດີນິວຢອກທາມ”(The New 

York Times) ວາ: ກອງພັນເສັ້ນທາງທີ່ແປດ(The Eighth 

Route Army) ໄດຮັກສາສາຍພົວພັນຢາງໃກຊິດກັບປະຊາ

ຊົນ. ກອງພັນເສ້ັນທາງທ່ີແປດ ບເຄີຍເອົາແມນແຕເຂັມດວງ

ໜ່ຶງ ຫືຼ ດາຍເສ້ັນໜ່ຶງຈາກປະຊາຊົນ. 

      ທານ ສະໂນ ເຄີຍພັນລະນາວາແຂວງສັນຊີເປັນໜ່ຶງໃນ

ເຂດທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດຂອງປະເທດຈີນ. ປັດຈຸບັນ, ພາຍໃຕນະໂຍ

ບາຍຊວຍເຫືຼອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກແບບຖືກຈຸດຖືກເປ້ົາຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ, ທ່ີນ້ີ ໄດຫຸຼດພ້ົນຈາກຄວາມທຸກຍາກຄືກັນກັບ

ເຂດທຸກຍາກອື່ນໆຂອງປະເທດຈີນ. ນັບຕັ້ງແຕການປະຕິຮູບ

ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕ້ົນມາ ຈ�ານວນສະສົມຂອງ

ປະຊາກອນທ່ີຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດຈີນມີ 
700 ລານກວາຄົນ.

      ປີ 2020, ເພ່ືອຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີເກີດຂ້ຶນກະທັນ

ຫັນ, ປະເທດຈີນຍຶດໝັ້ນໃນການຖືເອົາຊີວິດເປັນສິ່ງສ�າຄັນທີ່

ສຸດ, ປຸກລະດົມທົ່ວປະເທດ, ເລີ່ມຕົ້ນສົງຄາມສະກັດກັ້ນ ແລະ 

ສົງຄາມລວມຕພະຍາດຂຶ້ນຢາງໄວວາ, ສະມາຊິກພັກກອມມູ

ນິດຈີນ ບຸກຢູແນວໜາຂອງການຕຕານພະຍາດ.

      ທານ ຈິນ ຄຣິດສຕຽນ ເອັນເຊັນກາ(Jean Christian

enzengar) ທານໝ�ປະເທດກາບົງທ່ີເຮັດວຽກຢູໂຮງໝ�ແຫງ

ໜ່ຶງໃນນະຄອນກວາງໂຈວ(Guangzhou City), ໃນປີ 2020 

ເຄີຍເຂົ້າຮວມວຽກງານການປອງກັນຄວບຄຸມຂອງເຂດຊມ

ຊົນຮວມກັບພະນັກງານທ່ີເປັນສະມາຊິກພັກຫຼາຍຄົນ, ຊວຍເຫືຼອ

ຄ້ົນຫາຜູທ່ີມີອາການໄຂຂ້ຶນ. “ອັນນ້ີເປັນວຽກງານທ່ີອັນຕະລາຍ

ຫຼາຍ, ແຕບັນດາສະມາຊິກພັກຕາງກ�ບໄດທ�ຖ້ອຍໃຈ, ເຮັດວຽກ

ດວຍຄວາມພະຍາຍາມສູງ ແລະ ມີຄວາມກາຫານ, ເພາະວາ

ພວກເຂົາຮັກປະເທດຊາດຂອງຕົນເອງ, ຢາກປົກປອງປະຊາ

ຊົນຂອງຕົນເອງ.” ທານ ເອັນເຊັນກາ ເວ້ົາ. 

      ຢູໃນໜັງສືປົກຂາວ “ການກະທ�າຂອງປະເທດຈີນໃນການ

ຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-19” ທີ່ປະເທດຈີນໄດປະກາດໃນເດືອນ

ມີຖນາ ປີ 2020 ສະແດງໃຫເຫັນວາ, ພະນັກງານ ແລະ ສະມາ

ຊິກພັກ 39 ລານກວາຄົນຂອງປະເທດຈີນ ຕສູຢູແນວໜາແຫງ

ການຕຕານພະຍາດ, ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກພັກເກືອບ 
400 ຄົນໄດອຸທິດຊີວິດຕົນເອງໃນການປົກປອງຮັກສາຄວາມ

ປອດໄພທາງດານຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

② ③
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ຮູບ ① ທ່ານໝ� ຫັນສ໌ ມູເລີ ຢູ່ນະຄອນຢຽນອ່ານ

图① 汉斯·米勒在延安 资料图片

ຮູບ ② ທານ ສະໂນ ແລະ ທານ ເໝົາເຈີຕົງ

图② 斯诺与毛泽东 资料图片

ຮູບ ③ ຮູບຂ�ມູ້ນຂອງບົດ "ດາວແດງເຍືອງທ່ົວປະເທດຈີນ" ຂອງທ່ານສະໂນ

图③ 斯诺著作的《红星照耀中国》资料图片
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“ມີບັນຫາແມນປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ”

“有事跟群众商量” 

      ທານ ເອັບສເທັນ, ທານ ຮາແຕມ ແລະ ເພ່ືອນມິດສາກົນ

ອືນ່ໆທີເ່ຂົາ້ເປນັຄນົສນັຊາດຈນີ ເຄີຍເປນັສະມາຊກິສະພາປຶກ

ສາການເມືອງແຫງປະເທດຈີນ, ເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການ

ດານການເມືອງປະຊາທິປະໄຕທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງປະເທດຈີນ.

“ສະມາຊິກທ່ີເປັນຄົນຕາງປະເທດ” ທ່ີເຂ້ົາຮວມປຶກສາຫາລືວຽກ

ງານການເມືອງ ໄດປະຕິບັດໜາທ່ີຢາງເຕັມທ່ີ, ຕ້ັງໜາປະກອບ

ຄ�າຄິດເຫັນທີ່ກຽວພັນກັບດານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ 

ແລະ ອ່ືນໆ. ປີ 2015, ໃນຂ້ັນຕອນການຮາງບົດລາຍງານວຽກ

ງານລັດຖະບານຈີນ ໄດສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຊຽວ

ຊານຕາງປະເທດທ່ີຢູຈີນເປັນຄ້ັງທ�າອິດ. 

      ທານ ມູສທາຟາ(Mustafa) ທ່ີເຮັດວຽກຢູສ�ານັກຂາວປະ

ເທດຊດັງເປັນເວລາ 10 ກວາປີ, ຫັຼງຈາກໄດເຮັດວຽກ ແລະ

ໃຊຊີວິດຢູປະເທດຈີນເປັນເວລາໄລຍະໜ່ຶງແລວ, ໄດເກີດຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈອັນເປັນເອກະລັກຕກັບປະເທດຈີນ ແລະ ພັກກອມມູນິດ

ຈີນ. “ຢູປະເທດຕາເວັນຕົກ, ເປ້ົາໝາຍຂອງພັກ ຕາງກ�ແມນ

ເພ່ືອຍຶດເອົາອ�ານາດການປົກຄອງ, ຮັບໃຊໃຫແກຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງຕົນເອງ. ສ�າລັບພັກກອມມູນິດຈີນແລວ ອ�ານາດເປັນວິທີ

ການເພ່ືອຮັບໃຊປະຊາຊົນ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພັດທະ

ນາທຸກຢາງຕາງກ�ປ່ິນອອມການຮັບໃຊປະຊາຊົນ.” ລາວເວ້ົາ.

   ພາຍໃຕການນ�າພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລະບົບການ

ເມືອງປະຊາທິປະໄຕຂອງສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນ

ໄດຮັບການປັບປຸງສົມບູນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ, ຮັບປະກັນປະຊາຊົນສາ

ມາດປະຕິບັດການເລືອກຕ້ັງແບບປະຊາທິປະໄຕຕາມກົດໝາຍ

ໄດ, ສາມາດປຶກສາຫາລືແບບປະຊາທິປະໄຕ, ຕັດສິນໃຈແບບ

ປະຊາທິປະໄຕ, ຄຸມຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ, ຕິດຕາມແບບ

ປະຊາທິປະໄຕ, ເຊິ່ງໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມມີຊີວິດຊີ

ວາອັນເຂ້ັມແຂງແຮງກາ.
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      ຄົນອັງກິດ ທານ ໄມໂຄ ລິນເຊ(Michael Lindsay)ເປັນ

ໜ່ຶງໃນຜູບຸກເບີກທ່ີເຂ້ົາຮວມການກຕ້ັງພະແນກວິທະຍຸກະຈາຍ

ສຽງພາສາອັງກິດຂອງສ�ານັກຂາວຊິນຮວາ(Xinhua News

Agency). ເດືອນກັນຍາ ປີ 1944, ພາຍໃຕການຊວຍເຫຼືອ

ຂອງລາວ, ສ�ານັກຂາວຊິນຮວາ ໄດເປີດກະຈາຍສັນຍານໂທ

ລະຄົມພາສາອັງກິດຢາງເປັນທາງການ, ເຮັດໃຫທົ່ວໂລກໄດ

ຍິນສຽງຂອງນະຄອນຢຽນອານ.

      ໃນມ້ືນ້ີ, ອຸດົມການຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ສຽງຂອງ

ປະເທດຈີນ ໄດແຜກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກຫົນແຫງໃນໂລກຢາງ

ກວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ, ໄດຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນ

ພອມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢາງຕ້ັງໜາທ່ີນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ໂດຍຍຶດຖືຫັຼກການຮວມປຶກສາຫາລື ຮວມກສາງ ຮວມ

ແບງປັນ, ປະເທດຈີນໄດລົງນາມໃນເອກະສານຮວມມືກສາງ 

“ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ຈ�ານວນ 201 ສະບັບກັບ 138 ປະ

ເທດ ແລະ 31 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນ

ທາງ” ກາຍເປັນເວທີການຮວມມືສາກົນທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດ ແລະ ເປັນ

ຜະລິດຕະພັນສາທາລະນະທ່ີສ�າຄັນຂອງທ່ົວໂລກ.

      “ປັດຈຸບັນ, ປະເທດຈີນໄດສະແດງບົດບາດອັນສ�າຄັນຢູ

ໃນວຽກງານທົ່ວໂລກ, ປະເທດມະຫາອ�ານາດອື່ນໆຕອງຮວມ

ມືກັບປະເທດຈີນ ຈ່ຶງສາມາດແກໄຂບັນຫາທ່ົວໂລກທ່ີມະນຸດປະ

ເຊີນໜາຮວມກັນ, ເຊ່ັນວາ: ການປຽນແປງຂອງສະພາບອາ

ກາດ, ການອະນຸລັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ

ແລະ ໂຣກລະບາດທ່ົວໂລກ.” ທານ ລິນເຊ(Lindsay) ເຊ່ິງເປັນ

ລູກຊາຍຂອງທານ ໄມໂຄ ລິນເຊ ໄດເວ້ົາແນວນ້ີ.

      ພາຍໃຕສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ອຸ

ດົມການປະຊາຄົມຮວມຊະຕາກ�າມະນຸດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ

ໄດຮັບການເຫັນດີເຫັນພອມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນວົງ

ທ່ີກວາງຂວາງຂ້ຶນ. ເປ້ົາໝາຍສູຊົນ ແລະ ພາລະກ�າຂອງພັກ

ກອມມູນິດຈີນ ແມນການປະກອບສວນໃຫມວນມະນຸດໄດຫຼາຍ

ກວານ້ີ. 

      ພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນຮູບການຕາງໆ

ກັບ 600 ກວາພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງການເມືອງຂອງ 160 

ກວາປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນ, ໄດສາງເຄືອຂາຍສາຍພົວພັນຄູ

ຮວມພັກທ່ົວໂລກທ່ີຮອບດານ, ມີຫຼາຍລະດັບຊ້ັນ ແລະ ເປັນສາມ

ມິຕິ. 

      ທານ ມູສທາຟາ ຄິດວາ, ອຸດົມການປະຊາຄົມຮວມຊະຕາ

ກ�າຂອງມະນຸດ ມີແຫຼງກ�າເນີດມາຈາກວັດທະນະທ�າດັ້ງເດີມ

ຂອງປະເທດຈີນ, ເນ້ັນໜັກເຖິງມະນຸດຕອງການຮວມທຸກຮວມ

ສຸກນ�າກັນ, ປະເທດຈີນ ບພຽງແຕພັດທະນາຕົນເອງ, ແລະ ຍັງ

ຫຼອມລວມເຂົ້າໃນຄອບຄົວໃຫຍທົ່ວໂລກຢາງເລິກເຊິ່ງ, ຮວມ

ແບງປັນໝາກຜົນແຫງການພັດທະນາກັບທຸກປະເທດ. 

“ຄວນເດີນຕາມເສ້ັນທາງການຮວມມືທ່ີປະເທດຈີນເລືອກ”

“应该走中国选择的合作道路” 

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ທານ ເອັບສະເທັນ (Epstein)ຂຽນບົດໃນໄລຍະສາງວາລະສານ
“ການສາງສາປະເທດຈີນ”

图① 爱泼斯坦在《中国建设》创办时期撰写稿件 资料图片

ຮູບ ② ທານ ໄມເຄິນ ລິນເຊ ຊ້ີນຳທະຫານຈີນນຳໃຊ້ເຄ່ືອງອຸປະກອນວິທະຍຸ

图② 林迈可在指导中国军人学习使用无线电设备 资料图片

ຮູບ ③ ທານ ຊາຟິກ ຈອດ ຮາແຕມ ກັບເມຍ ນາງ ໂຈໂຊຟີ
图③ 马海德与爱人周苏菲 资料图片

②

③
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中国共产党坚定不移走中国特色社会主义道路，推动实现
国家工业化和现代化，为老挝党和政府治国理政提供了重要借
鉴，也为老挝保卫和建设国家事业提供不竭动力。

希望在共同理想基础上加强老中传统友好

       ——老挝人民革命党中央总书记、国家主席 通伦

ຈ່ົງອວຍພອນໃຫ້ມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊ້ືອລາວ-ຈີນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງບົນພ້ືນ

ຖານທ່ີມີອຸດົມຄະຕິດຽວກັນ ——ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການ

ໃຫຍ່ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປະທານປະເທດລາວ

      ສະຫາຍ ສີຈ້ິນຜິງ ທ່ີນັບຖື,ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດ
ຈີນ ຄົບຮອບ 100 ປີ, ຕາງໜາໃຫ ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜ່ົາທ່ົວປະເທດ ກ�ຄື ໃນນາມສວນຕົວ, ຂາພະເຈ້ົາ ຂ�ຖືເປັນກຽດສ່ົງ
ຄວາມຊົມເຊີຍຢາງສຸດໃຈ ແລະ ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງສະຫາຍ.
      ຂາພະເຈ້ົາ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊ່ືນເປັນຢາງຍ່ິງທ່ີເຫັນວາ ນັບແຕມ້ືໄດຮັບການ
ສາງຕ້ັງກອນໜານ້ີໜ່ຶງສະຕະວັດ, ພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດເຕີບໃຫຍ ເຂ້ັມແຂງ
ຢາງຍຢຸດຢ້ັງ, ພັກ ໄດຍຶດໝ້ັນອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ປະຊາຊົນຢາງເດັດດຽວໜຽວແໜນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢາງເດັດຂາດຕ 
ພາລະກຳປະຫວັດສາດ, ນ�າພາປະຊາຊົນຈີນຜານຜາການທົດສອບທ່ີດຸເດືອດ
ຂຽວຂາດ ໃນແປວໄຟປະຕິວັດ, ສາງວິລະກຳອັນລ�າ້ເລີດ ແລະ ຍາດໄດໄຊ
ຊະນະອັນໃຫຍຫຼວງ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ເຮັດສ�າເລັດການປະຕິວັດ
ປົດປອຍຊາດ ແລະ ສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ຢາງສະຫງາ
ຜາເຜີຍ ໃນປີ 1949, ເຊ່ິງເປັນການເປີດສັງກາດໃໝແຫງການສາງສາພັດທະ

ນາປະເທດຊາດຕາມເສ້ັນທາງສັງຄົມນິຍົມ.
      ພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດລິເລ່ີມ ແລະ ນ�າພາພາລະກິດປະຕິ
ຮູບ ແລະ ເປີດປະຕູສູພາຍນອກຢາງກາຫານ, ອັນໄດສາງການ
ຫັນປຽນຢາງໃຫຍຫຼວງ, ເລິກເຊ່ິງ ໃຫແກການພັດທະນາຢາງ
ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ກາວກະໂດດ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາ
ຊົນຈີນ, ສາງທວງທາໃໝ, ທັງເປັນພື້ນຖານອັນໜັກແໜນໃຫ
ແກການສືບຕ�ພ່າລະກິດສາງສາພັດທະນາລະບອບສັງຄົມນິຍົມ
ທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນ. ບົນພ້ືນຖານການສືບທອດມູນເຊ້ືອອັນ
ສະຫງາອົງອາດ ຂອງ ພັກ ແລະ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນບັນດາ
ເຜ່ົາ, ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ທ່ີມີ ສະຫາຍ ເປັນແກນນ�າ ໄດ
ເຊີດຊຄັນທຸງອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງສັງຄົມນິຍົມ, ຍຶດໝ້ັນການນ�າພາ
ຂອງພັກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນກົກ, ໄດສະເໜີ
ແນວຄິດ ກຽວກັບ ການສາງສັງຄົມນິຍົມທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງ
ຈີນ ໃນຍຸກສະ ໄໝໃໝ, ເຊ່ິງເປັນແນວຄິດໃໝທ່ີເປັນລະບົບຄົບ
ຊດ, ທັງເປັນທິດນ�າຍຸດທະສາດ ໃນການສືບຕດ�າເນີນພາລະກິດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ ຂອງພັກ, ຂອງຊາດ ທັງໃນໄລຍະສະເພາະໜາ 
ແລະ ຍາວນານ. ພາຍໃຕການນ�າພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ 
ແລະ ການຊ້ີນ�າບັນຊາໂດຍກົງຂອງສະຫາຍ, ສາທາລະນະລັດ 
ປະຊາຊົນຈີນ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຮອບດານດວຍຄຸນນະ
ພາບອັນໃໝ, ເສດຖະກິດສືບຕຂະຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະໄວ 
ແລະ ໝັ້ນທຽງ; ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ; ການພົວພັນຮວມ
ມືກັບສາກົນ ນັບມ້ືນັບເປີດກວາງ ແລະ ເລິກເຊ່ິງ, ບົດບາດອິດ
ທິພົນຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ
ຈີນ ນັບມື້ສູງເດັ່ນຂຶ້ນ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ອັນພົ້ນ
ເດ່ັນທ່ີສຸດ ແມນໄດບັນລຸເປ້ົາໝາຍສູຊົນ “100 ປີ ເຫດການທ�າ
ອິດ” ໃນການສາງສັງຄົມຢູ່ດີກິນດີຢາງຮອບດານ, ສາງພ້ືນຖານ
ອັນໜັກແໜນໃຫແກການບັນລຸເປ້ົາໝາຍ “100 ປີ ເຫດການທີ
ສອງ” ເພ່ືອຟ້ືນຟູຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂອງຊາດຈີນ ໃນກາງ
ສະຕະວັດນ້ີ.
      ຂ�ອວຍພອນໃຫສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ
ບົນພື້ນຖານການເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງທີ່ດີ, ເພື່ອນມິດທີ່ດີ, 
ສະຫາຍທ່ີດີ ແລະ ຄູຮວມມືທ່ີດີ ກ�ຄື ການເປັນຄູຮວມຍຸດທະສາດ
ຮອບດານ ໝ້ັນຄົງ ຍາວນານ ແລະ ຄູຮວມຊະຕາກ�າສັງຄົມນິ
ຍົມ ລະຫວາງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ 
ລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ຈ່ົງໝ້ັນຄົງຂະໜົງແກນ ແລະ ໄດຮັບການ
ເສີມຂະຫຍາຍໃຫແຕກດອກອອກຜົນຍ່ິງໆຂ້ຶນ."
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到中国任职后的这一段时间里，通过在中国

的所见所闻，我明白了中国的发展如此之快，最

重要原因就是因为有中国共产党的领导。中国共

产党始终坚持“以人民为中心”的发展思想，从

而能够团结带领中国人民心往一处想、劲往一处

使，投入到国家建设中。

“以人民为中心”是中国的发展秘诀

——老挝驻昆总领事 玛尼拉·宋班迪

ທານນາງ ມະນີລາ ສົມບັນດິດ ກົງສຸນໃຫຍຂອງສະຖານກົງສຸນ

ໃຫຍ ສປປ ລາວ ທ່ີຄຸນມິງ:  “ການຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ” 

ເປັນເຄັດລັບແຫງການພັດທະນາຂອງຈີນ

      ກອນທ່ີຂາພະເຈ້ົາ ຈະມາເຮັດວຽກ ຢູ ສປ ຈີນ, ຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈຂອງຂາພະເຈ້ົາ ຕພັກກອມມູນິດຈີນ ກ��ຍັງບທັນເລິກເຊ່ິງ

ປານໃດ ເຖິງແມນວາຕົນໄດເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການພົວພັນ

ສອງພັກ-ລັດ ລາວ-ຈີນ ແລະ ໄດເຂ້ົາຮວມວຽກງານກຽວກັບ

ການຂຽນ ແຜນແມບົດຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ ກ�ຕາມ.

      ແຕພາຍຫລັງທ່ີຕົນ ໄດມາປະຈ�າການ ຢູ ສປ ຈີນ ແລວ 

ຈ່ຶງເຫັນປະຈັກຕາກຽວກັບການຊ້ີນ�ານ�າພາຂອງພັກກອມມູນິດ

ຈີນ ຕການສາງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເລິກ

ເຊ່ິງວາ ເປັນຫຍັງປະເທດຈີນສາມາດພັັດທະນາໄດໄວ, ກ�ຍອນ

ວາ ມີການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ເຊິ່ງເປັນພັກທີ່ຍຶດ

ໝ້ັນແນວຄິດການພັດທະນາທ່ີ “ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ” ຢາງ

ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຈຶ່ງສາມາດເຕົ້າໂຮມສາມັກຄີປະຊາ

ຊົນຈີນມີຈິດໃຈດວງດຽວກັນ ອອກແຮງໄປບອນດຽວກັນ ເພ່ືອ

ບ�ລິການຮັບໃຊປະເທດຊາດ.

      ໃນ 100 ປີທ່ີຜານມາ, ພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດມີຄວາມເສຍ

ສະຫລະຢາງໃຫຍຫລວງເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີທາງນ�າພາປະເທດ

ຊາດ ຫລຸດພ້ົນອອກຈາກສະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ, ໃນທ່ີ

ສຸດພັກກອມມູນິດຈີນ  ກ�ຄ້ົນພົບທິດທາງໃນການນນ�າພາປະເທດ

ຊາດ ຕາມເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນ.ຂາ

ພະເຈ້ົາ ເຊ່ືອຫມ້ັນວາພາຍໃຕການນ�າພາອັນປີຊາສາມາດຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ທີ່ມີສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ, ປະທານປະ

ເທດ ສີຈ້ິນຜິງ ເປັນແກນກາງນ້ັນ, ຈະສືບຕນ�າພາປະເທດ ແລະ

ປະຊາຊົນຈີນ ສືບຕສາງປະເທດຈີນໃຫເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມີຄວາມ

ທັນສະໄໝ, ປະຊາຊົນຢູດີກິນດີ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, 

ເປົ້າໝາຍ “100 ປີ ” ເປົ້າໝາຍທີສອງຂອງຈີນ ພອມດວຍ 

ຄວາມໄຝຝັນໃນການຟື້ນຟູຄວາມຮຸງເຮືອງອັນຍິ່ງໃຫຍຂອງ

ຊົນຊາດຈີນ ຈະບັນລຸເປັນຈິງໄດໃນອະນາຄົດຢາງແນນອນ.

      ການພົວພັນລາວ-ຈີນ ໄດເປັນແບບຢາງທ່ີດີໃຫແກການ

ພົວພັນສາກົນຕະຫຼອດມາ. ຂາພະເຈ້ົາ ຄາດຫວັງວາ: ພາຍຫລັງ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ເສ້ັນທາງດວນວຽງຈັນ-ບເຕັນ 

ເຊ່ິງເປັນສັນຍາລັກແຫງການພົວພັນສ�າເລັດ ແລະ ເປີດໃຊບ�

ລິການແລວ, ຈະສາມາດເຮັດໃຫພ້ືນຖານໂຄງລາງຂອງສອງ

ປະເທດເຊ່ືອມຈອດກັນ. ການພົວພັນໄປມາຫາສູກັນ ລະຫວາງ

ປະຊາຊົນສອງຊາດ ຈະນັບມ້ືນັບຫລາຍຂ້ຶນ, ການພົວພັນດານ

ເສດຖະກິດ, ການຄາ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທອງທຽວລະ

ຫວາງສອງປະເທດ ກ�ຈະນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຢາງຫລວງ

ຫລາຍ ເຮັດໃຫປະຊາຊົນສອງປະເທດຕາງຝາຍຕາງໄດຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດ. ຂາພະເຈ້ົາຂ�ຕາງໜາພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ

ສະແດງຄວາມຮູບຸນຄຸນຢາງເລິກເຊິ່ງຕການຊວຍເຫລືອອັນ

ປະເສີດ ທ່ີພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນ ມີໃຫແກ ພັກ, ລັດຖະບານ 

ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຕະຫລອດໄລຍະທ່ີຜານມາ, ໂດຍສະເພາະ

ແມນການຊວຍເຫລືອໃນການຮັບມືກັບການແຜລະບາດຂອງ

ພະຍາດໂຄວິດ-19, ໄດນຳຄວາມອົບອຸນມາຍັງປະຊາຊົນລາວ

ພວກເຮົາຢາງແທຈິງ.

■ 本刊记者 ：覃雪丹 陈创业 / 文
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2021年是中国共产党成立100周年。100年

来，中国共产党带领中国人民抗击敌人、克服

各种艰难险阻和挑战，最终让国家独立、民族解

放，并在外交、国防、科学技术及社会经济等方

面变得强大起来。

中国共产党夺得了脱贫攻坚战的胜利 

——老挝国立大学中国研究中心主任 西提赛·赛雅翁

ພັກກອມມູນິດຈີນ ຍາດໄດໄຊຊະນະໃນການລຶບລາງຄວາມທຸກ

ຍາກເປັນສ່ິງມະຫັດສະຈັນ

ຂຽນໂດຍ: ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜາຫອງການຄ້ົນຄວາ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ບ�ລິການວິຊາການ ມຊ, ຫົວໜາສູນຄ້ົນຄວາ

ປະເທດຈີນ ມຊ

      ຊມປີນ້ີ, ພັກກອມູນິດຈີນໄດວາງວິໄສທັດ, ເປ້ົາໝາຍ, ແຜນ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດທ່ີຈະແຈງ, ເພ່ືອລຶບລາງຄວາມທຸກ

ຍາກຂອງຊາວຈີນຈ�ານວນ 98,99 ລານຄົນ ໃຫໄດພາຍໃນໄລ

ຍະເວລາ 8 ປີ. ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດ

ປະກາດໄຊຊະນະຕຄວາມທຸກຍາກຢາງເປັນທາງການ, ຖືເປັນ

ຜົນງານອັນມະຫັດສະຈັນ.

      ຍອນຫຍັງພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ປະຊາຊົນ ສປ ຈີນ,ຈ່ຶງ

ຍາດໄດໄຊຊະນະອັນມະຫັດສະຈັນຄືດ່ັງກາວ? ໂດຍຜານການ

ຄ້ົນຄວາ ຜູຂຽນໄດສະຫຸຼບປະສົບການກຽວກັບການຫຸຼດຜອນແລະ 

ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຂອງພັກກອມມູນິດຈີນມີຄືດ່ັງລຸມນ້ີ:

      1. ມີການສຳຫຼວດເກັບກຳຂ�ມູ້ນທ່ີລະອຽດ,  ເພ່ືອຊອກຮູ

ບັນຫາ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງຜູທຸກຍາກແຕ

ລະຄົນ, ແຕລະຄອບຄົວ, ແຕລະບານ ແລະ ແຕລະເມືອງ;

      2. ມີການວາງແຜນຍຸດທະສາດໂດຍການກຳນົດເປ້ົາໝາຍ,

ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈງໃຫແຕລະ

ພາກສວນ ແລະ ບຸກຄົນ;

     3. ການວາງເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດຕ້ອງແທດເໝາະ

ກັບສະພາບບັນຫາ, ຈຸດພິເສດ, ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມ

ຕອງການຂອງຜູທຸກຍາກ; 

      4. ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫເມືອງ ແລະ ແຂວງທ່ີມີທາ

ແຮງ ແລະ ເຂ້ັມແຂງກວາຊວຍເມືອງທ່ີທຸກຍາກ;

      5. ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫວິສາຫະກິດຫືຼບ�ລິສັດທ່ີມີທາ

ແຮງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊວຍເຫືຼອແຕລະບານຫືຼຄອບຄົວ, ດວຍ

ການສະໜອງທຶນ, ເຕັກນິກ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອ່ືນໆ;

      6. ສ່ົງພະນັກງານ ແລະ ເຈ້ົາທ່ີໄປປະຈຳຢູເຂດທຸກຍາກ 
1-3 ປີ, ເພື່ອເກັບກຳຂ�້ມູນ ແລະ ສິດສອນຄວາມຮູແລະເຕັກ

ນິກການນຳໃຊເຄ່ືອງມື, ອຸປະກອນທ່ີຈຳເປັນ ແລະ ເໝາະສົມ;

      7. ຍົກຍາຍຈັດສັນບາງເຂດທ່ີທຸລະການດານ ແລະ ເຂ້ົາ

ເຖິງຍາກ;

      8. ສາງເສ້ັນທາງ, ສະໜອງໄຟຟາ ແລະ ລະບົບເຄືອຂາຍ 

ອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ;

      9. ສາງໂຮງຮຽນສາມັນ, ເພ່ືອໃຫໂອກາດການສຶກສາທ່ີ

ຈຳເປັນ;

      10. ສາງໂຮງໝ� ແລະ ລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ເພ່ືອຮັກສາ

ສຸຂະພາບ ແລະ ການປິນປົວ;

      11. ສ່ົງຊຽວຊານໄປສອນ ຫືຼ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກ, 

ການລຽງ ແລະ ວິຊາຊີບອ່ືນໆ, ຕາມຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດຂອງຜູທຸກຍາກ;

      12. ສອນການຂາຍ ແລະ ການບ�ລິການໂດຍຜານອິນເຕີ

ເນັດ ແລະ ອອນລາຍ;

      13. ລັດຖະບານສະໜອງງົບປະມານພິເສດ ເພ່ືອສາງພ້ືນ

ຖານໂຄງລາງທ່ີຈ�າເປັນ;
      14. ສາງຄວາມເປັນແບບຢາງ, ເປັນເຈ້ົາການ ແລະ ເຮັດ

ແທທຳຈິງໃຫການນຳທຸກຂ້ັນ;
      15. ສາງຂະບວນການກວດກາ, ການປະເມີນ ແລະ ຍອງ

ຍ�, ໃຫໂປ່ງໃສແລະ ເຂ້ັມງວດ.
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中国共产党成立于1921年，如今，她已发展

成为全世界最大的政党，拥有着超过9500万名党

员。过去一个世纪在中国共产党执政下的中国所

获得的跨越式发展，不论是对坚持走社会主义道

路的国家及共产党人、劳动人民，还是世界上其

他国家来说，既是经验，也是一个范本。

中国共产党的领导，值得学习的重要经验

——老挝新闻文化旅游部党委常委、老挝国家广播
电台台长 坡西·乔玛尼翁

ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ບົດຮຽນສ�າຄັນທ່ີຄວນເອົາ

ເປັນແບບຢາງ

ຂຽນໂດຍ: ສະຫາຍ ໂພສີ ແກວມະນີວົງ, ຄະນະປະຈ�າພັກກະ

ຊວງຖະແຫລງຂາວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະທອງທຽວ, ເລຂາຄະ

ນະພັກຮາກຖານ, ຜູອ�ານວຍການໃຫຍວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງ

ຊາດລາວ 

      ນັບແຕນ້ັນມາ ພາຍໃຕການນ�າພາທ່ີສະຫຼາດສອງໃສ ແລະ

ເດັດດຽວໜຽວແໜນຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະຊາຊົນຈີນ ໄດ

ຜານຜາຄວາມຫຍຸງຍາກນາໆ ປະການ, ຍາດໄດຜົນສ�າເລັດ

ອັນໃຫຍຫລວງ, ຮອບດານ ແລະ ໜັກແໜນໃນການສາງສັງ

ຄົມນິຍົມທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນ.

      ປະເທດຈີນໄດຮັບຜົນສຳເລັດອັນຍ່ິງໃຫຍໃນດານການຫຸຼດ

ຜອນ ແລະ ບ້ັນລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ.  ມີເມືອງ 832 ເມືອງ,
128.000  ບານ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີຢູໃນມາດຖານຜູທຸກຍາກໃນ

ຊົນນະບົດ 98,99 ລານຄົນ ໄດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ

ເຮັດໃຫ ສປຈີນ ສາມາດແກໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດ

ແຄວນໄດໝົດແລວ.

      ພາຍໃຕນະໂຍບາຍການຕາງປະເທດອັນຖືກຕອງຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດເຮັດການພົວພັນຮວມມືລະຫວາງ ສປ ຈີນ 

ກັບຕາງປະເທດ ທັງຮູບແບບການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍ

ຝາຍ ນັບມ້ືກວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊ່ິງ. ນອກຈາກນ້ີ ຂ�ລິ້ເລ່ີມ 

“ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ຂອງ ສປ ຈີນ ພວມໄດຮັບການສະ

ໜັບສະໜູນຢາງກວາງຂວາງຈາກວົງຄະນາຍາດສາກົນ.

      ທາງດານການພົວພັັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ໂດຍສະ

ເພາະການຮວມມືລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ ໄດນຳຜົນປະໂຫຍດ

ມາຍັງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ປັດຈຸບັນ ສປ ຈີນ ເປັນປະເທດ

ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຫຼາຍເປັນອັນດັບທີ 1 ຂອງການລົງທຶນຕາງ

ປະເທດຢູລາວ. ຂະນະດຽວກັນ ສປ ຈີນ ເປັນຕະຫລາດສ່ົງອອກ

ສິນຄາທີ່ສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງລາວ. ສວນການເຊື່ອມໂຍງ

ເຂ້ົາກັນທາງດານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຄາ ໄດຮັບການພັດ

ທະນາຢາງກາວກະໂດດ. ໃນນີ້ ທາງດວນສາຍທ�າອິດຂອງ

ລາວໄດເປີດນ�າໃຊຢາງເປັນທາງການແລວໃນທາຍ ປ ີ2020 

ຜານມາ, ສວນໂຄງການກສາງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງ

ເປັນໂຄງການໃຫຍທ່ີສອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຈີນ ຮວມກັນ

ລົງທຶນ ຈະສາງສ�າເລັດໃນທາຍປີ  2021 ນ້ີ ແລະ ຈະປະກອບ

ສວນສ�າຄັນເຮັດໃຫຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານລາວໃນການ

ຫັນຈາກປະເທດທ່ີບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ກາຍເປັນປະເທດ

ເຊ່ືອມໂຍງ-ເຊ່ືອມຈອດປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທັງຈະປະກອບສວນ

ສ�າຄັນເຂ້ົາຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”  ຂອງ ສປ ຈີນ.

      ສາມາດເວ້ົາໄດວາ: ຜົນສ�າເລັດແບບກາວກະໂດດໃນ

ການພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງ ສປ ຈີນ ພາຍໃຕການນ�າພາ

ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ທ່ີເປັນພັກກ�າອ�ານາດນ້ັນ ຕະຫລອດ 1 

ສະຕະວັດ ຜານມາ ໄດກາຍເປັນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນແບບຢາງ

ທ່ີດີ ເຊ່ິງບສະເພາະແຕບັນດາປະເທດທ່ີຍຶດໝ້ັນອຸດົມການເດີນ

ຕາມເສ້ັນທາງສັງຄົມນິຍົມ ກ�ຄື ຊາວກອມມູນິດ ແລະ ຊາວຜູ

ອອກແຮງງານ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕຍັງລວມເຖິງບັນດາປະເທດໃນ

ໂລກຕ່ືມອີກ.
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ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ, ການນ�າລັດຖະບານ ແລະ ພັກການ

ເມືອງຂອງຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ແລະ ເພ່ືອນມິດ ໄດສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍອັນອົບອຸນຕການສາງ

ຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ.

lP'
声音

ພັກກອມມູນິດຈີນ ປັບຕົວໄປຕາມການຜັນປຽນຂອງຍຸກສະໄໝ,  ສາມາດສະຫຸຼບບົດຮຽນ, ບຸກເບີກສະແຫວງຫາຄວາມກາວໜາຢູໃນ

ໄລຍະປະຫວັດສາດທ່ີແຕກຕາງກັນ, ໄດສາງບົດບາດອັນໃຫຍຫຼວງຢູໃນຂະບວນການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມປະເທດ

ຈີນ.

mjko vkc[38 gruoaogfl໌  xtmkokmy[=fuxtgmfvkd-a'8yo

ພາຍໃຕການນ�າພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະເທດຈີນໄດກາຍເປັນປະເທດທ່ີທັນສະໄໝ, ມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ເຂ້ັມແຂງ. 

ປະເທດຈີນ ໄດບັນລຸການໃຫຫຼາຍຮອຍລານຄົນຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຢາງສ�າເລັດ, ສາງຜົນງານອັນຍ່ິງໃຫຍທ່ີບເຄີຍມີມາ

ກອນໃນປະຫວັດສາດ, ຄວາມສ�າເລັດຂອງປະເທດຈີນ ພວມສາງກ�າລັງໃຈໃຫແກຫຼາຍໆປະເທດກ�າລັງພັດທະນາໃນໂລກທ່ີຍາດແຍງ

ເອົາຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງຊົນຊາດຕົນເອງ, ກຽດສັກສີ ແລະ ການພັດທະນາ.

mjkook' [aofkiy xtmkokmy[=fuxtgmfgoxko

ປະຫວັດສາດອັນຮຸງເຮືອງຂອງປະເທດຈີນຍຸກສະໄໝໃໝ ກ�ຄືປະຫວັດສາດແຫງການສູຊົນອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ. ພາຍໃຕ

ການນ�າພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະເທດຈີນຍາດໄດຜົນງານອັນໂດດເດ່ັນຢູໃນແຕລະຂົງເຂດ, ບົດບາດສາກົນແມນນັບມ້ືນັບສູງ

ຂ້ຶນ, ໄດສາງຄວາມຜາສຸກໃຫແກປະຊາຊົນປະເທດຈີນ ແລະ ທ່ົວໂລກ.

mjko vk]yg1a[ xtmkoradvkc-dw[-ko.s,j xtmkokmy[=fuxtgmfvkc-d
w[-ko

ພັກກອມມູນິດຈີນນ�າພາປະຊາຊົນຈີນຍາງຜານເສ້ັນທາງແຫງວິລະຊົນອັນແສນຍາກລ�າບາກ, ຍາດໄດຜົນງານອັນສະຫງາລາສີເປັນ

ທ່ີປະຈັກສາຍຕາຈາກທ່ົວໂລກ, ລວມທັງໄຊຊະນະຢາງຮອບດານແຫງບ້ັນຮົບບຸກທະລຸຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ການຄວບຄຸມ

ພະຍາດໂຄວິດ-19, ການຮັກສາການເຕີບໃຫຍດານເສດຖະກິດຢາງວອງໄວ, ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ຕາງກ�ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການປົກຄອງປະ

ເທດບ�ລິຫານການເມືອງຂອງພັກກອມມູນິດຈີນທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຕົນເອງ.

mjko 3d]v[g-ao3d okpqd]af4t,qo8uxtgmfg[]ki5f-u
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ນັບຕ້ັງແຕສາງຕ້ັງພັກເປັນເວລາ 100 ປີມານ້ີ, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດຜານຜາອຸປະສັກ, ຜານການທົດສອບນາໆປະການ, ບເຄີຍລືມອຸ

ດົມການແຕຫົວທີ, ສຸມໃສໃນການບັນລຸໃຫປະເທດຈີນເປັນເອກະລາດເປັນເຈ້ົາຕົນເອງ, ສັງຄົມກາວໜາ ແລະ ປະຊາຊົນມີຄວາມຜາ

ສຸກ.

mjko fk-yf xtmkoradla'7q,xtgmfc-adxu(g-ug[p)xtmkoltrkcsj'-kf

ຖືເອົາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ຄອຍຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ, ນີ້ເປັນອຸດົມການປົກຄອງທີ່ພັກກອມມູນິດຈີນປະຕິບັດມາ

ຕະຫຼອດເວລາ. ໂດຍຖືເອົາສ່ິງນ້ີເປັນທິດຊ້ີນ�າ, ພັກກອມມູນິດຈີນ ນ�າພາປະເທດຊາດຍາດໄດຜົນງານແຫງການພັດທະນາອັນຍ່ິງໃຫຍ, 

ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມປະເສີດອັນໃຫຍຫຼວງຂອງລະບົບສັງຄົມນິຍົມ.

mjko -y;dk3o[ xtmko7totde,tdkol6odk'raddv,,6oyfltstraoiafg-p

ຂະບວນການພັດທະນາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດໃຫບົດຮຽນອັນສ�າຄັນແກພັກການເມືອງປະເທດອ່ືນໆ, ນ້ັນກ�ຄື “ພັກການເມືອງຕອງ

ໄດພົວພັນຢາງໃກຊິດກັບປະຊາຊົນ, ປົກຄອງບ�ລິຫານເພ່ືອປະຊາຊົນ, ຍຶດໝ້ັນການເພ່ີມທະວີກສາງການປົກຄອງທ່ີປອດໃສ(ບສ�ລ້າດ

ບັງຫຼວງ), ແບງປັນໝາກຜົນແຫງການພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງຍຸຕິທ�າ ແລະ ສະເໝີພາບ”.

mjkook' ot]you mt;ulyo mujxbdlkxtmkoradgrnjvwm xtmko7totde,tdko
;Pd'kodko8jk'xtgmf0v'xtgmfwm

ພັກກອມມູນິດຈີນ ບພຽງແຕໄດນ�າພາປະເທດຈີນຍາດໄດຜົນງານແຫງການພັດທະນາອັນເປັນທີ່ປະຈັກສາຍຕາຈາກທົ່ວໂລກແລວ, 

ຍັງມີບົດບາດສ�າຄັນໃນດານການຮັກສາສະຖຽນລະພາບສາກົນ, ການຊກຍູການພັດທະນາຂອງລັດທິພະຫຸພາຄີ, ການຮັບມືກັບຄວາມ

ທາທາຍທ່ົວໂລກ.

mjkook' 75ol5fk]u 7totde,tdkoxt9el6odk'radxt-k-qoIv'xtmko
z6hmulv'ltrkcsj'-kfxtgmfdex6g9p

在中国共产党百年华诞来临之际，世界多国政党政府领导人和友好人士，热烈祝

贺中国共产党成立100周年。
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raddv,,6oyf9uo7q[Iv[ 100 xu
中老驿站·昆明｜庆祝中国共产党成立 100 周年！

      ແສງດອກໄຟສີແດງ, ດອກໄມສົດໃສສີແດງ, ໃນໜ່ຶງເດືອນ
ມໆມານີ້, “ສີແດງ” ໄດກາຍເປັນສີສັນຕົ້ນຕ�ຂອງນະຄອນຄຸນ
ໝິງ (Kunming City) , ຄົນຄຸນໝິງໄດອີງໃສສີສັນສົດໃສສວຍ
ງາມນີ້ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນໃຫແກ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງສາງ
ຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ.
      ເພ່ືອເປັນການສະເຫີຼມສະຫຼອງການສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດ
ຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ, ນະຄອນຄຸນໝິງ ໄດຈັດຕ້ັງງານຖະແຫຼງ
ຂາວ 25 ຄ້ັງ ໂດຍມີຫົວຂ�ແ້ມນ “ສູຊົນເສ້ັນທາງຮອຍປີ ອອກ
ເດີນທາງຄ້ັງໃໝ ”,  ເລ່ີມຈາກດານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, 
ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ການກສາງຄວາມສີວິໄລທາງນິເວດ 
ແລະ ການກສາງຂອງພັກໃນດານຕາງໆ ມາສະແດງອອກ
ຢາງເຕັມປຽມໃຫເຫັນເຖິງການປຽນແປງ ແລະ ຜົນສຳເລັດ
ອັນຍ່ິງໃຫຍທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງຍາດມາໄດ. ນະຄອນຄຸນໝິງ ຍັງ
ໄດເປີດກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ-ສິລະປະບັນເທີງທີ່ມີຮູບແບບ

ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສີສັນອັນອຸດົມສົມບູນໃນຂອບເຂດທົ່ວເມືອງ, 
ໂດຍອີງໃສຮູບແບບສິລະປະຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ການຮອງເພງ
ລວມໝູຂະໜາດໃຫຍ, ດົນຕີຊິມໂຟນີ  (symphony), ລະຄອນ
ເພງ, ການທອງບັນຍາຍ, ຟອນລຳ, ການແຕມຮູບ, ການຂຽນ
ອັກສອນຈີນ, ການຖາຍຮູບ ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອຊົມເຊີຍຄວາມສຳ
ເລັດອັນຮຸງເຮືອງທ່ີພັກໄດສາງຂ້ຶນ. 
      ສຽນຈຸນຊີ (Qian Junxi) ສະມາຊິກເຍົາວະຊົນຄຸນໝິງ 
ກາວວາ “ທຸງພັກແມນສີແດງສົດ, ທ່ີຖືກທາດວຍເລືອດສີແດງ
ສົດຂອງບັນດາວິລະຊົນນັກປະຕິວັດຈຳນວນນັບບຖວນ. ຜາພັນ
ຄ�ແດງທາງໜາເອິກຂອຍກ�ແມນສີແດງສົດ, ແມນສີຂອງດວງ
ຕາເວັນທ່ີກຳລັງຂ້ຶນ, ນ້ີແມນການສືບທອດຈິດໃຈມູນເຊ້ືອແຫງ
ການປະຕິວັດ, ການສືບທອດພາລະກຳ! ພວກເຮົາສະມາຊິກ
ໜວຍເຍົາວະຊົນຈະພະຍາຍາມຮ�່າຮຽນໃຫຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ, ທຸກ
ຄົນສູຊົນທີ່ຈະເປັນໄວໜຸມທີ່ດີຂອງຍຸກສະໄໝໃໝ, ພະຍາຍາມ
ເຕີບໃຫຍໃຫກາຍເປັນຜູສືບທອດແຫງຍຸກສະໄໝທ່ີສາມາດຮັບ
ໜາທ່ີໃນພາລະກິດສາງສາຟ້ືນຟູຄວາມຮຸງເຮືອງຂອງເຊ້ືອຊາດ
ເຮົາ.”

昆明市委宣传部供稿

红色的灯光、红色的鲜花，近一个月来，“红色”成

为昆明的主色调，昆明人以最靓丽的颜色，献礼中国共产

党成立 100 周年。

人民视觉 图
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走进玉溪｜不忘初心 牢记使命

      ວັນທີ 30 ມິຖນາ, “ບລືມອຸດົມການແຕຫົວທີ ຈ່ືຈຳພາລະ

ກຳ” ການສະເຫີຼມສະຫຼອງຜົນສຳເລັດການສາງຕ້ັງພັກກອມມູ

ນິດຈີນຄົບຮອບ 100 ປີຂອງນະຄອນຢູຊີ (Yuxi City) ໄດຈັດ

ງານວາງສະແດງຂ້ຶນທ່ີຫ�ພິພິທະພັນນະຄອນຢູຊີ. ງານວາງສະ

ແດງໄດສະແດງອອກໃຫເຫັນຢາງເຕັມປຽມ ປະຊາຊົນຢູຊີພາຍ

ໃຕການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໃນໜຶ່ງຮອຍປີມານີ້, ໄດ

ສຳເລັດການປະຕິວັດລັດທິປະຊາທິປະໄຕໃໝ ແລະ ບາດກາວ

ອັນຮຸງເຮືອງຂອງການຊກຍູກສາງລະບອບສັງຄົມນິຍົມ, ການ

ປະຕິຮູບ ແລະ ວຽກງານການຟ້ືນຟູຄວາມຮຸງເຮືອງຂອງຊາດ,

ສຸມໃສເຫດການປະຫວັດສາດອັນສຳຄັນຂອງຢູຊີ, ບຸກຄົນປະ

ຫວັດສາດທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດທີ່ໂດດເດັ່ນ, 

ສະແດງໃຫເຫັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງຕກັບບາດກາວອັນຮຸງເຮືອງຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີທ່ີຄົງຢູຕະຫຼອດໄປ. 

      ນາງ ຈາງ (Zhang) ຊາວເມືອງຢູຊີ ກາວວາ “ຢູຊີພວກ

ເຮົາ ມີທິວທັດທຳມະຊາດອັນງົດງາມໂດດເດັ່ນ, ມີຊັບພະຍາ

ກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເປັນເມືອງອຸດົມຮັ່ງມີບເປັນສອງຮອງໃຜ

ໃນແຂວງຢຸນນານ, ການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາປາສະຈາກ

ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນບໄດ. ”

      ຕອນແລງຂອງວັນທີ 1 ກ�ລະກົດ, ນະຄອນຢູຊີ ຍັງຈັດການ

ສະແດງດອກໄມໄຟ. ດອກໄມໄຟຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ຮູບຮາງ

ຕາງໆນາໆ ໄດເປ່ັງປະກາຍແສງຢູເທິງທອງຟາຍາມຄ�າ່ຄືນ, 

ປະກອບເປັນຮູບພາບລວດລາຍສີສັນຂະໜາດໃຫຍ, ຊາວເມືອງ

ຈຳນວນບໜອຍພາກັນອອກມາທຽວຊົມ. ທານ ຫິຼວ (Liu) ຊາວ

ເມືອງ ກາວວາ “ຫວັງໃຫມາຕຸພູມຮຸງເຮືອງວັດທະນາຖາວອນ,

ຫວັງໃຫພັກກອມມູນິດນຳພາພວກເຮົາ ແລະ ໃຫເຮົາ ມີຊີວິດ

ການເປັນຢູທ່ີດີຍ່ິງຂ້ຶນກວາເກ່ົາ !”
玉溪市委宣传部供稿供图

6 月 30 日，“不忘初心  牢记使命”玉溪市庆祝中国

共产党成立 100 周年成就展在玉溪市博物馆开展。“我们

玉溪风光秀美，资源丰富，是云南数一数二的富裕城市，

我们的发展离不开党的领导。”玉溪市民张女士表示。
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遇见安宁｜建党百年 家国安宁

      ໃນອະນາຄົດຫາປີນ້ີ, ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນານະຄອນ
ອານໜິງ (Anning City) ສູຊົນໃຫມູນຄາລວມຂອງການຜະ
ລິດໃນທອງຖິ່ນທະລຸ 120 ຕື້ຢວນ; ເນື້ອທີ່ເຂດການກສາງໃນ
ເທດສະບານຕົວເມືອງທະລຸ 70 ກິໂລຕາແມັດ, ອັດຕາການຢູ
ອາໄສຖາວອນໃນເທດສະບານຕົວເມືອງຂອງປະຊາກອນທະ
ລຸ 85%; ລາຍຮັບທ່ີສາມາດນຳໃຊໄດ (ລາຍໄດສຸດທິສວນບຸກ
ຄົນ) ຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູຊົນນະບົດທະລຸ 30000 ຢວນ…
ກອນປີ 2035, ບັນລຸການຫັນເປັນທັນສະໄໝສັງຄົມນິຍົມພ້ືນຖານ
ໃນແຖວໜາຂອງແຂວງຢຸນນານ, ກາຍເປັນຕົວເມືອງ (ເມືອງ
ນອຍ) ສາທິດຮ່ັງມີຮວມກັນຂອງຈີນ. 
      ການພັດທະນາຢາງວອງໄວຂອງນະຄອນອານໜິງ, ແມນ
ປາສະຈາກຄວາມໝ້ັນຄົງຮຸງເຮືອງຂອງປະເທດຈີນບໄດ, ປາ
ສະຈາກການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນບໄດ. 
      ເພ່ືອເປັນການສະເຫີຼມສະຫຼອງການສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດ
ຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ, ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູບຸນຄຸນພັກກອມມູ
ນິດຈີນ, ນະຄອນອານໜິງ ນັບແຕປະຊາຊົນຈົນໄປຮອດໂສມ

ໜາຂອງເມືອງລວນແຕມີການປຽນແປງໃໝ: 
      ເສ້ັນທາງຕ້ົນຕ�ມີທຸງທິວປິວສະບັດ, ໃນສວນທາລະນະ ແລະ
ສະໜາມອອມຮອບດວຍດອກໄມສົດເປັນພຸມ, ຈ�ເອເລັກໂຕຣນິກ
ແລະ ປາຍໂຄສະນາກາງແຈງຂ້ຶນຄຳຂວັນ ແລະ ຮູບພາບໂຄ
ສະນາທີ່ກຽວຂອງກັບຫົວຂ�້ການສະເຫຼີມສະຫຼອງພັກກອມມູນິດ
ຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ, ທຸກຫົນແຫງລວນແຕປາກົດໃຫເຫັນເຖິງ
ສາຍພົວພັນອັນແໜນແຟນຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວເມືອງ
ອານໜິງ. 
      ຕົວແທນຈາກ 15 ໜວຍງານ ແລະ ຕົວແທນມວນຊົນໃນ
ນະຄອນອານໜິງ, ຕົວແທນນັກຮຽນທັງໝົດ 500 ຄົນ, ຮອງ
ເພງລວມໝູ ດວຍວິທີ “ສະແດງກາງແຈງ-ແຟລສມັອບ” (Flash 

mob) ໃນເພງທ່ີຊ່ືວາ “ຮອງເພງພູດອຍໃຫພັກຟັງ”, ໄດຮອງ
ບັນເລງຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງປະຊາຊົນກັບຄວາມຮັກຕພັກ, 
ຄວາມຮັກຕປະເທດຊາດ ແລະຄວາມຮັກຕບານເກີດເມືອງນອນ. 
      ຊດກິດຈະກຳ ສະເຫີຼມສະຫຼອງການສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດ
ຈີນຄົບຮອບ 100 ປີ, ຈະຈັດຕເນື່ອງຈົນໝົດປີ ແລະ ຊກຍູໄປ
ເທ່ືອລະຂ້ັນ, ເພ່ືອສະແດງເຖິງການຕັດສິນໃຈທ່ີເດັດຂາດ ແລະ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງອານໜິງທີ່ຈະກາວ
ຍາງໄປກັບພັກກອມມູນິດຈີນ. 

安宁市委宣传部供稿供图

安宁市庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，将

贯穿全年、梯次推进，表达安宁市人民永远跟党走的决心

和信心。
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