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封面故事
今天的中国是什么样子？

在选择本期杂志的封面主题时，我们有太多的东西想要介绍给您。有不断延伸的高铁网络，

有改变生活的数字化浪潮，有不断富起来的偏远乡村，还有买全球、卖全球的中国企业，生活在

中国的外国朋友……

本期杂志，云南省南亚东南亚区域国际传播中心老挝文《占芭》杂志、泰文《湄公河》杂志、

柬文《高棉》杂志、缅文《吉祥》杂志选取中国新时代的几个关键词——高质量发展、全面小康、

和谐共生、对外开放，联合绘制封面长卷，每本截取其中一个部分进行呈现。《占芭》杂志封面，

呈现的是“全面小康”主题。

这里描绘着今天的中国，也展示着每个普通人的生活。



胡强俊 绘

         ປະເທດຈນີໃນປັດຈຸບນັ ມີໂສມໜ້າແນວໃດ?
      ໃນເວລາທີ່ເລືອກຫົວຂໍ້ຫຼ ັກຂອງໜ້າປົກວາລະ
ສານສະບບັນີ້, ພວກເຮາົມຫຼີາຍຢ່າງທີ່ຢາກຈະແນະນາໍ
ຕໍ່ທາ່ນ: ມເີຄືອຂາ່ຍລດົໄຟຄວາມໄວສງູທີ່ກາໍລງັຂະຫຍາຍ
ອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີກະແສການຫັນເປນັດີຈີຕອນທີ່
ໄດ້ປ່ຽນແປງຊວີດິການເປນັຢູ່, ມຊີນົນະບດົຫາ່ງໄກສອກ
ຫີຼກທີ່ຄ່ອຍໆຮັ່ງມີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ...ໃນທຸກມື້ຂອງປະເທດ
ຈີນ ແມ່ນກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 
ຍັງມີວິສາຫະກິດຈີນທີ່ໄດ້ຊື້ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຂາຍໃນ
ທົ່ວໂລກ, ມີທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ໄດ້ສ້າງຂົວຕໍ່ດ້ານ
ມິດຕະພາບ, ໝູ່ເພື່ອນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາລົງຊວີິດຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງນີ້...ບົນເສັ້ນທາງຂອງ “ໜຶ່ ງແລວ ໜຶ່ ງ
ເສັ້ນທາງ”, ມີຜູ້ຄົນນັບມື້ນັບຫຼາຍໄດ້ເດີນຮ່ວມທາງກັບ
ພວກເຮາົ.
      ວາລະສານສະບັບນີ້, ວາລະສານ “ແມ່ນໍ້າຂອງ” 

ພາສາໄທ, ວາລະສານ “ຂະແມ” ພາສາກໍາປູເຈຍ, ວາ
ລະສານ “ສລີມິງຸຄນຸ(Mingalaba)” ພາສາມຽນມາ ແລະ 
ວາລະສານ “ຈໍາປາ” ພາສາລາວ ຂອງສູນການສື່ສານ
ສາກນົພາກພື້ນອາຊໃີຕ-້ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕແ້ຂວງ
ຢຸນນານ ໄດ້ຄັດເລືອກຄໍາສັບສໍາຄັນຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃໝແ່ຫງ່ປະເທດຈນີກຄືໍ: ການພດັທະນາທີ່ມຄີນຸນະພາບ
ສູງ, ສັງຄົມຢູ່ດີກນິດີຢ່າງຮອບດ້ານ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງ
ປອງດອງກັນ, ການເປດີປະຕູສູ່ພາຍນອກ, ເພື່ອຮ່ວມ
ກນັສ້າງເປນັພາບມວ້ນຂອງໜ້າປົກ, ວາລະສານແຕລ່ະ
ຫວົຈະຄດັເອາົພາກສວ່ນໜຶ່ ງໃນນັ້ນ ມາສະແດງໃຫ້ບັນ
ດາທາ່ນເຫັນ.
       ໃນທີ່ນີ້ ທັງໄດ້ບັນຍາຍເຖງິພາບຂອງປະເທດຈນີ
ໃນທກຸມື້ນີ້ ທງັໄດບ້ນັຍາຍເຖງິພາບເລື່ອງເລົ່າຂອງພວກ
ເຮາົທຸກຄນົ.



       ລະດູຮອ້ນຂອງປີ 2010, ຂ້າພະເຈົ້າໃນຖານະ
ເປນັນກັຂາ່ວຖາ່ຍພາບຂອງ “ໜງັສພິືມລາຍວນັຢນຸນານ” 
ໄດ້ຮບັໜ້າວຽກໜຶ່ ງຄືດັ່ງນີ້—ໄປຖາ່ຍຮບູຜກັຕບົ(Water 
hyacinth)ທີ່ແຜຢ່່າງໜກັໜວ່ງຢູ່ໃນໜອງຕຽ່ນສື(Dian-
chi Lake).
       ແຕວ່າ່ ໜອງຕຽ່ນສືໃນປ ີ2010 ເຮດັໃຫ້ຜູຄ້ນົບໍ່ສາ
ມາດຮູຈ້ກັເຖງິສີສນັໂລແມນຕິກແມນ່ແຕໜ້່ອຍດຽວ, ການ
ບຸກເບີກພັດທະນາບໍ່ເປນັລະບຽບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້
ສ້າງເປນັມົນລະພິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ໃນມື້ນັ້ນ, ຊາວປະມົງ
ຂີ່ເຮອືພາຂາ້ພະເຈົ້າຜາ່ນໜ້ານໍ້າທີ່ມກີິ່ນເນົ່າເໝັນຈນົເກອືບ
ຈະທນົບໍ່ໄຫວ. ພາຍໃຕ້ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຊາວປະມງົ ຂາ້
ພະເຈົ້າເກອືບຈະສາມາດຍາ່ງເດີນຢູເ່ທິງພືດລອຍນໍ້າທີ່ໜາ
ແໜ້ນແບບນີ້ໄດ້.
      ໃນຖານະເປນັນັກຂ່າວມືໃໝ່ຄົນໜຶ່ ງ, ໃນສາມສີ່
ປທີາໍອິດທີ່ເຂົ້າເຮດັວຽກ ຂາ້ພະເຈົ້າຍງັເຄີຍຜ່ານປະສບົ
ການຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືແບບນີ້.
      ການປິ່ນໝູນຂອງລໍ້ຍັກໃຫຍ່ ຍ່ອມມີພະລັງອັນ
ແຮງກ້າທີ່ສາມາດເຮດັໃຫ້ເລື່ອງຍາກກາຍເປນັເລື່ອງ
ງາ່ຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕ້ານທານຂດັຂວາງໄດ້.
      ປີ 2012, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ
ຄັ້ງທີ 18 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ການປ່ຽນ
ແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດີນປະເທດ
ຈນີດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ໜ້າມະຫັດສະຈັນ, ບັນຫາທີ່ຜູ້ຄົນ
ກັງວົນໃຈຕໍ່ນັ້ນ ໄດ້ຄອ່ຍໆຖກືແກໄ້ຂໄປເທື່ອລະຢ່າງ.
      ໃນຖານະເປນັນກັຂາ່ວ, ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ສງັເຫດເຫັນ
ເຖງິການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກງົ—ທໍ່ຄວນັໃຫຍທ່ີ່ປ່ອຍ
ຄວນັດໍາປກຶອອກໃນແຕ່ລະບ່ອນຂອງທົ່ວປະເທດ ນັບມື້
ນບັໜ້ອຍລງົ, ຜູ້ຄນົເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນຄາໍວ່າ “ພຂູຽວນໍ້າໃສ ກໍ
ຄືພເູງນິພຄູາໍ”; ຊບັພະຍາກອນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ສມຸ
ເຂົ້າໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ, ບ້ານຊນົ

ນະບດົທີ່ຕ້ອງຂີ່ລດົຈກັຜາ່ນທາງຮອ່ມຜາສງູຊນັເພື່ອເຂົ້າ
ໄປສໍາພາດໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ໄດ້ມີເສັ້ນທາງປູຢາງແລ້ວ, 
“ການບນັລກຸານສ້າງສງັຄມົຢູ່ດີກນິດີຕ້ອງຄບົໜ້າຄບົຕາ
ທຸກຖວ້ນໜ້າ”...
       ປັດຈຸບນັນີ້, ຜກັຕບົໃນໜອງຕຽ່ນສືເກອືບວາ່ຫາຍ
ສາບສນູໝດົແລວ້, ຝັ່ງໜອງບຶງຖກືອອ້ມຮອບດ້ວຍດິນ
ຊຸ ່ມ, ຄຸນນະພາບນໍ້າໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ, ຮອດວັນທ້າຍອາທິດ ຂາ້ພະເຈົ້າກໍຈະພາລູກໄປ
ຕັ້ງແຄ້ມ(Camping)ຢູ່ສວນສາທາລະນະທີ່ອອ້ມແອມ້
ໜອງຕຽ່ນສື.
      ເດືອນຕຸລາປນີີ້, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະ
ເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໄດ້ໄຂຂຶ້ນທີ່ນະ
ຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ອັນນີ້ເປນັເຫດການໃຫຍ່ຢ່າງໜຶ່ ງຕໍ່
ຊວີິດການເມືອງຂອງປະຊາຊົນຈີນ. ຖາ້ຫາກມີຜູ້ອ່ານ
ຖາມວາ່, ເປນັຫຍງັກອງປະຊມຸໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດ
ຄັ້ງທີ 20 ຈຶ່ງສາໍຄນັປານນັ້ນ? ຂາ້ພະເຈົ້າຈະຕອບດ້ວຍ
ປະສບົການຕນົເອງໃນ 10 ປທີີ່ຜາ່ນມາວາ່: ກອງປະຊມຸ
ຄັ້ງນີ້ ຈະເປນັການຕັດສິນທິດທາງການເດີນຂອງປະ
ເທດນີ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.
       ພວກເຮາົຕັ້ງໃຈໃນການສ້າງເນື້ອໃນ, ເປດີຕວົວາ
ລະສານສະບບັພິເສດຄັ້ງນີ້, ເພື່ອພາທາ່ນທາໍຄວາມເຂົ້າ
ໃຈກຽ່ວກບັກອງປະຊມຸໃຫຍຄ່ັ້ງນີ້. ໂດຍຜາ່ນເລື່ອງລາວ
ຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ພວກເຮົາຈະພາທ່ານຫວນຄືນໄລ
ຍະ 10 ປຜີ່ານມາທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ, ພວກເຮາົໄປເຖງິທຸກ
ແຫງ່ທກຸຫນົຂອງປະເທດຈນີ, ໂດຍຜາ່ນການປ່ຽນແປງ
ອັນເລັກນ້ອຍທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປທໍາຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກຽ່ວກບັເສັ້ນທາງເດີນໄລຍະໄກແຫງ່ກຽດສະຫງາ່
ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໄຝ່ຝັນ ທີ່ອວ່າຍໜ້າໄປສູອ່ະນາ
ຄດົ.

ບນັນາທິການບໍລິຫານ ຈາງໂຣກ(ູZhang Ruogu)

主编的话
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滇池治理前后对比 张若谷 图ການປຽບທຽບກອ່ນ ແລະ ຫຼງັການປັບປຸງໜອງຕຽ່ນສື

02



主管：中华人民共和国国务院新闻办公室          
主办：云南省人民政府新闻办公室
承办：云南日报报业集团
编辑出版：云南省南亚东南亚区域国际传播中心

编辑指导委员会成员
主任：彭    斌  何祖坤
副主任：赖    勇  王廷尧

总编辑：王廷尧（兼）
法人代表、常务副总编辑：熊    燕
执行主编：张若谷
编辑部主任：舒    文
编辑部副主任：曹曦桐

老挝文译审：海    贤   潘大伟·布达拉（老籍）    
                      刘仁和
中文编辑：黄议娴 
老挝文编辑：杨春梅  毕漪倩
翻译团队：黄慕霞  黄    胜　罗文艺（老籍）  
　　　　　金    娜（老籍）  唐雄华（老籍）  
第一读者：嘎代·马诺萨（老籍）                    
设计：武    瑞  孙勇刚
发行：张俊宏

发行范围：国内外公开发行
出版日期：每月5日
邮发代号：64-36
中国标准连续出版物号
ISSN 1673-3266
CN 53-1200/D

地址：中国云南省昆明市西山区日新中路516号云报
传媒广场A座9楼
编辑部电话：86-871-64112975
发行部电话：86-871-64101727
办公室电话：86-871-64101644
传真：86-871-64112975
邮编：650000
邮箱：ynzhanba@163.com

广告代理商：老挝月亮城传媒公司
地址：万象市赛色塔县蓬帕瑙村
电话：00856-020-28037569
广告经营许可证号：5300004000052
印刷：云南日报印务中心
定价：10元/23000基普

ຝາຍຄຸມຄອງ: ຫອງການຂາວຄະນະລດັຖະບານ ສປ ຈນີ
ຝາຍຈດັທ�າ: ຫອງການຂາວອ�ານາດການປກົຄອງແຂວງຢນຸນານ
ຝາຍປະຕບິດັ: ກຸມບ�ລສິດັໜງັສພືມິລາຍວນັຢນຸນານ
ຮຽບຮຽງພມິຈ�າໜາຍໂດຍ: ສນູການສືສ່ານສາກນົພາກພືນ້ອາຊໃີຕ-້
ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕແ້ຂວງຢນຸນານ

ສະມາຊກິຄະນະຊີນ້�າບນັນາທກິານ
ຫວົໜາ: ທ.ຜງົປິນ່   ທ.ເຫຈີຄູນຸ
ຮອງຫວົໜາ: ທ.ໄລຢ້ງົ   ທ.ຫວງັຖງິເຢາົ

ບນັນາທກິານໃຫຍ: ທ.ຫວງັຖງິເຢາົ
ຕວົແທນນຕິບິກຸຄນົ ຮອງບນັນາທກິານໃຫຍຜູປະຈ�າການ: ນ.ຊອງຢຽນ
ບນັນາທກິານບ�ລຫິານ: ທ.ຈາງໂຣກູ
ຫວົໜາພະແນກບນັນາທກິານ: ນ.ຊເູວນີ
ຮອງຫວົໜາພະແນກບນັນາທກິານ: ນ.ສາວສທີອງ

ຜູກວດແກພາສາລາວ: ທ.ຄ�າແກວ     ທ.ພອນທະວ ີບດຸດາລາ(ລາວ)
                            ທ.ລວິເຢນີເຫີ
ບນັນາທກິານພາສາຈນີ: ນ.ຮວງຢີຊ້ຽນ
ບນັນາທກິານພາສາລາວ:  ນ.ວມິນົ     ນ.ກນິນາລີ 
ທມີແປພາສາລາວ:  ນ.ລດັສະໝ ີ ທ. ຕຍຸຫວງເຊີງ້   ນ.ພລິມົລກັ ວໄິລ(ລາວ)     
              ນ.ວພິາພອນ ບດຸດາລາ(ລາວ)       ທ.ທງັສພຸາ ລາວທງັ(ລາວ)     
ຜູອານຜູທໜີຶງ່: ທ.ກະຕາຍ ມາກໂນຊາ(ລາວ)
ການອອກແບບ:  ທ.ອຣູຍຸ   ທ.ຊຸນ່ຢງົກາ່ງ
ການແຈກຢາຍ: ທ.ຈາງຈນູຮອງ

ພມິຈ�າໜາຍເປດີເຜຍີ: ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ວນັທອີອກຈ�າໜາຍ: ວນັທ ີ5 ທກຸເດອືນ 
ລະຫດັສົງ່ໄປສະນ:ີ 64-36

ລະຫດັວາລະສານມາດຖານປະເທດຈນີ:
ISSN 1673-3266
CN 53-1200/D

ທີຕ່ັງ້: ຊັນ້ 9 ຕກຶ A ສະໜາມສືມ່ວນຊນົ ກຸມກດິຈະການໜງັສພືມິລາຍ
ວນັຢນຸນານ, ເລກທ ີ516 ຖະໜນົຣຊືນິຈງົລ ູເຂດຊຊີນັ ນະຄອນຄນຸໝງິ 
ແຂວງຢນຸນານ ສປ ຈນີ
ເບໂີທຫອງການບນັນາທກິານ: 86-871-64112975

ເບໂີທພະແນກຈ�າໜາຍ: 86-871-64101727

ເບໂີທຫອງການບ�ລຫິານ: 86-871-64101644

ແຟກ: 86-871-64112975

ລະຫດັໄປສະນ:ີ 650000

ອເີມວ: ynzhanba@163.com

ຝາຍໂຄສະນາຈດັການແທນ: ບ�ລສິດັເມອືງດວງເດອືນ
ທີຢູ່: ບານໂພນພະເນາົເມອືງໄຊເສດຖານະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ
ເບໂີທ: 0085620-28037569

ເລກໃບອະນຍຸາດດ�າເນນີທລຸະກດິໂຄສະນາ: 5300004000052

ພມິ: ສນູການພມິຂອງກຸມກດິຈະການໜງັສພືມິລາຍວນັຢນຸນານ
ລາຄາ: 10 ຢວນ /23000 ກບີ

二十大时光

光荣和梦想的远征

我们的非凡十年

他们眼中的中国新时代

ວນັເວລາຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 
20 ຂອງພັກກອມມນູດິຈນີ

10 ປທີີ່ບໍ່ທາໍມະດາຂອງພວກເຮາົ

ການເດີນທັບທາງໄກແຫງ່ກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນ

ຈນີຍກຸໃໝ່ ໃນສາຍຕາຂອງພວກເຂາົເຈົ້າ

04
14
38
54

03



2022 年 10 月 16 日至 22 日，中国共产党第二十次全国代

表大会在北京胜利召开。

中共二十大，明确宣示中国共产党在新征程上举什么旗、走

什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进，对

团结和激励中国各族人民为夺取中国特色社会主义新胜利而奋斗

具有十分重大的意义。
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二十大时光

ວັນທີ 16 ຕລຸາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ
ໄດ້ຈດັຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມປະຊາຊນົນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕 新华社 图
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       ຕອນເຊົ້າວນັທີ 23 ຕລຸາ 2022, ກອງປະຊຸມຄບົຄະນະຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະກຳມະ

ການສູນກາງພກັກອມມູນດິຈນີຊຸດທີ 20 ໄດ້ເລືອກຕັ້ງກມົການເມືອງສູນກາງພກັຊຸດທີ 20 

ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 24 ຄນົ, ໄດ້ເລືອກຕັ້ງທາ່ນ ສີຈິ້ນຜິງ, ທາ່ນ ຫີຼສຽງ(Li Qiang), ທາ່ນ ຈາ້ວ

ເລີ້ຈີ້(Zhao Leji), ທາ່ນ ຫວາງຮູໜິ້ງ(Wang Huning), ທາ່ນ ຊາ້ຍສີ(Cai Qi), ທາ່ນ 

ຕິ່ງເຊສຽງ(Ding Xuexiang) ແລະ ທາ່ນ ຫີຼຊ(ີLi Xi) ເປນັຄະນະກາໍມະການປະຈາໍກມົ

ການເມືອງສູນກາງພັກ, ໄດ້ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ເປນັເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະ

ການສູນກາງພັກ; ໄດ້ຮັບຮອງບັນຊລີາຍຊື່ສະມາຊກິຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ; 

ໄດ້ຕົກລົງສະມາຊກິຄະນະກຳມະການການທະຫານສູນກາງພັກ; ໄດ້ອະນຸມັດອົງການ

ຈັດຕັ້ງນໍາພາທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະກຳມະ

ການກວດກາວິໄນສູນກາງພັກຊຸດທີ 20.

ຄະນະນາໍພາສູນກາງພກັກອມມນູດິຈນີຊຸດໃໝ່
中国共产党的新一届中央领导集体

        ວັນທີ 16-22 ຕລຸາ 2022, ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັ

ກອມມູນດິຈນີໄດ້ຈດັຂຶ້ນຢ່າງສະຫງາ່ງາມ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.

      ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ແມ່ນກອງ

ປະຊຸມໃຫຍ່ອັນສໍາຄັນຄັ້ງໜຶ່ ງທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນແຫ່ງການກາ້ວເຂົ້າສູກ່ານ

ເດີນທາງໃໝ່ສໍາລັບການສ້າງສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມທັນສະໄໝຢ່າງຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງໄດ້
ວາງເປົ້າໝາຍຈຸດປະສົງ  ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງການພັດທະນາພາລະກດິຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດຈີນໃນ 5 ປຕີໍ່ໜ້າ ກໍຄືໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວ

ກວ່າ ຢ່າງວິທະຍາສາດ, ແລະ ພົວພັນກັບການສືບຕໍ່ພັດທະນາພາລະກດິຂອງພັກກອມ

ມນູດິຈນີ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ, ພວົພນັກບັຊາຕາກຳຂອງສງັຄມົນຍິມົທີ່ມີສີສນັພິເສດ

ຂອງຈນີ ແລະ ພວົພນັກັບການຟື້ນຟຄູວາມຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງອັນຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງປະຊາຊາດຈນີ, 

ໄດ້ປະກາດຢ່າງຊດັເຈນກຽ່ວກບັພກັກອມມນູດິຈນີຈະຊູຄນັທງຸປະເພດໃດ ເດີນຕາມເສັ້ນທາງ

ປະເພດໃດ ດ້ວຍສະພາບຈດິໃຈແນວໃດ ແລະ ກາ້ວເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍປະເພດໃດ ເມື່ອກາ້ວເດີນ

ຕາມເສັ້ນທາງໄລຍະໃໝ,່ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍສໍ່າຄັນຕໍ່ກັບການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກ

ຄີ ແລະ ປຸກລະດມົປະຊາຊນົຈນີບນັດາເຜົ່າບາກບັ່ນສູ້ຊນົເພື່ອຍາດເອາົໄຊຊະນະໃໝຂ່ອງສັງ

ຄມົນຍິມົທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈນີ.
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ທາ່ນ ສີຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍຄ່ະນະກຳມະການສນູກາງພກັ(ກາງ) ແລະ ຄະນະກາໍມະການປະຈາໍກມົການເມືອງສນູກາງພກັ ທາ່ນ ຫີຼສຽງ(ທີ
ສາມຈາກຂວາມື), ທ່ານ ຈາ້ວເລີ້ຈີ້(ທີສາມຈາກຊາ້ຍມື), ທ່ານ ຫວາງຮູໜິ້ງ(ທີສອງຈາກຂວາມື), ທາ່ນ ຊາ້ຍສີ(ທີສອງຈາກຊາ້ຍມື), ທ່ານ ຕິ່ງເຊສຽງ 
(ທີທໍາອິດຈາກຂວາມື) ແລະ ທ່ານ ຫີຼຊ(ີທີທໍາອິດຈາກຊາ້ຍມື) ແນະນຳຕນົເອງຕໍ່ໜ້ານກັຂ່າວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທີ່ສຳພາດຂ່າວໃນກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ, ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມປະຊາຊນົນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ

中共中央总书记习近平（中）和中共中央政治局常委李强（右三）、赵乐际（左三）、王沪宁（右二）、蔡奇（左二）、丁薛祥（右

一）、李希（左一）在北京人民大会堂同采访中共二十大的中外记者亲切见面 中新社 图

ອງົການຈດັຕັ້ງສູນກາງຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ

中国共产党的中央组织

中国共产党全国代表大会

中央委员会

中央纪律检查委员会

中央委员会总书记

中央政治局常务委员会

中央政治局

中央书记处

中央军事委员会

武瑞 设计 

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດ

ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ

ຄະນະກຳມະການສູນກາງພກັ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການສູນກາງພກັ

ຄະນະກໍາມະການປະຈາໍກົມການເມືອງສູນກາງພກັ

ກົມການເມືອງສູນກາງພກັ

ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພກັ

ຄະນະກຳມະການການທະຫານສູນກາງພກັ

ຄະນະກຳມະການກວດກາວິໄນສູນກາງພກັ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຂອງພັກກອມມນູດິຈນີ

中国共产党全国代表大会

       ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຂອງພັກກອມມູນດິ
ຈີນຈັດຂຶ້ນ 5 ປີເທື່ອໜຶ່ ງ, ແມ່ນຮຽກໂຮມ ແລະ ຈັດໂດຍຄະ
ນະກຳມະການສູນກາງພັກ. ຈໍານວນ ແລະ ວິທີເລືອກຕັ້ງຜູ້
ແທນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ແມ່ນຖືກຕັດ
ສິນໂດຍຄະນະກຳມະການສູນກາງພກັ.

33,6% 8,4%

771 名 192名

ບນັດາຜູ້ແທນແຈກຢາຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງ 

ມາຈາກດ້ານຕາ່ງໆ

ເສດຖະກດິ 

ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ

ການປອ້ງກັນປະເທດ ການເມືອງ ແລະ ກດົໝາຍ

ສຶກສາທິການ

ໂຄສະນາອບົຮົມ

ວັດທະນະທາໍ 

ສາທາລະນະສຸກ 

ກລິາການບໍລິຫານສັງຄມົ

ທົ່ວທກຸຂັ້ນເຊັ່ນ ແຂວງ ນະຄອນ ເມືອງ ຕາແສງ(ຖະ

ໜົນ) ແລະ ບ້ານ(ເຂດຊຸມຊນົ)

ອົງການລັດ ລັດວິສາຫະກິດ ອົງການພາລະກິດ 

ອງົການຈດັຕັ້ງມະຫາຊນົ ແລະອື່ນໆ

ອດັຕາສ່ວນຂອງສະມາຊກິພກັຈາກແຖວຫນາ້ຂອງການ

ຜະລິດ ແລະ ວຽກງານໄດ້ຖກືຮບັປະກັນ

ສະມາຊກິພກັຈາກແຖວຫນາ້ຂອງການຜະລິດ ແລະ ວຽກງານ ສະມາຊກິພັກກໍາມະກອນ
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ມີຜູ້ແທນ 2296 ຄົນໄດ້ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກ

ກອມມນູດິຈນີ.

ມາຮອດທ້າຍປ ີ2021, ຈາໍນວນສະມາຊກິພກັກອມ

ມນູດິຈນີໄດ້ເກນີ 96,712 ລາ້ນຄນົ

       ພາລະບດົບາດຂອງກອງປະຊມຸໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດ
ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນແມ່ນ: ຮັບຟັງ ແລະ ພິຈາລະນາບົດ
ລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກ; ພິຈາລະນາບົດ
ລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາວິໄນສູນກາງພັກ; 
ປກຶສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັນຫາອັນໃຫຍ່ສໍາຄັນຂອງ
ພກັ; ປັບປງຸກດົລະບຽບຂອງພກັ; ເລືອກຕັ້ງຄະນະກຳມະການ
ສູນກາງພັກ; ເລືອກຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດກາວິໄນສູນ
ກາງພກັ.

2296名代表 9671.2万名党员

3,7% 11,6%

85 名 266 名
武瑞 设计 

52.2岁

ສະມາຊກິພກັກະສິກອນ ສະມາຊກິພັກພະນັກງານເຕັກນກິວິຊາສະເພາະ 

ອາຍສຸະເລຍ່ຂອງຜູ້ແທນ

ທີ່ຖກືເລືອກແມ່ນ 52,2 ປີ

ຈາໍນວນສະມາຊກິພກັຜູ້ຍງິໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, 

ອດັຕາສ່ວນຂອງສະມາຊກິພກັຊນົເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໄດ້

ຮັກສາຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ

ເຊິ່ງໄດເ້ພີ່ມຂຶ້ນ 68 ຄນົເມື່ອທຽບ

ໃສກ່ອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວ

ປະເທດຄັ້ງທີ 19

ກວມເອາົ 27,0%

ກວມເອາົ 11,5%

ສະມາຊກິພັກຜູ້ຍງິ 619 ຄນົ 

ສະມາຊກິພກັຊນົເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ 

264 ຄນົ

当选代表中

当选代表中

本刊综合
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中共二十大报告摘录

2022 年 10 月 16 日，习近平代表中国共产党第十

九届中央委员会在中国共产党第二十次全国代表大会上向

大会作报告。

报告题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜　为全

面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，共分 15 个部

分，回顾总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，

擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图和实践路

径。

在此，我们摘译了其中一些关键论述。

      ວນັທີ 16 ຕລຸາ 2022, ທາ່ນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຕາງໜ້າ
ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກຊຸດທີ 19 ລາຍງານຕໍ່
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກ

ກອມມນູດິຈນີໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກາ່ວ.
      ບົດລາຍງານນີ້ມີຫົວຂໍ້ວ່າ ຊູຄັນທຸງອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແຫ່ງສັງຄົມນຍິົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈນີ ສາມັກຄີກັນ
ບາກບັ່ນສູ້ຊົນເພື່ອສ້າງສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມທັນສະ
ໄໝຢ່າງຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 15 ພາກສ່ວນ, ໄດ້
ຫວນຄືນ ແລະ ສະຫຼຸບວຽກງານໃນ 5 ປທີີ່ຜາ່ນມາ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງໃໝອ່ນັຍິ່ງໃຫຍໃ່ນ 10 ປຂີອງຍກຸສະໄໝ
ໃໝ່, ເຊ ິ່ງໄດ້ວາງແຜນການທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ ແລະ 
ເສັ້ນທາງປະຕິບັດສໍາລັບການສ້າງສາປະເທດສັງຄົມນິ
ຍມົທັນສະໄໝທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສໍາເລດັຢ່າງຮອບດ້ານ.
      ຢູ່ທີ່ນີ້ ພວກເຮາົໄດ້ຄັດເລືອກຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນຈຳ
ນວນໜຶ່ ງໃນນັ້ນ.

      ເລີ່ມແຕດ່ຽວນີ້ເປນັຕົ້ນໄປ, ໜ້າທີ່ໃຈກາງຂອງພກັ
ກອມມູນິດຈີນແມ່ນສາມັກຄີ ແລະ ນໍາພາປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດສ້າງສາປະເທດສັງຄົມນຍິົມທັນ
ສະໄໝທີ່ເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງຮອບດ້ານ, ບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນ 100 ປປີະການທີສອງ, ຊຸກຍູກ້ານຟື້ນ
ຟຄູວາມຈະເລນີຮຸງ່ເຮອືງອນັຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງປະຊາຊາດຈນີ
ດ້ວຍການຫັນເປນັແບບທັນສະໄໝແບບຈີນຢ່າງຮອບ
ດ້ານ.

ພາລະໜ້າທີ່

使命任务
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       ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ ີນບັແຕກ່ານຈດັກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກກອມມູນິດ
ຈີນເປນັຕົ້ນມາ, ຖເືປນັ 5 ປີທີ່ບໍ່ທໍາມະດາທີ່ສຸດ. ສູນ
ກາງພັກໄດ້ປະສານສົມທົບສະຖານະພາບລວມແຫ່ງ
ຍດຸທະສາດຟຶ້ນຟຄູວາມຈະເລນີຮຸງ່ເຮອືງທີ່ຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງ
ປະຊາຊາດຈີນ ກັບ ສະຖານະພາບຜັນແປອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງໂລກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາໃນຮອບຮ້ອຍປີ, ໄດ້ວາງແຜນ
ຍດຸທະສາດອນັໃຫຍ່ສໍາຄັນກ່ຽວກບັການພດັທະນາພາ
ລະກດິຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ສາມັກຄີ ແລະ ນໍາພາທົ່ວ
ພັກ ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະ
ເທດ ຮບັມກືບັສະພາບການສາກນົທີ່ສບັສນົ ແລະ ຂຽ້ວ
ຂາດ, ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມສຽ່ງອນັໃຫຍຫຼ່ວງ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມມາ, ໄດ້ຊຸກຍູ ້ສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິ
ເສດຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ່ຂະຫຍາຍຕົວກາ້ວໄປຂ້າງໜ້າ
ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍນໍ້າໃຈບາກບັ່ນບຸກບືນ ແລະ ສູ້ຊົນ
ຍາດຊງິຜນົງານພົ້ນເດັ່ນ.
       ການປ່ຽນແປງໃໝ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ 10 ປຂີອງຍຸກ
ໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປ ັນຂີດໝາຍໃນປະ
ຫວັດສາດຂອງພັກ, ປະຫວັດສາດຂອງ ສປ ຈີນ, ປະ
ຫວັດສາດແຫ່ງການປະຕິຮູບ ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ພາຍ
ນອກ, ປະຫວັດສາດແຫ່ງການພັດທະນາສັງຄົມນິຍົມ 
ແລະ ປະຫວັດສາດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງປະຊາ
ຊາດຈນີ.

      ການຫນັເປນັທັນສະໄໝແບບຈນີ ແມນ່ການຫນັເປນັ
ທັນສະໄໝສັງຄົມນຍິົມທີ່ນໍາພາໂດຍພັກກອມມນູດິຈນີ, 
ເຊິ່ງມທີງັລກັສະນະທົ່ວໄປຂອງການຫນັເປນັທັນສະໄໝ
ຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ຍິ່ງມີເອກະລັກພິເສດຂອງຈີນທີ່ຢູ່
ບນົພື້ນຖານຂອງສະພາບຕວົຈງິຂອງປະເທດຈນີ. ການ
ຫນັເປນັທນັສະໄໝແບບຈນີແມນ່ການຫນັເປນັທນັສະໄໝ
ທີ່ມີຈາໍນວນປະຊາກອນອນັມະຫາສານ, ແມ່ນການຫນັ
ເປນັທນັສະໄໝທີ່ໃຫ້ປະຊາຊນົທກຸຖວ້ນໜ້າບນັລຄຸວາມ
ຮັ່ງມີຮ່ວມກັນ, ແມ່ນການຫນັເປນັທັນສະໄໝທີ່ໃຫ້ຄວາມ
ສີວິໄລດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຄວາມສີວິໄລດ້ານຈດິໃຈພັດທະ
ນາໄປຢ່າງກມົກຽວກນັ, ແມນ່ການຫນັເປນັທນັສະໄໝທີ່
ບນັລໃຸຫ້ຄນົກບັທາໍມະຊາດຢູຮ່ວ່ມກນັຢ່າງກມົກຽວ, ແມນ່
ການຫນັເປນັທນັສະໄໝທີ່ເດີນຕາມເສັ້ນທາງພດັທະນາ
ໂດຍສັນຕິ.

ການຫນັເປນັທນັສະໄໝແບບຈນີ

中国式现代化

ການປ່ຽນແປງໃໝອ່ນັຍິ່ງໃຫຍ່

伟大变革
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     ປະເທດຊາດກຄໍືປະຊາຊນົ, ປະຊາຊນົກຄໍືປະເທດ
ຊາດ. ພັກກອມມູນິດຈີນນໍາພາປະຊາຊົນສ້າງຕັ້ງປະ
ເທດ ແລະ ຮັກສາປະເທດຊາດ ກໍແມ່ນຮັກສາຄວາມ
ສັດທາຂອງປະຊາຊົນ. ການປົກຄອງປະເທດຕ້ອງປະ
ຕິບັດຕາມກົດເກນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ
ແມ່ນຕ້ອງຖກືານສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້້ປະຊາຊົນເປນັ
ກກົ. ການສ້າງຄວາມສມົບນູພນູສກຸໃຫ້ປະຊາຊນົແມນ່
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາງທາດແທ້ໃນການສາ້ງພກັ
ເພື່ອສ່ວນລວມ ແລະ ກໍາອໍານາດເພື່ອປະຊາຊົນ, ຕ້ອງ
ຍຶດໝັ້ນຮັບປະກັນ ແລະ ປັບປຸງຊວີິດການເປນັຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊນົໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຂະບວນການພດັທະນາ, ສົ່ງເສີມ
ການສູ້ຊົນຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຊວີິດອັນດີງາມ ແລະ ບັນ
ລຸຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ຊວີິດອັນດີງາມ
ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

      ທໍາມະຊາດເປນັເງ ື່ອນໄຂພື້ນຖານແຫ່ງການດໍາ
ລງົຄງົຕວົ ແລະ ການພດັທະນາຂອງມວນມະນດຸ. ການ
ເຄາົລບົທາໍມະຊາດ, ເຮດັຕາມກດົເກນທາໍມະຊາດ ແລະ 
ປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດ ເປນັຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການປະຈໍາຕົວແຫ່ງການສ້າງສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ
ທັນສະໄໝຢ່າງຮອບດ້ານ. ຕ້ອງປູກຈິດສໍານຶກອັນໜັກ
ແໜ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະໂນທັດ “ພູຂຽວນໍ້າໃສ
ກໍຄືພເູງນິພຄູາໍ”, ວາງແຜນພດັທະນາໂດຍຢນືຢູ່ລະດບັ
ສູງທີ່ “ຄນົກບັທໍາມະຊາດຢູ່ຮວ່ມກັນຢ່າງກົມກຽວກັນ”.

ປະຊາຊນົກໍຄືປະເທດຊາດ

人民就是江山

ຢູ່ຮວ່ມກັນຢ່າງກົມກຽວກັນ

和谐共生
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      ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດການພັດທະ
ນາແບບໃໝ່ຢ່າງຄົບຖວ້ນ, ຖກືຕ້ອງ ແລະ ຮອບດ້ານ, 
ຍດຶໝັ້ນທິດທາງການປະຕິຮບູດ້ານເສດຖະກດິຕະຫຼາດ
ສງັຄມົນຍິມົ, ຍດຶໝັ້ນການເປດີປະຕສູູພ່າຍນອກໃນລະ
ດັບສູງ, ເລັ່ງລັດສ້າງສະຖານະພາບໃໝ່ແຫ່ງການພັດ
ທະນາທີ່ຖເືອົາການໝູນວຽນເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນປະ
ເທດເປນັຫຼກັ ທງັໃຫ້ການໝນູວຽນເສດຖະກດິຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ກັບ ສາກົນຊ່ວຍຊູຍູໜູ້ນກັນ.
      ຕ້ອງຖເືອາົການຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາຢ່າງມີຄນຸນະ
ພາບສງູເປນັຫວົຂໍ້ຫຼກັ, ສມົທບົການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັຍດຸ
ທະສາດການເປດີກວ້າງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ກັບ 
ການລົງເລິກການປະຕິຮູບໂຄງປະກອບດ້ານການສະ
ໜອງໃຫ້ເປນັເອກະພາບກັນຢ່າງມີອິນຊີ, ເພີ່ມທະວີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນພາຍໃນ ແລະ ໜ້າເພິ່ງພາໄວ້ໃຈຂອງ
ການໝູນວຽນເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຍົກສູງ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ລະດັບຂອງການໝູນວຽນເສດຖະ
ກດິຢູ່ສາກນົ, ເລັ່ງລດັສາ້ງລະບບົເສດຖະກດິທນັສະໄໝ, 
ສມຸໃສຍ່ກົສງູປະສິດທິພາບການຜະລດິທກຸປັດໄຈ, ສມຸ
ໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງທົນທານ ແລະ ລະດັບ
ຄວາມປອດໄພຂອງຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາ-ຕ່ອງໂສ້
ການສະໜອງ, ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ
ລະຫວາ່ງຕວົເມອືງກບັຊນົນະບດົ ແລະ ການພດັທະນາ
ຢ່າງກມົກຽວກນັລະຫວາ່ງເຂດແຄວນ້ຕາ່ງໆ, ຊກຸຍູເ້ສດ
ຖະກດິໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ມີປະສິດທິຜົນດ້ານຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນດ້ານປະລິ
ມານ.

      ຈີນຍຶດໝັ້ນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງ
ປະເທດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງໂລກ, 
ແລະ ຊຸກຍູກ້ານພັດທະນາຮ່ວມກັນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະ
ເໝີປາຍ, ສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ ້ການສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມ
ຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນດຸ.

ສະຖານະພາບແຫ່ງການພດັທະນາແບບໃໝ່

新发展格局

ການພດັທະນາໂດຍສັນຕິ

和平发展

本版图片来自 CFP 
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我们的非凡十年
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        ຍັງຈື່ຕົນເອງໃນ 10 ປຫັຼີງບໍ່? ໃນຕອນນັ້ນ ທ່ານເຄີຍ
ຄິດຫືຼບໍ່ວາ່ ຕນົເອງໃນ 10 ປຕີໍ່ໜ້າຈະເປນັແນວໃດ? ປັດ
ຈຸບັນນີ້, ເມື່ອພວກເຮາົຫວນຄືນໄປ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ
ວັນເວລາມັນມີເວດມົນຄາຖາອັນສະຫງບົງຽບ, ວັນໜຶ່ ງທີ່
ເບິ່ງເໝືອນຈະທໍາມະດາທົ່ວໄປນັ້ນ, ອາດຈະເປນັການ
ປູກຝັງໄວຂ້ອງວັນເວລາ, ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຄາໍຕອບແກພ່ວກເຮາົ
ໂດຍທີ່ພວກເຮາົບໍ່ຮູເ້ມື່ອ.

     ໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮາົມາຮບັຟັງເລື່ອງລາວຂອງພວກເຂາົ
ນາໍກັນ.
      ນບັແຕປ່ ີ2012 ເຖງິ 2022, ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປີ
ນັ້ນ, ພວກເຂາົໄດ້ຫຍບັເຂົ້າໃກຄ້ວາມຝັນຕື່ມອີກ: ສະມາ
ຊກິຜູຢູ້່ເບື້ອງຫຼງັຄນົນັ້ນທີ່ຮບັຜິດຊອບຄວາມປອດໄພທີມ
ງານໃນ 10 ປຫຼີງັນັ້ນ, ປັດຈຸບນັໄດ້ກາຍເປນັຫວົໜ້າຂອງ
ທີມ ນໍາພາຂຶ້ນພູປນີຜາຢ່າງອົງອາດກາ້ຫານ; ນັກຮຽນ
ມດັທະຍມົທີ່ໄຝ່ຝັນພາລະກດິດ້ານອະວະກາດນັ້ນ, ປັດ
ຈຸບນັໄດ້ຮວ່ມງານກັບໄອດໍ(Idol)ຕນົເອງ ໄປຕາມຫາຄວາມ
ຝັນຢູ່ໃນອະວະກາດອນັກວາ້ງໃຫຍ;່ ນກັກລິາໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່
ທຸມ່ເທເຫື່ອແຮງຝກຶຊອ້ມຢູ່ສະໜາມກລິານັ້ນ, ປັດຈຸບັນ
ໄດ້ຢນືຢູ່ເທິງເວທີຮັບລາງວັນສູງສຸດ ແລະ ກາຍເປນັຜູ້ຊະ

还记得十年前的自己吗？当时的你，有没有想过，十

年后自己会是什么样子？从 2012 到 2022，十年间，中

国的发展举世瞩目，而这个时代赋予我们的，是同样精彩

的人生。这不仅是一个国家的十年，也是属于每个人的非

凡十年。让我们来听听这群普通人的故事。
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ນະເລີດລະດັບໂລກ(World Champion).
     ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປ,ີ ພວກເຂາົໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ແລະ 
ໄດ້ເປນັສັກຂີພິຍານແຫ່ງຄວາມມະຫັດສະຈັນ: ຜູ້ທີ່ນໍາ
ພາປະຊາຊົນໃນບ້ານຂຸດເຈາະເສັ້ນທາງຢູ່ເທິງຜາເຫວ
ຊນັໃນ 10 ປຫຼີງັນັ້ນ, ປັດຈຸບນັນີ້ຍງັມີຄວາມກາ້ວໜ້າຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ, ແລະ ໄດ້ປູກຝັງໜໍ່ ແໜງແຫງ່ການສ້າງຄວາມ
ຮັ່ງມີ; ນັກວິສາຫະກດິຜູ້ທີ່ “ຂາ້ມວົງການ” ຈາກການ
ລຽ້ງປາມາເປນັພະລັງງານແສງອາທິດນັ້ນ, ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງ
ສູ້ຊົນຢູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງການຕາມຫາແສງສະຫວ່າງ; ຜູ້ກໍ່
ສ້າງເສັ້ນທາງລດົໄຟທີ່ຜາ່ນການຝກຶຝົນຈາກທະເລຊາຍ
ຄນົນັ້ນ, ປັດຈຸບນັໄດ້ນາໍເອາົຄວາມໄວປະເທດຈນີໄປສູທ່ົ່ວ
ໂລກ; ເພື່ອນມດິຕາ່ງປະເທດທີ່ຫາກໍ່ມາຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດ
ຈນີ ແລະ ລິເລີ່ມທຸລະກດິໃໝ່ຄນົນັ້ນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ເປນັສັກ
ຂພິີຍານແຫງ່ຄວາມມະຫດັສະຈນັຂອງຍອດຂາຍແກນ່ໃນ
ໝາກແປກປະເທດຕນົເອງໃນປະເທດຈນີ.
      ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປ,ີ ພວກເຂາົຍງັຍດຶໝັ້ນອດຸມົ
ການໃນເບື້ອງຕົ້ນ: ຜູ້ປະກອບການດ້ານການສຶກສາທີ່ໄດ້

ປ່ຽນແປງຊວີິດຂອງຜູ້ຍງິຫຼາຍຄົນໃນ 10 ປຫຼີງັນັ້ນ, ປັດ
ຈຸບັນຍັງຄົງຢນືສອນຢູ່ໜ້າກະດານເໝືອນເດີມ; ມືໃໝ່
ດ້ານບຮູານຄະດີທີ່ເຄີຍຮວ່ມກບັລຸນ້ອາວໂຸສສາໍຫຼວດອະ
ລິຍະທໍາ 3 ພັນປຄົີນນັ້ນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ນໍາພາມືໃໝ່ອີກຊຸດ
ໜຶ່ ງລງົສາໍຫຼວດທົ່ງນາ; ຜູ້ທີ່ໄດ້ປ່ຽນທະເລຊາຍ 7 ໝື່ ນມູ້
(1 ມູເ້ທົ່າກບັປະມານ 667 ຕາແມດັ) ເປນັທະເລປ່າໄມ້
ຄນົນັ້ນ, ປັດຈຸບນັຍງັສືບຕໍ່ປົກປັກຮກັສາດິນດອນສີຂຽວ
ແຫງ່ນີ້ຢູ່.
      ປ່ຽນຄວາມກັນດານເປນັເສັ້ນທາງທີ່ສະດວກສະ
ບາຍ, ປ່ຽນທະເລຊາຍກາຍເປນັດິນດອນສີຂຽວ; ຈາກຄວາມ
ທຸກຍາກກາ້ວໄປສູ່ຄວາມຮັ່ງມີ, ຈາກພູດອຍກາ້ວໄປສູ່ທົ່ວ
ໂລກ, ຈາກຜືນແຜນ່ດິນກາ້ວໄປສູ່ອະວະກາດ...
      ໃນ10 ປທີີ່ບໍ່ທາໍມະດາ, ການພດັທະນາຂອງປະເທດ
ຈນີເປນັທີ່ປະຈກັຕາຂອງທົ່ວໂລກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍກຸສະໄໝ
ນີ້ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົນັ້ນ ກໍຄືຊວີິດອັນສົດໃສສວຍ
ງາມເຊັ່ນກັນ. ອັນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນ 10 ປຂີອງປະເທດ
ໜຶ່ ງ ແຕຍ່ງັເປນັ 10 ປທີີ່ບໍ່ທໍາມະດາຂອງທຸກໆຄນົ.

ສະຖານຜີະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລງັງານແສງອາທິດຂອງຈນີ

中国光伏发电站 CFP 图
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不断刷新的高度
求
索

飞到蓝色星球之外
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      ເມື່ອປັດເຂມັໂມງກັບໄປທີ່ 10 ປຫຼີງັ, ນາງ ຫວາງຢາ້
ຜິງ(Wang Yaping) ໃນປ ີ2012 ມີອາຍ ຸ30 ປຕີົ້ນໆ. 
ໃນປນີີ້ ເພື່ອຫນັປ່ຽນຈາກນກັບິນເປນັນກັບິນອະວະກາດ, 
ລາວເຄີຍຫຼັ່ງນໍ້າຕາເປນັຫຼາຍໆຄັ້ງຢູໃ່ນເຄື່ອງໝນູທີ່ມກີານ
ປີ່ນໝູນຄວາມໄວສູງ.
      ປ ີ2013, ນາງ ຫວາງຢາ້ຜິງ ໃນຖານະເປນັນກັບິນ
ອະວະກາດຂອງຍານອະວະກາດເຊິນໂຈ່ວໝາຍເລກ 
10(Shenzhou 10) ໄດ້ບິນຂຶ້ນສູອ່ະວະກາດ. ໃນປນີີ້, 
ທາ່ນ ກາວຈຽ້ນ(Gao Jian) ທີ່ຫາກໍ່ເສງັຈບົມດັທະຍມົ
ຕອນປາຍກໍາລັງຮັບຊົມໂທລະພາບທີ່ຍານອະວະກາດ
ເຊນິໂຈ່ວໝາຍເລກ 10 ບັນຈຸນັກບິນອະວະກາດ ນາງ 
ຫວາງຢາ້ຜິງ ແລະ ຄນົອື່ນລວມ 3 ຄນົລງົຈອດ, ລາວທັງ
ຮູສຶ້ກພາກພູມໃຈ ທັງຮູສຶ້ກອຸກໃຈ, ລາວເປນັຜູ້ທີ່ໄຝ່ຝັນ
ຫາວຽກງານດ້ານອະວະກາດ ແຕຫ່າກໍ່ພາດໂອກາດທີ່ຈະ
ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນຄວາມຝັນຂອງລາວ.
       ການສໍາຫຼວດອະວະກາດອນັກວາ້ງໃຫຍບ່ໍ່ມີວັນສິ້ນ

ສຸດ. ປ ີ2021, ນາງ ຫວາງຢາ້ຜິງ ໃນຖານະເປນັນກັບິນ
ອະວະກາດຂອງຍານອະວະກາດເຊິນໂຈ່ວໝາຍເລກ 
13 ໄດ້ລິເລີ່ມການເດີນທາງສູ່ອະວະກາດອີກຄັ້ງ, ແລະ 
ກາຍເປນັນັກບິນອະວະກາດຍງິຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດ
ຈນີທີ່ເຂົ້າປະຈໍາໃນສະຖານອີະວະກາດ, ນັກບິນອະວະ
ກາດຍິງຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດຈີນທີ່ມີໄລຍະເວລາປະ
ຈາໍໃນສະຖານອີະວະກາດດນົນານທີ່ສດຸ, ນກັບິນອະວະ
ກາດຍິງຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດຈີນທີ່ອອກເຄື່ອນໄຫວ
ນອກຍານອະວະກາດ. ທ່ານ ກາວຈຽ້ນ ທີ່ເປນັນັກສຶກ
ສາໄດ້ເປນັສກັຂພິີຍານປະຫວດັສາດພຽງແຕຜ່າ່ນໂທລະ
ພາບເທົ່ານັ້ນ, ໃນທີ່ສຸດ ລາວໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນສາຍການບິນ
ອະວະກາດທີ່ລາວມກັ, ປັດຈຸບນັກາຍເປນັຜູສ້ັ່ງວຽກລວມ
ຂອງປັກກິ່ງໃນພາລະກດິການບິນອະວະກາດແບບບັນ
ຈຸຄນົ, ລາວສາມາດໃຊຄ້າໍເວົ້າ “ປັກກິ່ງຮບັຊາບ” ເປນັຄາໍໆ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າໜ້າຈໍໃຫຍ່ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນາງ ຫວາງຢາ້ຜິງ ພວກ
ເຂາົເຈົ້າກັບບ້ານແລວ້. 

ນກັບິນອະວະກາດ ນາງ ຫວາງຢາ້ຜິງ(ຂວາ) ແລະ ນກັບິນອະວະກາດຈນີ
ທີ່ປະຕິບດັໜ້າທີ່ອອກເຄື່ອນໄຫວນອກຍານອະວະກາດ

航天员王亚平（左）和在太空进行出舱任务的中国航天员 CFP 新华社 图
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攀登高峰，永不止
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      ໃນວັນໜຶ່ ງຂອງ 10 ປຫຼີງັ, ທາ່ນ ຊໂືລ(້Ci Luo) ທີ່
ເປນັ “ລຸນ້ເດັກນອ້ຍ” ໃນທີມ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຄ້ມ(Camp)
ທີ່ມີລະດບັສງູເໜືອໜ້ານໍ້າທະເລ 8300 ແມດັ, ກຽມພ້ອມ
ທກຸເວລາເພື່ອບກຸຂຶ້ນໄປຮບັເອາົສະມາຊກິທີມທີ່ຖອຍກບັ
ມາຈາກການປນີຮອດຈອມພເູອເວີເຣສ(Mount Everest). 
ປ ີ2020, ໃນຖານະເປນັຫົວໜ້າທີມ ລາວໄດ້ນໍາພາສະ
ມາຊກິທີມຜ່ານຜ່າລົມແຮງລະດັບ 10, ໃນທີ່ສຸດ ແມ່ນ
ໄດ້ສາໍເລດັການຂຶ້ນສູຈຸ່ດສງູສດຸຂອງໜວ່ຍໂລກໂດຍຜາ່ນ
ການບກຸຂຶ້ນຈອມພໃູນຄັ້ງທີ່ສາມ, ຢູ່ໃນຈອມພທູີ່ຂາດອົກ
ຊແີຊນ ແລະ ໜາວຈດັທີ່ສຸດນັ້ນ, ໄດ້ສໍາເລດັການວັດແທກ
ລະດບັຄວາມສູງຂອງຈອມພເູອເວີເຣສ—8848,86 ແມດັ.
      ໃນຄັ້ງນີ້, ນອກຈາກສະມາຊກິໄວໜຸມ່ແລວ້, ສັນຍານ 
5G ກໍໄດ້ປົກຄຸມເຖງິຈອມພູເປນັຄັ້ງທໍາອິດ. ຢູ່ໃນແຄ້ມ
ຈອມພູເອເວີເຣສທີ່ສູງ 6500 ແມດັ, ສະມາຊກິໃນທີມຮັບ
ປະກັນການສື່ສານນັ້ນ ຍັງປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ໃນຕໍາ
ແໜງ່ຢ່າງມຸງ່ໝັ້ນ.
      ໃນ 10 ປນີີ້, ຜູ້ທີ່ບກຸຂຶ້ນຈອມພນູັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕເ່ປນັ
ບກຸຄນົໆໜຶ່ງ ຍງັເປນັທີມງານໜຶ່ງ ອດຸສາຫະກາໍໜຶ່ງ ແລະ 
ປະເທດໜຶ່ ງ.
      ໃນຖານະເປນັນກັວິສະວະກໍາໃຫຍ່, ທ່ານ ຟານລີ້ຫຼງົ

(Fan Lilong) ແລະ ທີມງານໄດ້ກໍ່ສ້າງຂົວໃຫຍທ່າງຫຼວງ-
ທາງລດົໄຟຊອ່ງແຄບທະເລຜິງທານ(Pingtan) ທີ່ຕັ້ງຢູ່
ໃນເຂດທະເລທີ່ມີພະຍລຸມົແຮງ. ປັດຈຸບນັນີ້ໄດ້ຂີ່ລດົຂາ້ມ
ຜາ່ນຂົວໃຫຍດ່ັ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະ 10 ປ ີພວກເຂາົຈາກຜູ້
ກໍ່ສ້າງໄດ້ກາຍເປນັຜູ້ທອ່ງທ່ຽວຊມົວິວ; ນາງ ໂຮຈິ້ງ(Hou 
Jing) ທີ່ໄດ້ລງົເລິກໃນຂງົເຂດທໍ່ສົ່ງມະຫາສະໝດຸເປນັເວ
ລາ 20 ປ,ີ ໃນຖານະເປນັຜູ້ຮັບຜິດຊອບລວມຂອງເຂດ
ຂຸດຄົ້ນແກດັທໍາມະຊາດ(Large Gas Field) ໃຕ້ນໍ້າເລິກ 
1500 ແມດັອນັທາໍອິດທີ່ປະເທດຈນີເປນັຜູ້ດາໍເນນີການ
ສໍາຫຼວດ ແລະ ພັດທະນາເອງ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປນັ
ສກັຂພິີຍານແຫງ່ການພດັທະນາແບບກາ້ວກະໂດດຂອງ
ການພັດທະນານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ແກດັທໍາມະຊາດມະ
ຫາສະໝຸດຂອງປະເທດຈນີ...
       ໃນໄລຍະ 10 ປນີີ້, ໝາກຜນົດ້ານນະວັດຕະກາໍໃໝ່
ທີ່ເປນັຫຼກັໝາຍອັນສໍາຄັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ນໍາພາ
ອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດຂອງປະເທດຈນີກາ້ວຂຶ້ນສູລ່ະ
ດບັສງູໃໝ່ເລື້ອຍໆ. ໃນບາງທີ, ລະດບັຄວາມສງູ ໄລຍະ
ຫາ່ງ ຫືຼ ສາຍລົມຄື້ນຟອງ ບໍ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ຜູ້ຄນົຢາ້ນກົວອີກ
ຕໍ່ໄປ, ເພາະວາ່ບາດກາ້ວແຫງ່ການກາ້ວຂຶ້ນໄປສງູ ແລະ 
ກາ້ວເດີນໄປໜ້າບໍ່ເຄີຍທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງ.

ສະມາຊກິທີມປນິພເູພື່ອວັດແທກຄວາມສູງ(ຊາ້ຍ) ແລະ ສະມາຊກິ
ທີມສໍາຫຼວດວິທະຍາສາດດາໍເນນີວຽກງານຢູ່ທີ່ພເູອເວີເຣສ

中国高程测量登山队队员（左）和科考队员在珠穆朗玛峰开展工作 新华社 图
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ການລົງທຶນດ້ານການຄົ້ນຄວາ້ພດັທະນາທົ່ວສັງຄມົຂອງປະເທດຈນີ

ປ ີ2012

ປ ີ2021

1030 ຕື້ຢວນ

2790 ຕື້ຢວນ

ລະດັບຄວາມແຮງໃນການລງົທຶນໃສ່
ການຄົ້ນຄວາ້ພັດທະນາ 1,91%

ລະດັບຄວາມແຮງໃນການລງົທຶນໃສ່
ການຄົ້ນຄວາ້ພັດທະນາ 2,44%

10 ປມີານີ້

ຄາ່ເຕີບໃຫຍຂ່ອງຂະແໜງການ

ຜະລິດຂອງປະເທດຈນີໄດ້ເພີ່ມ

ຂຶ້ນຈາກ 16980 ຕື້ຢວນໃນປ ີ

2012 ເປນັ 31400 ຕື້ຢວນໃນ

ປ ີ2021, ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນ

ຂອງທົ່ວໂລກໄດ້ຍກົສງູຂຶ້ນຈາກ 

22,5% ເປນັເກອືບເຖງິ 30%. 

ທ້າຍປ ີ2021

ໄລຍະທາງການດໍາເນີນ

ກິດຈະການທາງລົດໄຟ

ຈີນບັນລຸເຖງິ 15 ໝື່ ນກິ

ໂລແມດັ.

ໄລຍະທາງການດໍາເນນີກດິ

ຈະການທາງດ່ວນເປນັ 16

ໝື່ ນກໂິລແມດັ.

ສະໜາມບິນ 250 ແຫງ່.

ໃນ 10 ປນີີ້, ວຽກງານວິທະຍາສາດເຕັກໂນ

ໂລຊຂີອງປະເທດຈນີໄດ້ສ້າງເປນັເສັ້ນທາງ

ພດັທະນານະວັດຕະກໍາໃໝເ່ສັ້ນໜຶ່ງອອກ

ມາ, ການກໍ່ສ້າງປະເທດນະວັດຕະກໍາໃໝ່

ໄດ້ມີຄວາມກາ້ວໜ້າທີ່ສໍາຄນັຍິ່ງໃຫຍ.່

本版图片来自新华社 CFP
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ມີ 3,3 ແສນແຫ່ງໃນປ ີ

2021, ການລົງທຶນໃນ

ການຄົ້ນຄວາ້ພດັທະນາ

ກວມເອົາ 70% ຂອງ

ການລງົທຶນວສິາຫະກດິ

ທົ່ວປະເທດ.

ການຈດັລາໍດັບດັດຊະນີ

ນະວັດຕະກາໍທົ່ວໂລກ

ລາໍດບັທີ 34ປ ີ2012 

ລາໍດັບທີ 11 ປ ີ2022

ວິສາຫະກດິເຕັກນກິໃໝ່ສູງຂອງຈນີ

ຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2022

ຜູ້ຊມົໃຊມື້ຖ ື5G ເກນີ 

450 ລາ້ນຄນົ.

ຈາໍນວນເສົາສນັຍານ 5G 

ຂອງປະເທດຈນີບນັລເຸຖງິ 

1,854 ລາ້ນອັນ.

ໄລຍະເວລາທີ່ນກັບິນອະວະກາດພກັຢູ່ໃນອະວະກາດ

ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13 ວັນເປນັ 6 ເດືອນ.

ໃນໄລຍະ 10 ປີ

ຈາໍນວນດາວທຽມໃນວງົໂຄຈອນທີ່ນາໍ

ໃຊຢູ້່ຂອງປະເທດຈນີຫຼາຍກວາ່ 600 

ໜວ່ຍ.

ນກັບິນອະວະກາດ 11 ຄນົໄດ້ເຂົ້າສູ່
ອະວະກາດ.

孙勇刚 制图 制表
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实现小康的幸福
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大山里的一盏灯
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      ມື້ໜຶ່ ງໃນ 10 ປກ່ີອນ, ນາງ ຈາ່ງກຸຍ້ເໝີຍ(Zhang 
Guimei)ຍາ່ງຢູ່ເທິງທາງເພື່ອໄປຢາມບ້ານນັກຮຽນ, ລາວ
ຢາກໃຫ້ເດັກນອ້ຍຜູ້ຍິງທີ່ອອກໂຮງຮຽນກັບເຂົ້າມາຮຽນ
ຄືນໃຫ້ຫຼາຍກວາ່ເກົ່າ. ໃນຮອ່ມແມນ່ໍ້າຕອນໜຶ່ ງ, ລາວໄດ້
ພະລາດ ແລະ ລົ້ມລົງ, ຈຶ່ງເຮດັໃຫ້ກະດູກຂາ້ງອັນທີ 7 
ແລະ ທີ 8 ແຕກຫກັໄປໝົດ, ແຕລ່າວຍງັຍດຶໝັ້ນຍາ່ງໄປ
ສູທ່າງໜ້າຢູ່.
      ໃນປັດຈຸບນັນີ້, ທງັສອງມທືງັຄໍກບັຫຼງັຂອງລາວແມນ່
ຕິດດ້ວຍຢາເຕັມໄປໝົດ, ລາວຍຶດໝັ້ນເຮດັວຽກທຸກມື້
ດ້ວຍການກນິຢາແກປ້ວດ. ການປັກຫຼກັຖານຢູ່ເຂດທກຸ
ຍາກຫຼາຍສິບປ,ີ ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງວັນເວລາໄດ້ເຫືຼອໄວຢູ້່
ກັບນາງ ຈ່າງກຸຍ້ເໝີຍ ໃນດ້ານຫຼັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບອນັແຂງແຮງ ແລະ ການປະກອບສວ່ນອນັນບັບໍ່ຖວ້ນ
ຂອງຄອູາຈານຄນົໜຶ່ ງ. ໃນປ ີ2007, ນາງ ຈາ່ງກຸຍ້ເໝີຍ 
ໄດ້ເລົ່າເຖງິຄວາມຝັນຂອງລາວ ຄື: “ຂອ້ຍຢາກສ້າງຕັ້ງ
ໂຮງຮຽນເພດຍິງທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຮຽນຫຼັງໜຶ່ ງ, ເພື່ອຊອກຫາ
ເດັກນອ້ຍຜູ້ຍງິໃນເຂດພດູອຍທງັໝົດມາຮໍ່າຮຽນ.”

       ໃນປ ີ2008, ໂຮງຮຽນມັດທະຍມົຕອນປາຍທີ່ບໍ່ເສຍ
ຄ່າຮຽນຫຼັງທໍາອິດທົ່ວປະເທດຈີນ ກໍຄື ໂຮງຮຽນມັດທະ
ຍມົຕອນປາຍເພດຍງິຫວົຜິງ(Huaping)ນະຄອນລີ້ຈຽງ
(Lijiang)ແຂວງຢນຸນານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເປດີຮຽນ.
ນາງ ຈາ່ງກຸຍ້ເໝີຍ ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ
ວ່າ, ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພດຍິງ
ຫວົຜິງ ຈະຍກົທ້ອງຟ້າແຜນ່ໜຶ່ ງຂຶ້ນໄດ້. ຄອູາຈານ, ແພດ
ໝໍ, ຕາໍຫຼວດ, ທະນາຍຄວາມ ແລະອື່ນໆ, ເດັກນອ້ຍຜູ້ຍງິ
ໃນເຂດພູດອຍຈຳນວນຫຼາຍເດີນທາງຈາກບ່ອນນີ້ ແລະ
ສ້າງຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຕນົໃຫ້ເປນັຈງິ.
       ໃນປັດຈຸບນັ, ນກັຮຽນ ມ.6 ອີກຊຸດໜຶ່ ງຂອງໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍຫົວຜິງ ໄດ້ຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງເສັງເພື່ອ
ເສງັເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຍ່າງໄປສູເ່ສັ້ນທາງອັນ
ໃໝ ່ໂດຍພາຍໃຕ້ການດແູລຂອງຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ.
ພສູງູ ທາງໄກ ແມນ່ໍ້າຍາວ, ຈະຂດັຂວາງບາດກາ້ວແຫງ່
ການຊອກຫາຄວາມຮູຂ້ອງລູກຫຼານໃນເຂດພູດອຍບໍ່ໄດ້
ອີກແລວ້.

ນາງ ຈາ່ງກຸຍ້ເໝີຍ ແລະ ນກັຮຽນຂອງເພິ່ນ

张桂梅和她的学生 新华社 图

20



“天坑”里的引路人

z6hrkmk'.o “s]5,g]yd”

      10 ປກີອ່ນນີ້, ທ່ານ ເໝົາຊຽ້ງຫິຼນ(Mao Xianglin)
ຍງັເປນັຫວ່ງເປນັໃຍ ແລະ ຄິດເຖງິວາ່ຄວນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ 
ແລະ ປູທາງຂອງບ້ານເຊຍ້ຈ່ວງ ນະຄອນຈົງກິ່ງ(Xia
zhuang Village, Chongqing City)ໃຫ້ກວາ້ງ ແລະ 
ແຂງແກນ່ແນວໃດ.
      ເສັ້ນທາງສາຍນີ້, ລໍາບາກຫຼາຍຈົນເໜືອຄາດຄິດ. 
ແຕກ່ອ່ນ, ບ້ານເຊຍ້ຈວ່ງແມນ່ອອ້ມຮອບດ້ວຍຜາຫີນອນັ
ສູງຊັນ, ຄວາມສູງໂດຍກົງຈາກຈອມພູເຖງິຕີນພູມີເຖງິ 
1100 ແມດັ, ການອອກສູພ່າຍນອກມີແຕທ່າງນອ້ຍເສັ້ນ
ໜຶ່ ງອນັທີ່ຫ້ອຍຢູ່ເທິງຜາ. ຊາວບ້ານຈາໍນວນ 390 ກວາ່
ຄນົໃນທົ່ວບ້ານເກອືບຂາດສາຍພວົພນັກບັພາຍນອກເປນັ
ຫຼາຍລຸ້ນຄົນມາແລ້ວ, ການຖກືປດິລອ້ມ ແລະ ຄວາມທຸກ
ຍາກຄືເປນັຊາຕາກໍາຂອງພວກຊາວບ້ານຫຼາຍລຸ້ນຄົນ
ຂອງບ້ານແຫ່ງນີ້. ປ ີ1997, ທ່ານ ເໝົາຊຽ້ງຫິຼນ ທີ່ມາ
ສືບຕໍ່ຮັບຕໍາແໜ່ງເປນັເລຂາໜ່ວຍພັກບ້ານນັ້ນ, ໄດ້ນໍາ
ພາຊາວບ້ານບາງຄນົທີ່ອງົອາດກາ້ຫານ ເອາົສາຍເຊອືກ
ມດັຢູ່ເທິງແອວ ແລະ ຢນືຢູ່ໃນກະຕ່າ, ຫ້ອຍໂຕຢູ່ຕາມໜ້າ
ຜາ ເພື່ອຂຸດເຮດັຂຸມລະເບີດ, ເຂາົເຈົ້າລະເບີດຫີນຜາອອກ
ບອ່ນນອ້ຍບອ່ນໜຶ່ ງເພື່ອຢນືຢູ່ໄດ້ກອ່ນ, ຈຶ່ງເອາົຈກົ ເຫັຼກ
ເຈາະ ແລະ ໄມຄ້້ອນຕີມາຊິ່ວຫີນອອກເທື່ອລະແຜນ່ເທື່ອ
ລະກອ້ນ. ໃນເດືອນເມສາ 2004, ທາງຫຼວງອັນງ່າຍໆ

ສາຍໜຶ່ ງທີ່ມີຄວາມຍາວເຖງິ 8 ກໂິລແມດັໄດ້ປູສໍາເລດັ
ໃນສຸດທ້າຍ, ແລະ ນາໍໃຊເ້ປນັເວລາເກອືບ 10 ປແີລວ້, ເສັ້ນ
ທາງແຂງແກນ່ທີ່ໄປເຖງິບ້ານເຊຍ້ຈວ່ງ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຖງິ
ປະຕເູຮອືນຂອງຊາວບ້ານ.
       ພາຍຫຼງັເສັ້ນທາງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າເຖງິແລວ້, ທາ່ນ 
ເໝົາຊຽ້ງຫິຼນ ບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊາົບາດກາ້ວເດີນຂອງຕົນເທື່ອ. 
ໂດຍຜາ່ນການເສຍສະຫຼະ ແລະ ການທດົສອບອນັນບັບໍ່
ຖວ້ນ, ບ້ານເຊຍ້ຈ່ວງ ໄດ້ບໍາລຸງສ້າງອຸດສາຫະກໍາການ
ປູກໝາກກຽ້ງນອ້ຍ ໝາກໂມ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ
ຢ່າງສາໍເລດັຜນົ, ໃນປ ີ2021 ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ
ຂອງບ້ານ ເຊຍ້ຈ່ວງ ມີເຖງິ 15 ພນັກວາ່ຢວນຈນີ.
       ທ່ານ ເໝົາຊຽ້ງຫິຼນ ມກັເວົ້າວ່າ: “ເຖງິແມນ່ວາ່ໃຫ້ຄນົ
ລຸນ້ເຮາົທຸກຍາກສິບປ ີແລະ ລໍາບາກສິບປກໍີຕາມ, ກໍຕ້ອງ
ໃຫ້ຄນົລຸນ້ຫຼງັມີຊວີິດການເປນັຢູ່ທີ່ດີແນ່ນອນ.” ໃນປັດຈຸ
ບັນນີ້, ພາຍໃນໂຮງຮຽນບ້ານເຊຍ້ຈ່ວງ, ສຽງອ່ານໜັງສື
ຂອງພວກນກັຮຽນດງັກອ້ງ ໄປຕາມພຜູາ ແລະ ປວິອອກ
ໄປສູພ່າຍນອກ. ຍາມໄດ້ຟັງສຽງແນວນີ້, ທາ່ນ ເໝົາຊຽ້ງ
ຫິຼນ ເຂົ້າໃຈວາ່ ຄນົເຊຍ້ຈວ່ງຫຼາຍລຸນ້ຕໍ່ໄປ, ຈະຍາ່ງອອກ
ໄປສູເ່ສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສຸກສາຍນີ້ໃຫ້ຍິ່ງໄກຍິ່ງກວາ້ງ
ຂວາງກວ່າເກົ່າ.

ພາຍໃຕ້ການນາໍພາຂອງທາ່ນ ເໝົາຊຽ້ງຫິຼນ, ບ້ານ ເຊຍ້ຈວ່ງໄດ້ເດີນຕາມເສັ້ນທາງກາ້ວເຂົ້າສູ່ຄວາມຮັ່ງມີ

下庄村在毛相林的带领下走上致富路 中新社 新华社 图
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ໃນ 10 ປມີານີ້, ພນົລະເມືອງທຸກຍາກຢູ່ໃນຊນົນະບດົຈາໍນວນ 98,99 ລາ້ນ

ຄນົໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກທັງໝົດ. 

ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ຈັດສັນໄດ້
ໃນຊນົນະບດົໃນປ ີ2021 ແມນ່ 18931

ຢວນຈນີ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງ

ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ປ ີ2012.

ໃນ 10 ປມີານີ້, ປະເທດຈນີໄດ້

ສ້າງເປ ັນລະບົບການສຶກສາ 

ລະບົບການຮັບປະກັນສັງຄົມ 

ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ

ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ,

ການບໍລິການສາທາະລະນະ

ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປເຖິງທຸກແຫ່ງ

ທກຸດ້ານ. 

ຮອດປ ີ2021

ປະເທດຈນີລວມມໂີຮງຮຽນທກຸປະ

ເພດທຸກລະດບັຈາໍນວນ 529.300 

ແຫງ່ ແລະ ມນີກັຮຽນທີ່ກາໍລງັຮຽນ

ຢູ່ໂຮງຮຽນຈາໍນວນ 291 ລາ້ນຄນົ.

本版图片来自新华社
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ລາຍໄດ້ສະເລຍ່ຕໍ່ຫວົຄນົທີ່ຈດັສນັໄດ້ຂອງປະຊາຊນົໃນ

ຕວົເມືອງໄດ້ລື່ນກາຍ 35 ພນັຢວນ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກອືບ

80% ເມື່ອທຽບໃສ່ປ ີ2012; ອັດຕາຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີ

ລາຍຮັບປານກາງໄດ້ເພີ່ມຈາກປະມານ 1/4 ມາເຖງິ 1/3.

ການປະກອບອາຊບີໃນຕົວເມືອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາໃໝ່ໃນແຕ່ລະປໄີດ້
ລື່ນກາຍ 13 ລາ້ນຄນົ, ອດັຕາການຫນັເປນັຕວົເມອືງໄດ້ເພີ່ມຈາກ

 53,1% ມາເປນັ 64,7%.

ຈາໍນວນຄນົທີ່ເຂົ້າຮວ່ມການປະກນັໄພຄາ່ລຽ້ງຊບີຄນົຊະລາຂັ້ນພື້ນ

ຖານມີເຖງິ 1,03 ຕື້ຄົນ, ຈໍານວນການເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພການ

ແພດຂັ້ນພື້ນຖານເພີ່ມຂຶ້ນເຖງິ 1,36 ຕື້ຄນົ.

ອາຍຍຸນືສະເລຍ່ຂອງຄນົຈນີໄດ້ເພີ່ມຈາກ 75,4 ປມີາເປນັ 77,9 ປ.ີ

孙勇刚 制图 制表
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永远年轻的热爱
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      10 ປກ່ີອນນີ້, ທ່ານ ຣານຫງົຫິຼນ(Ran Honglin)
ເປນັນກັສຶກສາຂອງຄະນະພິພິທະພນັ ແລະ ວດັທະນະ
ທາໍບຮູານຄະດີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງ, ເປນັຜູ້ທີ່
ຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຂອງປະຫວັດສາດໃນລະຫວ່າງການ
ຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຮຽນ. ປ ີ2013, ທາ່ນ ຣານຫງົຫິຼນ ຮຽນ
ຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ, ລາວໄດ້ເຂົ້າເຮດັວຽກຢູ່ສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວາ້ບຮູານຄະດີວິວັດຖຸບຮູານແຂວງເສສວນ, ໂດຍມີ
ຄວາມນັບຖຕືໍ່ພາລະກດິບູຮານຄະດີ ແລະ ຄວາມຫວັງຕໍ່
ອະນາຄົດ,  ແລະ ຖກືສັບຊອ້ນເຮດັວຽກຢູ່ສະຖານີຄົ້ນ
ຄວາ້ບຮູານສະຖານ ຊານຊງິຕຸຍ່(Sanxingdui).
       ເລີ່ມຈາກໝໍ້ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໃສເ່ຫຼົ້າໜວ່ຍທາໍອດິ
ທີ່ຂຸດຫາອອກດ້ວຍຕົນເອງ, ພາຍໃຕ້ການປັ້ນປໍຫຼໍ່ຫຼອມມື້
ຕໍ່ມື້ ທ່ານ ຣານຫົງຫິຼນ ໄດ້ກາຍເປນັກໍາລັງແກນກາງທີ່
ສາມາດນໍາພາຄນົລຸນ້ໃໝໃ່ນວຽກງານ.
       ໃນປ ີ2019, ເມື່ອພບົເຫັນໜ້າກາກຄາໍຢູ່ຫຼຸມໄຫວບູ້
ຊາເລກ 5 ຂອງຊານຊງິຕຸ່ຍ, ທ່ານ ຣານຫົງຫິຼນ ແລະ

ທາ່ນ ເຫີຼຍຢູ(Lei Yu)ຫວົໜ້າຂອງສະຖານປັີດຈຸບນັ ທງັ
ສອງຄນົໄດ້ຖໜ້ືາກາກອອກມາດ້ວຍຕນົເອງ, ນກັຂດຸຄົ້ນ
ບູຮານຄະດີທັງສອງລຸ້ນນີ້ຕື່ນເຕັ້ນອີ່ຫີຼ ແລະ ສອງມືສັ່ນ
ເລກັນອ້ຍ.
      ໃນປັດຈຸບັນ, ຄົນລຸ້ນຫຼັງໜຸ່ມນອ້ຍທີ່ເກດີໃນຊຸມປ ີ
1990 ແລະ ຊຸມປີ 2000 ໄດ້ນໍາຄວາມປະຫຼາດໃຈທີ່
ເໝືອນດັ່ງເດັກນອ້ຍ ແລະ ຄວາມຕດັສິນໃຈທີ່ຍອມຮບັຕໍ່
ທີ່ດິນມາຮອດທີ່ນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ສີດເລືອດສດົໃສວ່ຽກງານຂອງ
ບຮູານຄະດີອນັເກົ່າແກ.່ ວລິະຊນົບໍ່ໄດ້ຖາມວາ່ພວກເຂາົ
ມາຈາກໃສ,ແຕເ່ສັ້ນທາງຂາ້ງຫນາ້ແມນ່ເກນີກວາ່ບຮູານ
ຄະດີ. ເວລາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລວມເຂົ້າເປນັປື້ມປະຫວັດ
ສາດ, ບໍ່ວ່າແມນ່ທ່ານ  ເຫີຼຍຢູ ທີ່ມີອາຍ ຸ59 ປ,ີ ຫືຼວ່າທາ່ນ 
ຣານຫງົຫິຼນ ທີ່ມີອາຍ ຸ35 ປ,ີ ຫືຼວາ່ຄນົລຸນ້ໃໝອ່າຍ ຸ20 
ກວ່າປ,ີ ແຜ່ນດິນນີ້ດຶງພວກເຂົາຍ່າງເຂົ້າໄປໃນທົ່ງນາ, 
ເບິ່ງອະດີດ ແລະ ກາ້ວໄປສູ່ອະນາຄດົ.

ວັດຖຸບຮູານທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ບຮູານສະຖານຊານຊງິຕຸຍ່

三星堆考古及出土的文物 新华社 CFP 图
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      ໃນປ ີ2013, ນາງ ຈູຕິງ(Zhu Ting) ອາຍ ຸ19 ປ ີ

ໄດ້ຖກືເລືອກເຂົ້າຕິດທີມບານສົ່ງຍິງແຫ່ງຊາດຈນີ ໂດຍ

ນາງ ຫຼາງຜິງ(Lang Ping). ນາງ ຈູຕິງໃນເວລານັ້ນ, ບໍ່

ວ່າແມ່ນຮ່າງກາຍຫືຼວ່າທາງເຕັກນກິລ້ວນແຕ່ບໍ່ໄດ້ມາດ

ຕະຖານ, ຄຝູກຶທີມງານແຂວງເຫີນານ(Henan)ທີ່ລາວ

ສັງກັດຢູ່ນັ້ນກໍມີຄວາມເຫັນວ່າລາວຈະບໍ່ສາມາດເລືອກ

ເຂົ້າທີມຊາດໄດ້. ແຕນ່າງບໍ່ຍອມ, ລາວຝກຶຊອ້ມຊໍ້າໄປຊໍ້າ

ມາເປນັຫຼາຍລ້ານເທື່ອ, ພາຍຫຼັງເຫື່ອແຮງທກຸຢອດນັ້ນ

ແມນ່ຄວາມກງັວນົນາໍພະຍາດເຈບັປວດ, ແລະ ຍິ່ງແມນ່

ການສືບທອດຂອງຈດິໃຈບານສົ່ງທີ່ບໍ່ຍອມຈາໍນນົ.

      ເວລາມາຮອດປ ີ2016, ໃນງານກລິາໂອລິມປກິທີ່

ນະຄອນຣໂິອ, ທີມຂອງ ນາງ ຈູຕິງ ໄດ້ຮັບແຊມ້ອີກຄັ້ງໜຶ່ ງ 

ຫຼງັຈາກ 12 ປກີບັທີມບານສົ່ງຍງິຂອງຈນີພາຍໃຕ້ການ

ຊີ້ນໍາຂອງ ນາງ ຫຼາງຜິງ, ສິ່ງນີ້ເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູເ້ຖງິປະ

ສບົການອນັສະຫງາ່ງາມຂອງທີມບານສົ່ງຍງິຈນີໃນຊຸມປ ີ

1980, ນາງ ຫຼາງຜິງ ທີ່ເປນັຄຝູກຶນກັກລິາແຊມ້ຂອງວັນ

ນີ້ ເຄີຍເປນັນັກບານສົ່ງແກນກາງຂອງທີມບານສົ່ງຍິງ

ຈນີໃນເວລານັ້ນ ຊງິແຊມ້ໂລກໄດ້ 5 ຄັ້ງ ຢ່າງລຽນຕິດກບັ

ນກັບານສົ່ງອື່ນໆ. ໃນການແຂງ່ຂັນບານສົ່ງຍງິໂລກ 2019, 

ນາງ ຈູຕິງ ຖເືປນັຫົວໜ້າທີມບານສົ່ງຍິງຈນີ ໄດ້ນໍາພາ

ທີມບານສົ່ງຍງິຈນີຍາດໄດ້ແຊມ້ໂລກ.

       ເວລາຂາ້ມຜ່ານຫຼາຍທົດສະວັດ, ໂດຍມີຂະບວນ

ການຈາກສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ, ຫາຄວາມຕໍ່າ ແລະ ການ

ເກດີຄືນໃໝ,່ ນີ້ແມນ່ເລື່ອງທີ່ມີຄວາມເອກອາ້ງທະນງົໃຈ

ຂອງທີມບານສົ່ງຍງິຈນີຫຼາຍລຸນ້ຄນົ.

       ໃນເດືອນກນັຍາປ ີ2022, ນກັບານສົ່ງຍງິຮຸນ່ໃໝ່
ຂອງຈີນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານສົ່ງຍິງໂລກຄັ້ງທີ 

19 ມີອາຍຸສະເລຍ່ພຽງແຕ ່20 ປ.ີ ເຊັ່ນດຽວກັບພວກນາງ 

ຈູຕິງ ເມື່ອສິບປກີ່ອນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໃນສາຍຕາ

ຂອງປະຊາຊນົດ້ວຍທດັສະນະຄະຕິຢ່າງແຂງແຮງ. ໂດຍ

ໄດ້ຮັບແຮງບນັດານໃຈຈາກ “ຈດິໃຈກລິາບານສົ່ງຍງິ”, ໄວ

ໜຸ່ມທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເລີ່ມມັກຮັກກັບກິລາບານສົ່ງ 

ແລະ ຍາ່ງເຂົ້າສູສ່ະໜາມບານສົ່ງ. ເຂາົເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທຸກໆ

ຄັ້ງທີ່ເຕັ້ນຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ຈະບໍ່ຜິດຫວັງກັບຕົນເອງທີ່ໄດ້
ອອກເຫື່ອອອກແຮງຢ່າງແຮງຢູ່ສະໜາມຝກຶຊອ້ມ.

ບານສົ່ງຍງິທີມຊາດຈນີໃນການແຂງ່ຂັນກລິາໂອລິມປກິຄັ້ງຕາ່ງໆ

中国女排在奥运会赛场 CFP 图
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ສິບປມີານີ້, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຈນີໃນດ້ານຄົ້ນຄວາ້ບຮູານຄະ

ດີ, ຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ມໍລະດົກນາມມະທໍາບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ການປົກ

ປັກຮກັສາມໍລະດກົວດັທະນະທຳໄດ້ກາຍເປນັຄວາມຕື່ນຕວົຂອງ

ສງັຄມົເທື່ອລະກາ້ວ. ຮອດທ້າຍປ ີ2021, ຈຳນວນຫໍພິພິທະພນັ

ຂອງຈນີມີ 5772 ແຫງ່.

10 ປມີານີ້, ຂະແໜງການກລິາຂອງຈນີໄດ້ພດັທະນາຢ່າງຮຸງ່ເຮອືງ.

ຂະແໜງການກລິາທັງໝົດຂອງຈນີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1710,7 ຕື້ຢວນໃນປ ີ2015 ມາເປນັ 2948,3 ຕື້ຢວນໃນປ ີ

2019, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 72,35%. ຮອດທ້າຍປ ີ2021, ປະເທດຈນີລວມມີສະໜາມກລິາຈາໍນວນ 3.971.400 

ແຫງ່, ພື້ນທີ່ສະເລ່ຍຕໍ່ຫວົຄນົຂອງສະຖານທີ່ກລິາແມນ່ 2,41 ຕາແມດັ.

本版图片来自新华社 CFP
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ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 32,7% 

ເມື່ອທຽບກັບປ ີ2012

ໃນປ ີ2021, ຫໍພິພິທະພນັທົ່ວປະເທດ

ຈີນໄດ້ຈ ັດການວາງສະແດງຈໍານວນ

31931 ຄັ້ງ

ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 58,7% 

ເມື່ອທຽບໃສປ່ ີ2012

ຈາໍນວນຄນົເຂົ້າການຊມົແມ່ນ 

748.504.500 ເທື່ອຄນົ

ຂະໜາດອດຸສາຫະກຳນໍ້າກອ້ນ ແລະ ຫິມະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 270 ຕື້ຢວນ

ໃນປ ີ2015 ມາເປນັ 600 ຕື້ຢວນໃນປ ີ2020.

ນບັຕັ້ງແຕນ່ະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໄດ້ຮບັຜນົສຳເລດັໃນການເປນັເຈົ້າພາບຈດັງານ

ກລິາໂອລິມປກິລະດູໜາວໃນປ ີ2015, ມາຮອດເດືອນຕຸລາປ ີ2021, ຈຳນວນ

ຊາວຈນີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກລິານໍ້າກອ້ນ ແລະ ຫິມະໄດ້ມີເຖງິ 346 ລາ້ນຄນົ.

孙勇刚 制图 制表
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      10 ປກີ່ອນ, ຜະລິດຕະພັນທາງນໍ້າ ແລະ ພະລັງ
ງານແສງອາທິດເປນັສອງຂະແໜງການທີ່ບໍ່ຄອ່ຍມີສາຍ
ພວົພນັກນັ, ແຕຫຼ່ງັຈາກ 10 ປຜີາ່ນໄປແລວ້, ພວກມນັ
ໄດ້ເກດີມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກນັພາຍໃນມືຂອງນກັວິສາ
ຫະກດິ ທ່ານ ຫິຼວຮັ້ນຢວນ(Liu Hanyuan)ທີ່ເປນັຄົນ
ຖະໜອມຖ່ອມຕນົ.
       ປນີີ້ເປນັປທີີ 40 ຂອງທ່ານ ຫິຼວຮັ້ນຢວນ ໃນການປະ
ດິດສ້າງພາລະກດິຂອງຕນົ. ໃນປ ີ1983, ທາ່ນ ຫິຼວຮັ້ນ
ຢວນ ອາຍຸ 18 ປນີັ່ງຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າ ແລະ ເກດີມີຄວາມຄິດ
ອັນໃໝ່. ປາໃນເວລານັ້ນ, ບໍ່ເຄີຍລ້ຽງດ້ວຍຄົນຈັກເທື່ອ, 
ສະນັ້ນລາຄາກໍແພງ. ທ່ານ ຫິຼວຮັ້ນຢວນ ຈຶ່ງກໍາໄດ້ໂອ
ກາດທາງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປະດິດສ້າງເຕັກນິກ
ການລ້ຽງປາໃນໂຄງຮ່າງເຫັຼກເປນັເຄືອຂ່າຍຮູບຊ່ອງທາງ
ພາຍໃນນໍ້າໄຫຼ. ຫຼງັຈາກ 3 ປແີລວ້, ລາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງ
ງານອາຫານລຽ້ງປາແຫງ່ໜຶ່ ງຕາມທາ່ອຽ່ງໃນເວລານັ້ນ.
      ໃນປ ີ2006, ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເຫັນອນັແຕກ
ຕ່າງກັນຢ່າງແຂງແຮງຍາມພະລັງງານທົ່ວໂລກຫັນປ່ຽນ
ຮບູແບບ ແລະ ຂາ້ມວງົການໄປຮອດວງົພະລງັງານແສງ

ອາທິດ, ລາວເຊື່ອໝັ້ນຢູ່ສະເໝີວ່າ ການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍ
ພະລງັງານແສງອາທິດຈະກາຍເປນັຕວົລະຄອນເອກພາຍ
ໃນພະລງັງານທດົແທນທົ່ວໂລກ. ຜາ່ນການກະທບົຂອງ
ວິກດິການການເງນິທົ່ວໂລກ, ກຸ່ມບໍລິສັດທົງເວີຍ(Tong-
wei) ຂອງທາ່ນ ຫິຼວຮັ້ນຢວນ ໄດ້ເຮດັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການ
ຜະລິດຊລິິຄອນໃຫ້ຕໍ່າສຸດພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ 
ກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບການຫັນປ່ຽນພາຍໃນສະພາບການທີ່ບໍ່ດີ. 
ໃນປັດຈຸບັນ, ກຸມ່ບໍລິສັດທົງເວີຍ ໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບ 
“ການລ້ຽງປາກັບແສງອາທິດເປນັຮ່າງດຽວກັນ”, ເຊິ່ງໄດ້
ລຽ້ງປາໃຕ້ນໍ້າ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າເທິງນໍ້າ, ພະລງັໄຟຟ້າ
ແສງອາທິດທີ່ສະອາດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ ກໍາລັງສົ່ງ
ຜນົປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ຂາດໄປສູ່ຄອບຄວົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
       10 ປກີອ່ນ, ໂພລີຊລິິຄອນຂອງຈນີຕ້ອງນາໍເຂົ້າຈາກ
ຕ່າງປະເທດເກອືບທັງຫມົດ, ສ່ວນມື້ນີ້, ປະເທດຈນີໄດ້
ກາຍເປນັຕະຫຼາດພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປະເທດ
ຜະລິດອຸປະກອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຜົນຜະລິດຕະ
ພນັພະລງັງານແສງອາທິດຂອງໂລກມ ີ70% ລວ້ນແລ້ວ
ແຕຜ່ະລິດດ້ວຍປະເທດຈນີ.

ໂຄງການ “ການລຽ້ງປາກັບແສງອາທິດເປນັຮາ່ງດຽວກນັ” ຂອງກຸມ່ບໍລິສັດ ທົງເວີຍ, 
ເມືອງຣູຕົ່ງ(Rudong) ນະຄອນນານທົ່ງ(Nantong) ແຂວງຈຽງຊູ(Jiangsu)

江苏省南通市如东县的通威“渔光一体”互补项目 CFP 图

鱼塘中的追光者
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       ນີ້ແມ່ນເຂດໃຈກາງຂອງທະເລຊາຍ ມູອຸສ(Mu Us 
Desert). ນາງ ອິນຢູເ້ຈິນ(Yin Yuzhen)ໄດ້ອ້າແຂນ
ໂອບກອດຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕົນເອງປູກໃນປ ີ1989, ເຫັນວ່າຍັງ
ເຫືຼອຫຼາຍສິບຊັງຕີແມດັຈຶ່ງສາມາດກອດໄດ້ໝົດ. ຢູ່ທັງ
ສອງຂາ້ງຂອງແຄມທາງ ມຕີົ້ນໄມຢ້າງສອງແຖວຈັດລຽງ
ຢ່າງເປນັລະບຽບ, ມີຮົ່ມໄມຂ້ຽວສົດງາມ.
       ແຕວ່າ່, ເມື່ອລາວຫາກໍ່ມາຮອດບອ່ນນີ້ໃນປ ີ1985 
ບ່ອ່ນນີ້ຍງັເປນັດິນທີ່ມີທະເລຊາຍປວິຢ່າງໜາແໜ້ນ ເປນັ
ດິນທີ່ແຫ້ງແລ້ງໄຮຊ້ວີິດຊວີາ, ລາວກັບສາມີຂອງລາວ
ພຽງແຕສ່າມາດດາໍລງົຊວີິດຢູ່ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນທີ່ມີເຄິ່ງໜຶ່ ງ
ຖກືປົກໄວຢູ້່ໃນທະເລຊາຍ ແລະ ມີຄວາມສຽ່ງຈະຖກືກນື
ກນິດ້ວຍດິນຊາຍໃນທຸກເວລາ. ໂດຍປະເຊນີໜ້າກັບສິ່ງ
ແວດລອ້ມອນັລາໍບາກແບບນີ້, ນາງ ອິນຢູເ້ຈນິ ກດັແຂວ້ 
ແລະ ສາບານວາ່: ຍອມເມື່ອຍຕາຍຍອ້ນການປູກຕົ້ນໄມ,້ 
ບໍ່ຍອມຕາຍຍອ້ນດິນຊາຍຂົ່ມເຫັງ.
       ສະນັ້ນ ນາງຈຶ່ງຂາຍແກະທີ່ຂາເຄພຽງແຕ່ໂຕດຽວ
ຂອງຄອບຄວົໄປ ເພື່ອແລກປ່ຽນເອາົເບ້ຍໄມຈ້າໍນວນ 600 
ເບ້ຍ. ແຕວ່າ່ເບ້ຍໄມນ້ອ້ຍທີ່ປກູຝັງອນັບໍ່ງາ່ຍດາຍນັ້ນເຫືຼອ
ພຽງ 10 ກວາ່ເບ້ຍຫັຼງຈາກລົມດິນຊາຍພັດມາຄັ້ງໜຶ່ ງ, ພໍ
ດີແມນ່ຕົ້ນໄມ ້10 ກວາ່ເບ້ຍເຫຼົ່ານີ້ ພາໃຫ້ລາວທີ່ບໍ່ຍອມ
ເສຍໄຊມອງເຫັນເຖງິຄວາມຫວັງ. ເພື່ອຮັບຕົ້ນໄມຍ້ິ່ງຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ລາວກບັສາມີໄປເຮດັວຽກຢູ່ພາຍນອກ ລາຍໄດ້ຂອງ
ພວກເຂາົນັ້ນ ກໍເອາົມາເປນັຕົ້ນໄມໝົ້ດ.
      ນາງ ອິນຢູເ້ຈນິ ຂນົເບ້ຍໄມເ້ປນັກອງໆເຖງິທະເລຊາຍ 

ແລະ ຫຍຸງ້ວຽກໝົດມື້. ລາວໄດ້ຜາ່ນຜາ່ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ
ລາໍບາກຕາ່ງໆນາໆ ຄື ບໍ່ມນີໍ້າ, ບໍ່ມໄີຟຟ້າ, ບໍ່ມທີາງ, ຄວາມ
ເຈບັປ່ວຍຈາກພະຍາດ ແລະອື່ນໆ, ຍຶດໝັ້ນປູກຕົ້ນໄມ້
ຕະຫຼອດເວລາ 30 ປ,ີ ມາຮອດປ ີ2021, ພາຍໃນທະເລ
ຊາຍອນັແຫ້ງແລງ້ນັ້ນໄດ້ເກດີມປ່ີາໄມທ້ີ່ລວມມຕີົ້ນໄມຫຼ້າຍ
ກວ່າ 70 ພນັມູ(້1 ມູເ້ທົ່າກັບປະມານ 667 ຕາແມດັ)ແລວ້.
       “ປ່າໄມຜື້ນນີ້ ເໝືອນດັ່ງລູກຂອງຂອ້ຍ, ມນັຄືຄວາມ
ຫວັງຂອງຂອ້ຍ.” ເມື່ອຫຼຽວເບິ່ງສີຂຽວອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພ
ສານຜືນແຜນ່ນີ້, ດວງຕາຂອງນາງ ອິນຢູເ້ຈນິ ມີແສງສະ
ຫວ່າງໄດ້ສ່ອງອອກມາ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງນາງ 
ພວກກະສິກອນ ແລະ ຊາວລຽ້ງສດັໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງໄດ້
ເລີ່ມຕາມກະແສກ່ຽວກັບການສ້າງປ່າໄມ້ ແລະ ປັບປຸງ
ທະເລຊາຍຂຶ້ນມາແລວ້.
       ເກອືບສິບປມີານີ້, ພາຍໃຕ້ຄວາມພະຍາຍາມຮວ່ມ
ກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ, ພື້ນທີ່ດິນຊາຍ
ຂອງປະເທດຈີນໄດ້ຫຼຸດລົງ 64,9 ລ້ານກວ່າມູ້, ເກອືດ
ຫ້າມ ແລະ ຮັກສາດິນເສື່ອມໂຊມ ແລະ ຫນັເປນັແບບທະ
ເລຊາຍເປນັຈາໍນວນ 26,58 ລາ້ນມູ,້ ເຊິ່ງໄດ້ສາໍເລດັເປົ້າ
ໝາຍສູ້ຊົນກໍຄື “ສາມາດປັບປຸງດິນຊາຍທີ່ປັບປຸງໄດ້ໃນ
ເຄິ່ງໜຶ່ ງທົ່ວປະເທດເມື່ອຮອດປ ີ2020” ພາຍໃນກາໍນດົ
ເວລາ, ແລະ ໄດ້ປະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັເຂົ້າໃນການບນັ
ລເຸປົ້າໝາຍກຽ່ວກບັໃຫ້ການເສື່ອມໂຊມຂອງທີ່ດິນມກີານ
ເພີ່ມຂຶ້ນເປນັສູນເມື່ອປ ີ2030 ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້
ສະເໜີອອກມາ.

ນາງ ອິນຢູເ້ຈນິ ແລະ ສາມີ ປູກປ່າໄມເ້ພື່ອຄຸມ້ຄອງດິນຊາຍ ເຊິ່ງໄດ້ເຮດັໃຫ້ທະເລຊາຍ ມູອສຸກາຍເປນັດອນສີຂຽວ

殷玉珍夫妇造林治沙把毛乌素沙漠变为绿洲 CFP 图

正在“消失”的沙漠
mtg]-kpmujd=k]a' “skpwx”
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10 ປນີີ້, ສະພາບການສິ່ງແວດລອ້ມ

ນເິວດຂອງຈນີບນັລກຸານຫນັປ່ຽນຄັ້ງ

ປະຫວດັສາດ, ຟ້າແຈມ່ເມກຂາວ ພູ

ຂຽວນໍ້າໃສ ນບັມື້ນບັຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປະລິມານການປ່ອຍກາກບອນຕໍ່ຫວົໜວ່ຍຍອດ

ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຂອງຈນີໄດ້ສະສມົຫຼຸດຜອ່ນ

ປະມານ 34%, ຈໍານວນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ

ພະລັງງານລົມ ເຄື່ອງຈກັພະລັງງານແສງອາທິດ 

ແລະ ເຄື່ອງຈກັພະລັງງານສີຂຽວອື່ນໆ, ແລະ ຈາໍ

ນວນການຂາຍລດົຍນົໃຊພ້ະລງັງານສີຂຽວຂອງ

ຈນີຈດັຢູ່ໃນອນັດບັທີໜຶ່ ງ.

本版图片来自新华社 CFP 
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10 ປມີານີ້, ປະເທດຈນີສາໍເລດັການປກູປ່າໄມສ້ະສມົ 960 ລາ້ນມູ,້ ເຊິ່ງກວມປະມານໜຶ່ ງສວ່ນສີ່ຂອງປ່າປກູດ້ວຍ

ຄນົໃນທົ່ວໂລກ; ປ ີ2021, ອດັຕາການປົກຫຸ້ມປ່າໄມຂ້ອງຈນີມເີຖງິ 24,02%, ໄດ້ກາຍເປນັປະເທດທີ່ມຊີບັພະຍາ

ກອນປ່າໄມທ້ີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ; ພື້ນທີ່ທີ່ດິນຖກືປົກປັກຮັກສາກວມລວມພື້ນທີ່ດິນມີເຖງິ 18%.

ຈີນຊຸກຍູບ້ັນລຸສັນຍາປາຣ,ີ ສະເໜີອອກຢ່າງ

ຈະແຈ້ງວ່າພະຍາຍາມບັນລຸຈຸດສູງສຸດຂອງ

ການປ່ອຍກາກບອນກອ່ນປ ີ2030 ແລະ ບນັ

ລຸພາວະຈາວຂອງກາກບອນກ່ອນປ ີ2060.

孙勇刚 制图 制表
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美美与共的未来
开
放

有朋自远方来
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        ວັນທີ 4 ພະຈກິ 2022,  ທ້າວ ອາລີ ຟອສ ໄວໜຸ່ມ
ຂອງອຟັການສິະຖານ ກາໍລງັນບັສິນຄ້າຢູ່ຮາ້ນຂອງຕນົ, 
ບອກພະນກັງານສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອາົໃຈໃສ,່ ເພາະວາ່ຊຸມປຜີາ່ນ
ມາ ທຸກປໃີນໄລຍະນີ້ ລາວກໍໄດ້ໄປສູນວາງສະແດງສິນຄ້າ
ແຫງ່ຊາດຈນີ ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ, ເຊິ່ງຈາກຮາ້ນລາວພຽງ
ແຕ່ຂ້າມຖະໜົນດຽວກໍຮອດ, ລາວພ້ອມທັງໄປວາງສະ
ແດງສິນຄ້າທີ່ມາຈາກອັຟການສິະຖານຂອງຕົນໃນເວທີ
ຂອງງານວາງສະແດງສິນຄ້ານາໍເຂົ້າສາກົນຈນີ.
      ໃນປ ີ2014, ທ້າວ ອາລີ ມາຮຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ປັກກິ່ງ, ໃນຕອນນັ້ນ ລາວບໍ່ນກຶບໍ່ຝັນວ່າ ມີມື້ໜຶ່ ງ ໃນເວທີ
ການຖ່າຍທອດສົດຂອງງານວາງສະແດງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ
ສາກນົຈນີ ແກນ່ໃນໝາກແປກຂອງອຟັການສິະຖານຈະ
ຖກືຂາຍໄດ້ຫຼາຍພນັບິນໃບສັ່ງ ພຽງແຕພ່າຍໃນ 2 ນາທີ
ເທົ່ານັ້ນ. ປັດຈຸບນັນີ້, ລາວໄດ້ປະຈກັຕາຄວາມໄວແບບນີ້. 
ນບັແຕ່ ປ ີ2018 ເປນັຕົ້ນມາ, ຄຽງຄູກ່ບັການເປດີການ
ບິນຂນົສົ່ງແກນ່ໃນໝາກແປກ ຈາກອຟັການສິະຖານໄປ
ຫາຈນີ, ທຸກປກໍີຈະມີແກ່ນໃນໝາກແປກ 3000 ຫາ 5000 

ໂຕນຈາກອັຟການສິະຖານມາຮອດນະຄອນຊຽງໄຮຈນີ, 
ຕະຫຼອດການເດີນທາງບໍ່ຮອດ7 ຊົ່ວໂມງ.
       ແກນ່ໃນໝາກແປກແຕລ່ະເມດັ ເຮດັໃຫ້ຄນົຈນີໄດ້
ຊມິລົດຊາດທີ່ມາແຕ່ທາງໄກ, ແຕ່ຜ້າພົມປູພື້ນແຕ່ລະ
ແຜ່ນກໍໃຫ້ຄອບຄົວຂອງອັຟການິສະຖານໄດ້ຮັບຄວາມ
ຜາສກຸ. ຜ້າພມົເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮດັດ້ວຍມືທີ່ພິຖພິິຖນັຂອງອຟັ
ການສິະຖານ ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວເປນັພນັປ,ີ ການຄ້າລະ
ຫວ່າງຈີນກັບອັຟການິສະຖານ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ມາເປນັພັນ
ປ.ີ ບໍ່ວ່າຈະເປນັເສັ້ນທາງສາຍໄໝໃນພັນປກີ່ອນ, ຫືຼວ່າ  
“ໜຶ່ ງແລວ ໜຶ່ ງເສັ້ນທາງ” ໃນປັດຈຸບັນ, ການເດີນທາງ
ຂອງສິນຄ້າອັຟການິສະຖານທີ່ມະຫັດສະຈັນໄດ້ບັນຈຸ
ມິດຕະພາບອັນຍາວນານ. ປັດຈຸບັນນີ້, ທ້າວ ອາລີ ໄດ້
ສ້າງບໍລິສັດຂອງຕົນທີ່ມີຊື່ວ່າ: BIRARO, ໝາຍຄວາມ
ວາ່ອາ້ຍນອ້ງ. ໄປຄຽງຄູກັ່ບໃບສັ່ງຜ້າພມົ 2000 ກວ່າຜືນ
ມານາໍ, ອາ້ຍນອ້ງທີ່ມາຈາກອຟັການສິະຖານຄນົນີ້ກາ່ວ
ວ່າ: ຢູ່ທີ່ນີ້, ລາວໄດ້ຮຽນຮູຕ້່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ.

ທ້າວ ອາລີ ຟອສ(ກາງ) ເຂົ້າຮວ່ມງານວາງສະແດງສິນຄ້ານາໍເຂົ້າສາກົນຈນີ

阿里·法伊兹（中）参加中国国际进口博览会 新华社 CFP 图
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“接单”热带雨林
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      ຕາກແສງແດດເສັ້ນສູນສູດທີ່ຮອ້ນແຮງ, ພາຍໃຕ້
ອຸນຫະພູມເກອືບ 40 ອົງສາ, ສຽງເຄື່ອງຈັກດັງສະນັ່ນ, 

ສຽງແກລົດ ແລະ ສຽງເຊື່ອມຈອດເຂົ້າກັນຂອງວັດສະດຸ

ກໍ່ສ້າງ, ເງາົຂອງຜູ້ຄນົທີ່ຫຍຸງ້ໆຍາ່ງສວນກັນໄປມາ,  ນີ້ຄື

ມື້ປົກກະຕິມື້ໜຶ່ ງໃນ 1500 ກວາ່ວັນຂອງ ທ້າວ ເຊຍ້ຈຽ້ນ

(Xia Jian) ເຮກັວຽກຢູ່ພາກສະໜາມການກໍ່ສ້າງທາງ

ລດົໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບນັດຸງ.

      ໃນປ ີ2004, ທ້າວ ເຊຍ້ຈຽ້ນ ຮຽນຈບົຈາກມະຫາວິ

ທະຍາໄລ, ມາເຮດັວຽກການສາໍຫຼວດວດັແທກຕາມເສັ້ນ

ທາງລົດໄຟຢູ່ທີ່ທະເລຊາຍພາກຕາເວນັຕົກຂອງຈນີ, ທຸກ

ມື້ອອກເດີນທາງແຕຂ່ອ້ນແຈງ້, ໃນກາງເວນັຕາກແສງແດດ

ອນັຮອ້ນແຮງວດັແທກດ້ວຍບາດຕີນ, ຫີວແລວ້ກໍກດັມນັ

ໂຖວຈັກຄໍາ, ຍາມຄ້າຍແລງຈຶ່ງກັບຄືນສະຖານທີ່ພັກ. 

ໃນ 10 ປນີັ້ນ, ທ້າວ ເຊຍ້ຈຽ້ນໄດ້ກາຍເປນັບກຸຄະລາກອນ

ເຕັກນກິໜຸມ່ຄນົໜຶ່ ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມທົ່ວຂະບວນການດ້ານ

ການສໍາຫຼວດ ອອກແບບ ໃນຫຼາຍໂຄງການເສັ້ນທາງລດົ

ໄຟຄວາມໄວສງູ. ໃນປ ີ2015, ທ້າວ ເຊຍ້ຈຽ້ນ ອາຍ ຸ33 

ປ ີຖກືເລືອກເຟັ້ນເປນັຜູ້ຮບັຜິດຊອບການອອກແບບຂອງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບນັດງຸ. 

       ຍາ່ງສວນກນັໄປມາດຳເນນີການວດັແທກຢູ່ໃນປ່າ

ຝົນ, ພວກເຂາົເຈົ້າໄດ້ອດົທົນຕໍ່ອາກາດຮອ້ນ, ແບກຫາມ

ອປຸະກອນວັດແທກເດີນທາງ 300 ກວາ່ກໂິລແມດັ, ແລະ 

ໄດ້ພົບແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍຄັ້ງ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ຕິດໄຂເ້ລືອດ

ອອກ, ສດຸທ້າຍຈຶ່ງໄດ້ຍື່ນບດົວິພາກຄວາມເປນັໄປໄດ້ທີ່ມີ 

400 ກວາ່ໜ້າພາຍໃນເວລາທີ່ກາໍນດົໄວ.້ ວນັທີ 6 ຕລຸາ 

2015, ຝ່າຍຈນີໄດ້ຊະນະການປະມູນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

      ປັດຈຸບັນນີ້, ວຽກງານການປູລາງລົດຂອງທາງລົດ

ໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບັນດຸງ ໄດ້ສໍາເລດັຢ່າງຮອບ

ດ້ານ, ໃນເດືອນມຖຸິນາປໜ້ີາຈະເປດີການນາໍໃຊ,້ ຂະນະ

ນີ້, ທ້າວ ເຊຍ້ຈຽ້ນ ກໍາລັງອອກເຫື່ອເທແຮງຢູ່ພາກສະໜາມ, 

ໃນອະນາຄດົ ຍງັຈະມີຫຼາຍໂຄງການລໍຖາ້ລາວໄປບກຸເບີກ.

ທາງລດົໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບນັດງຸທີ່ກໍາລງັດຳເນນີການກໍ່ສ້າງ

建设中的印度尼西亚雅万高铁 新华社 CFP 图
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ຕະຫຼອດ 10 ປມີານີ້, ຈນີໄດ້ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູກ້ານເປດີປະຕສູູ່ພາຍນອກ

ພາກສ່ວນການສົ່ງອອກສິນຄ້າຈນີ

ຈາກກວມເອົາ 11% ຂອງສາກົນ

ຍກົມາເປນັ 15%

ຈາກ 4400 ຕື້ຢວນ ໃນປ ີ2012 

ເພີ່ມຂຶ້ນເປນັ 6900  ຕື້ຢວນໃນ

ປ ີ2021

ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຈນີ
ຍອດມູນຄ່າການຄ້າສິນຄ້າ ແລະ 

ການຄ້າການບໍລິການ

ປ ີ2021, ຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ປະເທດຂອງຈນີມີເຖງິ 114 ພນັຕື້ຢວນ

ກວມເອາົ 18% ຂຶ້ນໄປຂອງ

ເສດຖະກດິໂລກ 

本版图片来自新华社 CFP 
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 ປ ີ2021, ຈນີດຶງດູດທຶນຕາ່ງປະເທດມີເຖງິ 1150  ຕື້

ຢວນ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 62, 9% ເມື່ອທຽບໃສ່ປ ີ2012, 

ໄດ້ນອນຢູ່ອັນດັບທີສອງຂອງໂລກ;  ເງນິທຶນສະສົມການ

ລງົທຶນຕໍ່ຕາ່ງປະເທດຂອງຈນີ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນ

ທຽ່ງ ມາຮອດປ ີ2021 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປນັ 2600 ຕື້ໂດລາ,

ໄດ້ນອນຢູ່ອນັດບັທີສາມຂອງໂລກ.

ອັດຕາການປະກອບສວ່ນຕໍ່ເສດຖະກດິໂລກໄດ້ຄງົຢູ່ປະມານ 30%

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າເສລີທີ່ຈນີລົງນາມກັບຕ່າງປະເທດ ຈາກຈໍາ

ນວນ 10  ສະບບັ ເພີ່ມຂຶ້ນເປນັ 19 ສະບບັ, ໄດ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບດັກໍ່ສ້າງເຂດ

ທົດລອງການຄ້າເສລີ 21 ແຫ່ງ ແລະ ທາ່ການຄ້າເສລີໄຫນານ.

孙勇刚 制图 制表
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ເຄື່ອງສໍາຫຼວດ ຊາງເອີໝາຍເລກ 3
(Chang'e 3) ຂຶ້ນດວງຈນັ, ປະເທດ
ຈີນໄດ້ສໍາເລັດການລົງຈອດຢ່າງນິ້ມ
ນວນ(Soft Landing)ຢູ່ເທິງດວງດາວ
ເປນັຄັ້ງທາໍອິດ.

ຈນີສົ່ງເສີມລົງເລິກການ
ປະຕິຮບູໃນຂງົເຂດຕາ່ງໆ
ຢ່າງຮອບດ້ານ.

ນາງ ທໂູຢວໂຢວ(Tu Youyou) ໄດ້ກາຍເປນັ
ນັກວິທະຍາສາດຍິງຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດ
ຈນີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບນ(Nobel Prize)
ສາຂາວິທະຍາສາດ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ຄົ້ນພົບ
ສານອາຕີມິສິນິນ(Artemisinin) ທີ່ປິ່ນປົວ
ພະຍາດໄຂຍ້ງຸລາຍຫືຼມາລາເລຍ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນໍາກຸ່ມ 20 ປະເທດ
ຄັ້ງທີ 11 ໄດ້ຈດັຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫາງໂຈວ(Hang
zhou) ປະເທດຈນີ.

ຂະບວນລົດໄຟມາດຕະຖານປະ
ເທດຈນີໄດ້ບນັລກຸານນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນ
ດ້ານທຸລະກດິທີ່ມີຄວາມໄວ 350 
ກໂິລແມດັຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

      ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປນີັ້ນ, ແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍເດີນ

ຕາມເສັ້ນທາງແຫ່ງຊວີິດຂອງໃຜລາວ, ແຕ່ກໍໄດ້ມາຮ່ວມ

ເສັ້ນທາງດຽວກັນດ້ວຍຄວາມບັງເອີນ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນ

ໂດຍທີ່ຫີຼກລຽ່ງບໍ່ໄດ້, ເຊິ່ງໄດ້ລວມຕວົກນັ ແລະ ຄອ່ຍໆໄດ້

ກາຍເປນັສາຍນໍ້າແຫງ່ຍກຸສະໄໝ.

武瑞 设计 
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ຂົວໃຫຍ່ຮົງກົງ-ຈູຮາຍ-ມາເກາົ
(Hong Kong-Zhuhai-Macao 
Bridge) ໄດ້ເປດີການນາໍໃຊຢ່້າງ
ເປນັທາງການ.

ແມເ່ຮອືບນັທກຸຍນົຊານຕງົ(Shandong), 
ເຊ ິ່ງເປ ັນແມ່ເຮ ືອບັນທຸກຍົນ(Aircraft 
Carrier) ລໍາທໍາອິດທີ່ປະເທດຈີນຜະລິດ
ເອງ, ໄດ້ສົ່ງມອບໃຫ້ແກກ່ອງນາວາຈນີຢ່າງ
ເປນັທາງການ.

ຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດຈີນໄດ້ທະລ ຸ
100 ພນັຕື້ຢວນ ເປນັຄັ້ງທາໍອິດ. ອີງຕາມມາດຕະຖານ
ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ມີປະຊາກອນທຸກຍາກຢູ່ຊົນນະບົດທັງ
ໝົດຈາໍນວນ 98,99 ລາ້ນຄນົແມນ່ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກ.

ວນັສ້າງຕັ້ງພກັກອມມນູດິຈນີ
ຄບົຮອບ 100 ປ.ີ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວ
ປະເທດຂອງພັກກອມມູນິດ
ຈນີ ຄັ້ງທີ 20 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສໍາ
ເລດັຜນົ.

       ໄລຍະ 10 ປມີນັອາດຈະສັ້ນຫຼາຍ, ເປນັພຽງສ້ຽວວິ

ນາທີໜຶ່ ງຂອງສາຍນໍ້າອັນແສນຍາວໄກແຫ່ງປະຫວັດ

ສາດ; ໄລຍະ 10 ປມີນັອາດຈະຍາວຫຼາຍ, ມນັສາມາດ

ປ່ຽນແປງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໄດ້, ຕົ້ນກາ້ອ່ອນນ້ອຍຕົ້ນ

ໜຶ່ ງອາດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເປນັຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ສູງແລ້ວ, ຄວາມ

ຝັນບາງຢ່າງອາດໄດ້ກາຍເປນັຄວາມຈງິໂດຍທີ່ບໍ່ຮູເ້ມື່ອ. 

ຍກຸສະໄໝທີ່ບໍ່ທາໍມະດານີ້ ໄດ້ສົ່ງເສີມສ້າງສາຊວິີດອນັບໍ່

ທໍາມະດາ, ພວກເຮາົລວ້ນແຕເ່ປນັຜູຂ້ຽນເລື່ອງລາວນັ້ນເອງ.

       ການທີ່ຫວນຄືນອະດີດ ແມນ່ເພື່ອກາ້ວເດີນໄປສູ່ອະ

ນາຄດົໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ຊວ່ງເວລາທີ່ດີທີ່ສດຸ ກໍຄືປັດຈຸບນັນີ້, 

ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮາົສືບຕໍ່ເດີນຕາມເສັ້ນທາງແຫງ່ຄວາມກາ້ວ

ໄປໜ້າ, ເພື່ອໄປສ້າງຄວາມມີກຽດສະຫງາ່ ແລະ ຄວາມ

ໄຝ່ຝັນລາຍການຕໍ່ໄປ.
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1935 年，共产党人方志敏在监狱中写下《可爱的中

国》一文。文章里，他记录了当时这片古老土地风雨飘摇

的悲惨景象，也畅想了理想中祖国未来的样子。如今的中

国，正是那一代共产党人心中的模样。这个秋天，中共二

十大报告又擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝

图和实践路径。理想跨越百年，新时代的共产党人，正在

踏上新的、光荣和梦想的远征。

光荣和梦想的远征
dkogfuoma[mk'wdcsj'dPfladlu c]t 7;k,w/j/ao

       ປ ີ1935, ທາ່ນ ຟາງຈື່ໝິນ(Fang Zhimin) ສະ
ມາຊກິພັກກອມມູນດິຈນີ ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມ “ຈນີທີ່ໜ້າ
ຮກັ” ຢູ່ໃນຄກຸ. ໃນບດົຄວາມນີ້, ເພິ່ນໄດ້ບນັທຶກພາບພດົ
ອັນໂສກເສົ້າຂອງແດນດິນເກົ່າແກ່ແຜ່ນນີ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມວຸ້ນວາຍປັ່ນປ່ວນ, ແລະ ຍັງໄດ້ຄິດວາດພາບໄປ
ເຖງິອະນາຄດົວາ່ປະເທດຊາດຈະເປນັແນວໃດ. 
       ເພິ່ນກ່າວວ່າ: ເມື່ອຮອດເວລານັ້ນ ການປະດິດສ້າງ
ໃໝທ່ີ່ມີຊວິີດຊວີາ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜ້າແບບໄວວາແມນ່
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ມີຢູ່ທົ່ວທກຸຫນົແຫງ່, ການຮອ້ງລາໍທາໍເພງຈະປ່ຽນແທນ
ສຽງຄາງສຽງເສົ້າ, ຮອຍຍິ້ມຈະປ່ຽນແທນສີໜ້າໂສກເສົ້າ, 
ຄວາມຮັ່ງມີຈະປ່ຽນແທນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມແຂງ
ແຮງດີຈະປ່ຽນແທນພະຍາດໂລຄາ, ປັນຍາຈະປ່ຽນແທນ
ຄວາມໂງຈ່າ້ຫ້ຼາຫຼງັ, ຄວາມຮກັແພງຈະປ່ຽນແທນຄວາມ
ຄຽດຊັງ, ຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງຊວີິດຈະປ່ຽນແທນຄວາມ
ໂສກເສົ້າຂອງຄວາມຕາຍ, ແລະ ສວນດອກໄມທ້ີ່ສວຍງາມ
ຈະປ່ຽນແທນດິນເຮື້ອທີ່ກໍ່າໝອງ!
      ໃນເດືອນສິງຫາປນີັ້ນ, ທາ່ນ ຟາງຈື່ໝິນ ຖກືຂາ້ຕາຍ.
ເພິ່ນທີ່ມີອາຍຸ 36 ປ ີແລະ ນັກປະຕິວັດຜູ້ອື່ນໆຈຳນວນ
ຫຼາຍລາ້ນຄນົ ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເຫັນປະເທດຈນີໃໝທ່ີ່

ໜ້າຮັກທີ່ຢູ່ໃນໃຈ.
      ປະເທດຈີນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ກາຍເປນັຮູບຊົງທີ່ຢູ່
ໃນໃຈຂອງສະມາຊກິພກັກອມມນູດິຈນີລຸນ້ກອ່ນນັ້ນ. ໃນ
ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປນີີ້, ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ ໄດ້
ວາງແຜນຜງັອນັຍິ່ງໃຫຍ ່ແລະ ເສັ້ນທາງປະຕິບດັຕວົຈງິ
ສໍາລັບການສ້າງສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມທັນສະໄຫມທີ່
ເຂັ້ມແຂງຢ່າງຮອບດ້ານ. ອດຸມົການໄດ້ຂາ້ມຜາ່ນຮອ້ຍປ,ີ 
ສະມາຊກິພັກກອມມູນດິຈນີໃນຍຸກໃໝ່ ກໍາລັງກາ້ວເຂົ້າ
ສູ່ການເດີນທັບທາງໄກແຫ່ງກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມໄຝ່
ຝັນອນັໃໝ່.

CFP 图
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      ການສ້າງສາປະເທດສງັຄມົນຍິມົທນັສະໄໝທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສາໍເລດັຢ່າງຮອບດ້ານ

ມີການວາງແຜນຍດຸທະສາດລວມ ໂດຍແບງ່ເປນັສອງບາດກາ້ວຄື: 

ແຕປ່ ີ2020 ຮອດປ ີ2035 ໃຫ້ບນັລຸສັງຄມົນຍິມົທັນສະໄໝໂດຍພື້ນຖານ.

ແຕປ່ ີ2035 ຮອດກາງສະຕະວດັທີ 21 ນີີ້, ສ້າງປະເທດຈນີເປນັປະເທດ

ສງັຄມົນຍິມົທນັສະໄໝທີ່ເຂັ້ມແຂງແບບມັ່ງຄັ່ງຮັ່ງມີ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິ

ໄລ, ກົມກຽວ ແລະ ສວຍງາມ.

ມັ່ງຄັ່ງຮັ່ງມີ

武瑞 设计 

ປະຊາທິປະໄຕ ສີວິໄລ

ກົມກຽວ ສວຍງາມ
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      ລະບບົ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມປອດໄພແຫງ່ຊາດໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງຮອບດ້ານ, 
ບນັລຄຸວາມທນັສະໄໝທາງດ້ານການປອ້ງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບ ໂດຍພື້ນຖານ.

      ເປົ້າໝາຍລວມແຫງ່ການພດັທະນາຂອງຈນີ

ເມື່ອຮອດປ ີ2035

ສອງ 

      ກາໍລງັເສດຖະກດິ ກໍາລັງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ກໍາລັງສັງລວມແຫງ່ຊາດ ຖກື
ຍກົສງູຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍອດມນູຄາ່ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ຕໍ່ຫວົຄນົກາ້ວເຖງິຂັ້ນ
ໄດໃຫຍຊ່ັ້ນໃໝ່ ແລະ ບນັລຸລະດັບຂອງປະເທດທີ່ພດັທະນາແລວ້ໃນລະດບັປານກາງ;

     ບນັລກຸານເພິ່ງຕນົເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕນົເອງໃນດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລ
ຊໃີນລະດັບສູງ, ແລະ ກາ້ວເຂົ້າສູ່ແຖວໜ້າຂອງປະເທດແບບປະດິດສ້າງໃໝ;່

       ສ້າງສໍາເລດັລະບົບເສດຖະກດິທັນສະໄໝ, ສ້າງເປນັສະຖານະພາບການພັດທະນາໃໝ່, ບັນລຸການຫັນ
ເປນັອຸດສາຫະກໍາ, ຫັນເປນັເຕັກໂນໂລຊຂີໍ້ມູນຂາ່ວສານ, ຫັນເປນັຕົວເມືອງ ແລະ ຫັນເປນັທັນສະໄໝດ້ານກະ
ສິກາໍແບບໃໝໂ່ດຍພື້ນຖານ;

       ບນັລຄຸວາມທັນສະໄໝດ້ານລະບບົການຄຸ້ມຄອງປະເທດ ແລະ ຄວາມສາມາດການຄຸ້ມຄອງປະເທດໂດຍພື້ນຖານ, 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນທົ່ວຂະບວນການໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ, ສ້າງປະເທດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ 
ລດັຖະບານທີ່ບໍລິຫານດ້ວຍກດົໝາຍ ແລະ ສັງຄມົທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກດົໝາຍໂດຍພື້ນຖານ;

      ສ້າງປະເທດເຂັ້ມແຂງດ້ານການສຶກສາ, ປະເທດເຂັ້ມແຂງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ,ີ ປະເທດເຂັ້ມແຂງ

ດ້ານບກຸຄະລາກອນ, ປະເທດເຂັ້ມແຂງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປະເທດເຂັ້ມແຂງດ້ານກລິາ ແລະ ປະເທດຈນີທີ່ເຂັ້ມ

ແຂງດ້ານສຸຂະພາບ, ກໍາລງັໄມອ້ອ່ນດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງປະເທດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊດັ;

       ຊວິີດການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົຍິ່ງມີຄວາມດີງາມ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຫຼາຍກວາ່ເກົ່າ, ລາຍໄດ້ທີ່ສາ
ມາດຈດັສນັໄດ້ຂອງປະຊາຊນົສະເລຍ່ຕໍ່ຫວົຄນົກາ້ວເຖງິຂັ້ນໄດໃໝ,່ ອດັຕາສວ່ນຂອງກຸມ່ຄນົທີ່ມລີາຍໄດ້
ປານກາງໄດ້ຍກົສງູຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊດັ, ການບໍລິການສາທາລະນະຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ເຂົ້າເຖງິຢ່າງສະໝໍ່າສະ
ເໝີ, ຊົນນະບົດມີເງື່ອນໄຂການດໍາລົງຊວີິດແບບທັນສະໄໝຢ່າງເປນັພື້ນຖານ, ສັງຄົມມີຄວາມໝັ້ນຄົງ
ເປນັໄລຍະຍາວນານ, ການພດັທະນາຢ່າງຮອບດ້ານຂອງຄນົ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮ່ງັມີຮວ່ມກນັຂອງ
ປະຊາຊນົທກຸຖວ້ນໜ້າໄດ້ຮບັຄວາມຄືບໜ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢ່າງເປນັຮູບປະທໍາ;

      ໄດ້ສ້າງສໍາເລດັຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ ການດາໍລົງຊວິີດແບບສີຂຽວຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ການ
ປ່ອຍກາກບອນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງພາຍຫຼງັບັນລຸການປ່ອຍເຖງິຈຸດສູງສຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມນິ
ເວດດີຂຶ້ນໃນຂັ້ນຮາກຖານ ແລະ ບນັລຸເປົ້າໝາຍການສ້າງສາປະເທດຈນີທີ່ສວຍງາມໂດຍພື້ນຖານ;

本刊综合
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未来的发展——关键词：高质量、新格局
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        ຫຼງັຈາກຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງລດົຂົນສະບຽງອາຫານຄນັໜຶ່ ງໄດ້ສໍາເລດັແລວ້, ມນັຈະບນັທຶກສະຖຕິິນໍ້າໜັກເຂົ້າລະບບົໂດຍໂຕ
ມນັເອງ, ການກວດກາຄນຸນະພາບ ການເກບັກາໍ ແລະ ການຊາໍລະການຊື້ສະບຽງອາຫານ ລ້ວນແລວ້ແຕເ່ຮດັດ້ວຍລະບບົໃນ

ໂຕມນັເອງ, ຈາກນັ້ນສະບຽງອາຫານຖກືນຳສົ່ງເຂົ້າສາງທີ່ມີການປັບອນຸຫະພມູ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມແບບອດັສະລິຍະ ເພື່ອເກບັ
ຮັກສາໄວ,້ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊໂ້ດຣນ ແລະ ເຄື່ອງເຊນັເຊ,ີ ຖາ້ສັງເກດເຫັນສະພາບຜິດປົກກະຕິ ລະບົບຈະຕັກເຕືອນແບບ

ອດັຕະໂນມດັຢ່າງທນັທີ…ຢູ່ເທິງຖານເວທີສະບຽງອາຫານອດັສະລິຍະລາ້ງເສົາ(Inspur), ຕອ່ງໂສ້ອດຸສາຫະກາໍສະບຽງ
ອາຫານອນັທນັສະໄໝທີ່ພວົພນັກນັແໜ້ນແຟ້ນ ຄື “ການຜະລິດ ການເກບັຊື້ ການມຽ້ນສາງ ແລະ ການຈາໍໜ່າຍ” ໄດ້

ປະກດົຕວົອອກມາຢ່າງຊດັເຈນ.
          ໃນເດືອນພະຈກິ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອິນເຕີເນດັໂລກປ ີ2022 ອູເຈິ້ນໄດ້ຈດັຂຶ້ນທີ່ຕາແສງອູເຈິ້ນ(Wuzhen) 

ແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Zhejiang), ນີ້ເປນັພາບໜຶ່ ງທີ່ໄດ້ເຫັນໃນງານວາງສະແດງ “ແສງສະຫວ່າງແຫງ່ອິນເຕິເນດັ” ທີ່ຈດັ
ຂຶ້ນພາຍໃນເວລາກອງປະຊຸມ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ປະຊາຊນົສາໍຜດັເຖງິຈງັຫວະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກດິດີຈຕີອນ, ສາໍ

ຜດັເຖງິຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິດີຈຕີອນຂອງປະເທດຈນີໃນອະນາຄດົ.
        ປະເທດຈນີໃນອະນາຄດົ, ເປນັປະເທດທີ່ມກີານພດັທະນາທີ່ມຄີນຸນະພາບສງູ. ໃນບດົລາຍງານການ

ເມືອງທີ່ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ, 
ການພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງເປນັໜ້າທີ່ວຽກງານທໍາອິດໃນການສ້າງສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ

ທັນສະໄໝຢ່າງຮອບດ້ານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບົດລາຍງານໄດ້ເຮດັການຈັດສັນຍຸດທະສາດຕໍ່ການ
ຊຸກຍູກ້ານພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງແນວໃດ, ຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນເລັ່ງສ້າງສາສະພາບການພັດທະ

ນາອັນໃໝ່ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາຍູ ້ດັນດ້ວຍການປະດິດສ້າງໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈ 
ສ້າງສາລະບອບເສດຖະກດິຕະຫຼາດສງັຄມົນຍິມົໃນລະດບັສງູ ຊຸກຍູຟ້ື້ນຟຊູນົນະບດົໃຫ້ຈະເລີນ

ຮຸງ່ເຮອືງຢ່າງຮອບດ້ານ ສມຸກາໍລງັຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາແບບສມົດນູຂອງເຂດແຄວນ້, ແລະ ຊຸກ
ຍູກ້ານເປດີປະຕສູູ່ພາຍນອກໃນລະດບັສູງ.

        ທ່ານ ຫວງສຸນຮຸຍ້(Huang Qunhui)ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ້ເສດຖະກດິຂອງ
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມຈີນ ມີຄວາມເຫັນວ່າ, ການພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ

ສູງເປນັໜຶ່ ງໃນຄວາມຕ້ອງການທາດແທ້ຂອງການຫັນເປນັທັນສະໄໝແບບຈີນ, ການ
ພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ຖກືມອບຖານະອັນສໍາຄັນອີ່ຫີຼໃນບົດລາຍງານຂອງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມູນດິຈນີ. ການປາກົດຕວົ
ຂອງການພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ກໍຄື ກໍາລັງຊຸກດັນທໍາອິດໃນການເພີ່ມ

ຂຶ້ນຂອງເສດຖະກິດແມ່ນການປະດິດສ້າງໃໝ່, ຄືການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເສດ
ຖະກດິປະກອບມີລັກສະນະປະສົມປະສານທາງໃນຢູ່ດ້ານເຂດແຄວ້ນ ດ້ານ

ຂະແໜງການ ດ້ານສັງຄົມ ແລະອື່ນໆ, ຄືການເພີ່ມຂຶ້ນແບບສີຂຽວ, ມະ
ນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວກາຍເປນັສະພາບທົ່ວໄປຂອງ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເສດຖະກິດ, ຄືການເປດີປະຕູສູ ່ພາຍນອກຢ່າງຮອບ
ດ້ານ ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ກາຍ

ເປນັຊ່ອງທາງອັນສໍາຄັນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເສດຖະກິດ, ຄືຜົນ
ງານຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຂອງເສດຖະກິດ ຖືກຊົມໃຊ ້ຮ່ວມກັນ

ໂດຍປະຊາຊນົທົ່ວປະເທດ.
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       ໃນທ້າຍເດືອນຕລຸາ, ຫ້ອງການຄະນະລດັຖະບານຈນີໄດ້ປະກາດໃຊ ້“ບດົແນະນາໍກຽ່ວກັບການກໍ່ສ້າງລະບບົຂໍ້ມນູໃຫຍຂ່ອງ

ລດັຖະບານແບບເອກະພາບກນັທົ່ວປະເທດ”.

      “ບດົແນະນາໍ” ໄດ້ຊີ້ອອກຢ່າງຈະແຈງ້ວາ່, ກ່ອນທ້າຍປ ີ2023 ລະບບົຂໍ້ມນູໃຫຍຂ່ອງລັດຖະບານແບບເອກະພາບກັນທົ່ວ

ປະເທດຈະສ້າງໃຫ້ສາໍເລດັຂັ້ນພື້ນຖານ, ຈນົຮອດປ ີ2025 ມນັຈະຍິ່ງສມົບນູກວາ່ເກົ່າ, ການບໍລິຫານສະຖຕິິລດັຖະບານ

ຈະຍິ່ງມີປະສິດທິພາບກວ່າ, ຊບັພະຍາກອນສະຖຕິິລດັຖະບານລ້ວນແລວ້ແຕເ່ກບັເຂົ້າໃນສາລະບານການບໍລິຫານ, ເມື່ອ

ນັ້ນ, ພາລະກດິລດັຖະບານແບບເອເລກັໂຕນຼກິທີ່ເໝາະສມົກບັມາດຕະຖານ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສງູ ຈະຂະຫຍາຍ

ກວມລວມໄປເຖງິທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກຈອກທກຸແຈຂອງປະເທດຈນີ.

        ປະເທດຈນີໃນອະນາຄດົ, ເປນັປະເທດຈນີທີ່ປະຊາຊນົເປນັເຈົ້າ ແລະ ປົກຄອງດ້ວຍກດົໝາຍຢ່າງຮອບດ້ານ.

      ບດົລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ, ປະຊາ

ທິປະໄຕປະຊາຊນົທົ່ວຂະບວນການແມນ່ຄນຸສມົບດັທາດແທ້ຂອງການເມືອງປະຊາທິປະໄຕສງັຄມົນຍິມົ, ແມນ່

ປະຊາທິປະໄຕອນັກວາ້ງຂວາງທີ່ສຸດ ແທ້ຈງິທີ່ສຸດ ແລະ ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດ. ຕ້ອງຍດຶໝັ້ນຖປືະຊາຊນົເປນັແກນ່

ກາງ, ສະແດງເຈດຈຳນງົຂອງປະຊາຊນົຢ່າງເຕັມທີ່ ຮັບປະກນັສິດຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ກະຕຸນ້

ກໍາລັງຄວາມຄິດປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານ ຕົງເຈິ້ນຮວາ(Tong Zhenhua)ຮອງຫົວໜ້າພະ

ແນກການສິດສອນ ແລະ ຄົ້ນຄວາ້ປັດຊະຍາຂອງໂຮງຮຽນພັກສູນກາງ(ສະຖາບນັການເມືອງການປົກຄອງ

ແຫງ່ຊາດ) ມີຄວາມເຫັນວ່າ, ປະຊາທິປະໄຕບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປນັນາມມະທາໍ, ແຕ່ແມນ່ສິ່ງທີ່ມີລາຍລະອຽດ 

ສິ່ງທີ່ເປນັປະຫວັດສາດ, ການບນັລປຸະຊາທິປະໄຕມີຫຼາຍຮູບແບບ, ບໍ່ສາມາດຄືກັນໄດ້ໝົດ. ການພດັ

ທະນາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຕ້ອງຍດຶໝັ້ນການປົກຄອງປະເທດດ້ວຍກົດໝາຍ ຮັກສາອໍານາດ

ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຮດັໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕຫັນເປນັລະບອບ ຫັນເປນັກົດໝາຍ.

       ບດົລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີໄດ້

ແບງ່ພາກສວ່ນ ການສາ້ງສາການປົກຄອງປະເທດດ້ວຍກດົໝາຍ ເປນັພາກສວ່ນດຽວມາບນັ

ລະຍາຍເປນັສະເພາະ ແລະ ຈດັສນັເປນັສະເພາະ, ນີ້ເປນັເທື່ອທາໍອິດໃນປະຫວດັສາດຂອງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຂອງພັກກອມມູນດິຈນີ.

       ທ່ານ ເສີນຊຸນເຢົ້າ(Shen Chunyao)ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການລະບອບກົດ

ໝາຍຂອງຄະນະກໍາມະການປະຈໍາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ

ຈີນ ເຫັນວ່າ, ການກໍ່ສ້າງປະເທດສັງຄົມນິຍົມທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ສິ່ງທີ່ສໍາ

ຄັນຫຼາຍແມ່ນລະບອບການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍແຫ່ງສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິ

ເສດຂອງຈນີ. ລາຍລະອຽດລວມມີ 5 ດ້ານ ຄື: ສ້າງເປນັລະບົບກົດໝາຍ ແລະ 

ກດົລະບຽບທີ່ຄບົຖວ້ນ, ລະບບົການປະຕິບດັການປົກຄອງດ້ວຍກດົໝາຍແບບ

ປະສິດທິພາບສູງ, ລະບບົການຕິດຕາມກວດກາການປົກຄອງດ້ວຍກດົໝາຍ

ທີ່ເຂັ້ມງວດ, ລະບົບການຮັບປະກັນການປົກຄອງກົດໝາຍອັນເຂັ້ມແຂງ 

ແລະ ລະບົບກົດລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນພັກອັນສົມບູນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ

ທກຸຂະບວນການ, ທກຸຂະແໜງການ ແລະ ທກຸດ້ານຂອງຂງົເຂດການ

ປົກຄອງດ້ວຍກດົໝາຍ.
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未来的社会——关键词：民主、法治
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未来的生活——关键词：美好、舒适
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        ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຮັບປະກັນສັງຄມົແຫງ່ຊາດຈນີໄດ້ຖະແຫຼງຂໍ້ມນູສະຖຕິິວາ່: ທາ່ອຽ່ງ
ການປະກອບອາຊບີແມ່ນໝັ້ນຄົງໂດຍລວມ, ມີການປະກອບອາຊບີໃໝ່ຈໍານວນ 10,01 ລ້ານຄົນໃນຕົວເມືອງແຕ່ເດືອນມັງ

ກອນ ຫາ ເດືອນກັນຍາ, ອັດຕາສະເລ່ຍຫວ່າງງານຈາກການກວດກາໃນໄຕມາດທີສາມຢູ່ຕົວເມືອງໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 
5,4%, ເຊິ່ງໄດ້ຫຼຸດລງົ 0,4% ເມື່ອທຽບໃສໄ່ຕມາດທີສອງ. ປນີີ້ມານີ້, ໂດຍຮບັຜນົກະທບົຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 

ທ່າອ່ຽງການປະກອບອາຊບີເກດີມີການເໜັງຕີງ, ໃນເດືອນເມສາ ອດັຕາຫວ່າງງານທີ່ກວດກາໃນຕວົເມືອງທົ່ວປະເທດ
ສງູຮອດ 6,1%. ຫຼງັຈາກເດືອນພຶດສະພາແລ້ວ, ຄຽງຄູກ່ນັກບັການປະຕິບດັນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຍດຶໝັ້ນເສດຖະ

ກດິໃຫ້ໝັ້ນຄງົ ແລະ ຍຶ້ດໝັ້ນການປະກອບອາຊບີໃຫ້ໝັ້ນຄງົໄດ້ເກດີມີຜນົ, ອດັຕາຫວາ່ງງານທີ່ກວດກາເລີ່ມມີການ
ຫຼຸດລງົ.

        ຢູ່ປະເທດຈນີ, ການປະກອບອາຊບີເປນັຮາກຖານຂອງຊວິີດການເປນັຢູ່ປະຊາຊນົ, ກໍເປນັຈຸດສາໍຄນັທີ່ອຳ
ນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່. ປະເທດຈນີໃນອະນາຄົດ, ເປນັປະເທດ

ທີ່ປະຊາຊນົຍິ່ງມີກຽດ ຊວິີດການເປນັຢູ່ຍິ່ງມີຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກ.
         ພາກທີ່ກຽ່ວກັບ “ຊວິີດການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ” ພາຍໃນບດົລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນ

ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມູນດິຈນີເປນັພາກສວ່ນທີ່ຖກືເອາົໃຈໃສຂ່ອງທຸກຄນົຈນີ. ບດົລາຍງານ
ໄດ້ສະເໜີອອກວ່າຕ້ອງບນັລຸ ຮັກສາ ແລະ ພດັທະນາຜນົປະໂຫຍດຂັ້ນພື້ນຖານອນັກວາ້ງຂວາງຂອງທົ່ວ

ປວງຊນົຈນີ, ຈບັເອາົບນັຫາຂອງຜນົປະໂຫຍດອນັໂດຍກົງທີ່ສຸດ ຕວົຈງິທີ່ສຸດຂອງປະຊາຊນົທີ່ເອາົໃຈໃສ່
ທີ່ສຸດໃຫ້ແໜ້ນ, ຍດຶໝັ້ນປະຕິບັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ປະຕິບັດຕາມຄວາມສາມາດຂອງ

ຕນົ, ເຂົ້າໃກກ້ບັປະຊາຊນົຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຂົ້າກບັເຂດຮາກຖານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ປະຕິບດັມາດຕະການ
ເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍໄປສູຊ່ວິີດການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ສົ່ງຄວາມອບົອຸນ່ເຖງິຫວົໃຈຂອງປະ

ຊາຊນົຍິ່ງຫຼາຍກວາ່ເກົ່າ, ສມຸໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາທີ່ຮບີດວ່ນ ແລະ ບນັຫາທີ່ຫວ່ງໃຍຕໍ່ປະຊາຊນົໃຫ້
ດີ, ສ້າງສາລະບບົການບໍລິການສາທາລະນະຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ສມົບນູ, ຍກົສງູລະດບັການບໍລິ

ການສາທາລະນະ, ເພີ່ມທະວີຄວາມດນຸດ່ຽງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າເຖງິໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຊຸກຍູຄ້ວາມ
ຮັ່ງມີຜາສຸກຮວ່ມກັນຢ່າງໝັ້ນຄງົ.

        ທາ່ນ ໂກງ່ຢນຸ(Gong Yun)ຮອງປະທານສະຖາບນັຄົ້ນຄວາ້ລດັທິມາກຂອງສະ
ຖາບນັວທິະຍາສາດສງັຄມົແຫງ່ຊາດຈນີ ເຫັນວາ່, ລະບອບການຈດັສນັແມນ່ລະບອບ

ຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຊຸກຍູຄ້ວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຮ່ວມກັນ, ບົດລາຍງານຖເືອົາການປັບ
ປງຸລະບອບການຈດັສນັຈດັຢູ່ໃນມາດຕະການທາໍອິດຂອງວຽກງານການດາໍລງົຊວິີດ

ຂອງປະຊາຊົນ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຖານະອັນສໍາຄັນຂອງລະບອບການ
ຈດັສນັໃນອະນາຄດົ; ໃນຂະບວນການຊຸກຍູຄ້ວາມຮັ່ງມຜີາສກຸຮວ່ມກນັນັ້ນ, ການ

ຮບັປະກນັສງັຄມົ ການແພດ ການສຶກສາ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະອື່ນໆ ລວ້ນແຕເ່ປນັ
ຂງົເຂດອນັສາໍຄນັທີ່ສົ່ງເສີມບດົບາດຮາກຖານໃນສງັຄມົ, ບດົລາຍງານຍງັໄດ້

ສະເໜີເຖງິວາ່ຕ້ອງສ້າງສາ “ລະບອບຮບັປະກນັສງັຄມົໃຫ້ສມົບນູ” ໂດຍສະ
ເພາະ. ເມື່ອຄົ້ນຄວາ້ບົດລາຍງານຢ່າງຕັ້ງໃຈສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າ, “ປະ

ຊາຊນົ” ເປນັສາຍຫຼກັສອດຫ້ອຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, “ຫຼກັການ
ອັນສໍາຄັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງຍຶດໝັ້ນໃນການເດີນທາງ” ທີ່ບົດລາຍງານ

ໄດ້ສະເໜີອອກນັ້ນ, ໜຶ່ ງໃນນັ້ນກໍຄື ຍດຶໝັ້ນແນວຄິດການພັດທະນາ
ທີ່ຖປືະຊາຊນົເປນັໃຈກາງ.
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      ເບິ່ງຈາກພາບມມູສງູລງົມາສູພ່າບວວິເສັ້ນທາງສືຫີຼຕ້ຽນ(Shilidian) ຖະໜນົຫຼວງເສິງຫວົ(Chenghua) ນະຄອນເສິງຕູ່
(Chengdu) ແຂວງເສສວນ(Sichuan), “ຜາຫີນຈອມພ”ູ 6 ໜ່ວຍທີ່ບໍ່ເປນັລະບຽບນັ້ນສະທ້ອນເຂົ້າເບົ້າຕາ, ສງູໂດດເດັ່ນມະ
ໂຫລານ. “ຜາຫີນຈອມພ”ູ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທງັໝດົ 50 ປາຍພນັຕາແມດັໜວ່ຍນີ້ ແມນ່ຫໍພິພິທະພນັທາໍມະຊາດເສິງຕູທ່ີ່ໃກ້
ຈະເປດີສູ່ມວນຊນົໃນທ້າຍປນີີ້.
      ຫີນຍກັທີ່ແປສະພາບຈາກໄດໂນເສົາ, ຊາກຟ໋ອດຊິ້ວສດັທີ່ເຄື່ອນເໜັງ, ຂອງສະສມົຫີນແຮທ່ີ່ອດຸມົສມົບນູ... “ຫໍພິພິ
ທະພນັທາໍມະຊາດເສິງຕູ(່ຫໍພິພິທະພນັມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊເີສິງຕູ)່ໄດ້ຕາບຈູນຕໍ່ເຕີມຊອ່ງຫວາ່ງທີ່ເມື່ອກອ່ນ
ເສສວນບໍ່ມີຫໍພິພິທະພັນທໍາມະຊາດຫຼາຍສາຂາວິຊາໝວດໃຫຍ່ ”, ທ່ານ ໂອ່ຢາງຮຸ່ຍ(Ouyang Hui) ສາດສະດາຈານ
ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊເີສິງຕູ ່ກາ່ວວ່າ: “ໃນອະນາຄດົ, ພວກເຮາົຫວັງຢາກໃຫ້ຫໍພິພິທະພນັສາມາດກາຍເປນັ
ຫ້ອງຮຽນທີ 2 ຂອງການຮໍ່າຮຽນຕະຫຼອດຊວີິດຂອງຄນົຊາວເມືອງ, ກາຍເປນັສະຖານທີ່ເກບັຮກັສາຊາກຟ໋ອດຊິ້ວ
ທາໍມະຊາດທີ່ອດຸມົສົມບນູ”.
      ປະເທດຈນີໃນອະນາຄດົ ແມນ່ປະເທດທີ່ມີວດັທະນະທາໍຮຸງ່ເຮອືງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມີຊວີິດຊວີາ. 
ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມູນດິຈນີຊີ້ອອກວາ່: ຕ້ອງພດັທະນາ
ວດັທະນະທາໍແຫງ່ສງັຄມົນຍິມົຂອງຊນົຊາດ, ຂອງປວງຊນົ ແລະ ຕາມຫຼກັວິທະຍາສາດ ທີ່ອວ່າຍໜ້າໄປສູ່
ຄວາມທນັສະໄໝ, ໄປສູທ່ົ່ວໂລກ ແລະ ໄປສູອ່ະນາຄດົ, ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມມີຊວິີດຊວີາໃນການປະດິດສ້າງ
ໃໝ່ດ້ານວັດທະນະທາໍຂອງຊນົຊາດທງັປວງ.
      ທາ່ນ ຟ້ານເຜີງ(Fan Peng) ຄຊູີ້ນາໍປະລິນຍາເອກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຫຼານໂຈວ່(Lanzhou)
ເຫັນວ່າ: ພັດທະນາພາລະກດິວັດທະນະທໍາ ແລະ ຂະແໜງການຜະລິດວັດທະນະທໍາໃຫ້ຮຸງ່ເຮອືງ 
ແມນ່ຊອ່ງທາງພື້ນຖານ ໃນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການທາງດ້ານວດັທະນະ
ທາໍຂອງຈດິໃຈປວງປະຊາຊນົອນັກວາ້ງໃຫຍທ່ົ່ວທກຸທິດ ແລະ ຫຼາຍຂັ້ນລະດບັ, ຕ້ອງຍດຶໝັ້ນຄນຸ
ລກັສະນະການບໍລິການສາທາລະນະ ແລະ ການໃຫ້ປະໂຫຍດທົ່ວເຖງິ ຂອງກດິຈະກາໍວດັທະ
ນະທາໍ, ໂດຍຜາ່ນການສ້າງລະບບົຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ລະບບົຕະຫຼາດຂອງວັດທະນະ
ທາໍຍກຸນີ້ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ດໍາເນນີຍດຸທະສາດທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍໂຄງການຂະແໜງການ
ຜະລິດວດັທະນະທາໍທີ່ສາໍຄນັໃຫຍຫຼ່ວງ, ເຮດັໃຫ້ຕະຫຼາດວດັທະນະທາໍຮຸງ່ເຮອືງຫຼາຍລະ
ດບັ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວດັທະນະທາໍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ເປນັລກັສະນະເອກະເທດຂອງສັງຄມົ.
      ທາ່ນ ຫວງັເວີ່ຍ(Wang wei) ຫວົໜ້າພາກສາຂາປະຫວດັສາດສະຖາບນັວິທະ
ຍາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຈີນໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ອາລິຍະທໍາຈີນມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຍາວ
ນານ, ກວ້າງຂວາງເລິກເຊິ່ງ, ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ມີເອກະລັກສະ
ເພາະຂອງຊົນຊາດຈີນ, ແມ່ນກົກເຄົ້າເຫງ ົ້າມູນຂອງວັດທະນະທໍາຈີນຍຸກນີ້,    
ແມ່ນສາຍເຊື່ອມໂຍງຈດິໃຈໃນການກຽ້ວພັນຮັດແໜ້ນຄົນຈນີທົ່ວໂລກໄວ,້ ແລະ
ກແໍມນ່ມນູມງັໃນການປະດິດສາ້ງສິ່ງໃໝຂ່ອງວດັທະນະທາໍຈນີເຊັ່ນກນັ. ນອກ
ຈາກສືບທອດວດັທະນະທາໍດັ້ງເດີມໃຫ້ດີແລວ້, ການເປດີປະຕສູູພ່າຍນອກ 
ແລະ ຄວາມເອື້ອອາລີແມນ່ເງື່ອນໄຂສໍາຄນັຂອງລະບບົວັດທະນະທໍາ ແລະ ອາ
ລິຍະທາໍຊະນດິໜຶ່ງໃນການຊມືຊບັເອາົຄວາມສດົໃໝມ່າບາໍລງຸ, ເສີມຕໍ່ຫວົ
ຄິດປະດິດສ້າງສິ່ິ່ງໃໝ,່ ຮກັສາພະລງັຊວິີດທີ່ຖວ້ມລົ້ນຢູ່ໃນການເອາົອນັ
ໃໝ່ມາປ່ຽນແທນອນັເກົ່າ, ປະເທດຈນີໃນອະນາຄດົກໍຈະຍກົສູງລະດັບ
ການເປດີກວາ້ງດ້ານວັດທະນະທາໍຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍເຊັ່ນກນັ. 
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未来的文化——关键词：普惠、传承
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未来的家园——关键词：绿色、低碳
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        ເດືອນພະຈກິນີ້, ຝງູນກົອບົພະຍບົໄດ້ບິນມາຮອດຕາມລະດກູານ, ມາພກັເຊາົປົບຫີຼກລະດໜູາວຢູເ່ຂດອານຮຸກັທາໍມະຊາດ
ປ່າໄມແ້ດງເຂດຝຖູຽນ(Futian)ນະຄອນເສິນເຈິ້ນ(Shenzhen), ສະຫວນັຂອງນກົທງັຫຼາຍກໍໄດ້ປະທບັຢູ່ລະຫວ່າງຕຶກອາ

ຄານລຽນກນັຊາ້ຍລາ້ຍສງູເກເ່ດ.່ ບອ່ນນີ້ແມນ່ເຂດອານຮຸກັທາໍມະຊາດລະດບັຊາດທີ່ນອນຢູ່ເຄິ່ງໃຈກາງຕວົເມອືງ, ພ້ອມທງັ
ເປນັບອ່ນທີ່ມີເນື້ອທີ່ນອ້ຍທີ່ສດຸໃນປະເທດຈນີ. ໄລຍະມໍ່ໆນີ້, ມີນກົກະສາໜ້າດາໍ 100 ປາຍໂຕມາເຕົ້າໂຮມກນັຢູ່ບອ່ນນີ້, 

ແລວ້ຍງັພບົເຫັນນກົກະສາຂາວອີກປະມານ 15 ໂຕ, ນີ້ແມນ່ຄັ້ງທາໍອິດຂອງຊຸມປມີໍ່ໆນີ້ທີ່ເຂດອານຮຸກັດັ່ງກາ່ວບນັທຶກໄດ້
ຝູງພນັນກົກະສາຂາວຈາໍນວນຫຼາຍປານນີ້, ຈາໍນວນນກົກະສາໜ້າດາໍສ້າງສະຖຕິິປະຫວັດສາດສູງໃໝ່. 

       ຕຶກສງູ, ປ່າໄມແ້ດງ ກບັ ນກົປະເພດທີ່ຫາຍາກຢູ ່“ຮວ່ມຂອບ” ດຽວກນັ, ແມນ່ການສະແດງຂອງການອານຮຸກັສິ່ງ
ແວດລອ້ມນເິວດຂອງຈນີທີ່ເກດີການປ່ຽນແປງຢ່າງມີລກັສະນະປະຫວດັສາດ, ລກັສະນະຫວົລຽ້ວຫວົຕໍ່ ແລະ ລກັ

ສະນະພາກສ່ວນລວມ.
       ປະເທດຈນີໃນອະນາຄດົ, ແມ່ນປະເທດຈນີທີ່ມະນດຸ ແລະ ທໍາມະຊາດຢູ່ຮວ່ມກັນຢ່າງກົມກຽວ. ກອງປະຊຸມ

ໃຫຍຜູ່້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີໄດ້ກຳນດົເອາົໜ້າທີ່ໃຈກາງຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ
ໃນຍກຸໃໝໄ່ລຍະເດີນທາງໃໝ,່ ໃນນັ້ນ ການກໍ່ສາ້ງຄວາມສີວໄິລດ້ານນເິວດແມນ່ມຖີານະບດົບາດອນັພື້ນຖານ 

ແລະ  ຍຸດທະສາດ: ຢູ່ໃນບົດລາຍງານ, ມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດຢູ່ຮວ່ມກັນຢ່າງກົມກຽວແມ່ນໜຶ່ ງໃນ 5 ສັນ
ຍາລກັພື້ນຖານຂອງການຫນັເປນັທນັສະໄໝແບບຈນີ, ແລະກໍແມນ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງແກນ່ແທ້ຂອງການຫນັເປນັ

ທນັສະໄໝແບບຈນີເຊັ່ນກນັ. ໃນເປົ້າໝາຍລວມຂອງການພດັທະນາປະເທດຈນີປ ີ2035,  ໄດ້ລວມມ ີ
“ກາຍເປນັຮບູແບບການຜະລິດ ແລະ ການດາໍລງົຊວິີດແບບສີຂຽວຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ການປ່ອຍກາກ

ບອນຫຼຸດລງົຢ່າງໝັ້ນທຽ່ງພາຍຫຼງັການປ່ອຍຮອດຈຸດສງູສດຸ, ສິ່ງແວດລອ້ມນເິວດດີຂຶ້ນໃນຂັ້ນຮາກ
ຖານ, ເປົ້າໝາຍປະເທດຈນີທີ່ສວຍສົດງດົງາມບນັລຸຜນົເປນັຈງິໂດຍພື້ນຖານ”...

        ທ່ານ ສາງຈີ້ເວິນ(Chang Jiwen) ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍທາງ
ດ້ານຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ ສນູຄົ້ນຄ້ວາພດັທະນາ ຄະນະລດັຖະບານແຫງ່ປະ

ເທດຈນີເຫັນວ່າ, ການກໍ່ສ້າງຄວາມສີວິໄລນເິວດຂອງປະເທດຈນີໄດ້ເຂົ້າສູໄ່ລຍະສໍາຄັນໃນ
ການຖືເອົາການຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນ ເປນັທິດທາງຍຸດທະສາດຈຸດໜັກ, ຊຸກຍູ ້ການ

ຫຼຸດມົນລະພິດຫຼຸດກາກບອນປະສານກັນເພີ່ມປະສິດທິຜົນ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
ເສດຖະກດິສງັຄມົຫນັປ່ຽນຮບູແບບສີຂຽວຮອບດ້ານ, ບນັລເຸຖງິການປັບປງຸຄນຸນະພາບ

ສິ່ງແວດລອ້ມນເິວດໃຫ້ດີຂຶ້ນຈາກປ່ຽນທາງດ້ານປະລິມານມາຮອດການປ່ຽນທາງດ້ານ
ຄນຸນະພາບ. ບດົລາຍງານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຈດັວາງຍດຸທະສາດການກໍ່ສ້າງຄວາມ

ສີວິໄລດ້ານນເິວດໃນອະນາຄດົ, ໃນນັ້ນ “ການປະສມົປະສານກນັພກັດນັວຽກງານ
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນ, ຫຼຸດການປ່ອຍມົນລະພິດ, ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່

ສີຂຽວ, ເພີ່ມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກັນ, ຊຸກຍູກ້ານພັດທະນາ
ແບບຖລືະບບົນເິວດເປນັບລິູມະສິດ, ປະຢັດມດັທະຍດັ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

ສງູ, ແບບສີຂຽວ ແລະ ກາກບອນຕໍ່າ”, ເນື້ອແທ້ກໍແມນ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ວິໄສທດັພດັ
ທະນາໃໝນ່ີ້, ປະກອບເປນັສາຍພວົພນັທີ່ສົ່ງເສີມຍູໜ້ນູກນັລະຫວາ່ງສິ່ງ

ແວດລອ້ມ ກບັ ການພດັທະນາ.  
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      ວນັທີ 10 ພະຈກິ, ງານວາງສະແດງນາໍເຂົ້າສິນຄ້າສາກນົແຫງ່ປະເທດຈນີຄັ້ງທີ 5 ໄດ້ປດິສາກລງົ, ງານວາງສະແດງການ
ນາໍເຂົ້າຄັ້ງນີ້ ຄິດໄລຕ່າມ 1 ປ,ີ ມູນຄາ່ເຈດຈາໍນງົຕກົລງົຊື້ຂາຍມີ 73,52 ຕື້ໂດລາ, ທຽບໃສຄ່ັ້ງກອ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3,9%.
      ຕວົເລກຂໍ້ມນູຂອງກມົພາສີໃຫຍຈ່ນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່:  ໃນ 10 ເດືອນຕົ້ນປ2ີ022, ຍອດມນູຄາ່ຂອງການນາໍເຂົ້າສົ່ງ
ອອກຂອງຈນີມີ 34,62 ພັນຕື້ຢວນ, ທຽບໃສປ່ກີາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 9,5%. ການຜະລິດຂອງປະເທດຈນີໄດ້ກາຍເປນັຂອດໜຶ່ ງທີ່ສໍາ
ຄນັໃນການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງໂລກ, ຕະຫຼາດຂອງຈນີກໍໄດ້ແບງ່ປັນໃຫ້ວິສາຫະກດິ
ທົ່ວໂລກຊມົໃຊກັ້ນ.
        ປະເທດຈນີໃນອະນາຄົດ ແມນ່ປະເທດຈນີທີ່ເປດີປະຕູສູ່ພາຍນອກ ແລະ ຮ່ວມມື.  ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ້່
ແທນທົ່ ວ່ປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນດິຈນີຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຕ້ອງຊຸກດັນການເປດີປະຕູສູພ່າຍນອກໃນລະດັບ
ສງູ. “ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ັ້ງທີ 20 ສາໍລບັການເປດີປະຕຕູໍ່ພາຍນອກຂອງຈນີນັ້ນ ໄດ້ພນັລະນາຜງັເສັ້ນ
ທາງອະນາຄດົ ຢ່າງຈະແຈງ້”. ທ່ານ ເວີ່ຍຈຽ້ນກົວ(Wei Jianguo) ອາດີດຮອງລດັຖະມນົຕີກະຊວງການຄ້າແຫງ່
ຊາດຈນີ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການສູນແລກປ່ຽນເສດຖະກດິສາກົນແຫ່ງປະເທດຈນີ ກ່າວວ່າ, ເນື້ອໃນຂອງ
ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັການເປດີປະຕສູູພ່າຍນອກໄດ້ປ່ອຍສນັຍານທີ່ສາໍຄນັອອກມາ. ກອ່ນອື່ນໝດົ, ຊຸກຍູກ້ານ
ເປດີປະຕສູູພ່າຍນອກໃນລະດບັສງູໝາຍຄວາມວາ່, ຫຼງັຈາກກກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ັ້ງທີ 20 ແລວ້, ປະຕທູີ່ປະ
ເທດຈນີເປດີອອກນັ້ນ ຈະຄອ່ຍໆເປດີກວາ້ງອອກກວາ່ເກົ່າເທື່ອລະກາ້ວ. ອນັທີສອງ, ທາງດ້ານຄວາມໝາຍ
ຂອງການພກັດນັການເປດີປະຕຕູໍ່ພາຍນອກໃນລະດບັສງູນັ້ນ, ບດົລາຍງານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຂະຫຍາຍການ
ເປດີປະຕສູູ່ພາຍນອກດ້ານລະບບົຢ່າງໝັ້ນທຽ່ງ ເປນັຄັ້ງທາໍອິດ ເຊັ່ນ: ກົດລະບຽບ, ລະບບົລະບຽບການ, 
ການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະຖານ ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິທາ່ທີຂອງຈນີໃນການເລັ່ງລັດການ
ເປດີປະຕສູູພ່າຍນອກ. ນອກຈາກນີ້, “ການຮກັສາສະພາບເສດຖະກດິສາກນົໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທຽ່ງ” ກໍແມນ່ສະເໜີອອກເປນັຄັ້ງທາໍອິດເຊັ່ນດຽວກນັ, ສິ່ງທີ່ປະເທດຈນີຈະຕ້ອງ
ຊຸກຍູນ້ັ້ນ ບໍ່ແມນ່ລດັທິປົກປອ້ງຝ່າຍດຽວ, ຍິ່ງບໍ່ແມນ່ລດັທິມະຫາອາໍນາດ, ຫາກແມນ່ລດັທິຫຼາຍ
ຝ່າຍທີ່ແທດເໝາະກັບພາບລວມເສດຖະກດິທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ປະເທດຈີນຈະອອກມາດ
ຕະການຕັ້ງໜ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ເປນັຜົນດີຕໍ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ, ມີ
ຜົນປະໂຫຍດນໍາກັນຊະນະຮ່ວມກັນກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງ
ດ້ານກດົລະບຽບ, ມາດຕະຖານ ພ້ອມກັບການເຊື່ອມຈອດກັນດ້ານການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍຈະພັດທະນາຈາກການຄ້າ ແລະ ພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຮອດຂົງເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ ເຊ ັ່ນ: ຂະແໜງການຜະລິດ, ເສດຖະ
ກດິການຄ້າ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ,ີ ວັດທະນະທໍາ ແລະອື່ນໆ.
     “ຕັ້ງຫຼກັຢູ່ປະເທດຈນີ, ລົງທຶນຢູ່ປະເທດຈນີ ແມ່ນທິດທາງພັດທະນາຍຸດທະ
ສາດໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮາົ, ກໍຍອ້ນແນວນີ້ເອງ, ພວກເຮາົຈຶ່ງໃສ່ໃຈຢ່າງສູງຕໍ່
ການເປດີກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ັ້ງທີ 20, ໃສໃ່ຈຕໍ່ຄວາມຄິດໃໝ,່ ຍດຸທະສາດໃໝ,່ ມາດ
ຕະການໃໝແ່ຫງ່ການພດັທະນາຂອງຈນີໃນອະນາຄດົ”, ທາ່ນ ໂກມູ່ ້ຮອງ CEO 
ກຸມ່ບໍລິສັດ Pratt Whitney ສາຂາເຂດປະເທດຈນີ, ຮອງ CEO ລະດັບສູງທົ່ວ
ໂລກກ່າວວ່າ: ພວກເຮາົເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ເດີນຕາມທິດທາງພັດທະນາທີ່ກອງ
ປະຊມຸໃຫຍຄ່ັ້ງທີ 20 ໄດ້ກຳນດົໄວນ້ັ້ນ, ເສັ້ນທາງພດັທະນາຂອງຈນີໃນອະ
ນາຄດົຈະຕ້ອງຍິ່ງເດີນຍິ່ງກວາ້ງຂວາງ, ອນັນີ້ມນັພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງຄວາມ
ໝັ້ນໃຈອັນແຮງກາ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກດິທົ່ວໂລກໃນອະ
ນາຄດົ, ປັດຈຸບນັປະເທດຈນີແມນ່, ໃນອະນາຄດົກໍຍງັແມນ່ບອ່ນລງົ
ທຶນສໍາຄນັສໍາລບັທຶນຕ່າງປະເທດ.” 

本刊综合 孙勇刚 制图
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未来的世界——关键词：合作、共赢
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他们眼中的中国新时代

中共二十大展现了中国面对世界之变、时代之变、历

史之变的抉择 ：促进世界和平与发展，推动构建人类命运

共同体。本期，我们邀请了澜湄国家青年、学者和官员，

从不同角度回望过去十年他们与中国的交往合作，以及未

来携手并进的美好期待。
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       ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງ

ພັກກອມມູນດິຈນີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິການຕັດສິນ

ຂອງຈນີຕໍ່ກັບການຜນັແປຂອງໂລກ ການຜນັແປຂອງຍກຸ

ສະໄໝ ແລະ ການຜັັນແປຂອງປະຫວັດສາດ ຄື: ຊຸກຍູສັ້ນ

ຕິພາບ ແລະ ການພດັທະນາຂອງໂລກ, ສົ່ງເສີມກໍ່ສ້າງປະ

ຊາຄມົຮ່ວມຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນດຸ. ໃນສະບບັນີ້, ພວກ

ເຮາົໄດ້ເຊື້ອເຊນີໄວໜຸມ່ ນກັປາດ ແລະ ພະນກັງານ-ລດັຖະ

ກອນ ຈາກບນັດາປະເທດແມນ່ໍ້າລາ້ນຊາ້ງ-ແມນ່ໍ້າຂອງ, 

ເພື່ອຫວນຄືນການແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືກັບຈນີໃນ 10 ປທີີ່

ຜາ່ນມາ ແລະ ຄວາມຄອງຄອຍອັນດີງາມຕໍ່ກັບການແລກ

ປ່ຽນການຮວ່ມມ ືແລະ ການຈບັມກືາ້ວໜ້າຮວ່ມກນັໃນອະ

ນາຄດົຂອງພວກເຂາົເຈົ້າໃນແງທ່ີ່ຕາ່ງກັນ.

CFP 图
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老中合作是实实在在的全面合作

ທາ່ນ ໄຊຊະນະ ສິດທິພອນ ຮອງປະທານປະຈາໍຄະນະກໍາມະການຮວ່ມມືລາວ-ຈນີ

       ການກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຖເືປນັເຫດການ
ຄັ້ງປະຫວັດສາດທີ່ສໍາຄັນຂອງສອງປະເທດ ໂດຍສະ
ເພາະຂອງປະເທດລາວ, ເຊິ່ງເປນັໂຄງການຍຸດທະສາດ 
ໃນການພດັທະນາຂອງປະເທດລາວ, ພ້ອມທງັເປນັໂຄງ
ການຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວຈີນ 
ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເປນັການຢັ້ງຢນືເຖງິສາຍພົວພັນ
ການຮ່ວມມືແບບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ 
ການເປນັຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກໍາລາວ-ຈນີ ທີ່ບໍ່ສາມາດຕດັແຍກ
ອອກຈາກກນັໄດ້. ໃນນາມທີ່ເປນັໂຄງການສນັຍະລກັຂອງ

ການກໍ່ສ້າງຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ ງແລວ ໜຶ່ ງເສັ້ນທາງ”, ການສ້າງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີແມນ່ສອດຄອ່ງກັບຍດຸທະສາດ “ການ
ຫັນປະເທດລາວທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລເປນັປະ
ເທດທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ”, ພ້ອມກັນນັ້ນ,
ກໍເປນັການຢັ້ງຢນືໃຫ້ເຫັນເຖງິໝາກຜນົຕວົຈງິຂອງການ
ຈດັຕັ້ງປະຕິບດັຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ ງແລວ ໜຶ່ ງເສັ້ນທາງ”. 
       ນບັແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປດີການນາໍໃຊທ້າງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປນັທາງການເປນັຕົ້ນມາ, ທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ນາໍເອາົຜນົປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊນົ

老中合作委员会常务副主席 赛萨纳·西提蓬

■ 本刊记者 杨春梅 / 编译
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ສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊນົລາວ, ເຊິ່ງ
ເຮດັໃຫ້ປະຊາຊນົປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງປະເທດທີ່ມາທ່ຽວຢູ່ລາວ ມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ 
ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຍ້ອງຍໍຢ່າງສູງ. ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 
ໄດ້ຫຍໍ້ເວລາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການເດີນ
ທາງໄປຂອງບນັດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ມັນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລາວຈນີສອງປະເທດ, ຍັງກາຍເປນັ
ເສັ້ນທາງຂນົສົ່ງທີ່ສາໍຄນັສາໍລບັບນັດາປະເທດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
ກັບທາງລດົໄຟສາຍນີ້ໃນພາກພື້ນ. 
      ການພັດທະນາຂອງຈນີ ຫືຼວ່າການຮ່ວມມືຈນີກັບ
ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືກັບລາວ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່
ເພື່ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງ, ແຕຍ່ງັໄດ້ຄາໍນງຶເຖງິຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງປະເທດອອ້ມຂາ້ງ. ໃນການພັດທະນາໂຄງ
ການຕາ່ງໆ, ປະເທດຕາ່ງໆແມນ່ພ້ອມກນັຄິດ, ພ້ອມກນັ
ອອກແບບ, ແລະ ໄດ້ບນັລກຸານມີຜນົປະໂຫຍດຮວ່ມກັນ, 
ຊມົໃຊຮ້ວ່ມກັນ, ແລະ ພດັທະນາຮວ່ມກັນ.
        ການຮ່ວມມືລາວ-ຈນີ ໃນປັດຈຸບນັເປນັການຮ່ວມມື
ແບບຄູຮ່ວ່ມມຍືດຸທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານ ທີ່
ບນົພື້ນຖານຂອງຈດິໃຈ “ສີ່ດີ”. ຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກໍາລາວ-ຈນີ
ມອີະນາຄນົອນັກວາ້ງຂວາງ, ທງັສອງປະເທດມຄີວາມມຸງ່
ຫວັງ ແລະ ສາມາດຮ່ວມມືກັນຢ່າງຮອບດ້ານໄດ້.  ຂາ້ພະ
ເຈົ້າຄິດວາ່ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ສອງປະເທດລາວ-ຈນີ ສາມາດລງົ
ເລິກການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານໄດ້.
      ສືບຕໍ່ຮດັແໜ້ນການຮວ່ມມືທາງດ້ານການເມືອງຂອງ
ສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍສາມາດສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ
ໃນການປົກຄອງປະເທດ ແລະ ບໍລິຫານການເມືອງ ໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງປະເທດຕົນ
ເອງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສະໜັບສະໜູນກັນຢ່າງແຂງແຮງ

ໃນເຫດວິກດິສາກນົ ເພື່ອນາໍເອາົຜນົປະໂຫຍດມາສູກ່ານ
ພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ ກໍຄື ພາກພື້ນ, ແລະ ປະ
ກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການພດັທະນາຂອງໂລກ.
      ຍິ່ງເອາົໃຈໃສກ່ານບາໍລງຸສູາ້ງ ແລະ ການແລກປ່ຽນ
ຮ່ວມມືດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ຢາກ
ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ໄດ້ດີມີຄຸນະພາບສູງ, ຕ້ອງເອົາໃຈ
ໃສ່ການບໍາລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນເປນັຫຼັກ. ຈີນມີພື້ນ
ຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ມມີະຫາວທິະຍາ
ໄລ ແລະ ມສີະຖາບນັທີ່ໂດງ່ດງັຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສາມາດ
ຊວ່ຍບາໍລງຸສາ້ງບກຸຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອ
ຕອບສະໜອງການພດັທະນາ, ເຊິ່ງຍງັສາມາດເປນັພື້ນ
ຖານອນັດີໃຫ້ແກກ່ານຮວ່ມມໃືນຕໍ່ໜ້າລະຫວາ່ງສອງປະ
ເທດ. 
       ຄວນຮດັແໜ້ນ ແລະ ລົງເລິກການຮວ່ມມືທາງດ້ານ
ເສດຖະກດິຕື່ມອີກ.  ພວກເຮາົສາມາດເສີມຂະຫຍາຍທ່າ
ແຮງທີ່ລາວມີ, ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ
ຈາກຈີນມາລົງທຶນຢູ່ລາວ, ຮ່ວມກັນກັບຝ່າຍລາວເພື່ອ
ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ມີຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ, ພ້ອມ
ກັນນັ້ນ ກໍແນໃສ່ການນາໍໃຊຕ້ະຫຼາດໃຫຍ ່ແລະ ເຂັ້ມແຂງ
ຂອງຈນີໃຫ້ດີ. ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ປງຸ
ແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາທີ່ລາວເຮາົມີທ່າແຮງ, ເພື່ອ
ປງຸແຕງ່ແລວ້ສົ່ງອອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທອ່ງທຽ່ວກໍ
ແມນ່ຂງົເຂດການຮວ່ມມືທີ່ສາໍຄນັຂອງສອງຝ່າຍ, ສາມາດ
ເຫັນໄດ້ວ່າ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວຈີນ ແມ່ນການ
ຮວ່ມມືຮອບດ້ານແທ້ຈງິ.
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期待中老命运共同体惠及更多人

ນາງ ເທບມກຸດາ ເພັດຊະລາດ 

ພະນກັງານສັນຊາດລາວ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລງັງານໄຟຟ້າລາວ-ຈນີ ຈຳກດັ 

ລດັວິສາຫະກດິຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ ສປ ຈນີສາຂາຢຸນນານສາກົນ ຈຳກັດ 

中国南方电网云南国际老中电力投资公司老挝籍员工 赵明艳

■ 本刊记者 杨春梅 / 编译
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      ຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍຮຽນຢູມ່ະຫາວິທະຍາໄລຖງົຈີ້(Tong-

ji University) ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮຂອງຈນີ, ໃນເວລາຮຽນ

ຢູ່ຈນີຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຮູຈັ້ກກັບສິ່ງໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງເຄື່ອງ

ດວ່ນ, ການຊື້ເຄື່ອງທາງອອນລາຍ, ການຊາໍລະເງນິທາງ

ອອນລາຍເປນັຕົ້ນ, ເຄືອຂາ່ຍການຄມົມະນາຄມົຂອງຈນີ

ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ມີການພັດທະ

ນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຮດັໃຫ້ຂອ້ຍປະທບັໃຈຫຼາຍ.

      ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ, ທຳອິດ

ຂາ້ພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຂົ້າມາເຮດັວຽກຢູ່ໂຄງການສະໜອງໄຟ

ຟ້າພາຍນອກໃຫ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕອນທາງພາຍ

ໃນປະເທດລາວ. ເພື່ອຮບັປະກນັການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້

ແກ່ການແລ່ນລົດຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ, ຂາ້ພະເຈົ້າ 

ແລະ ເພື່ອນຮວ່ມງານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ແລນ່ໄປມາຕາມ

ສະຖານໄີຟຟ້າທກຸມື້ ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມສຽ່ງທີ່ແຝງຊອ້ນ

ຢູ່ແລວ້ວາງແຜນຮັບມື ແລະ ວາງແຜນສໍາລັບການຮັບປະ

ກັນການສະໜອງໄຟຟ້າ. ຫຼງັຈາກເປດີການນາໍໃຊທ້າງລດົ

ໄຟລາວ-ຈນີແລວ້, ຂາ້ພະເຈົ້າຍງັສືບຕໍ່ເຮດັວຽກຢູໂ່ຄງການ

ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການແປພາ

ສາ, ການປະສານງານ, ເພື່ອຮບັປະກັນການສະໜອງໄຟ

ຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ລະອຽດໃຫ້ແກ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ 

ໃຫ້ມນັສາມາດດາໍເນນີງານດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

      ກ່ອນທາງລົດໄຟເປດີການນໍາໃຊ ້ການຄົມມະນາ

ຄມົບໍ່ທນັສະດວກປານໃດ, ສິນຄ້າຈາກຈນີມາລາວຕ້ອງ

ໄດ້ລໍຖາ້ດົນ. ຫຼງັຈາກເປດີການນຳໃຊແ້ລ້ວ ການສັ່ງສິນ

ຄ້າຜາ່ນທາງອອນລາຍ ກບໍໍ່ໃຊເ້ວລາດນົອກີຕໍ່ໄປ. ບໍ່ພຽງ

ແຕຂ່າ້ພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ໃນຫຼາຍປຜ່ີານມາ, ປະຊາຊນົລາວ 

7,3 ລາ້ນຄນົກໍຄອງຄອຍໃຫ້ເປດີການນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟ

ລາວ-ຈນີໂດຍໄວ, ສູມ່ື້ນີ້ພວກເຮາົລວ້ນແຕຮູ່ສຶ້ກພາກພມູ

ໃຈຫຼາຍ ຕໍ່ການເປດີນາໍໃຊທ້າງລົດໄຟລາວ-ຈນີ. ທາງລົດ

ໄຟລາວ-ຈນີ ບໍ່ພຽງແຕໄ່ດ້ປັບປງຸເງື່ອນໄຂດ້ານຄມົມະນາ

ຄມົຂອງລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍງັໄດ້ສ້າງວຽກເຮດັ

ງານທຳໃຫ້ພວກເຮາົ ເຮດັໃຫ້ລາຍຮບັຂອງພວກເຮາົເພີ່ມ

ຂຶ້ນ ແລະ ລະດັບຊວີິດການເປນັຢູ່ຂອງພວກເຮາົກໍຖກື

ຍກົສງູຂຶ້ນເຊັ່ນກນັ. ຊາວໜຸມ່ທີ່ເຮດັວຽກຢູທ່າງລດົໄຟລາວ-

ຈນີ ແລະ ໂຄງການອດຸສາຫະກຳລຽບຕາມທາງລົດໄຟລາວ

-ຈນີ ຄືຂາ້ພະເຈົ້າຍງັມຫຼີາຍ, ພວກເຮາົລວ້ນແຕຮູ່ສຶ້ກໂຊກ

ດີຫຼາຍທີ່ມີໂອກາດເຮດັວຽກແບບນີ້.

      ບ້ານເກດີຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ

ທາງພາກກາງຂອງລາວ, ຂອ້ຍຫວງັວາ່ຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກຳ

ລາວ-ຈີນ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍ

ກວ່າເກົ່າ, ຂອ້ຍກໍຄອຍຖາ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ ຈະສາ

ມາດຂະຫຍາຍໄປຮອດບ້ານເກດີຂອງຂອ້ຍໂດຍໄວ.

ສະແກນ QR Code ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ
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今天的中国是世界瞩目的焦点

■ 本刊记者 胡丽仙 / 编译

ໄທ:

ຍວຸາດີ ຄະຂັນໄຄ ຫວົໜ້າບໍລິຫານຄງັປັນຍາໄທ

泰国克朗邦雅智库执行主任 优瓦迪·卡坎凯

受访者供图
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       ຈນີເປນັປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ,່ ໃນດ້ານເນື້ອທີ່ດິນ, ຂະ
ຫນາດພນົລະເມືອງ, ລະດບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ 
ແລະ ດ້ານຕາ່ງໆ, ລວ້ນແຕໄ່ດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງເຕັມ
ທີ່ເຖງິກໍາລັງຈນີອັນພິເສດບໍ່ທຳມະດາ. ຈນີກໍາລັງພັດທະ
ນາ ແລະ ປ່ຽນແປງຢ່າງວອ່ງໄວ, ແລະ ເປນັຕາປະທບັໃຈ
ແມ່ນຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາກໍສາມາດສໍາເລັດໄດ້ໃນ
ໄລຍະສັ້ນ. ຈີນຍັງເປນັປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່
ກາ້ວຫນາ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄືອຂ່າຍການຄົມມະນາ
ຄມົທີ່ໃຫຍຫຼ່ວງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວປະເທດ, ເຮດັໃຫ້ປະ
ຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກກໍສາມາດຊົມໃຊຄ້ວາມ
ສະດວກໄດ້ ແລະ ຮັບເອົາໂອກາດການພັດທະນາຈາກ
ນັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຈນີໃນປັດຈຸບັນຍັງເປນັປະເທດທີ່ມີເປົ້າ
ໝາຍການພດັທະນາຢ່າງຊດັເຈນ, ຈາກຜູນ້າໍລະດບັຊາດ
ເຖງິປະຊາຊນົທາໍມະດາລວ້ນແຕ່ສມຸໃສ່ຊຸກຍູປ້ະເທດໄປ
ສູໄ່ຊຊະນະ.
       ໃນດ້ານການພດັທະນາຫນັເປນັທນັສະໄຫມ, ຈນີ
ກາໍລງັສົ່ງເສີມການຫນັເປນັທນັສະໄໝແບບຈນີຢ່າງແຂງ
ແຮງ, ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງບດົຮຽນເປນັແວ່ນແຍງໃຫ້ແກຫຼ່າຍ
ປະເທດ, ລວມທັງປະເທດໄທ. ປັດຈຸບັນນີ້, ປະເທດຕ່າງໆ
ຍງັມີຂໍ້ຂດັແຍ່ງ ແລະ ບນັຫາຫຼາຍຢ່າງໃນຂະບວນການ
ພດັທະນາການຫັນເປນັທັນສະໄໝ. ຂາ້ພະເຈົ້າຄິດວ່າ,
ການປ່ຽນແປງຂອງແຕ່ລະສັງຄົມຄວນມີຮູບແບບຫຼາຍ
ຢ່່າງ, ຂະບວນການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດກບໍໍ່
ຕ້ອງເປນັແບບດຽວກນັ, ກສໍາມາດບໍ່ຕາມຮບູແບບການ
ພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດພາກຕາເວນັຕົກ. ຂໍ້ຂັດ
ແຍງ່ ແລະ ບນັຫາເຫຼົ່ານີ້ເຮດັໃຫ້ບນັດາປະເທດທີ່ກາໍລງັ
ພດັທະນາລວ້ນແຕຄິ່ດວາ່ຈະຊອກຫາເສັ້ນທາງແຫງ່ການ
ຫັນເປນັທັນສະໄໝທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕົນເອງ ໂດຍອີງໃສ່
ສະພາບການຕົວຈິງຂອງປະເທດຕົນເອງແນວໃດ. ໃນ

ມື້ນີ້, ພວກເຮາົຄວນຕີລາຄາສງູຕໍ່ປະເທດຈນີທີ່ໄດ້ເປດີເສັ້ນ
ທາງໃໝຂ່ອງການຫນັເປນັທັນສະໄໝຂອງຕນົ.
       ໃນດ້ານການປົກຄອງປະເທດ, ຈນີໄດ້ເລືອກເສັ້ນ
ທາງສັງຄົມນຍິົມ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກກອມມູ
ນດິຈນີ, ຈນີໄດ້ເດີນທາງຜ່ານປະຫວດັສາດຮອ້ຍກວ່າປີ
ທີ່ສະຫງ່າງາມ ແລະ ໄປສູຄ່ວາມຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ, ເຊິ່ງ
ລ້ວນແຕ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິສະຕິປັນຍາຂອງຈນີໃນ
ການປົກຄອງປະເທດ ແລະ ບໍລິຫານການເມືອງ. ປະສົມ
ລັດທິມາກ ກັບ ສະພາບຕົວຈງິຂອງຈນີ, ແນວຄິດເໝົາ
ເຈຕີງຸ ແນວຄິດສີຈິ້ນຜິງວາ່ດ້ວຍສງັຄມົນຍິມົທີ່ມີສີສນັພິ
ເສດຂອງຈນີໃນຍກຸສະໄໝໃໝ່ ແລະອື່ນໆ, ລວ້ນແຕເ່ປນັ
ຊບັສິນທີ່ລໍ້າຄາ່ ແລະ ກາໍລງັທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ນາໍພາຈນີມີໄຊ
ຊະນະ, ແລະ ເຮດັໃຫ້ຈນີກາຍເປນັຈຸດສຸມຂອງສາຍຕາ
ຈາກທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບນັນີ້.  ສະຕິປັນຍາຈນີເຫຼົ່ານີ້ ແມນ່
ຄວນຄ່າແກ່ການຮຽນຮູ ້ແລະ ຖອດຖອນເປນັບົດຮຽນຂອງ
ບນັດາປະເທດ.
       ສອງປະເທດໄທ ແລະ ຈນີໄດ້ໄປມາຫາສູກັ່ນດ້ວຍໄມ
ຕີຈດິມິດຕະພາບຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ສອງປະ
ເທດໄດ້ບນັລກຸານແລກປ່ຽນມິດຕະພາບໃນທກຸໆຊັ້ນເຊັ່ນ 
ປະເທດ ລດັຖະບານ ປະຊາຊນົ ແລະອື່ນໆ. ພາບພດົຂອງ
ຈນີ ແລະ ການປະດິດສ້າງໃໝຈ່ນີໃນຍກຸໃໝໄ່ດ້ຖກືຍອມ
ຮບັໃນປະຊາຊນົໄທນບັມື້ນບັຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນອະນາຄດົ, ຫວັງ
ວ່າໄທ ແລະ ຈນີສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມ
ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນ, ເພື່ອຂຽນບົດ
ໃໝແ່ຫງ່ມິດຕະພາບໄທຈນີຕື່ມອີກ.
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扫二维码看视频

他
们
眼
中
的
中
国
新
时
代

61



d+lhk'xt-k7q,Ij;,-k8kd=k0v',;o,to5f
,u7;k,9=kgxaos]kp

构建人类命运共同体非常有必要
■  本刊记者 李吒 / 编译

柬埔寨人民党中央常委、柬中友协主席 艾森沃

ທາ່ນ Ek Sam Ol, ສະມາຊກິຄະນະກໍາມະການປະຈາໍສູນກາງພກັປະຊາຊນົກາໍປູເຈຍ, 

ປະທານສະມາຄມົມິດຕະພາບກໍາປູເຈຍ-ຈນີ

李吒 供图
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       10 ປທີີ່ຜາ່ນມາ, ຈນີໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນ
ດ້ານການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ການຟື້ນຟູ
ຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ, ການຮັກສານເິວດ, ນະ
ວັດຕະກໍາດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະອື່ນໆ, 
ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລດັອັນໂດດເດັ່ນ. ຜົນສໍາເລດັຂອງ
ການຫນັເປນັທນັສະໄໝແບບຈນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ຫນັເປນັທນັສະໄໝບໍ່ມີຮບູແບບນຳໃຊຄື້ກນັທົ່ວໂລກ, ແຕ່
ລະປະເທດຄວນຊອກຫາຮບູແບບການພດັທະນາທີ່ສອດ
ຄອ່ງກັບຕນົເອງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
      ຜູ້ນາໍຈນີນາໍໃຊລ້ດັທິມາກເປນັພື້ນຖານ, ນາໍໃຊປັ້ດ
ຊະຍາຈນີ ແລະ ມູນເຊື້ອຈນີຢ່າງປະດິດສ້າງໃໝ,່ ສົມທົບ
ກບັສະພາບການຕວົຈງິຂອງຈນີ, ໄດ້ຈດັວາງຍດຸທະສາດ
ການເມືອງທີ່ຖກືຕ້ອງ, ເຊິ່ງໄດ້ປກຸລະດມົພກັກອມມນູດິ
ຈນີ ແລະ ປະຊາຊນົຈນີຍາດເອາົຜນົສໍາເລດັທີ່ຍິ່ງໃຫຍໃ່ນ
ປັດຈຸບັນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າເມື່ອຮອດປ ີ2049 
ເຊິ່ງເປນັປທີີ່ຄບົຮອບ 100 ປແີຫງ່ການສ້າງຕັ້ງ ສປ ຈນີ
ໃໝ,່ ປະເທດຈນີຕ້ອງຈະກາຍເປນັປະເທດໜຶ່ ງທີ່ມກີານ
ພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງໃນວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ ີ
ການສຶກສາ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
       ຜນົສໍາເລດັຕາ່ງໆທີ່ຈນີໄດ້ຮບັແມ່ນມາຈາກສະຕິປັນ
ຍາຈນີ ແຜນການຈນີ ການປະຕິບດັຈນີ ແລະ ປະສົບການ
ຈນີ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ກໍາປູເຈຍຄວນຮຽນຮູ:້ ໜຶ່ ງແມນ່
ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປນັເອກະລາດ, ອຳນາດອະທິປະ
ໄຕຂອງປະເທດ, ມີຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖວ້ນ ແລະ ສັນ
ຕິພາບ; ສອງ, ແມນ່ຖປືະຊາຊົນເປນັໃຈກາງ; ສາມ, ແມນ່
ປົກຄອງປະເທດໃຫ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ
ຮາກຖານ; ສີ່, ແມ່ນຫຼຸດຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງ
ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ສົ່ງເສີມຄວາມຍຕິຸທຳ ແລະ 
ຄວາມເປນັທຳຂອງສັງຄົມ; ຫ້າ, ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດ

ຖະກອນຍຶດໝັ້ນຮັບໃຊປ້ະຊາຊົນ ແລະ ຮັກສາຄວາມ
ປອດໂປ່ງໃສຂາວສະອາດ; ຫົກ, ແມ່ນພາຍໃນພັກກອມມູ
ນດິຈນີມີລະບຽບວິໄນທີ່ເຂັ້ມງວດ, ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄວາມ
ເປື່ອຍເນົ່າສໍ້ລາດບງັຫຼວງບໍ່ເຄີຍຢດຸເຊາົ; ເຈດັ, ແມນ່ຄວາມ
ສາມກັຄີ ແລະ ຄວາມເປນັເອກະພາບພາຍໃນ,ມີຄວາມ
ແຂງແກນ່ໝັ້ນໜຽວ.
      ປັດຈຸບັນນີ້ ທົ່ວໂລກກໍາລັງປະເຊນີໜ້າກັບສິ່ງທ້າ
ທາຍຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການປະທະກນັໃນພາກພື້ນ, ວິກດິ
ການເສດຖະກດິ, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ວິກດິການດ້ານພະລັງ
ງານ ແລະອື່ນໆ, ຂາ້ພະເຈົ້າຫວັງວ່າບັນດາປະເທດໃນ
ທົ່ວໂລກຈະມີກາໍລງັຫຼາຍກວາ່ເກົ່າຍອ້ນຄວາມຮກັ, ສນັຕິ
ພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄງົ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມປອງດອງ 
ແລະ ການພດັທະນາ. ສະນັ້ນ, ຂາ້ພະເຈົ້າຄິດວາ່ ກອງ
ປະຊຸມໃຫຍຜູ້່ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູ
ນດິຈນີໄດ້ກາ່ວເຖງິການສົ່ງເສີມກໍ່ສ້າງປະຊາຄມົຮ່ວມຊາ
ຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດເປນັອີກຄັ້ງໜຶ່ ງ ມັນມີຄວາມຈໍາ
ເປນັຫຼາຍ, ສະມາຄມົມດິຕະພາບກາໍປເູຈຍ-ຈນີສະໜບັ
ສະໜນູຕໍ່ຂໍ້ນີ້ ແລະ ໄດ້ກະກຽມຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເຂົ້າຮວ່ມ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ຂາ້ພະເຈົ້າຄິດວ່າມວນມະນຸດຕ້ອງສາມັກ
ຄີກນັ, ຮວ່ມກນັກໍ່ສ້າງປະຊາຄມົຮວ່ມຊາຕາກາໍຂອງມວນ
ມະນດຸ, ບນັລຸການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນທົ່ວໂລກ.
      ໃນອະນາຄົດ, ຂາ້ພະເຈົ້າຫວັງວ່າການຮ່ວມມືລະ
ຫວາ່ງສອງຝ່າຍກໍາປູເຈຍ ແລະ ຈນີ ຈະສືບຕໍ່ກາ້ວເຂົ້າສູ່
ລວງເລິກ ແລະ ເປນັຮູບປະທໍາ, ມິດຕະພາບ “ແບບເຫັຼກ
ກາ້” ແລະ ການຮວ່ມມືຍດຸທະສາດຮອບດ້ານລະຫວາ່ງ
ສອງປະເທດລວ້ນແຕສ່າມາດຂຶ້ນສູ່ລະດບັໃໝ.່
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魅力普洱 | 快乐拉祜族，幸福老达保

       ແມ່ນຳ້ລາ້ນຊາ້ງທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼລອ່ງໄປບໍ່ຂາດສາຍໄດ້ລຽ້ງ
ດຊູນົເຜົ່າລາຫ(ູLahu)ທີ່ດໝຸັ່ນກາ້ຫານ, ນທິານພື້ນເມືອງ
ຂອງໂສ້ຍກົ ແລະ ການຟ້ອນລາໍທາໍເພງປີ່ແຄນທີ່ງດົງາມ
ໄດ້ສ້າງໃຫ້ຊົນເຜົ່າລາຫູເປນັຊົນເຜົ່າທີ່ເກັ່ງໃນການຟ້ອນ
ລໍາທໍາເພງ. ບິນຂາ້ມແມ່ນໍ້າລາ້ນຊາ້ງ, ຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າຂອງ
ບ້ານພລູາຫ,ູ ທາ່ນຈະພບົເຫັນບ້ານໜຶ່ ງທີ່ໄດ້ກມົກນືເຂົ້າ
ກບັທາໍມະຊາດເປນັອນັໜຶ່ງອນັດຽວ, ນັ້ນກຄືໍກຸມ່ຊາວບ້ານ
ລາວຕາເປາົ(Laodabao).
      ກຸ່ມຊາວບ້ານລາວຕາເປາົ ບ້ານມົ້ງເກິ່ນ(Menggen) 
ຕາແສງຈິວຊຽງ(Jiujing) ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້ຂອງເມືອງປົກຄອງຕນົເອງຊນົເຜົ່າລາຫລູາ້ນຊາ້ງ ນະ
ຄອນພເູອີ(Pu'er) ແຂວງຢຸນນານ, ເຊິ່ງເປນັບ້ານຊນົເຜົ່າ
ລາຫູທີ່ເປນັແບບຢ່າງ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ເຮອືນຊົງໄມ້ທີ່ສວຍງາມ 
ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະກະແຈກກະຈາຍຢູ່ຕາມເປີ້ນ
ພູ, ກະເບື້ອງສີຟ້າແບບດັ້ງເດີມເຂົ້າກັບທຳມະຊາດເປນັ
ຢ່າງດີ. ເຮອືນແບ່ງເປນັສອງຊັ້ນ, ຊັ້ນເທິງໃຊເ້ປນັບ່ອນຢູ່

ອາໄສ, ຊັ້ນລຸມ່ສ່ວນຫຼາຍເປນັບອ່ນວາງໄວເ້ຄື່ອງໃຊປ້ະຈໍາ
ວັນ, ເຊິ່ງມີເອກະລັກພິເສດຫຼາຍຂອງຊນົເຜົ່າລາຫ.ູ
      ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຢູ່ລາວຕາເປາົ “ນໍ້າກນິດື່ມແມນ່ຕ້ອງ
ໄປເປມ້າ, ແສງສະຫວ່າງແມ່ນຕ້ອງອາໄສນໍ້າມັນ ການ
ຄມົມະນາຄມົແມນ່ຕ້ອງຍາ່ງເອາົ ການສື່ສານແມນ່ຕ້ອງ
ອາໄສການຮອ້ງໃສກ່ນັເອາົ”, ໃນປ ີ2013, ກຸມ່ຊາວບ້ານ
ລາວຕາເປາົໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສິລະປະວັນນະຄະດີວັດ
ທະນະທໍາແຫ່ງທໍາອິດທີ່ສ້າງຕັ້ງໂດຍຊາວນາ ແລະ ສະ
ແດງໂດຍຊາວນາເອງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ພັດທະນາ
ບັນດາລາຍການຟ້ອນລໍາທໍາເພງທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງ
ບັນດາເຜົ່າ ມີລັກສະນະຄວາມຄິດ ລັກສະນະສິລະປະ 
ແລະ ລກັສະນະຊມົເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍງັໄດ້ຕາງໜ້າສ້າງ
ສາການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດທີ່ປະສົມວັດທະນະທໍາຊົນ
ເຜົ່າ ການພັກຜ່ອນ ແລະ ການທ່ຽວຊົມກະສິກຳ, ເຮດັໃຫ້
ລາຍຮບັສະເລຍ່ຕໍ່ຫວົຄນົຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈດັສນັໄດ້ເພິ່ມ
ຂຶ້ນເຖງິ 13900 ຢວນ.
       ປັດຈຸບນັນີ້, ເມື່ອບໍ່ມີແຂກກໍເອາົຈກົໄປເຮດັນາ, ເມື່ອ
ມີແຂກກໍປະວາງຈກົ ແລະ ຮອ້ງເພງ, ເຊິ່ງສະພາບແບບ
ນີ້ໄດ້ກາຍເປນັຄວາມຊນິເຄີຍໃນການດຳເນນີຊວີດິປະຈາໍ
ວັນຂອງຊາວບ້ານລາວຕາເປາົ.

川流不息的澜沧江水哺育了勤劳勇敢的拉祜民族，璀

璨绚丽的葫芦神话和芦笙歌舞，造就了能歌善舞的拉祜民

族。飞过澜沧江，在拉祜山乡的上空，你会发现一个与自

然融为一体的村寨——老达保。

普洱市委宣传部供稿供图
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       ນບັແຕກ່ານເປດີຕວົຜະລິດຕະພນັຂອງວກັຊນີປະ
ສົມເຊື້ອໄຂຫ້ວັດໃຫຍ່ ຮໂີມຟີລັສ ຊະນດິ b (Haemophi-
lus influenzae type b) ທີ່ວາງຂາຍໃນຕະຫຼາດຄັ້ງ
ທຳອິດໃນປ ີ2007, ຈນົເຖງິການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ ແລະ 
ຜະລິດວັກຊນີ mRNA ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະສົບ
ຜົນສໍາເລດັ ແລະ ໄດ້ຮັບການມອບສິດການນໍາໃຊຢ່້າງ
ສຸກເສີນຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຫຼງັຈາກຜ່ານການ
ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊເີປນັເວລາ
ຫຼາຍປ,ີ ປັດຈຸບນັນີ້, ບໍລິສດັ ຢູຊ້ ີວດັເຊນິ ເຕກັໂນໂລຊຊີີ
ວະພາບ ຈາໍກດັ (Yuxi Watson Biotechnology Co., 
Ltd) ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ວາງຈຳໜາ່ຍວັກຊນິ 10 ຊະນດິຢູ່
ໃນຕະຫຼາດ, ມີຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກໄປຍັງ 18 ປະເທດ 
ເຊັ່ນ: ອາເມລິກາ, ອີຢບິ, ມາຣົກ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກຽກກດິ
ສະຖານ ແລະ ອິນເດຍເປນັຕົ້ນ.
       ທ່ານ ຫວງເຈີ້ນ(Huang Zhen) ປະທານບໍລິສັດ
ຢູຊ້ ີວັດເຊນິ ກ່າວວ່າ: “ບຸກຄະລາກອນແມ່ນປັດໃຈຫຼກັ
ໃນການຕັດສິນລະດັບນະວັດຕະກໍາວິທະຍາສາດເຕັກ
ໂນໂລຊ,ີ ການທີ່ວິສາຫະກດິໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບນະ
ວັດຕະກໍາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ,ີ ກອ່ນອື່ນໝົດ ຕ້ອງ
ແກໄ້ຂບັນຫາບຸກຄະລາກອນ,ຈະບໍ່ວ່າໃນດ້ານການບໍາ
ລຸງກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຫືຼວ່າ ໃນດ້ານການບໍລິຫານ

ບກຸຄະລາກອນກໍຕາມ, ລວ້ນແຕຄ່ວນກາຍເປນັແກນ່ສານ
ການໃສ່ໃຈຂອງວິສາຫະກດິ”.
      ປ ີ2003, ທ່ານ ຫວງເຈີ້ນ ໄດ້ຖກືດຶງດູດເຂົ້າມາ
ແຂວງຢນຸນານໃນຖານະທີ່ເປນັບກຸຄະລາກອນດີເດັ່ນເພື່ອ
ເຂົ້າຮວ່ມເຮດັວຽກຢູບໍ່ລິສດັ ຍູຊ້ ີວດັເຊນິ ຊວີະພາບ. ທາ່ນ
ກາ່ວວາ່, “ນບັແຕໄ່ລຍະເບື້ອງຕົ້ນມາ, ພວກເຮາົກໍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງຈາກຂະແໜງການ
ຕາ່ງໆຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນນະຄອນຂອງແຂວງຢນຸນານ”. 
ທາ່ນ ຫວງເຈີ້ນ ກໍໄດ້ຮູສຶ້ກເຖງິການໃຫ້ຄວາມສໍາຄນັຢ່າງ
ສູງຂອງລັດຖະບານຈນີຕໍ່ກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ ີ
ແລະ ບກຸຄະລາກອນ.
       ໃນໄລຍະຫຼາຍປມີານີ້, ໂດຍຜາ່ນການນະວັດຕະກໍາ
ຮູບແບບກໍ່ສ້າງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ຍກົສູງຄນຸນະພາບ
ການກໍ່ສ້າງບກຸຄະລາກອນ, ບໍລິສດັ ຢູຊ້ ີວດັເຊນິ ຊວີະ
ພາບ ໄດ້ບໍາລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານຕ່າງໆເປນັຈໍາ
ນວນຮອ້ຍປາຍຄນົ ເຊັ່ນ: ບກຸຄະລາກອນດ້ານການຄົ້ນ
ຄວາ້ ພດັທະນາເຕັກໂນໂລຊ ີວັກຊນິ ແລະ ການຄົ້ນຄວາ້
ການຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບ, ບຸກຄະລາກອນດ້ານການລົງ
ທະບຽນວັກຊນິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພາກປິ່ນປົວ, ບກຸຄະ
ລາກອນດ້ານການຜະລິດວັກຊນິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນ
ນະພາບ, ບກຸຄະລາກອນດ້ານການຄຸ້ມຄອງວິສະວະກໍາ 
ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງບກຸຄະລາກອນກຸມ່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍ
ບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາການຢາຊວີະ
ພາບຢູ່ໃນແຂວງຢຸນນານ ກໍຄື ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດຈນີ.

多年来，玉溪沃森以创新人才培养模式提升人才培

养质量，累计培养了上百名人才，在云南甚至中国的生物

医药产业领域都发挥着重要作用。

走进玉溪丨玉溪沃森 ：人才赋能 跑出生物医药产业加速度
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